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Ajat muuttuvat – ja projektit niiden 
mukana
Muistan vielä oikein hyvin Biitin ensimmäisen projektin. Teimme innoissamme 
asiakkaalle Salesforce-käyttöönottoa, jonka halusimme viedä kunnialla läpi. Laadimme 
tarkan toimitussopimuksen ja kuvasimme yksityiskohtaisesti jo ennen projektin aloitusta, 
mitä tehdään ja missäkin vaiheessa.

Puhuimme silloin Statement of Workista eli SOW:sta. Se oli sinänsä pätevä paperi, 
johon kirjattiin projektin tuotokset ja määriteltiin samalla, mitä kaikkea projektiin 
kuuluu ja mitä ei kuulu. Toimitusmallina alkuaikoina oli aina vesiputous. Siitä lisää tässä 
Fiidissä.

Tämä lähestymistapa tuotti kaikenlaisia haasteita. Todellisuus iski projektien aikana 
vasten kasvoja, kun tarkoista määrittelyistä huolimatta uusia tarpeita löytyi asiakkaan 
puolelta joka viikko. Budjetit paukkuivat kesken kaiken. Seurasi ikäviä keskusteluja, kun 
asiakas ei ollut halukas maksamaan lisätyöstä.

Mikä avuksi? Lisäsimme määrittelytyöpajoja ja kuvasimme aiempaa tarkemmin, mitä 
kaikkea projektiin ei kuulu. Myyntityöhön kului yhtäkkiä moninkertaisesti enemmän 
aikaa kuin aikaisemmin. SOW:hen listattiin out-of-scope -asioita enemmän kuin 
varsinaisia tuotoksia. Huh huh.

Onneksi nämä ajat ovat jo kaukana takanapäin. Nykyisin projektiemme toimitusmalli 
on ketterä. Teemme asiat yksi sprintti kerrallaan ja tiedämme saavamme sillä aikaan 
parhaat tulokset - ja tyytyväisimmät asiakkaat. Tämä lähestysmalli sopii 
Salesforce-maailmaan parhaiten.

On turhaa edes yrittää kuvata kaikkea etukäteen tarkasti, sillä 
se on käytännössä mahdotonta. Ketterä malli myös pakottaa 
asiakkaan priorisoimaan. Näin emme jahtaa yhdessä 
lillukanvarsia, vaan keskitymme liiketoiminnan kannalta 
tärkeimpiin kehityskohteisiin.

Olen myös huomannut, että ketterän projektin myötä 
asiakkaan suhtautuminen asioiden kehittämiseen on 
usein muuttunut. Järjestelmään ei suhtauduta sellaisena 
asiana, joka pyritään saamaan kerralla valmiiksi, 
vaan sitä halutaan kehittää pienin askelin. Koko ajan 
liiketoiminnan tarpeet edellä.

Asiakkaan päätöksentekijöille tämä on toisinaan 
vaikea aihe. Sopimusta lukiessa voi tuntua siltä 
kuin ei tietäisi tarkalleen, mitä projektin päätteeksi 
tulee saamaan. Ja niinhän se onkin. Parhaat tulokset 
saadaan silloin, kun jätetään muutoksille riittävästi 
pelivaraa ja keskitytään aina sillä hetkellä tärkeimpiin 
kehityskohteisiin. Yhdessä asiakkaan kanssa.

Projektimaailmassa kyse ei koskaan ole pelkästään 
hyvästä lopputuloksesta, vaan myös siitä, miten asiat 
tehdään. Siksi nostimme tämän Fiidin teemaksi IT-
projektit ja niiden toimintamallit. Toivottavasti pystymme 
nyt raottamaan sitä, mitä kaikkea tapahtuu sopimuksen 
allekirjoittamisen ja go-liven välissä.

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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Julkunen on ollut mukana projekteissa, jotka 
ovat arvoltaan sahanneet kymppitonnien ja 
satojentuhansien eurojen välillä. Kerran hän on 
ollut ratkaisuarkkitehtina mukana hankkeessa, 
jonka arvo ylitti peräti viiden miljoonan euron 
rajapyykin. Myös “roolileikit” ovat tulleet 
hänelle vuosien varrella tutuiksi, sillä Julkusen 
roolit ovat vaihdelleet testauspäälliköstä 
projektipäällikköön ja toimitusjohtajasta 
arkkitehtiin.

Mitkä projektit ovat olleet niitä kaikkein 
ikimuistoisimpia? Tässä haastatelussa Julkunen 
käy läpi oman uransa mieleenpainuvimpia 
projekteja sekä kertoo samalla, mitä hän on 
niistä oppinut.

IT-projektien hyvät, pahat 
ja rumat – haastattelussa 
kaiken kokenut Jesse  
Julkunen

SUURIMMAT ONNISTUMISET

Aloitetaan projektien perkaaminen niistä 
kaikkein mieluisimmista, eli isoimmista 
onnistumisista.

Julkunen kertoo, että yhteistä näille 
projekteille on ollut vähemmän yllättäen 
erinomainen lopputulos. Onnistuneimmissa 
projekteissa lopputulos on siis vastannut tai 
jopa ylittänyt sille asetetut odotukset.

Lopputulos ei kuitenkaan ole Julkusen 
mielestä ainoa mittari onnistumiselle. Hänen 
mielestään onnistuneimmissa projekteissa 
myös yhteistyö eri osapuolten välillä on 
toiminut erinomaisesti sekä ollut kaikille 
osapuolille antoisaa.

Tämän Fiidin teemana on IT-projektit. Kukapa olisikaan parempi 
kertomaan niistä kuin lukuisissa eri projekteissa sekä toimittajan 
että asiakkaan rooleissa mukana ollut Jesse Julkunen, joka 
toimii Biitillä senioriarkkitehtina ja tiiminvetäjänä.

/  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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– Selkeän ja jatkuvan 
kommunikaation tärkeyttä ei voi 
projektityössä liikaa korostaa. En ole 
koskaan kuullut, että kukaan olisi 
valittanut liian selkeästä tai liiallisesta 
viestinnästä.

Toisin kuin voisi äkkiseltään 
kuvitella, niin budjetin toteutuminen 
ei useinkaan ole ollut hyvä mittari 
koko projektin onnistumiselle. Joskus 
jopa budjetin ylittäminen on ollut 
perusteltua ja auttanut pääsemään 
parempaan lopputulokseen, jolloin 
lopulta myös asiakas on ollut 
kokonaisuuteen tyytyväinen.

Mitkä ovat sitten olleet niitä 
onnistuneimpia projekteja? Julkunen 
haluaa mainita kaksi aivan erityyppistä 
onnistumista.

– Onnistuneita projekteja tulee 
mieleen useita, mutta voisin kertoa 
kahdesta hieman erityyppisestä 
tapauksesta. Ensimmäinen projekti 
oli sellainen, jossa teimme edellisen 

toimittajan työn yliottoa. Asiakas 
oli siinä tilanteessa, etteivät he enää 
saaneet silloiselta kumppaniltaan 
riittävää huomiota tai uusia 
näkemyksiä. Lähtökohdat olivat 
haastavat, koska yhteistyön päättyessä 
nykyiseltä kumppanilta luonnollisesti 
katoaa kaikki motivaatio asioiden 
hoitamiseen. Asiakas hoiti kuitenkin 
tilanteen niin timanttisesti, että 
yhteistyön siirtäminen meille sujui 
jopa hämmästyttävän jouhevasti.

Julkunen kertoo, että varsinainen 
yhteistyö alkoi asiakkaan 
arkkitehtuurin läpikäymisellä. Sen 
katselmuksen pohjalta laadittiin 
yhteinen suunnitelma siitä, mitä 
asioita olisi syytä tehdä missäkin 
järjestyksessä. Yhteinen ymmärrys 
tavoitteista ja toimenpiteistä löytyi 
nopeasti. Näistä lähtökohdista ei ollut 
yllättävää, että koko projekti onnistui 
lupaavan alun jälkeen erinomaisesti. 
Sittemmin yhteistyötä on jatkettu 
useammalla jatkoprojektilla.

– Toinen esimerkki on aivan urani 
alkuvaiheilta. Olin mukana projektissa, 
jossa teimme peliriippuvaisille 
suunnattua softaa, joka auttaisi 
peliongelmaisia lopettamaan ajoissa. 
Tämä oli POC-tyyppinen (Proof of 
Concept) projekti, jota tehtiin agiilisti 
eli ketterästi. Projektin aikana tuntui 
välillä siltä kuin olisi kirjaimellisesti 
istunut asiakkaan kanssa sylikkäin. 
Tässä projektissa kaikki osa-alueet 
olivat kunnossa: asiakas osallistui 
aktiivisesti projektin kulkuun ja 
testaukseen, kommunikaatio oli 
erinomaista sekä pysyimme alusta 
loppuun budjetissa ja aikataulussa.

Julkunen kertoo, että näistä 
molemmista projekteista tärkeimpiä 
oppeja olivat sujuvan kommunikaation 
lisäksi oikeiden henkilöiden saaminen 
mukaan projektitiimiin sekä asiakkaan 
tuominen mukaan lopputuotteen 
kehittämiseen ja testaamiseen riittävän 
aikaisessa vaiheessa.
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palvelu lanseerataan. Tässä kohtaa 
asiakas ilmoittikin, ettei palvelua 
lanseerata ollenkaan. He olivat 
päättäneet haudata koko palvelun, 
mille siinä sitten yhdessä asiakkaan 
kanssa hieman naureskelimme.

Tätä projektia Julkunen ei laske 
epäonnistumiseksi, sillä projekti 
vietiin aikataulun ja budjetin puitteissa 
maaliin sekä asiakas sai juuri mitä 
halusikin. Tärkeimpänä oppina 
Julkunen pitää kuitenkin sitä, että 
asiakkaan kannattaisi aina miettiä 
jo ennen projektin aloitusta, onko 
projekti organisaation strategian 
mukaista ja kannattaako sitä tehdä.

Julkunen muistuttaa, että tässä 
epäonnisessa projektissa onni 
onnettomuudessa oli projektin 
toteutustapa. Kun kyse oli kuitenkin 
suhteellisen nopeasta ja ketterin 
menetelmin toteutetusta projektista, 
niin hukkaan heitetyn työn määrä jäi 
onneksi melko pieneksi.

EPÄONNEAKIN MATKASSA 

Toisinaan rajanveto onnistuneen ja 
epäonnistuneen projektin välillä on 
häilyvä. Joskus nimittäin sattuma 
voi puuttua peliin, jolloin lopputulos 
voi olla onnistuneesta projektista 
huolimatta jotain aivan muuta kuin 
odotettiin.

Julkunen muistaa uraltaan yhden 
tällaisen tapauksen erityisen hyvin.

– Asiakas halusi uudistaa 
järjestelmäänsä sekä siirtää samalla 
palveluita yhdelle alustalle. Tavoitteena 
oli rakentaa 360 asteen asiakasnäkymä. 
Olimme puolin ja toisin projektista 
innoissamme. Kyseessä oli teknisesti 
sinänsä yksinkertainen toteutus, 
johon saimme vieläpä asiakkaalta 
erinomaiset määrittelyt. Projektia 
vietiin eteenpäin hyvässä hengessä. 
Saimme työn valmiiksi parissa 
kuukaudessa, minkä jälkeen soitimme 
asiakkaalle ja kysyimme, milloin 

VAIETUT EPÄONNISTUMISET

Vaikka epäonnistumiset ovat 
projektimaailmassa verrattain yleisiä, 
niin harva haluaa puhua niistä 
avoimesti. Julkunen on kuitenkin 
sitä mieltä, että myös niistä pitäisi 
kertoa avoimesti. Tärkeintä on hänen 
mielestään oppia epäonnistumisista.

– Osana isompaa uudistusta 
rakensimme aikoinaan asiakkaalle 
isoa tuotekatalogia, johon tulisi 
kohdistumaan paljon hakuja. Heidän 
käyttämällään alustalla oli jo valmis 
hakukone, jonka uskoimme riittävän. 
Projektin edetessä vaatimukset 
alkoivat kuitenkin kasvaa, jolloin 
hakukoneen kyvykkyydet loppuivat 
kesken. Kun asiakas odotti, että 
hakujen tekemiseen kuluisi muutamia 
millisekunteja, niin pahimmillaan 
hakutuloksia joutui odottamaan 20 
sekuntia. Jouduimme siinä kohtaa 
heittämään 300 työtuntia hukkaan ja 

Tärkeimpänä oppina 
Julkunen pitää 
kuitenkin sitä, että 
asiakkaan kannattaisi 
aina miettiä jo ennen 
projektin aloitusta, onko 
projekti organisaation 
strategian mukaista ja 
kannattaako sitä tehdä.
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miettimään koko hakuarkkitehtuurin 
uudelleen.

Julkunen muistelee, että 
monenlaisten vaiheiden ja 
erikoiskikkailujen jälkeen järjestelmä 
saatiin toimimaan halutulla tavalla. 
Lopulta siihen ei kuitenkaan ollut 
kukaan tyytyväinen, joten vain 
muutamia vuosia käyttöönoton jälkeen 
koko alustaratkaisu kirjoitettiin 
uudelleen. Silloin haudattiin kaikki se 
kehitystyö, johon oltiin siinä vaiheessa 
uhrattu jo valtavasti aikaa.

– Isoin oppi tästä projektista oli 
pohjatyön tekemisen merkitys. Tässä 
projektissa esimerkiksi suoritus–
kykyvaatimukset 
ohitettiin projektin 
alkuvaiheessa aivan 
liian köykäisesti. 
Käytännössä koko 
projekti vietiin 
ensin maaliin ja 
tarkasteltiin vasta 
sitten suorituskykyä. 
Myös asiakkaan 
olisi pitänyt miettiä 
asioita pidemmälle. 
Roadmap-ajattelu olisi ratkaissut 
ne ongelmat, joihin sitten yhdessä 
asiakkaan kanssa kompastuimme.

Joskus isommalta epäonnistumiselta 
voidaan välttyä sillä, että pinnan 
alla kytevät ongelmat ehditään 
huomaamaan aikaisessa vaiheessa. 
Myös tällaisista projekteista Julkusella 
on kokemusta.

– Rakensimme asiakkaalle 
heidän asiakkaidensa henkilötietoja 
käsittelevää palvelua, jonka 
tavoitteena oli digitalisoida ja 
samalla merkittävästi nopeuttaa 
päätöksentekoprosessia. 
Teknisesti rakensimme eräänlaista 
sateenvarjojärjestelmää, joka osaisi 
hakea useista eri järjestelmistä tietoa 
yhteen paikkaan. Hankeorganisaatio 
oli jaettu tiimeihin ja ongelmaksi 
muodostui se, etteivät tiimit 
keskustelleet keskenään. Olin tässä 
hankkeessa mukana testauspäällikkönä 
ja samalla ensimmäisenä henkilönä, 

joka tarkasteli kokonaisuutta 
yli tiimirajojen. Huomasin, että 
samat asiakaskäsitteet esiintyivät 
suunnitelmissa viidessä eri muodossa, 
eli lopputuloksena olisi ollut 
järjestelmä, joka ei olisi osannut 
linkittää eri lähteistä kerättyjä 
henkilötietoja samaan henkilöön.

Tämän projektin tärkein oppi liittyi 
Julkusen mielestä kommunikaatioon. 
Varsinkin jos samaa projektia 
työstetään useissa eri tiimeissä, niin 
yhteydenpidon täytyy toimia myös yli 
tiimirajojen. Projekti oli erinomainen 
oppitunti myös testauksen tärkeydestä, 
sillä ilman testausta - ja Julkusen 

itsensä tekemää huomiota - projektin 
lopputuloksena olisi ollut järjestelmä, 
josta ei olisi ollut juurikaan apua 
asiakkaiden tietojen käsittelemisessä. 

HAASTAVIMMAT PROJEKTIT 

KYSYVÄT HERMOJA

Moni kertoo syttyvänsä haasteista. 
Tiettyyn pisteeseen asti haasteet 
innostavat, pakottavat meidät 
epämukavuusalueelle ja rohkaisevat 
meitä ylittämään itsemme. Sen tietyn 
pisteen jälkeen haasteet saattavat 
kuitenkin muuttua vuoriksi, joiden yli 
on vain päästävä. Toisinaan myös IT-
projektit ovat sellaisia.

– Olin mukana todella isossa ja 
monimutkaisessa hankkeessa, jossa 
rakennettiin asiankäsittelyjärjestelmää. 
Järjestelmän piti noudattaa tarkasti 
silloin säädettyjä lakeja. Tähän 
projektiin liittyi todella paljon pieniä 
asioita, jotka oli saatava kuntoon. 
Minä olin laittamassa yhtä sellaista 

kuntoon. Roolini oli varmistaa, että 
PDF-tiedostot tulostuvat järjestelmästä 
oikein. Kun ensimmäisen kerran 
kokeilimme tulostamista, niin 
huomasimme tulosteiden näyttävän 
karmeilta. Tajusimme siinä kohtaa, 
että testattavaa olisi edessä hirvittävät 
määrät. Selkärangasta oli kaivettava 
“vielä jaksaa painaa” -asenne, joka 
lopulta auttoi hiomaan kaikki sadat eri 
tulostusvariaatiot kuntoon.

Vaikka tämä Julkusen mainitsema 
projekti vietiin kunnialla päätökseen, 
niin suurimpana oppina Julkunen 
pitää testaamiseen vaadittavan ajan 
realistista huomioimista jo projektia 

suunniteltaessa. 
Julkunen arvioi 
kokemustensa 
pohjalta, että 
testaamiseen 
vaadittava aika 
aliarvioidaan 
todella usein 
sekä asiakkaan 
että toimittajan 
puolelta, 
mikä johtaa 

ikäviin yllätyksiin matkan varrella. 
Tyypillisesti siitä seuraa joko mutkien 
suoristamisesta johtuvia laatuongelmia 
tai budjetin ja aikataulun venymistä.

Yleisellä tasolla Julkunen mainitsee 
vielä, että haastavimpiin projekteihin 
liittyy lähes järjestäen yksi piirre. Ne 
kärsivät ilmiöstä, jota kutsutaan scope 
creepiksi. Sillä tarkoitetaan tilannetta, 
jossa projektin laajuus kasvaa 
holtittomasti samalla, kun ratkaisuun 
lisätään uusia toiminnallisuuksia ja 
ominaisuuksia. Tyypillisesti tähän vielä 
yhdistyy tilanne, jossa unohdetaan 
tarkastella lisäysten vaikutuksia 
budjettiin ja aikatauluun, jolloin soppa 
muuttuu entistä sakeammaksi.

– Varsinkin isommissa projekteissa 
ajaudutaan herkästi tähän tilanteeseen. 
Vaatii hyvää projektijohtamista sekä 
rohkeutta ja kykyä osata myös sanoa 
asiakkaalle ei, jotta projekti saadaan 
pidettyä raiteillaan.

Tämän projektin tärkein oppi liittyi 
Julkusen mielestä kommunikaatioon. 

Varsinkin jos samaa projektia työstetään 
useissa eri tiimeissä, niin yhteydenpidon 

täytyy toimia myös yli tiimirajojen.
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LOPUKSI VIELÄ NE ERIKOISIMMAT

Entä sitten ne erikoisimmat projektit, 
joissa Julkunen on ollut mukana? 
Niiden osalta pitää palata uran 
alkumetreille.

– Erikoisin projekti on ehdottomasti 
ollut ensimmäinen projekti, jonka 
vedin opintojeni päätteeksi. Teimme 
energiapuolella käytännössä IoT-
hanketta aikana ennen IoT-laitteita. 
Meidän piti harjoitusprojektina luoda 
anturidataa analysoiva sovellus, joka 

Nykyinen tai tulevaisuuden 
Salesforce-guru? 
Tarvitsemme sinua!
Käy katsomassa avoimet paikkamme ja lisätietoa:
biit.fi/rekry

osaisi tunnistaa, milloin laite olisi 
menossa rikki. Projekti oli hyvin 
erikoinen, koska meillä ei ollut 
mitään esimerkkejä, joista olisimme 
voineet ottaa mallia. Projekti oli myös 
siitä mielenkiintoinen, ettei meidän 
tarvinut murehtia ajasta tai rahasta, 
koska siitä ei maksettu mitään. Kyse 
oli vain siitä, kuinka kauan jaksoimme 
opiskelijaporukalla pakertaa projektin 
parissa.

Julkuselle projekti opetti ketterää 
kehittämistä, sillä loppujen lopuksi 
se oli hänen muistikuviensa mukaan 
lopulta noin versio 380, joka päätyi 
lopulliseksi toteutukseksi. Siinä 
välissä Julkunen oppi tiiminsä kanssa 
ideoimaan ja valikoimaan ideoista 
parhaat äärimmäisen nopealla syklillä. 
Ilman sitä toimintamallia tämä projekti 
saattaisi vieläkin olla kesken - ja 
Julkunen edelleen koulunpenkillä.

. 

https://www.biit.fi/toihin-biitille/
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Spring ‘22 Releasen 
uusia ominaisuuksia
Keräsimme joukon mielestämme mielenkiintoisia uusia 
ominaisuuksia Salesforcen Spring ’22 Releasesta.

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.

Y L E I S E T

Näe objektin käyttämät 
flowt yhdestä paikasta
Turhauttaako sinua järjestelmän 
pääkäyttäjänä puuttuva kokonaiskuva 
siitä, mitkä flow’t vaikuttavat mihinkin 
objektiin? Flow Trigger Explorer näyttää 
kaikki objektiin liittyvät tietueiden 
triggeröimät flow’t, mikä auttaa 
hahmottamaan kokonaisuutta ja 
riippuvuuksia eri automaatioiden välillä. 

Microsoft Teams -integraatio
Microsoft Teamsin ja Salesforcen saa nyt natiivisti yhdistettyä toisiinsa. 
Toiminto mahdollistaa tietueiden tuomisen Teamsiin ja niiden näkymisen 
esimerkiksi myyjälle kokouksen aikana. Jos käytössäsi on myös Quip, myös 
dokumentit ovat näkyvissä kokouksen aikana.

S A L E S  C L O U D

Koko lista 
julkaisun uusista 
ominaisuuksista
Kattavan listan Salesforcen 
Spring ’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=236

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=236
https://help.salesforce.com/s/articleView?id=release-notes.salesforce_release_notes.htm&type=5&release=236
https://help.salesforce.com/s/articleView?id=release-notes.salesforce_release_notes.htm&type=5&release=236
https://help.salesforce.com/s/articleView?id=release-notes.salesforce_release_notes.htm&type=5&release=236
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Pipeline Inspection
Jo aiemmin julkaistu Pipeline 
Inspection -työkalu on saanut 
joitakin uusia päivityksiä, ja samalla 
on muutenkin hyvä muistuttaa 
tämän hyödyllisen ominaisuuden 
olemassaolosta. Pipeline Inspection 
kuuluu Unlimited Editioniin vakiona 
ja Enterprise Editioniin se on 
ostettavissa lisäosana. 

Pipeline Inspection tarjoaa 
nimensä mukaisesti hyvät 
työkalut myyntiputkessa 
olevien kauppojen tarkasteluun 
kokonaisuutena. Samasta 
näkymästä näkee esimerkiksi sen, 
jos kauppa on jäljessä arvioidusta 
sulkeutumispäivämäärästä sekä 
sen, kuinka kauan edellisestä 
aktiviteetista on kyseisen kaupan 
kohdalla kulunut.

S A L E S  C L O U D

Näiden lisäksi työkalu nostaa esille 
muutokset avainkentissä, kuten 
sulkeutusmipäivämäärässä ja 
kaupan summassa.

Toinen äärimmäisen hyödyllinen 
ominaisuus on myyntiputkien 
muutosten tarkastelu graafisessa 
Flow-näkymässä. Käytännössä 
sillä voi analysoida, mikä oli 
myyntiputken arvo esimerkiksi 
kvartaalin alussa suhteessa loppuun 
sekä syitä muutoksille. Käytännössä 
voitetut ja hävityt kaupat, uudet 
kaupat ja tulevaisuuteen siirtyneet 
kaupat muuttavat myyntiputken 
kokoa, mutta pelkkää myyntiputken 
nykytilaa tarkastelemalla tätä 
muutosta on käytännössä 
mahdotonta nähdä.

PA R D O T

Lightning Email 
Builderilla tehtyjen 
sähköpostien 
käyttömahdollisuudet 
laajenevat
Nyt voit käyttää uudella Lightning Email 
Builderilla tehtyjä sähköpostipohjia 
entistä laajemmin automaatioissa. 
Klikkaamalla pohjan Activate for 
Automation -painiketta pohjat ovat 
käytettävissä Engagement Studion 
automaatiokuluissa, Completion 
Actioneissa ja Automation Rules 
-automaatioissa. 

Uusia ominaisuuksia 
laskeutumissivuille
Pardot-päivitys tuo paljon uusia 
ominaisuuksia laskeutumissivujen 
eli ländereiden toiminnallisuuksiin. 
Päivityksen myötä sivujen lomakkeiden 
muotoilu on monipuolisempaa ja 
helpompaa. Voit sisällyttää sivuille 
skriptejä esimerkiksi analytiikkaa 
tukemaan, ja näyttävien sivujen luonti 
on entistä kätevämpää muun muassa 
valmiiden sivuasettelujen avulla.

Pardot Classic 
-käyttöliittymän 
poistuminen lähenee
Pardotin Classic -käyttöliittymä ei ole 
ollut mukana uusissa ympäristöissä 
viime vuoden lopulta lähtien. Se 
poistuu käytöstä myös aiemmin 
käyttöönotetuista ympäristöistä 
lokakuuhun 2022 mennessä. Ellet 
ole vielä ottanut käyttöösi Pardotin 
uutta Lightning-käyttöliittymää ja sen 
mahdollistamia uusia sähköpostin ja 
laskeutumissivujen rakennustyökaluja, 
kannattaa käyttöönottoa alkaa 
suunnitella viimeistään nyt!
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Uusi julkaisusykli linjassa 
Salesforcen yleisen 
julkaisusyklin kanssa
Vuodesta 2022 eteenpäin Marketing 
Cloudin uudet kevään, kesän ja syksyn 
toiminnallisuudet julkaistaan samassa 
aikataulussa kuin Salesforcen muutkin 
toiminnallisuudet, mikä helpottaa 
toimintojen käyttöönottoa.

MFA nyt päällä kaikissa 
Marketing Cloud -tileissä
Kaikille elokuun 2020 jälkeen 
luoduille Marketing Cloud -tileille 
on automaattisesti kytketty MFA-
kirjautuminen päälle. Helmikuun 
ensimmäisestä päivästä alkaen kaikki 
Marketing Cloud -tilit ja käyttäjät ovat 
sopimuksellisesti velvoitettuja ottamaan 
MFA-kirjautumisen käyttöön.

Datorama Reports 
saa uusia näkymiä ja 
mittaustapoja
Datorama Reportsin raportointinäkymät 
päivittyvät. Jatkossa raportoinnin 
mahdollisuuksiin kuuluu myös 
jaottelu sähköpostien toiminnasta 
laitetyypeittäin sekä mahdollisuus 
vertailla avaus- ja klikkausmääriä 
keskenään. Päivitys koskee kaikkia 
Datorama-lisenssejä, ja Adavanced-
version käyttäjät voivat muokata 
mittaristonäkymiään uusilla 
raportointityökaluilla.

Seuraa ja hyödynnä 
tunnistamattomien 
sivuvierailijoiden dataa 
anonyymeillä profiileilla
CDP:n päätarkoitus on kytkeä yhteen 
moninaista dataa eri lähteistä, muovata 
se hyödynnettävään muotoon ja 
aktivoida data eri toimenpiteisiin, 
esimerkiksi email- ja sms-kampanjoihin 
tai verkkosivun personointiin. Salesforce 
CDP:n päivityksen myötä tunnistettuihin 
henkilöihin kytketty data ja anonyymi 
data on eritelty omiksi profiileiksi. 
Tämän myötä markkinoijana sinun 
on helpompi seurata ja hyödyntää 
myyntisuppilon alkupäässä olevien 
asiakkaiden dataa muun muassa 
display- ja some-mainonnan parempaa 
kohdentamista varten.

Kasvata 
asiakasymmärrystä 
Insight Builderilla
Salesforce CDP:n päivityksen myötä 
Insight Builder -työkalu kehittyy 
monipuolisemmaksi. Jatkossa 
markkinoija pystyy itsenäisesti 
tuottamaan monimutkaisia metriikoita 
asiakaskäyttäytymisen pohjalta ilman 
SQL-osaamista. Hyvä esimerkki 
voisi olla verkkosivuaktiivisuuden ja 
ostokäyttäytymisdatan yhdistäminen 
yhdeksi aktiivisuusindeksiksi 
kullekin asiakkaalle. Insight Builderin 
tuotoksia voit hyödyntää suoraan 
segmentoinnissa, Marketing Cloudin 
Journey Builderissa tai Datorama- ja 
Tableau-raporteissa.

Uudistettu kotisivu 
ja käyttöliittymä 
helpottavat 
käyttöönotossa
Päivityksen myötä Salesforce on 
helpottanut merkittävästi CDP:n 
käyttöönottoa ohjatuilla poluilla, 
selkeämmällä käyttöliittymällä ja 
kotisivulle lisätyillä ohjeilla. Järjestelmä 
auttaa sinua markkinoijana kehittämään 
datastrategiaa, muodostamaan 
yhdistetyn datamallin, rikastamaan 
asiakasdataa sekä hyödyntämään 
moninaista asiakasdataa 
monikanavaisesti. Kaikkiin on olemassa 
konkreettiset opasteet, jotka ohjaavat 
sinut askel askeleelta kohti päämäärää.
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

Vinkki
Jos CDP eli asiakasdata-alusta ei ole sinulle entuudestaan tuttu käsite, 
tutustu Salesforcen tuoreeseen Trailmix-koulutuspolkuun aiheesta.

https://trailhead.salesforce.com/en/users/mcguide2/trailmixes/ 
get-started-with-salesforce-cdp

https://trailhead.salesforce.com/en/users/mcguide2/trailmixes/get-started-with-salesforce-cdp
https://trailhead.salesforce.com/en/users/mcguide2/trailmixes/get-started-with-salesforce-cdp
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S E R V I C E  C L O U D

Työvuorosuunnittelun uudistukset
Työvuorosuunnitteluun on tullut paljon uudistuksia, mutta merkittävimmät 
liittyvät ennustamiseen. Eri yhteydenottokanavien yhteydenottojen määrän 
ennustukset voi tehdä nyt 52 viikon päähän tulevaisuuteen aiemman 
12 viikon sijaan. Samoin palvelutasojen varmistamiseen ja työvoiman 
tarpeeseen liittyvät ennusteet ulottuvat nyt 52 viikon päähän.

Häiriönhallinnan 
uudistukset
Häiriönhallinnassa (Incident 
management) voi käyttää 
esimääriteltyjä tehtäviä. Jos esimerkiksi 
palvelimen uudelleenkäynnistäminen 
etähallinnan avulla olisi esimääritelty 
tehtävä, niin kun häiriötilanne 
luokitellaan palvelimen yhteysviaksi, voi 
häiriönhallinta automaattisesti lisätä 
tämän tehtävän kuvauksen vaiheineen 
osaksi tikettiä. 

Einstein Bottien 
rakentaminen on nyt 
helpompaa
Keskustelubottien rakentaminen on 
uudistettu siten, että rakentaja voi jo 
rakennusvaiheessa nähdä, minkälaisia 
päätöksiä botti tekee ja mitä se 
keskustelee ilman, että rakentaja käy 
välillä esikatselutilassa.

Paranna asiakaspalvelun 
laatua kuuntelutoiminnon 
avulla
Jos puhelut reititetään OmniChannelin 
kautta, niin asiakaspalvelun esihenkilöt 
voivat kuunnella Omni Supervisor 
-toiminnossa asiakaspalvelijan 
ja asiakkaan välistä keskustelua. 
Asiakaspalvelija saa omaan näyttöönsä 
tiedon, että esihenkilö on liittynyt 
kuuntelemaan puhelua.

Käytä puhelutallenteita 
koulutustarkoituksessa 
tai tee laadunvarmistusta 
tallenteilta
Nyt ylläpitäjä voi jakaa puhelutallenteet 
siten, että kaikki asiakaspalvelijat 
voivat kuunnella puhelutallenteita. 
Asiakaspalvelu voi hyödyntää tätä 
kokoamalla hyviä mallipuheluita 
koulutusmateriaaliksi.

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

Palvelukäyntien 
yhdistäminen 
yksinkertaistaa 
kenttähuollon työtä
Palvelukäyntien (Service Appointments) 
yhdistäminen helpottaa kenttähuollon 
toimintaa. Jos samalla henkilöllä 
on peräkkäisiä käyntejä samaan tai 
läheisiin kohteisiin, ne voi nyt yhdistää 
toisiinsa. Huoltohenkilö voi kuitata nämä 
käynnit mobiililaitteellaan yhdellä kertaa. 

Tietoturvamuutoksia 
kenttähuollon 
henkilöiden sijainnin 
seurantaan
Kenttähuollon päälliköt voivat 
seurata kentällä olevien Field Service 
-sovellusta käyttävien työntekijöiden 
sijaintia omasta hallintanäkymästään. 
Nyt tietoturvaa on uudistettu ja 
järjestelmässä voi tarkemmin määrittää, 
kuka ja millä tarkkuudella voi seurata 
sijainteja.

Asiakaskäyttäjien 
omistamien tietojen 
jakosäännöt
Asiakaskäyttäjien omistamat tietueet 
voi ottaa mukaan kriteeripohjaisten 
jakosääntöjen määrittelyyn. 
Tämä muutos koskee seuraavien 
lisenssityyppien omistamia tietuieita:  
External Apps, Customer Community, 
High Volume Customer Portal ja 
Authenticated Website. Jakosääntöjen 
luonnissa voi tarvittaessa valita, 
haluaako ottaa mukaan näiden 
käyttäjien omistamat tietueet 
jakosäännössä vaiko ei. Tämän 
muutoksen myötä on helpompi 
määritellä, mitkä tietueet käyttäjät 
näkevät.

E X P E R I E N C E  C L O U D
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Parannuksia ja muutoksia 
vierailijakäyttäjien 
oikeuksiin
Vierailijakäyttäjät ovat käyttäjiä, jotka 
eivät ole vielä kirjautuneet sivustolle tai 
joilla ei ole käyttäjätunnuksia ja jotka 
käyttävät julkisesti saatavia sivuja. 
Vierailijakäyttäjien oikeuksiin on tehty 
muutoksia, jotka parantavat tietoturvaa. 
Jatkossa vierailijakäyttäjän profiilissa ei 
voi valita muokkaus-, poisto- tai näytä/
muokkaa kaikkia tietueita -oikeuksia. 
Vierailijakäyttäjät voivat siis ainoastaan 
katsoa tietoja tai luoda uusia tietueita. 
Tämä muutos pakotetaan Winter ‘23 
releasessa, joten muutokset kannattaa 
tehdä jo nyt etukäteen.

Monivaiheinen 
tunnistautuminen 
muuttui pakolliseksi 
1.2.2022
Monivaiheinen tunnistautuminen 
(Multifactor Authentication, MFA) tuli 
pakolliseksi Salesforceen kirjautuessa 
helmikuun alussa. Monivaiheinen 
tunnistautuminen tarkoittaa sitä, että 
käyttäjän pitää antaa vähintään kaksi 
todentamista sisäänkirjautumisen 
yhteydessä.

Raportit ja mittaristot
Löydä helposti paras mahdollinen 
raporttityyppi uudelle raportille. 
Raporttia luodessa näet helposti 
viimeksi käytetyt raportit sekä 
eri raporttityyppien sisältämät 
kentät ja objektit. Voit myös hallita 
raporttityyppien määrää piilottamalla 
ylimääräiset raporttityypit, jotta 
valinnasta tulee helpompaa.

Ota ominaisuus käyttöön seuraavalla 
tavalla: Määritykset, Pikahaku, Raportit 
ja mittaristot, valitse Raporttien ja 
mittaristojen asetukset ja Ota käyttöön 
suositellut raporttityypit.

Vastaavasti voit nyt muokata useampaa 
kenttää suoraan raportilla. Esimerkiksi 
myyntimahdollisuuksien arvon tai 
statuksen päivittäminen onnistuu 
nopeasti raportilta avaamatta yksittäisiä 
myyntimahdollisuuksia erikseen. 

Muokattavien kenttien oikealla puolella 
näkyy kynäkuvake. 

Raporttien suoramuokkauksen 
saat käyttöön seuraavalla tavalla: 
Määritykset, Pikahaku, Raportit 
ja mittaristot, valitse Raporttien 
ja mittaristojen asetukset, Ota 
raporteissa suoramuokkaus käyttöön 
(vain Lightning Experience). Tämä 
ominaisuus on vielä beta-vaiheessa.

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

Vanhojen sivustojen arkistointi
Vanhoja Experience Cloud -sivuja voi nyt arkistoida. Kun sivu on arkistoitu, 
se ei enää ole edes järjestelmän ylläpitäjien käytettävissä. Aiemmin 
sivustoja ei pystynyt arkistoimaan, vaan ainoastaan deaktivoimaan, ja tällöin 
järjestelmän ylläpitäjät pääsivät edelleen sivustolle. Arkistoidun sivuston voi 
uudelleenaktivoida ja palauttaa käyttöön tarvittaessa. Sivustojen arkistointi 
tekee ylläpidosta selkeämpää, kun kehityksessä olevat ja arkistoidut sivustot 
on helppo erottaa toisistaan. Tämän ominaisuuden aktivointi edellyttää 
yhteydenottoa Salesforcen tukeen.

Myös tuotteiden osalta vierailijakäyttäjät 
eivät oletuksena näe tuotteita, vaikka ne 
olisi jaettu muille ulkoisille asiakas- tai 
kumppanikäyttäjille. Jatkossa tuotteille 
on määriteltävä jakosäännöt, joilla 
valitut kriteerit täyttävät tuotteet jaetaan 
vierailijakäyttäjille. Tämä muutos 
pakotetaan Summer ‘22 releasessa, 
joten muutos on tehtävä ennen sitä.

A N A LY T I C S

P L A T F O R M

Vaatimus monivaiheisesta 
tunnistautumisesta koskee 
kaikkia yrityksen sisäisiä käyttäjiä, 
jotka kirjautuvat käyttöliittymän 
kautta. Rajapintakirjautumiset, 
muiden teknisten käyttäjien 
käyttöliittymäkirjaumiset (esimerkiksi 
robottiautomaatiot) sekä kumppani- ja 
asiakaskäyttäjien kirjautumiset eivät ole 
vaatimuksen piirissä.
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Flow-parannukset
Kulkuihin (Flow) on tullut jälleen useita 
parannuksia Spring ‘22 releasessa. Eri 
kulkujen suoritusjärjestyksen saman 
objektin sisällä voi nyt määritellä 
vapaasti. Tämä mahdollistaa 
pienempien ja helposti ylläpidettävien 
kulkujen luonnin niin, että niiden 
suoritusjärjestystä voi kontrolloida. 
Aiemmin esimerkiksi Process Builder 
-automaatioiden osalta suositus on ollut 
tehdä vain yksi kulku objektia kohden, 
mutta tämän muutoksen myötä kulkuja 
voi jakaa pienempiin osiin.

Työkulkusääntöjen 
muutos Flow:ksi
Salesforce suosittelee kaikkien 
konfiguroinnilla tehtävien 
automaatioiden toteuttamista kulkuina 
(Flow). Uusia työkulkuja (workflow 
rules) ja process builder -automaatioita 
ei enää suositella toteuttamaan. 
Osana tätä muutosta uusi työkulkujen 
migraatiotyökalu on julkaistu. Se luo 
automaattisesti työkulkujen perusteella 
vastaavat Flow-automaatiot, minkä 
jälkeen vanhat työkulut voi poistaa. 
Tämä työkalu on käytettävissä beta-
versiona.

Tableau CRM
Päivitykset koskevat Tableau 
CRM:ää, joka on saatavilla Developer 
Editionissa ja lisämaksusta Enterprise-, 
Performance- ja Unlimited-versioissa.

Uusi release sisältää useita hyödyllisiä 
Tableau CRM:n päivityksiä, kuten 
parannellut liitännät ulkopuolisiin 
tietolähteisiin, mukaan lukien 
mahdollisuus tuoda dataa valmiin 
liitännän avulla Hubspotista. 

Analysoi esimerkiksi 
markkinointikampanjan vaikutusta 
myyntiin yhdistämällä Hubspotin 
markkinointitiedot Salesforcen 
ostotietoihin Tableau CRM:n Data Prep 
-reseptin avulla ja rakentamalla sitten 
visuaalinen mittaristo nähdäksesi 
kampanjoiden vaikutuksen myyntiin.

Voit myös viedä dataa Tableau 
CRM:stä Microsoftin Azure Data Lake 
-tuotteeseen Data Prep -reseptin avulla. 
Liitännän avulla tiedot viedään .csv-
tiedostoina Azure Data Lakeen. 

A N A LY T I C S

Ota Azure Data Lake -liitäntä käyttöön 
Määritysten (Setup) Analytiikka-sivulta. 
Tämän jälkeen luo yhteys Analytics 
Studion Data Manager Connect 
-välilehdellä. Saat myös Hubspot-
liitännän luotua Data Manager Connect 
-välilehdeltä. 

Lisäksi Data Prep -reseptien Discovery 
Predict -muunnos (Transformation) 
tukee nyt Einstein Discoveryn 
moniluokkaisia   malleja, jotka 
ennustavat todennäköisimmän 
tuloksen maksimissaan 10 mahdollisen 
vaihtoehdon joukosta. Jos esimerkiksi 
tarjoat viittä eri tukisopimusta, 
voit hyödyntää toiminnallisuutta 
ennustaaksesi minkä tukisopimuksen 
uusi asiakas todennäköisimmin ostaa. 

Yksi uusista kiinnostavista 
ominaisuuksista on myös kehittynyt 
sentimenttianalyysi (positiivinen, 
neutraali, negatiivinen -tunne) jonka voit 
myös tehdä Data Prep -reseptin avulla. 
Saat sentimentin desimaaliarvona 
viisiasteisella asteikolla. Voit hyödyntää 
toiminnallisuutta esimerkiksi 
asiakkaidesi kyselylomakkeiden 
vastausten analysoinnissa laskemalla 

keskimääräisen asiakkaiden kokeman 
tunteen käytetyn tuotteen tai palvelun 
mukaan. 

Jos haluat sentimentin desimaalilukuna, 
valitse Data Prep -reseptissäsi 
Transform, Detect Sentiment, More 
Options, Valitse Output Type -kohdassa 
Measure. Lisäksi Einstein arvioi 
nyt myös sitä, kuinka luotettavana 
sentimenttianalyysin tuloksia voi pitää. 

Tableau CRM:n Dashboard Designer on 
päivittynyt uudella widgetillä. Toistin-
widget (Repeater Widget) auttaa 
monistamaan kerran tehtyä widgettiä 
Tableau CRM -hallintapaneelissa 
(Dashboard). Toistin-widgetit perustuvat 
kyselyn (Query) riveihin, joten luot vain 
yhden mukautetun ryhmittelyn widgetin 
sisältämästä tekstistä, numeroista, 
kaavioista sekä kuvista ja monistat sen, 
jolloin widgetissä näytettävät tiedot 
muuttuvat rivin mukaan.

Voit esimerkiksi käyttää toistin-
widgetiä luodaksesi myyntiedustajien 
tulostaulun, jossa näkyy edustajan nimi, 
alue ja tulotavoite. Esimerkki kuvattuna 
alla.

P L A T F O R M

Muita parannuksia ovat muun 
muassa pikatoiminnot sähköpostin 
lähettämiseen ja kulun käynnistäneen 
tietueen päivittämiseen, automaattinen 
asettelu kulkujen toteutuksessa, 
alakulkujen avaaminen suoraan 
kulkujen muokkausnäkymästä sekä 
käännösmahdollisuus näyttökulkujen 
navigointipainikkeisiin. Nämä muutokset 
nopeuttavat kulkujen luontia ja tekevät 
ylläpidosta helpompaa.
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On ihan okei lähteä liikkeelle 
ilman yksityiskohtaista 
matkasuunnitelmaa – 
ketterä kehittäminen sopii 
Salesforce-maailmaan hyvin

/  N I C H O L A S  H O L M B E R G

Lähdetään liikkeelle perusasioista. Miten me 
lähestymme ketterää kehitystä?

Meille ketteryys tarkoittaa sitä, ettemme 
suunnittele kaikkea etukäteen valmiiksi 
yksityiskohtia myöten, vaan määrittelemme 
aina projektille selkeän tavoitteen ja piirrämme 
sille suuntaviivat. Tärkeintä on siis ymmärtää, 
mitä tavoitellaan ja lähteä sen jälkeen liikkeelle 
pienin askelin. Näitä askelia kutsutaan 
sprinteiksi.

Jokainen sprint pyrkii tuottamaan toimivan 
ja hieman pidemmälle viedyn kokonaisuuden 

asiakkaan kosketeltavaksi. Tavoitteena on viedä 
jokaisella iteraatiolla ratkaisua pidemmälle 
niin pitkään, että lopputulos täyttää asiakkaan 
sille asettamat tarpeet. Emme siis yritä saada 
kaikkea valmiiksi kertarysäyksellä.

Lyhyiden kehityssyklien vahvuus on 
siinä, että pystymme tarvittaessa tekemään 
palautteen pohjalta muutoksia nopeasti sekä 
hyödyntämään kaikkea matkan varrella opittua. 
Kuten tapaan sanoa, niin kaikkea ei tarvitse 
miettiä valmiiksi ennen matkalle lähtöä.

Me Biitillä vannomme ketterän kehittämisen nimeen. Haluan 
nyt avata tätä lähestymistapaa kaikille niille, joille sana 
“agile” ei ole entuudestaan tuttu. Scrum. Kanban. Epic. Sprint. 
Ketterään kehittämiseen tutustuessa törmää moniin hankalalta 
kuulostaviin sanoihin, mutta yritän tässä tekstissä avata aihetta 
mahdollisimman ymmärrettävällä tavalla. 
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”Ketteryys tarkoittaa myös sitä, 
että pystymme minimoidaan 

epäonnistumisen riskit hyödyntämällä 
kykyä katselmoida ja parantaa 
ratkaisua moneen otteeseen.”

”Tällainen kiveen hakattu 
toimintamalli ei ole tarpeen 

Salesforce-kehityksessä. ”

AGILE VAI VESIPUTOUSMALLI?

Olet ehkä kuullut joskus käsitteestä 
“vesiputousmalli”. Se on vastakohta ketterälle 
kehitysmenetelmälle, sillä projektityössä 
sillä tarkoitetaan lähestymistapaa, jossa 
kehitettävän ratkaisun yksityiskohtaiseen 
suunnitteluun käytetään ennen varsinaisen 
kehitystyön käynnistystä merkittävästi aikaa 
ja vaivaa. Vesiputousmallissa suunnitelman 
muokkaaminen matkan varrella ei ole 
tavoiteltua.

Vanhassa maailmassa tämä oli se 
projektimalli, jota IT-projektit usein 
noudattivat. Silloin toki järjestelmätkin olivat 
paljon kömpelömpiä kuin nykyään.

Tällainen kiveen hakattu toimintamalli 
ei ole tarpeen Salesforce-kehityksessä, sillä 
Salesforcen vahvuus on nimenomaan siinä, 
että järjestelmää voidaan hyödyntää osana 
järjestelmäsuunnittelua, sillä suuntaa-antavan 
toiminnallisuuden kuvaaminen järjestelmään 
on näppärää. Miksemme siis antaisi 
muutoksille sijaa?

Pystymme ketterästi toimimalla esimerkiksi 
esittelemään vaivattomasti asiakkaalle, miltä 
järjestelmän käyttöliittymä voisi näyttää. 
Vesiputousmalli ei perinteisesti rakennu 
tällaisen havainnollistavan jatkuvan iteroinnin 

varaan. Järjestelmää harvoin koeponnistetaan 
suunnitteluvaiheen aikana. Agilessa mallissa 
asiakkaat pääsevät näkemään ja kokemaan 
järjestelmän toiminnallisuuksia heti. Kumpi 
kuulostaa sinusta houkuttelevammalta 
vaihtoehdolta?

Ketteryys tarkoittaa myös sitä, että 
pystymme minimoidaan epäonnistumisen 
riskit hyödyntämällä kykyä katselmoida ja 
parantaa ratkaisua moneen otteeseen. Tähän 
tarkoitukseen järjestelmän demoaminen on 
tärkein yksittäinen työkalu. Demo on osa 
kehitysprosessia, sen on tarkoitus herättää 
keskustelua ja tuoda asiakkaalle askel askeleelta 
näkemystä siitä, miten valmis ratkaisu voisi 
toimia.

Vesiputousmallia noudattamalla on 
mahdollista ajautua tilanteeseen, jossa vasta 
projektin jälkeen huomataan, että lopputulos on 
kaukana parhaasta mahdollisesta, sillä projektin 
osapuolten ymmärrystä ratkaisusta ei ole kyetty 
tuomaan samalle viivalle tarpeeksi ajoissa.

KETTERILLÄ MENETELMILLÄ JO 

PITKÄHKÖ HISTORIA

En nyt tässä tekstissä sukella sen syvemmälle 
ketterien kehitysmenetelmien periaatteellisiin 
sääntöihin tai manifesteihin, mutta kaikkien IT-
projektien parissa työskentelevien on kuitenkin 
hyvä ymmärtää, että ketterillä menetelmillä 
on takanaan värikäs ja jo melko pitkä historia. 
Agile ei siis ole mikään ohimenevä trendi-
ilmiö. Sen menetelmien oikeellisuudesta ja 
eroavaisuuksista ollaan tiukasti montaa mieltä.

Vaikka ketteriä menetelmiä on jo 
hyödynnetty hyvän aikaa, niin olen silti työssäni 
huomannut, että ne ovat monille edelleen 
melko vieraita. Moni asiakas on projektin aluksi 
suoraan kysynyt, mistä agilessa kehittämisessä 
on kyse. Joistakin asiakkaista on jopa tuntunut 
vieraalta, kun projektin alussa ei edes tiedetä 
tarkasti, missä vaiheessa projektia kukin 
kokonaisuus saadaan valmiiksi.

Tyypillisesti huolenaiheet liittyvätkin 
juuri siihen epävarmuuteen, jota avoimeksi 
jäävät asiat herättävät. Ajaudummeko me 
projektin aikana väkisin sivuraiteille, jos 
emme nyt suunnittele kaikkea tarkasti? 
Voimmeko aloittaa rakentamisen, vaikka emme 
ole kuvanneet prosessejamme kattavasti? 
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Saammeko me lopulta lainkaan sitä, 
mitä projektilta halusimme? Mitä 
kaikkea tämä lähestymistapa meiltä 
vaatii?

MITÄ LÄHESTYMISTAPA VAATI I 

ASIAKKAALTA?

Tiedän, että se vaatii uskallusta ja 
rohkeutta lähteä mukaan kumppanin 
ketterään hössötyksen. Varsinkin, jos 
siitä ei ole aiempaa kokemusta.

Uskallan kuitenkin luvata, että 
nykyisin ketterillä menetelmillä 
päästään parempaan lopputulokseen 
kuin vesiputousmallilla. Niin kuin TLC 
90-luvun listahitissä sanoo “don’t go 
chasing waterfalls”.

Mitä taas vaatimuksiin tulee, niin 
asenne ratkaisee. On tärkeää osata 
suhtautua muutoksiin avoimesti, 

sillä ne kuuluvat olennaisena osana 
ketterään kehittämiseen.

Lisäksi on tärkeää ymmärtää, 
että asiakas on projektitiimissä 
avainpelaajan roolissa. Asiakkaan on 
sitouduttava olemaan tiiviisti mukana 
suunnittelemassa ja päättämässä, mitä 
ominaisuuksia ratkaisuun kehitetään ja 
mikä on niiden tärkeysjärjestys

Asiakkaan puolelta on löydyttävä 
henkilö, joka pystyy olemaan tiiviisti 
mukana projektissa ja tekemään 
juoksevia päätöksiä. Lisäksi on hyvä 
saada mukaan päätöksentekijöiden 
lisäksi loppukäyttäjiä, jotta projektin 
aikana voidaan kerätä palautetta 
oikeilta ihmisiltä. 

Tämän syvemmälle asiakkaan ei 
tarvitse agilen maailmaan sukeltaa. 
Avoimella suhtautumisella ja 
sitoutumisella pääsee jo pitkälle. 

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

Nicholas Holmberg 
Senior Consultant & Team Lead

K I R J O I T T A J A
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”Ihmiset kokevat ja 
hahmottavat asiat 
eri tavalla, minkä 
vuoksi täytyy löytää 
erilaisia tapoja lähestyä 
ohjelmistotestausta.”
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Haastattelimme aiheesta Visma Consultingilla 
työskentelevää Minna Aaltosta. 
Hän kertoo, miksi asiakkaan tekemä 
ohjelmistotestaus on tärkeää ja listaa 
hyödyllisiä keinoja testauksen toteuttamiseen 
tilanteessa, jossa testaajalla ei ole aikaisempaa 
kokemusta testauksesta.

Aaltonen on tehnyt urallaan IT-
alan työtehtäviä laidasta laitaan: hän on 
auttanut asiakkaita suunnittelemaan 
hyväksymistestausta, tehnyt testauksen 
suunnittelua ja suoritusta, suunnitellut ja 
toteuttanut testiautomaatiota, toiminut scrum 

Kolme kulmaa ohjelmistojen 
testaukseen

Yritykset haluavat saada käyttöönsä mahdollisimman hyvin 
toimivia ja käyttötarkoitukseen soveltuvia työkaluja - olivat ne 
sitten järjestelmiä tai ohjelmistoja. Toisinaan yritykset kuitenkin 
jättävät palveluiden testaamisen vähäiseksi - tai jopa kokonaan 
tekemättä. Silloin lopputulos saattaa kärsiä pahemman kerran. 

masterina ja tehnyt järjestelmäsuunnittelua. 
Viimeiset 10 vuotta Aaltonen on työskennellyt 
asiakkaille räätälöitävien web-sovellusten 
parissa.

TILAAJAN TEKEMÄ TESTAUS ON 

ENSIARVOISEN TÄRKEÄÄ

Aaltosen mukaan tilaajan tekemä 
ohjelmistotestaus on hyvin tärkeää, sillä 
tilaaja on ainoa taho, jolla on täysi ymmärrys 
siitä toimintaympäristöstä, johon ohjelmistoa 
tai järjestelmää ollaan ottamassa käyttöön. 
Ohjelmiston tilaaja tuntee organisaationsa 

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

Visma Consultingilla 
työskenetelevä Minna 
Aaltonen on tehnyt pitkän 
uran IT-alan parissa.
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toimialan ja tietää, mihin tarpeeseen 
ja minkälaisia ongelmia ratkaisemaan 
ohjelmisto on kehitetty. 

“Koska kukaan ei ymmärrä tilaajan 
tarpeita niin hyvin kuin tilaaja itse, 
heidän näkökulmaansa testaamiseen 
tarvitaan aivan erityisesti”,  Aaltonen 
toteaa.

Testauksen esteenä voi toisinaan 
olla tilaajan pelko siitä, että hän 
sotkee tai rikkoo työkalun omalla 
testaamisellaan. Aaltosen mukaan 
ohjelmistokehittäjien tarjoamat 
testiympäristöt ovat kuitenkin sellaisia, 
että niitä ei saa helposti sotkettua.

“Ei ne testiympäristöt mene helposti 
rikki”, Aaltonen toteaa, ja jatkaa: 
“Voi ihan rohkeasti tehdä mitä vaan 
keksiikään ja uskaltaa kokeilla ilman 
pelkoa epäonnistumisesta.” 

Aaltosen mukaan pelko 
onkin suuri este asiakkaiden 
oman testauksen tiellä.

Toinen asia, joka voi 
olla testaamisen esteenä 
on ajan puute. Aaltosen 
mukaan testaukselle täytyy 
varata kunnolla aikaa. 
Kun testaukseen lähtee, 
siihen syventyminen 
vie aikaa. Parhaan lopputuloksen 
saavuttamiseksi Aaltonen suosittelee 
testaajia varaamaan kalenteristaan 
kerralla pidemmät ajanjaksot työlle. 
Tämä auttaa testaajia pääsemään 
testauksen ytimeen. 

“Toisaalta järjestelmän oikeat 
käyttäjät huomaavat ohjelmiston 
käyttöliittymässä vikoja joskus jo 
yhdellä vilkaisulla, minkä vuoksi 
tilaajan käyttämä pienikin testausaika 
on aina parempi kuin ei mitään”,  
Aaltonen toteaa.

KOLME LÄHESTYMISTAPAA 

TESTAAMISEEN

Ihmiset kokevat ja hahmottavat 
asiat eri tavalla, minkä vuoksi täytyy 
löytää erilaisia tapoja lähestyä 
ohjelmistotestausta. Aaltonen listaa 
kolme näkökulmaa, jotka voivat auttaa 
testauksessa kokemattomia asiakkaita 
pääsemään alkuun testaamisen kanssa. 

1. MÄÄRITTELYJEN KAUTTA 

TESTAAMINEN

Ensimmäinen tapa on testata työkalua 
sen määrittelyjä vasten. Määrittely on 
mikä tahansa kirjallinen dokumentti, 
joka kuvaa sitä, miten työkalun 
on tarkoitus toimia. Tämä voi olla 
esimerkiksi vaatimusmäärittely 
tai tarjouspyyntöön kirjoitettu 
toiminnallinen kuvaus. 

Kun testaamiseen lähdetään 
määrittelyn kautta, dokumentti 
käydään läpi lause lauseelta. 
Tämän jälkeen pohditaan, mitä 
järjestelmän pitäisi tehdä, jotta lause 
toteutuisi, minkä jälkeen kokeillaan, 
toteutuuko määrittelyn kuvaama asia 
järjestelmässä. 

“Jos määrittelyssä sanotaan 

esimerkiksi: Kun käsittelijä ottaa 
asian työn alle, asia siirtyy tilaan 
“Käsittelyssä”, haluaisin testaajana 
kirjautua järjestelmään käsittelijän 
roolissa, käydä ottamassa asian 
työn alle ja katsoa, että suunniteltu 
tilasiirtymä tapahtuu”, Aaltonen 
kuvailee määrittelyn prosessia. 

Tämän jälkeen määrittelyssä 
voi myös miettiä vaihtoehtoisia 
lopputulemia, joista Aaltonen antaa 
esimerkin: “Voiko työn alle ottamisen 
peruuttaa, ja miten tämä näkyy tilassa? 
Entä miltä asia näyttää minulle silloin, 
kun joku toinen käsittelijä on ottanut 
sen työn alle?”

Jos järjestelmään liittyy erilaisia 
käyttäjärooleja, on tärkeää testatessa 
käyttää järjestelmää kaikissa näissä 
rooleissa. Ellei määrittelyyn sisälly 
listaa käyttäjäroolien sallituista 

toiminnoista, sen voi pyytää 
toimittajalta. Tämä lista on hyvä käydä 
läpi kirjautuen järjestelmään kunkin 
käyttäjäroolin käyttäjänä. Samalla 
on hyvä miettiä, näkevätkö kaikille 
käyttäjäryhmille juuri ne asiat, jotka 
heidän kuuluu nähdä.

“Määrittelyjä vasten testaaminen on 
lopulta tilaajan ainoa keino varmistaa, 
että toimittaja on todella toimittanut 
sen, mitä tilaaja on tilannut”, Aaltonen 
kuvaa tämäntyyppisen testauksen 
tärkeyttä, ja jatkaa: “Mikäli määrittely 
on kovin laaja, ja aikaa on käytössä 
vain vähän, kaikkien lauseiden 
läpikäynti ei ole aina mahdollista. 
Tällöin määrittelystä voidaan valita 
testattavaksi vain tärkeimpiä osia.”

2. TOIMINTOLISTOJEN 

KAUTTA TESTAAMINEN

Toinen tapa testata 
ohjelmistoa on käydä läpi 
kaikki ohjelmiston toiminnot 
tai käyttötapaukset. 
Testauksen lähtökohtana 
on kirjoitettu lista 
järjestelmän toiminnoista 
tai käyttötapauksista. 
Lista voidaan kirjoittaa 

esimerkiksi järjestelmän määrittelyn 
tai käyttöohjeen perusteella. 

Useimmiten tietojärjestelmät 
voidaan kiteyttää ajatukseen siitä, että 
järjestelmässä käsitellään erilaisia 
asioita, joita voidaan luoda, etsiä ja 
listata, avata ja lukea, muokata sekä 
lopulta poistaa. Lisäksi asioilla voi 
olla muitakin toimintoja: ne voidaan 
esimerkiksi tulostaa tai niiden 
perusteella voidaan suorittaa laskentaa. 

Toisinaan järjestelmässä käsiteltävä 
asia voi olla vuorovaikutuksessa 
johonkin toiseen asiaan, toimintoon 
tai tietojärjestelmään – tällöin olisi 
tärkeää varmistaa myös, että kaikkien 
toimintojen sivuvaikutukset ovat 
oikeat. Kun jokainen toiminto on käyty 
näin läpi, järjestelmässä on tehty jo 
hyvin kattava kierros.

“Koska kukaan ei ymmärrä 
tilaajan tarpeita niin hyvin 

kuin tilaaja itse, heidän 
näkökulmaansa testaamiseen 

tarvitaan aivan erityisesti”
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Esimerkiksi
• Asian toiminnot

• Luo uusi asia (luo)
• Etsi ja listaa asiat (etsi ja 

listaa)
• Avaa ja lue asian tiedot 

(avaa ja lue)
• Muokkaa asian tietoja 

(muokkaa)
• Poista asia (poista)
• Tulosta asia (muu toiminto)

• Kunkin asian toiminnon 
sivuvaikutus

• Henkilörekisterin tiedot 
päivittyvät sen mukaan, 
miten henkilön tietoja 
päivitetään asialla (liittyvä 
asia)

• Asialle tehdyt toiminnot 
näkyvä järjestelmän käyttö 
raportilla (liittyvä työkalu)

• Asian tiedot siirtyvät 
nähtäväksi toiseen 
tietojärjestelmään (liittyvä 
toinen tietojärjestelmä)

3. LEIKIN TAI DRAAMAN KAUTTA 

TESTAAMINEN

Aaltonen muistuttaa myös, että 
testaukseen ei tarvitse suhtautua 
suurena, teknisenä haasteena, 
vaan siihen voi suhtautua myös 
hyvin rennolla otteella. Kolmatta 
testaustapaa Aaltonen kutsuu 
testaamiseksi “leikin tai draaman 
kautta”. Tällä tavoin tehtävä testaus 
toteutetaan niin, että asiakas miettii 
ensin järjestelmän tärkeimmät 
käyttötapaukset. Tämän jälkeen 
hän käy skenaariot läpi eläytyen 
siihen, mitä kukin järjestelmän 
käyttäjä tekee käyttötapauksen 
aikana ja katsoo, toimiiko järjestelmä 
käyttötarkoitukseen sopivalla tavalla. 

Vielä hauskempaa ja tehokkaampaa 
tällainen testaus on, jos se tehdään 
paritestauksena. Tällöin toinen testaaja 
katsoo järjestelmää tilaajan asiakkaan 
roolista, ja toinen testaaja toimii 
tilaajan oman käyttäjän roolissa.

“Mitä tapahtuu, jos teen näin, miten 
tämä näkyy asiakkaan näkymässä, 
jos kokeilen toteuttaa tämän taas 
näin”, Aaltonen kuvailee testausta 
leikin kautta. Tällaisella leikillisellä 
testaustavalla asiakas pääsee helpoiten 
irti testaamisen pelosta. 

Mihin kaikkeen Salesforce taipuu?
Tämä opas avaa aiempaa monipuolisemmin kaikkia niitä mahdollisuuksia, 
joita Salesforce yhtenä maailman laajimmista teknologia-alustoista 
tarjoaa. Oppaan tarkoituksena on auttaa mitä tahansa Salesforcea 
jo hyödyntävää tai siitä kiinnostunutta organisaatiota arvioimaan, 
kannattaako alustan käyttöä laajentaa ja millä tavoin.

www.biit.fi > Biit HUB > Oppaat > Kaikki irti 
Salesforcesta

Kaikki irti Salesforcesta
– Opas Salesforcen hyödyntämismahdollisuuksiin

“Leikkimielinen suhtautuminen 
auttaa käyttäjää tarttumaan rohkeasti 
järjestelmään ja kokeilemaan uusia 
asioita”, Aaltonen päättää.

https://www2.biit.fi/hub/oppaat/kaikki-irti-salesforcesta/web
https://www2.biit.fi/hub/oppaat/kaikki-irti-salesforcesta/web
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A A R N E  U R V A S ,  S I J O I T U S A S U N N O T. C O M

”Tässä (ostamisen ja 
myymisen helpoksi 
tekemisessä) 
Salesforcesta on ollut 
meille uskomattoman 
paljon apua. Olemme 
pystyneet sen avulla 
automatisoimaan 
monia eri osto- 
ja myyntipolun 
vaiheita.”
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Menestyksen näkökulmasta yhtälö on 
mielenkiintoinen. Sijoitusasuntojen 
on pystyttävä tarjoamaan asiakkailleen 
tuottoisia sijoituskohteita, mutta 
kohteiden on oltava tuottoisia myös 
yritykselle itselleen.

– Meidän menestyksemme on 
kiinni siitä, kuinka hyvin onnistumme 
löytämään ja myymään sekä meidän 
että meidän asiakkaidemme 
näkökulmasta kannattavia kohteita. 
Meille on tässä vuosien varrella 
kerääntynyt varsin lojaali asiakaskunta, 
mikä on merkki siitä, että olemme 
varmasti tehneet monia asioita 
oikein, kertoo Sijoitusasunnot.comin 
kohteiden myynnistä vastaava Aarne 
Urvas.

Sijoitusasunnot.com haluaa 
olla asuntosijoittajan tärkein 
kumppani – valttikorttina 
kaupankäynnin jouhevuus

Vuoden 2020 lopulla yrityksen 
palkkalistoille siirtynyt Urvas 
arvioi, että Sijoitusasunnot.
comin menestys perustuu paljolti 
läpinäkyvyyteen ja avoimuuteen. 
Yrityksen lähestymistavan voisi 
tiivistää mantraan: “pidetään se, mitä 
sanotaan”.

– Meillä törmää toisinaan sanontaan 
“moraali vai mersu”. Pyrimme aina 
valitsemaan moraalin pikavoittojen 
metsästyksen sijaan, sillä Suomessa on 
pienet piirit - ja maine leviää nopeasti. 
Meillä ei oikeastaan edes ole varaa olla 
mitään muuta kuin rehellisiä, mikä 
johtaa toki yhteen isoon haasteeseen: 
kuinka paljon voimme haipata 
sijoituskohteiden mahdollisuuksia 
ilman, että se johtaa epärealistisiin 
odotuksiin?

/  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

Kymmenisen vuotta sitten perustetun Sijoitusasunnot.comin 
(aiemmin JHS-Kiinteistöt Oy) liiketoiminta on alusta saakka 
rakentunut sijoituskohteiden ostamiselle, myymiselle ja 
välittämiselle ympäri Suomea. Yrityksen toimintamalli perustuu 
kokonaisten asuinkerrostalojen ostamiseen ja myymiseen 
pääasiassa sijoittajille joko nykyisessä tai saneeratussa kunnossa.

Sijoitusasunnot.com Group 
Oy on Jyväskylästä käsin 
toimintaansa pyörittävä 
kasvuyritys, joka haluaa olla 
asuntosijoittajan tärkein ja 
paras kumppani kaikissa 
asuntosijoittamiseen 
liittyvissä asioissa. 
Yrityksen valttikortteja 
ovat läpinäkyvyys, 
tyytyväinen asiakaskunta ja 
poikkeuksellisen laadukas 
markkinointimateriaali. 
Yrityksen tavoitteena on 
pysyä nopean kasvun uralla 
sekä samalla vahvistaa 
asemaansa asuntosijoittajien 
luottokumppanina.
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SISÄLTÖMARKKINOINTI 

KEIHÄÄNKÄRKENÄ

Sijoituskohteiden haippaamisesta 
päästäänkin aasinsillalla 
Sijoitusasuntojen käyntikorttiin, 
nimittäin laadukkaaseen 
markkinointimateriaaliin. 
Sijoitusasunnot ei ainoastaan halua 
olla asuntosijoittajan tärkein kumppani 
puheiden tasolla, vaan tavoite näkyy 
myös käytännön tekemisessä.

– Panostamme markkinointiin 
todella paljon. Meillä on paljon 
asuntosijoittamiseen liittyvää 
materiaalia, joka on myös todella 
helposti saatavilla. Haluamme olla 
yhtä lailla apuna asuntosijoittamista 
ensimmäistä kertaa harkitseville kuin 
sitä jo pidempään tehneille.

Yritys tuottaa aktiivisesti sisältöä 
erilaisiin tarkoituksiin. Heidän 
sivuiltaan löytyy valmiita sopimus- 
ja hakemuspohjia paperiruljanssin 
helpottamiseen sekä laskureita muun 
muassa tuottoennusteiden tekemiseen.

Lisäksi yritys päivittää 
säännöllisesti omaa blogiaan, jossa 
asuntosijoittamista käsitellään helposti 
ymmärrettävä tavalla, jalat tukevasti 
maaperässä kiinni.

– Meille asuntojen ostaminen 
ja myyminen on arkipäivää, mutta 
asiakkaalle yleensä paljon isompi juttu. 
Suurin osa asiakkaistamme on joko 
ensikertalaisia tai sijoitusmatkansa 
alkutaipaleella. Siksi haluamme 
jakaa asuntosijoittamisesta ja 
myytävistä kohteista mahdollisimman 
paljon tietoa. Toivomme sen myös 
madaltavan kynnystä lähteä mukaan 
asuntosijoittamiseen.

NOPEUS VALTTIA

Sijoitusasunnot.comin suurimpina 
kehityskohteina on viime vuosina 
ollut asioinnin nopeuttaminen ja 
sujuvoittaminen sekä myynnin 
johtamisen kehittäminen 
läpinäkyvämpään suuntaan.

Yrityksellä on nykyisin myynnissä 
vuosittain noin 7-10 myyntikohdetta, 
joissa on keskimäärin 20-40 asuntoa. 
Niiden myyntiajat halutaan pitää 
mahdollisimman lyhyinä.

– Yksi iso haaste meillä on 
varmistaa, että asuntojen myynti 
sujuu mahdollisimman nopeasti. Se 
edellyttää, että kaikki kohteeseen 
liittyvät tiedot on oikein. Moni 
asuntosijoittaja ostaa sijoituskohteen 
asuntoa näkemättä, jolloin hänellä 
on oltava kaikki tarvittavat tiedot 
päätöksentekohetkellä. Muuten kaupat 
todennäköisesti jäävät tekemättä.

Urvas kertoo, että he joutuvat usein 
käymään kilpailua aikaa vastaan. 
Silloin kun asiakas kiinnostuu jostain 
myynnissä olevasta kohteesta, on 
aikaikkuna kauppojen syntymiselle 
usein varsin lyhyt.

Osa sijoituskohteiden asunnoista 
menee kaupaksi heti. Jäljelle jäävien 
asuntojen osalta tehdään paljon 
varauksia, jolloin syntyy varausjonoja. 
Niiden nopea purkaminen on sekä 
yrityksen että sen asiakkaiden etujen 
mukaista. Myyntijohtajana Urvas 
haluaa tietää, keihin asiakkaisiin ja 
mihin kohteisiin myyntitiimin aikaa 
kannattaa käyttää.

– Sijoitusasuntojen myyminen 
on välillä kuin tetriksen 
pelaamista. Osa asunnoista menee 
kaupaksi ilman minkäänlaisia 
ponnisteluja. Osa asunnoista vaatii 
aktiivisempaa myyntiotetta, sillä 
asiakkaat punnitsevat vielä eri 
vaihtoehtojen välillä. Meidän pitäisi 
pystyä purkamaan varausjonot 
mahdollisimman nopeasti, sillä 
odottelu syö meiltä kallista 
myyntiaikaa sekä hapattaa samalla 
asiakkaan ostoinnostusta.



UUSI JÄRJESTELMÄ AVUKSI

Urvas kertoo, että asiakkaiden koviin 
odotuksiin vastaaminen edellyttää 
sitä, että koko paketti on yrityksen 
puolelta kunnossa. Koko paketilla hän 
viittaa siihen, että ostaminen on tehty 
helpoksi ja myyminen tehokkaaksi.

– Tässä Salesforcesta on ollut meille 
uskomattoman paljon apua. Olemme 
pystyneet sen avulla automatisoimaan 
monia eri osto- ja myyntipolun 
vaiheita. Kun asiakas tekee varauksen, 
hän saa meiltä välittömästi kohteesta 
kaiken tarvittavan tiedon. Sen myötä 
asiakkaalla on mahdollisuus tehdä 
ostopäätös vaikka heti. Se helpottaa 
myös minun työtäni, sillä tiedän 
tarkasti, missä vaiheessa asiakkaat 
ostopolullaan menevät.

Nykyisin kaupankäynnin 
jouhevuus on yksi Sijoitusasunnot.
comin tärkeimmistä kilpailueduista. 
Asiakkaat voivat halutessaan 
hoitaa kaiken asioinnin sähköisesti 
aina kohteeseen tutustumisesta 
kauppakirjan vahvistamiseen saakka.

Sen on mahdollistanut vanhan 
CRM-järjestelmän vaihtaminen 
Salesforceen.

– Meillä oli käytössä eräs toinen 
järjestelmä, kun aloitin nykyisessä 
työssäni. Se ei vastannut meidän 
tarpeisiin, joten jouduimme 
käyttämään paljon Excel-taulukoita. 
Pahimmillaan osa tiedoista löytyi 
vanhasta järjestelmästä ja osa erillisistä 
dokumenteista. Myyntihankkeiden 
tulosten ennakoiminen oli erittäin 
vaikeaa. Lisäksi tiedonkulku eri 
tahojen välillä oli toisinaan melkoista 
härdellikaaosta.

Urvas oli jo aikaisemmassa 
työpaikassaan käyttänyt Salesforcea 
myynnin johtamiseen, joten hän tunsi 
järjestelmän ja sen mahdollisuudet jo 
etukäteen.  

– Salesforceen siirtyminen 
on sujunut varsin kivuttomasti. 
Järjestelmän henkinen käyttöönotto 
on vieläkin osittain vaiheessa, mutta 
olemme jo saaneet asioihin paljon 
sisäistä selvyyttä. Pystyn esimerkiksi 
näyttämään toimitusjohtajalle vain 
parilla klikkauksella, miltä meidän 
myyntitilanne milloinkin näyttää. 
Aikaisemmin se ei olisi ollut 
mahdollista.

Kovin kilpailu alalla käydään 
Urvaksen mukaan kulissien takana 
niistä kerrostalokohteista, jotka 
soveltuvat myyntitarkoitukseen. Niiden 
löytäminen on perustunut pitkälti 
verkostoihin, mutta Urvas uskoo, 
että sitäkin puolta voitaisiin vielä 
kehittää Salesforcen avulla. Kenties 
se on Sijoitusasuntojen seuraava 
kehityskohde. Löytää lisää myytävää.

.

”Salesforceen siirtyminen on 
sujunut varsin kivuttomasti. 

Järjestelmän henkinen 
käyttöönotto on vieläkin 
osittain vaiheessa, mutta 

olemme jo saaneet asioihin 
paljon sisäistä selvyyttä.”



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


