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Salesforce-asiaa asiantuntijoille
Osallistuimme taannoin Salesforce Live -tapahtumaan, jossa pääsimme juttelemaan 
satojen tapahtumavieraiden kanssa. Kun kysyimme heiltä fiiliksiä tapahtumasta 
ja sen sisällöstä, niin yksi huomio nousi selvästi yli muiden.

Moni olisi toivonut tapahtuman agendalle enemmän teknisiä esityksiä 
sekä syvemmälle yksityiskohtiin pureutuvia puheenvuoroja.

Me otimme Biitillä tämän palautteen merkkinä sille, että 
Salesforce-skenessä saattaisi olla enemmän tilausta sellaiselle 
sisällölle, joka olisi suunnattu teknisesti edistyneemmälle 
yleisölle.

Tämänkertainen Fiidin numero on tarkoituksella 
tavanomaista vaikeaselkoisempi. Meidän ajatuksena on 
nyt kokeilla perinteisten yleistajuisten tekstien lisäksi 
myös sellaisia tekstejä, jotka on kirjoitettu puhtaasti 
asiantuntijoilta asiantuntijoille.

Tämän Fiidin teemana on digitaalinen transformaatio, 
joka saattaa äkkiseltään kuulostaa puhki kulutetulta 
trendikäsitteeltä, mutta uskallan väittää sitä kuitenkin yhdeksi 
tämän hetken tärkeimmistä teemoista organisaatioiden 
maailmassa.

Käymme aihepiirin kimppuun useasta eri näkökulmasta. 
Kansikuvatarinassa yksi meidän uusista vahvistuksista käy läpi 
omia kokemuksiaan transformaatiohankkeista sekä kertoo, miltä 
tuntuu sammuttaa valot Piilaaksossa viimeistä kertaa.

Jesse Julkunen haastaa yleistä ajatusta siitä, mistä digitaalisissa 
transformaatiohankkeissa on nykyisin kyse sekä esittelee 
samalla hälytysmerkkejä, joista voi tunnistaa olevansa akuutisti 
transformaation tarpeessa.

Lisäksi meidän tuore teknologiajohtaja Hannu Järvinen 
tarkastelee transformaatiota integraatioiden 
näkökulmasta.

Koska tämänkertainen Fiid on 
paikoin merkittävästi aiempaa 
teknisempi ja myönnettäköön 
- vaikeaselkoisempi 
- kaipailisin 
teiltä palautetta 
tämäntyyppisestä 
sisällöstä. Olisiko 
tällaiselle toden 
totta enemmän 
tilausta?

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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Sipolan ura alkoi vuosituhannen vaihteessa 
erilaisista myyntitehtävistä. Hän ehti kartuttaa 
monipuolisesti kokemusta puhelinmyynnistä, 
mediamyynnistä ja kiinteistönvälityksestä 
ennen kuin Nokian menestysvuosien aikoihin 
ohjelmistoala alkoi vetää häntä puoleensa.

Sipola menestyi myyjänä varsin hyvin. 
Esimerkiksi ensimmäisenä vuotenaan NRJ:llä 
hänet palkittiin vuoden tulokkaana. Näiden 

Oulusta Piilaaksoon ja 
takaisin – Pekka Sipola  
tietää, miltä tuntuu  
sammuttaa lupaavan  
yrityksen valot  
viimeistä kertaa

vuosien aikana hän sai myös työelämässä 
ensikosketukset perinpohjaisten muutosten 
voimasta.

– Tein urani alussa raakaa myyntityötä, joka 
painottui pääasiassa B2B-myyntiin. Elettiin 
sitä aikaa, kun tietoa alettiin siirtää verkkoon. 
Se muutti koko myynnin maailman. Asiakkaat 
alkoivat etsiä tietoa netistä, eivätkä enää 
olleetkaan riippuvaisia myyjästä. Yhtäkkiä et 

Piilaakso. Been there, done that. Lupaavalta startupilta 
valot sammuksiin. Been there, done that. Pekka Sipola on 
monenlaisissa liemissä keitetty mies, joka ei pelkää puhua 
onnistumisten lisäksi myös epäonnistumisista. Hän muistelee 
erityisellä lämmöllä maailmanvalloitusreissua, joka päättyi 
monen epäonnisen sattuman kautta kolossaaliseen pettymykseen. 
Tässä tarinassa käydään Sipolan uraa läpi transformaatioiden 
näkökulmasta. Minkälaista jälkeä syntyy silloin, kun maalataan 
paksulla pensselillä?

/  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

San Franciscon 
maamerkit ja Piilaakso 
ovat tulleet tutuiksi 
Pekka Sipolalle. Tässä 
taustalla legendaarinen 
Golden Gate Bridge.



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

voinut edes myyjänä enää tietää, mitä 
kaikkea asiakas tietää, Sipola kuvailee.

Sipola huomasi, että myyjän 
työ alkoi käydä päivä päivältä 
haastavammaksi. Aiemmin 
erinomaisesti toiminut selkeä 
lineaarinen myyntiprosessi ei enää 
toiminut, eikä sen tilalle ollut tarjolla 
oikeastaan mitään parempaakaan.

Näistä huomioista Sipola 
sai kipinän, joka johdatti hänet 
myöhemmin San Franciscon 
kuuluisaan Piilaaksoon. Siitä lisää 
hieman myöhemmin.

TRANSFORMAATIOSSA KYSE 

TIETOISESTA MUUTOKSESTA 

Palataanpa hieman takaisinpäin. 
Tämän haastattelun kantavana 
teemana on transformaatiot. Mistä 
niissä on Sipolan mielestä kyse? 

Aihetta voi lähestyä tarkastelemalla 
muutosten ja transformaatioiden 
välisiä eroja.

– Jos verrataan muutosta 
transformaatioon, niin luonnollisesti 
tapahtuva muutos ei useinkaan ole 
tietoista. Meidän ympärillämme 
tapahtuu jatkuvasti meistä 
riippumattomia muutoksia, mikä on 
täysin normaalia. Transformaatioissa 
sen sijaan on minusta kyse muutosten 
tietoisesta toteuttamisesta, Sipola 
vertaa.

Sipolan aikaisemmin mainitsema 
myynnin pelikentän muuttuminen 
on hyvä esimerkki tästä.
Internetin yleistyminen muutti 
asiakkaiden käyttäytymistä niin 
perustavanlaatuisesti, että myynnissä 
oli pakko reagoida muutoksiin 
jotenkin.

Myyntiorganisaatiot alkoivat 
käydä läpi isoja muutoshankkeita, 
joissa otettiin käyttöön uusia 
tietojärjestelmiä ja työkaluja, 
rakennettiin uudenlaisia 
myyntiprosesseja, napattiin haltuun 
uusia myyntikanavia sekä muokattiin 
myyjien roolia vastaamaan paremmin 
asiakkaiden muuttuneisiin odotuksiin.

– Minun ajatusmaailmassani 
transformaatiot liittyvät olennaisesti 
innovointiin. Innovoinnissa on 
kyse siitä, että etsitään aktiivisesti 
mahdollisuuksia kehittää uutta ja 
parantaa asioita. Mennä eteenpäin. 
Siitä myös myynnin transformaatiossa 
on ollut kyse.

IDEOITA LAATIKON ULKOPUOLELTA

Myyntihommista Sipola hyppäsi 
mainos- ja markkinointialalle. Hän 

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

http://biit.fi/hub
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taustalla oli muutos, jossa lääkäreille 
suunnattuja lääke-esittelyjä alettiin 
rajoittaa rankalla kädellä.

– Muutos oli lääkealan yrityksille 
valtava kolaus. Moni yritys ajautui 
tilanteeseen, jossa reseptilääkkeiden 
markkinoinnille ei ollut enää toimivaa 
ja tehokasta toimintamallia. Meitä 
lähestynyt yritys heitti pallon meille. 
Viesti oli, että nyt tarvitaan uusia 
ideoita laatikon ulkopuolelta.

Sipola kertoo, että he lähtivät 
tiimin kesken miettimään asiaa 

siirtyi toimitusjohtajaksi pienehköön 
digimarkkinointitoimistoon. 
Kahdeksan vuoden aikana hän 
ehti nähdä kaikenlaista, mutta 
erityisesti mieleen on jäänyt yksi 
transformaatiohanke, jonka avulla 
parannettiin tuhansien suomalaisten 
elämänlaatua.

Eräs lääketeollisuuden toimija 
lähestyi Sipolan kipparoimaa 
digitoimistoa tavoitteenaan löytää 
aivan uudenlaisia tapoja tehdä 
markkinointia. Yhteydenoton 

asiakkaiden, eli tässä tapauksessa 
erästä yleistä kansantautia sairastavien 
kautta. He tunnistivat nopeasti 
itsehoidon merkityksen ja tiesivät, 
että itsehoitokeinoja kehittämällä 
sairaudesta kärsivien elämänlaatua 
voitaisiin parantaa merkittävästi. 
Tästä syntyi ajatus rakentaa 
taudin kanssa eläville digitaalinen 
palvelukokonaisuus - ensimmäisenä 
alan toimijana Suomessa.

– Kun esittelimme valmista 
konseptia, niin kerroin asiakkaalle 

”Innovoinnissa 
on kyse siitä, että 
etsitään aktiivisesti 
mahdollisuuksia 
kehittää uutta ja 
parantaa asioita. 
Mennä eteenpäin. 
Siitä myös myynnin 
transformaatiossa on 
ollut kyse.”

Piilaakso on monella tapaa ainutlaatuinen ympäristö. Yrittäjälle se tarjoaa ainutlaatuisia kokemuksia, joita ei mistään muualta saa.
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suoraan, ettei täällä puhuta sanallakaan 
teidän lääkkeistä. Täsmensin myös, 
että jos palvelussa on pienintäkään 
vihiä asiakkaan tuotteista, niin homma 
ei toimi kun palvelu leimautuisi 
puolueelliseksi “mainossivustoksi”. 
Asiakas osti ajatuksen ja lähti 
rohkeasti kokeilemaan. Palvelu 
saavutti nopeasti suuren suosion. 
Se sai kymmeniätuhansia kävijöitä 
kuukaudessa ja myös lääkärit alkoivat 
mainostaa sitä potilailleen. Minusta 
tämä on pirun hyvä esimerkki 
transformaatiohankkeesta, jossa 
yhden kokonaisen alan vakiintuneet 
käytännöt muutetaan uudenlaisiksi 
ja samalla onnistutaan vahvistamaan 
omaa brändiä markkinoilla, mikä 
näkyy myöhemmin myös myynnissä.

Sipola muistelee jälkikäteen jopa 
hieman yllättyneensä asiakkaan 
positiivisesta suhtautumisesta ja 
rohkeudesta lähteä kokeilemaan uutta 
konseptia. Projektissa oli kuitenkin 
kyse satojentuhansien eurojen 
suuruisesta kehityshankkeesta, joka 
ei suoraan edes liittynyt yrityksen 
tuotteisiin ja niiden myyntiin.

PI ILAAKSOON JA TAKAISIN

Digimarkkinoinnista päästäänkin 
Sipolan uran kohokohtaan: 
maailmanvalloitusmatkaan San 
Franciscon legendaariseen Piilaaksoon.

Tarinan alussa käytiin läpi 
myynnin pelikentän muuttumista. 
Perustavanlaatuista muutosta, jonka 
Sipola oli myyjänä omakohtaisesti 
joutunut kokemaan. Hänen mielessään 
alkoi jo silloin kyteä ajatus siitä, 
miten teknologia voisi auttaa myyjää 
suoriutumistaan työstään paremmin 
muuttuneessa maailmassa.

Vuonna 2004 Sipola oli 
tietojenkäsittelytieteitä opiskellessa 
tutustunut Salesforceen ja ehtinyt 
suunnitella Salesforce-alustalle jo 
yhden lisäosan, joka oli tarkoitus 
saada myyntiin AppExchange-
sovelluskauppaan. Ensimmäinen yritys 
kaatui rahoituksen puutteeseen. 

Vuonna 2012 Sipolan vuosikausien 
ajatustyö kypsyi vielä kirkkaammaksi 
ideaksi. Myös ajankohta oli parempi, 
sillä startupeihin sijoittaminen alkoi 
olla kuuma juttu rahoituspiireissä.

– Sain tosiaan idean kehittää 
Salesforce-alustalle B2B-myynnille 
suunnatun prescriptive analytics 
-sovelluksen, eli ennustavan työkalun, 
joka pystyisi koneoppimisen keinoin 
kertomaan myyjälle, mitä tämän 
kannattaisi myyntiprosessin aikana 
seuraavaksi tehdä. Näihin aikoihin Big 
Data ja analytiikka kehittyivät todella 
voimakkaasti, eli ratsastimme aivan 
aallonharjalla. Saimme herätettyä 
nopeasti sijoittajien kiinnostuksen 
ja sovittua myös pilottiasiakkuuksia 
Piilaaksoon. Kaikki vaikutti todella 
hyvältä.

Kuten tapana on, päätti sattuma 
puuttua peliin. Sipolan korviin alkoi 
talvella 2015 kantautua huhuja siitä, 

että Salesforce olisi itse kehittämässä 
vastaavanlaista työkalua. Kun Einstein 
julkaistiin, tarkoitti se Sipolan 
startupille valojen sammuttamista.

– Minulle ja yhtiökumppaneille 
tämä oli todella kova paikka. 
Vuosikausien kehitystyö valui hetkessä 
viemäriverkostoon. Aluksi tuntui siltä 
kuin olisi juuri maansa myynyt. Kun 
selvisimme ensishokista, lähdimme 
miettimään yrityksen koneoppimisen-
alustan pivotointia johonkin toiseen 
käyttökohteeseen, mutta olimme jo 
käyttäneet pohjarahoituksen melkein 
kokonaan ja uuden rahoituksen 
saaminen olisi ollut todella vaikeaa.

Sipola kertaa lupaavan startupin 
äkillisen kaatumisen jälkimaininkeja 
vuosien jälkeen avoimesti. Aluksi hän 
kävi mielessään läpi, olisiko joitain 
asioita voinut tehdä eri tavalla tai 
olisiko jostain voinut ennustaa, että 
Salesforce oli itsekin työstämässä 
vastaavanlaista ratkaisua. Vastauksia 
ei kuitenkaan löytynyt. Tänä päivänä 
hän muistelee koko koettelemusta 
kiitollisena.

– Loppuviimein se fiilis, joka tuosta 
kaikesta jäi, on älytön kiitollisuus 
kaikesta koetusta ja opitusta. 
Samanlaista kokemusta en olisi voinut 
mistään muualta saada.

Piilaaksossa Sipola huomasi myös 
isoja eroja paikallisen yrityskulttuurin 
ja suomalaisen kulttuurin välillä. Yksi 
merkittävä ero näkyi suhtautumisessa 
riskeihin ja epäonnistumisiin. 
Piilaaksossa epäonnistumisista 
innostuttiin.

- Oli melkoinen kulttuurishokki 
huomata, että jopa sijoittajat halusivat 
pitchaus-tilaisuuksissa tietää 
epäonnistumisista. Oletusarvo tuntui 
jopa olevan, että pitchaukset aloitetaan 
kertomalla omista epäonnistumisista. 
Suomessahan on ainakin aikaisemmin 
ollut sellainen mentaliteetti, että jos 
kerran yrität ja epäonnistut, niin saat 
ikuisen epäonnistujan leiman otsaan. 
Jos menet yrityksessä esittämään 
sisäisesti jotain mullistavaa ja saat 
muut idean taakse, mutta homma 
lopulta epäonnistuu, niin saat 
silloinkin leiman otsaasi, eikä ideoitasi 
välttämättä enää oteta vakavasti.

”Loppuviimein se fiilis, joka tuosta 
kaikesta jäi, on älytön kiitollisuus 
kaikesta koetusta ja opitusta. 
Samanlaista kokemusta en olisi voinut 
mistään muualta saada.”



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

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

Sipola haluaakin omien 
kokemustensa pohjalta muistuttaa, että 
transformaatiohankkeita ei voi ikinä 
tehdä ilman epäonnistumisia. Kun 
viedään isoa muutosta läpi, harha-
askelia tulee matkan varrella monia. 
Niitä ei kannata hänen mielestään 
pelätä tai peitellä.

– Tärkeintä on uskaltaa yrittää ja 
löytää harha-askelien jälkeen takaisin 
polulle.

Koska Sipola on urallaan nähnyt ja 
kokenut niin paljon, on pakko kysyä 
häneltä vielä loppuun yhtä asiaa. Mitkä 
ovat olleet tärkeimmät opit erilaisista 
tranformaatiohankkeista?

– Liiketoiminnan transformaatio 
tulee AINA jossain vaiheessa eteen 
yrityksessä, joten on parempi toimia 
proaktiivisesti kuin yrittää reagoida 
sitten, kun ollaan myöhässä. Monia 
suuria ja tunnettujakin yrityksiä on 
menettänyt markkinaosuuksiaan ja 
jopa kaatunut siihen, etteivät ne ole 
tunnistaneet tai reagoineet riittävän 
aikaisin transformaation tarpeeseen. 
Ehkä se isoin oppi kaikista 
onnistumisista ja epäonnistumisista 
on ollut proaktiivisuuden merkitys. 
Jokaisessa yrityksessä pitää olla 
systemaattista uusien ideoiden 
kehittämistä ja innovointia. 

Kun muutoksiin suhtaudutaan 
proaktiivisesti, on paljon paremmat 
mahdollisuudet välttyä kriittisiltä 
epäonnistumisilta.

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

Y L E I S E T S A L E S  C L O U D

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

Sähköpostien 
automaattisen 
synkkauksen 
parannukset (Einstein 
Activity Capture)
Toiminnallisuuteen on tullut 
mahdollisuus vaikuttaa 
jälkikäteen sähköpostin ja 
tietueen väliseen linkitykseen. 
Esimerkiksi jos EAC on linkannut 
sähköpostin automaattisesti 
myyntimahdollisuuteen, mutta 
mielestäsi se kuuluisi linkittää 
vain kyseiseen asiakkaaseen, 
niin jatkossa voit manuaalisesti 
muuttaa tätä assosiointia 
Salesforcessa.

Mukautetut osoite-kentät (beta)
Salesforcessa on beta-versiona tarjolla mukautettavat osoite-kentät. Vihdoinkin 
on mahdollista luoda Salesforceen custom-osoitekenttiä, jotka toimivat aivan 
kuten standard-osoitekentät. Kentät voi populoida manuaalisesti tai käyttää 
Googlen osoitehakua oikean osoitteen etsimiseen. 

Liittyvien listausten mukauttaminen
Lightning App Builder -työkalu on yksi keskeisimpiä työkaluja Salesforce 
ylläpitäjän repertuaarissa, kun halutaan luoda prosesseihin sopivia, 
käyttäjäystävällisiä käyttöliittymiä. Nyt työkalusta on tullut entistä parempi, kun 
tietuekorttiin liittyviä listoja voi muokata dynaamisesti. Määrittämällä objektin, 
objektin kentät sarakkeisiin ja suodatukset dataan saa jatkossa tehtyä valmiiksi 
suodatettuja näkymiä liittyvään dataan. Tätä uudistusta on jokainen ylläpitäjä 
kaivannut.

https://help.salesforce.com/s/
articleView?id=release-notes.
salesforce_release_notes.
htm&type=5&release=238

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=238
https://help.salesforce.com/s/articleView?id=release-notes.salesforce_release_notes.htm&type=5&release=238
https://help.salesforce.com/s/articleView?id=release-notes.salesforce_release_notes.htm&type=5&release=238
https://help.salesforce.com/s/articleView?id=release-notes.salesforce_release_notes.htm&type=5&release=238
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S A L E S  C L O U D

Lightning-sähköpostipohjan parannukset

Salesforce on jo jokin aika sitten julkaissut uudet lightning-sähköpostipohjat ja graafisen editorin, jolla 
sähköpostipohjien luominen on entistä helpompaa ja visuaalisempaa. Tässä yhteydessä on hyvä muistuttaa, että 
Sales Cloudista pystyy kyseisiä pohjia käyttämällä lähettämään manuaalisia massaviestejä liideille, yhteyshenkilöille 
ja kampanjan osallistujille.  

Editorin ominaisuuksia on paranneltu edelleen, eli editorin sivupalkkien leveyttä voi nyt säätää vapaasti ja 
sähköpostipohjan sisämarginaalien (padding) asetusta on entistä helpompi säätää.

Lisäksi EAC osaa automaattisesti 
tunnistaa ja liputtaa sähköpostin 
sisällöstä, jos liidi eli sähköpostin 
lähettäjä, on sanonut jotain, joka 
vaikuttaa negatiivisesti kaupan 
etenemiseen.
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Journey Builderin Push-
toimintoihin parannuksia

MobilePush-työkaluun voi nyt lähettää 
valmiita segmenttejä Customer Data 
Platformista (CDP). Journey Builderin 
käyttäjät voivat luoda segmenttejä 
perustuen useilta eri alustoilta kerättyyn 
käyttäytymis- sekä profiilidataan, 
tavoitteena toteuttaa paremmin 
kohdennettua ja personoitua Push, in-
app sekä inbox -viestejä.
Jatkossa Journey Builder mahdollistaa 
myös Mobile App Entry ja Exit 
-toiminnot, joiden avulla käyttäjät 
voivat lisätä jäseniä Journey Builderiin 
suoraan mobiilisovelluksesta tai 

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

poistaa jäseniä Journey’sta perustuen 
mobiilisovelluksessa tapahtuneeseen 
toimintaan.

Einstein-uudistukset 
helpottavat viestinnän 
kohdentamista
Uusi What-If Analyzer mahdollistaa 
kontaktin sähköpostien sekä 
MobilePush-viestien saturaatiotason 
seuraavan 7 päivän ajalle. Tämä auttaa 
markkinoijia jatkossa kohdentamaan 
viestintää paremmin vain niille 
vastaanottajille, jotka eivät Einsteinin 
analyysien mukaan ole vaarassa 

vastaanottaa liian paljon viestintää. 
What-If Analyzer on siis parannusta 
jo käytössä olevaan Engagement 
Frequency -työkaluun.
Einstein Content Selectionissa uutena 
ominaisuutena on Local Weather 
-ominaisuus, joka osaa vastaanottajan 
sijainnissa olevan sään perusteella 
suositella sisältöä viesteissä. Käyttäjät 
määrittelevät itse säännöt sääolojen 
mukaan päätettäville sisällöille, minkä 
jälkeen Content Selection näyttää 
vastaanottajalle sääoloihin sopivaa 
sisältöä.

Sales Cloud for Slack (Beta)
Slackiin on tullut beta-julkaisuna Sales Cloud -plugin, jonka avulla käyttäjät voivat luoda myyntimahdollisuudelle oman 
Slack-kanavansa ja päivittää mahdollisuuden tietoja suoraan Slackista. Beta-vaiheessa olevien toiminnallisuuksien 
saatavuudesta omassa ympäristössänne kannattaa kysyä Salesforce-edustajaltanne.

S A L E S  C L O U D
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Käytä key qualifiers 
-toimintoa datan 
jaotteluun
Datalähteitä on monia, ja datan laatu 
voi vaihdella suuresti näiden välillä. On 
siis tärkeää pystyä erottelemaan samat 
datapisteet, esimerkiksi puhelinnumerot, 
lähteiden perusteella toisistaan. Key 
qualifiers -toiminnon avulla pystyt 
jatkossa erottelemaan saman kentän 
arvot toisistaan niiden lähteiden 
perusteella. Tällöin todennäköisesti 
ajantasaisin puhelinnumero ei näy 
samanarvoisena ulkoisen tietokannan 
vahvistamattoman tiedon kanssa.

Pidä Marketing Cloudin 
Business Unitien data 
erillään
Varsinkin suuryritykset käyttävät 
usein Marketing Cloudissa business 
unit -jaottelua eri liiketoimintoihin tai 
maantieteelliseen sijaintiin pohjautuen. 
Customer Data Platform pystyy jatkossa 
peilaamaan tätä jaottelua, jolloin ei tule 
riskiä, että asiakastiedot tai segmentit 
sekoittuisivat business unitien välillä.

Analysoi segmentin 
jäsenet uuden DMO:n 
avulla
Uusi segment member data 
model object (DMO) mahdollistaa 
suorat SQL-kyselyt, jotta voit käydä 
yksityiskohtaisemmin läpi, mistä 
henkilöistä kyseinen segmentti koostuu. 
Voit esimerkiksi tarkistaa, moniko 
segmentin jäsen on jo yrityksesi asiakas 
tai mikä on segmenttiin kuuluvien 
asiakkaiden keskiostoksen suuruus.

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

Paranneltu aikataulutus 
ja optimointimoottori 
(Enhanced Scheduling 
and Optimization) 
nopeuttaa ja tehostaa 
palvelutapaamisten 
aikataulutusta

Palvelutapaamisten aikatauluksessa 
voidaan jo aikataulutettuja tapaamisia 
aikaistaa tai siirtää myöhemmäksi, jotta 
uusi tapaaminen mahtuu näiden väliin. 
Uutuutena on myös mahdollisuus valita 
erilaisia kulkuneuvoja, joille lasketaan 
matka-aika palvelutapaamisten välillä. 
Valittavina on viisi eri kulkuneuvoa: 
kävely, polkupyörä, auto, kevyt kuorma-
auto ja raskas kuorma-auto. Lisäksi 
matkustustavalle voidaan myöntää 
lupa käyttää tietulleja tai merkitä se 
kuljettamaan vaarallisia-aineita.
Nyt voit asettaa arkipyhien lomapäivät 
Toiminta-ajoille (Operating Hours), 
mistä ne siirtyvät myös näkyville 
Gantt-näkymään. Tämä estää 
palvelutapaamisten aikataulutuksen 
esimerkiksi arkipyhäpäiväksi. 
Yksittäiselle palveluresurssille voidaan 
luoda työvuoro arkipyhäksi, mikä sallii 
palvelutapaamisten aikatauluttamisen. 

Appointment 
Assistantiin paljon uusia 
toiminnallisuuksia
Asiakkaat voivat allekirjoittaa 
palveluraportin omalla 
mobiililaitteellaan. 
Palvelutapaamisen jälkeen asiakkaalle 
voidaan lähettää palautekysely. 
Tuettavat työkalut palautteen 
antamiseen ovat Salesforce Surveys ja 
GetFeedBack. 

Maintenance Plan 
-objectin frequency 
-kenttä jää pois
Nykyiset Frequency ja Frequency 
type -kentät aloittavat vaiheittaisen 
eläköitymisen. Kannattaa varautua 
olemassa olevien Maintenance Planien 
muuttamista käyttämään Maintenance 
Work Ruleja. Lopullisesti kyseiset 
kentät häviävät käytöstä Winter ‘23 
-päivityksessä. 

S A L E S F O R C E  C D P
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Lightning Web Runtime 
-teknologian käyttö 
laajenee
Salesforcen uusimman 
käyttöliittymäteknologian, LWR:n 
käyttömahdollisuudet Experience 
Cloud -sivustoilla laajenevat edelleen. 
Käyttäjän lokalisaatio on helpommin 
huomioitavissa, ja Flow Builder 
-työkalulla rakennetut työnkulut tulevat 
saataville myös LWR-pohjaisille 
sivustoille. 

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

Suurten käyttövolyymien 
sivustoihin 
suorituskykyparannuksia
Päivitys tuo suorituskykyparannuksia 
etenkin suurten käyttövolyymien 
sivuistoihin, esimerkiksi käyttäjien 
luomien tietueiden käsittely tehostuu 
ja ne voidaan jatkossa hoitaa 
erätallennuksina, jotta käyttökokemus ei 
hidastu suurtenkaan käyttäjämassojen 
toimien myötä. 

PA R D O T

Odotettuja päivityksiä 
laskeutumissivujen 
rakentajassa 
Lightning-laskeutumissivujen 
tärkeimmät päivitykset liittyvät Iframe-
tuen lisäksi pienempiin rakentajan 
käyttöliittymäpäivityksiin; muun 
muassa taustakuvien käyttö rivien 
sisällä on mahdollistettu ja kuvien 
renderöintiä, rivitysasetuksia ja 
muotoilumahdollisuuksia parannettu. 
Raportointiominaisuuksista uusi 
Email Bounce -raportti mahdollistaa 
bouncejen tarkastelun yhdellä raportilla 
sekä listasähköpostiraportit ovat 
saaneet uusia lähetettävyyteen liittyviä 
kenttiä.

Ehdolliset Completion 
Actionit

Jatkossa Pardotin lomakkeiden ja 
lomakekäsittelijöiden Completion 
Actioneista voi tehdä ehdollisia. 
Yksittäinen lomaketäytöstä käynnistyvä 
automaatio voidaan jatkossa asettaa 
ehdolliseksi esimerkiksi prospektin 
tietyn kentän tietyn arvon perusteella. 
Näin ollen Completion Actioneita ei 
tarvitse jatkossa enää rajata ainoastaan 
sellaisiin, jotka saavat käynnistyä 
jokaisesta lomaketäytöstä. Toiminto 
tulee automaattisesti käyttöön kaikkiin 
Pardot Editioneihin.

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

Häiriöhallintaan(Incident 
Management) uudistuksia 
helpottamaan yhteistyötä 
eri osastojen välillä.
Helpota asiakaspalvelijoiden ja muiden 
osastojen välistä yhteistyötä Slack 
Swarmingilla. Voit luoda tapaukselta 
swarmingin ja samalla luoda kyseiselle 
tapaukselle Slack-kanavan, johon 
automaattisesti lisätään valitut henkilöt. 
Voitte jatkaa yhteistyötä tapauksen 
selvittämiseksi ja päivittää tietoja 
takaisin tapaukselle. 

Keskustele asiakkaidesi 
kanssa mobiili appissä tai 
verkkosivuilla.
Voit keskustella asiakkaiden kanssa 
heidän haluamallaan alustalla. Voit 
luoda aloitusviestejä määrittääksesi 
asiakkaan tarpeen ennen yhdistämistä 
asiakaspalvelijalle. Voit lisätä chatin 
esimerkiksi asiakasportaaliisi. Luo chat-
botti jonka avulla asiakas voi esimerkiksi 
muuttaa sovittua tapaamisaikaa.



1 5 B I I T  F I I D  S U M M E R  ’ 2 2

Dynamic Related 
List - luo dynaamisia 
listanäkymiä tietueelle
Lightning App Builder -työkalu on yksi 
keskeisimpiä työkaluja Salesforce 
ylläpitäjän repertuaarissa, kun 
halutaan luoda prosesseihin sopivia, 
käyttäjäystävällisiä käyttöliittymiä. Nyt 

CRM analytics for Slack 
-integraatio

Uudella integraatiolla CRM analytics 
saadaan yhdistettyä Slackin kanssa, 
jolloin voit etsiä ja jakaa CRM analytics 
insights- näkymiä suoraan Slackissa. 
Voit esimerkiksi jakaa kiinnostavia 
näkemyksiä tiimin jäsenille sekä 
notifikaatioiden ja tilausten avulla 
pysytte helposti ajan tasalla muutosten 
suhteen.

Einstein Discovery 
- ulkopuoliset 
ennustusmallit
Salesforcen ulkopuolelle rakennettujen 
koneoppimisen mallien tuottamat 
ennustukset on nyt mahdollista jakaa 
käyttäjille Lightning pages, Einstein 
Prediction Service ja Tableaun Einstein 
Discovery avulla. Nyt voit rakentaa omia 
yrityksellesi täysin kustomoituja malleja 
ja hyödyntää niiden tuloksia suoraan 
Salesforcessa. Uudet tuetut muodot 
ovat Python 3.7.4 ja Tensorflow 2.7.0.

Einstein Discovery - 
tunnista puolueellisuus

Moniluokkainen malli sisältää nyt 
puolueellisuuden tunnistamisen 
muuttujakohtaisesti, mikä tarkoittaa 
sitä, että sinun ei tarvitse kouluttaa 
mallia kokonaan uusiksi, vaan voit kitkeä 
yksittäisen puolueellisen muuttujan 
pois. Tämä muutos auttaa parantaa 
moniluokkaisen mallin käyttämistä 
useammissa tapauksissa.

A N A LY T I C S P L A T F O R M

Flow - kaavojen käyttö ehdoissa
Salesforcen ilmoitus keskittyä automaatiotyökaluissa vain flow’hun näkyy 
muun muassa parempina migraatiotyökaluina, jotka auttavat siirtymistä 
vanhoista työkaluista. Keskeinen puute Record-triggered flow’ssa on ollut 
rajattu tapa määrittää milloin ko. flow käynnistyy. Nyt uutena ominaisuutena 
on mahdollisuus käyttää tuttuja kaavoja ehtojen määrittämisessä. Tämän 
ominaisuuden jälkeen ei ole juuri esteitä siirtää vanhat workflow rulet flow’hun. 

Screen Flow’ssa joukko parannuksia
Screen flow’ssa on ehostettu erityisesti asettelun osalta muun muassa 
tietokorttien näkymistä tuttuun sulkeutuvaan otsikkon (header), parannettu 
sarakejaottelua Osio-komponentin (Sections) kanssa ja tuotu kehittyneempi 
sidonnaiset valintaluettelot (dependant picklists) -toiminto. Ehdottomasti 
mielenkiintoisin, tosin vasta nyt pilottiin tuleva, ominaisuus on samassa 
näkymässä eri ruutukomponenttien välinen vuorovaikutus, mikä luo aivan uusia 
mahdollisuuksia rakentaa dynaamisia sovelluksia Screen flow’n avulla.

työkalusta on tullut entistä parempi, 
kun tietuekorttiin liittyviä listoja voi 
muokata dynaamisesti. Määrittämällä 
objektin, objektin kentät sarakkeisiin ja 
suodatukset dataan saa jatkossa tehtyä 
valmiiksi suodatettuja näkymiä liittyvään 
dataan. Tätä uudistusta on jokainen 
ylläpitäjä kaivannut.
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Integraatiot  
olennainen osa  
transformaatio- 
hankkeita – mistä  
niissä on teknisessä 
mielessä kyse?

/  H A N N U  J Ä R V I N E N

Tässä Fiidissä käsitellään liiketoiminnan 
transformaatiota, jota ei tänä päivänä 
oikeastaan voi toteuttaa ilman teknologiaa. 
Tällaisissa transformaatioprojekteissa 
törmätään ennen pitkää toiveisiin siitä, että 
käyttöön otettava tai käytössä oleva järjestelmä 
voisi suoraan välittää tietoja johonkin toiseen 
tai useampaan eri järjestelmään. Teknisesti 
puhutaan yhteentoimivuudesta, joka voidaan 
saavuttaa integraatioiden avulla.

Käytännössä vain harva yritys pärjää yhdellä 
järjestelmällä, jolloin uusien järjestelmien 
käyttöönotto on prosessi, joka suunnitellaan 
ja toteutetaan pala kerrallaan. Erilaisiin 
käyttötarkoituksiin tarvitaan omanlaisiaan, aina 
juuri kyseiseen toiminnallisuuteen kehitettyjä 
järjestelmiä. Yritysmaailmassa lyhenteet 
kuten ERP, CMS, CRM ja FINA ovatkin 
tuttuja silloin, kun kuvataan järjestelmien 
kokonaisarkkitehtuuria.

Olemme kuunnelleet Fiidin lukijoita ja palautteen pohjalta 
otimme tämänkertaiseen numeroon mukaan myös teknisempiä 
aiheita, kuten integraatiot. Kukapa olisikaan parempi avaamaan 
integraatioiden ihmeellistä maailmaa kuin yhteentoimivuudesta 
väitellyt ja lukuisissa eri projekteissa integraatioita suunnitellut ja 
toteuttanut Hannu Järvinen, joka toimii Biitillä CTO:na.
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”Käytännössä integraation toteuttamiseen on 
kolme yleisesti käytettyä tapaa, joiden välillä 
suunnitteluvaiheessa tehdäänkin puntarointia. 
Jokaisessa tavassa on luonnollisesti omat hyvät 
ja huonot puolensa.”

INTEGRAATIOIDEN 

TOTEUTTAMISEEN KOLME 

VAIHTOEHTOA

Käytännössä integraation 
toteuttamiseen on kolme yleisesti 
käytettyä tapaa, joiden välillä 
suunnitteluvaiheessa tehdäänkin 
puntarointia. Jokaisessa tavassa on 
luonnollisesti omat hyvät ja huonot 
puolensa.

Ensimmäinen 
tapa on käyttää 
valmista 
rajapintatoteutusta 
eli connectoria, 
joka usein 

konfiguroidaan suoraan 
jomman kumman järjestelmän 
käyttöliittymästä. Etuna on hyvin 
nopea käyttöönotto, koska riviäkään 
ohjelmakoodia ei tarvitse kirjoittaa. 
Kääntöpuolena on rajoittuneisuus 
niihin toiminnallisuuksiin, joita 
kyseinen connector tarjoaa. Tällainen 
connector löytyy muun muassa Power 
BI:stä. Lisäksi täytyy mainita, että 
Salesforcen omistamalle Herokulle 
(PaaS) löytyy tietysti oma suora 
tietokantojen synkronointi-connector, 
joka mahdollistaa Salesforce 
toteutusten laajentamisen oman 
ympäristönsä ulkopuolelle, esimerkiksi 
portaalitoteutuksissa.

Toinen tapa 
on käyttää 
kolmannen 
osapuolen 

integraatioalustaa, johon järjestelmät 
liitetään connectoreilla. Hyvänä 
puolena on työn määrän minimointi 
useamman järjestelmän ympäristöissä, 
koska alusta toimii solmukohtana 
kaikkien järjestelmien välissä ja 
jokainen järjestelmä pitää kytkeä 
siihen vain kerran. Jos ajatellaan 
tilannetta, jossa viisi erillistä 
järjestelmää pitää jokainen 
kytkeä toisiinsa, kaksisuuntaisuus 
huomioon ottaen perinteisellä 
point-to-point -tavalla erillisiä 
yhteyksiä tarvitaan n(n-1), eli 20. 
Connectorien tapaan huonona 
puolena on rajoittuneisuus tarjolla 
oleviin toiminnallisuuksiin, joskin 
integraatioalustoissa connectorien 
kustomointimahdollisuudet ovat 
usein paremmat. Esimerkkinä usein 
käytetystä integraatioalustasta 
mainittakoon MuleSoft. Aivan 
pakko on vielä mainita, että toteutin 
ensimmäisen oman verkkopohjaisen 
integraatioalustani diplomityönä 
vuonna 2007. Siitä ei tullut kuitenkaan 
kaupallista hittiä.

Kolmas 
tapa on 
toteuttaa 
räätälöity 
ratkaisu, joka 
ohjelmoidaan 

joko Salesforceen, liitettävään 
järjestelmään tai reaaliaikaista 
kaksisuuntaisuutta tavoiteltaessa 
molempiin päihin. Parhaana puolena 
on toteutuksen sovittaminen juuri 
käsillä oleviin vaatimuksiin ja 
myöhempi mukautusmahdollisuus, 
kun asiakasintegraation päälle 
suunnitellaan seuraavaksi laskutus- tai 
mitä tahansa liiketoimintakohtaista 
integraatiota. Ohjelmoijan 
näkökulmasta katsottuna mikä 
tahansa on mahdollista, koska sen 
voi itse kirjoittaa suoraan koodiin. 
Vaarana räätälöidyissä toteutuksissa 
on esimerkiksi kovakoodaus. Biitillä 
olemmekin siirtyneet laajalti malliin, 
jossa integraatio rakennetaan 
niin, että sen välittämiä kenttiä 
voi helposti muokata selaimella 
suoraan Salesforcen käyttöliittymästä 
(Custom Metadata Types). Toinen 
usein käytetty tapa on eriyttää datan 
välitys integraation logiikasta. Tällöin 
koodissa kuljetetaan tarvittavat 
viestit, jotka toinen ratkaisu sitten 
erikseen käsittelee. Näin varsinainen 
logiikka voidaan haluttaessa rakentaa 
koodin sijaan Flow:lla, joka on low/
no-code ratkaisu ja taas hallittavissa 
Salesforcen käyttöliittymästä. 
Toki näiden ratkaisujen sopivuus 
puntaroidaan aina tapauskohtaisesti.
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Integraatiotapaa valittaessa ovat 
kustannusten näkökulmasta vertailussa 
usein vastakkain lisenssimaksut 
ja vaadittavan työn määrä - 
integraatioalustojen tilauspohjainen 
hinnoittelu ja toisaalta räätälöidyn 
ratkaisun toteuttamiseen tarvittava 
budjetti. Tietysti myös connectorit ovat 
vertailussa mukana niiden saatavuuden 
mukaan. Asiakkaan näkökulmasta 
investointipäätökseen vaikuttavat 
onneksi myös muut tekijät.

Kun lähdetään tekemään 
loppukäyttäjän kannalta optimaalista 
integraatiota, voi räätälöity ratkaisu 
jäädä ainoaksi vaihtoehdoksi. Se 
ei onneksi ole huono asia, sillä 
tällöin ollaan digitalisaation 
ytimessä. Kaiken tarkoituksena on 
loppupeleissä helpottaa työtä ja 
kasvattaa tuottavuutta sekä arvoa. 
Connectorien kohdalla kannattaakin 
nopeasti PoCata, onko tarvittavat 
toiminnallisuudet toteutettavissa, vai 
sopisiko räätälöity toteutus paremmin 
tarpeisiin.

TEKNISEMPI LÄHESTYMISTAPA 

INTEGRAATIOIHIN

Ylätasolla olevien toteuttamistapojen 
lisäksi voisin avata hieman 
teknisempää puolta, jota varsinkin 
räätälöidyn integraation suunnittelussa 
täytyy ymmärtää. Toteutuspuolella 
asiaan liittyvät läheisesti esimerkiksi 
verkkoprotokollat, tiedostomuodot ja 
tietoturva.

Biitilläkin on toteutettu monenlaisia 
integraatioita. Joskus data liikkuu 
binäärinä ja toisinaan vaikkapa 
vanhahtavassa SOAP/XML-muodossa. 
Nykyään onneksi selkeästi yleisin 
integraatiotapa on kuitenkin API-
pohjainen REST/JSON, joka omalta 
osaltaan mahdollistaa ketterän 
kehittämisen.

Perusajatuksena on käyttää 
tiedonsiirtoon samaa HTTP-
protokollaa, jota verkkoselain käyttää 
sivuja palvelimelta hakiessaan. Koska 
Web 2.0 toi aikoinaan mukanaan 
interaktion selaimen ja käyttäjän 
välille, oli tarve välittää vaikkapa 

Hannu Järvinen 
Hannu toimii Biitillä 
teknologiajohtajana. Itseään 
hän tituleeraa maailman 
äänekkäimmäksi koodariksi.

K I R J O I T T A J A

kirjoitettu chat-viesti selaimelta 
palvelimelle ja toimittaa sieltä muiden 
kirjoittamat viestit takaisin selaimeen

Tähän soveltui hyvin selaimen 
JavaScript koodin natiivisti käyttämä 
JavaScript Object Notation (JSON) 
-syntaksi, joka yksinkertaisuutensa 
vuoksi on helposti ihmisluettavassa 
muodossa.

Tässä yksinkertainen JSON-
esimerkki:

{
  ”name”: ”Hannu”,
  ”age”: 42,
  ”company”: ”Biit”
}

Chat-viestin lähettämiseen 
palvelimelle selain voi käyttää samaa 
HTTP-protokollaa, jolla se alunperin 
haki keskustelusivun. Tällä kertaa 
dataa lähetettäessä HTTP-metodina 
on kuitenkin GET:n sijaan POST. Nyt 
pääsemmekin varsinaiseen asiaan. 
HTTP-protokolla on pyyntö-vastaus 
-perusteinen, eli toinen pää (selain) 
lähettää aina pyynnön, johon palvelin 
vastaa.

Palvelin ei puolestaan voi ikinä 
omasta aloitteestaan lähettää 
pyyntöä, eli tässä tapauksessa dataa 
selaimelle. Miten selain voi tällöin 
saada päivitettyä muiden lähettämät 
viestit näkymäänsä? Aikoinaan selain 
lähettikin säännöllisen pyynnön 
palvelimelle ja näin haki uusia viestejä 
jatkuvasti. Sittemmin HTML5-
standardi toi mukanaan Web Socket 
(WS) -protokollan, jota nykypäivänä 
käytetään yhteyden saattamiseksi 
reaaliaikaiseksi ja kaksisuuntaiseksi.

Historian ymmärrys tärkeää
Entä miten tämä kaikki enää liittyy 

integraatioihin? Historian ymmärrys 
on tärkeää, jotta käsittää HTTP-
protokollan luonteen ja sen asettamat 
ehdot integraatiolle. Kyseessä on 
yksisuuntainen viestintä, johon toinen 
pää voi vain vastata.

Käytännössä Salesforcen hakiessa 
tai lähettäessä dataa, se kutsuu toisen 
järjestelmän rajapintaa. Jos toinen 

järjestelmä haluaa lähettää tietoja 
Salesforceen, se vastaavasti kutsuu 
Salesforcen rajapintaa. Toisinaan 
toisen järjestelmän laajennusrajoitteet 
estävät tällaisen toteutuksen 
tekemisen, mikä onkin syytä havaita jo 
suunnittelupöydällä.

Todellinen reaaliaikaisuus 
voidaan siis saavuttaa vain jos 
molempiin päihin toteutetaan 
rajapinnat (API). Tällöin niitä 
voidaan välittömästi kutsua tietojen 
päivittyessä. Salesforcessa on valmiiksi 
sisäänrakennettuna hyvin moderni 
rajapinta, jota kutsumalla voi lisätä/
muokata/hakea/poistaa tietueita aina 
samassa muodossa riippumatta siitä, 
onko kyse liidistä, asiakkaasta tai 
mistä tahansa muusta tietueesta. Usein 
haasteeksi tuleekin vastapään rajapinta 
ja toteutukset.

Yhteenvetona haluan vielä todeta, 
että Salesforce on helppo alusta 
integraatioiden toteuttamiseen. 
Järjestelmän omat rajapinnat ovat 
kunnossa, ja räätälöityjä rajapintoja 
on aina helppo tehdä lisää. Samoin 
kutsujen tekeminen ulkoisiin 
rajapintoihin on helppoa moderneja 
menetelmiä käyttämällä.
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”Integraatiotapaa 
valittaessa ovat 
kustannusten 
näkökulmasta 
vertailussa usein 
vastakkain 
lisenssimaksut ja 
vaadittavan työn 
määrä.”



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

LI IKKEELLE MÄÄRITELMÄSTÄ

Lähdetään tosiaan liikkeelle aivan 
perusasioista, eli digitaalisen transformaation 
määritelmästä. Se luo hyvän pohjan sille, miten 
aihetta tulisi lähestyä.

Yhden määritelmän mukaan “liiketoiminnan 
ja organisaation toimintatapojen ja 
ajattelutavan muuntamista digitaalisuutta kohti 
kutsutaan digitaaliseksi transformaatioksi. 
Yksinkertaistettuna ja intuitiivisesti 

Mistä tunnistat 
tarpeen  
digitaaliselle 
transformaatiolle?

Digitaalinen transformaatio -  tuo melkein puhki kulutettu termi. 
Mitä sillä tarkoitetaan ja miten organisaatiossa voidaan huomata, 
että transformaatiolle olisi akuutisti tarvetta? Lähdetään ihan 
alkuun liikkeelle termin määritelmästä.

digitaalisuus voi tarkoittaa digitaalisten 
teknologioiden käyttämistä hyväksi 
liiketoiminnan eri osa-alueilla.”

Erään toisen määritelmän mukaan 
“digitaalinen transformaatio on uusien 
teknologioiden käyttöä (sosiaalinen media, 
mobiili, analytiikka, sulautetut järjestelmät) 
merkittävien liiketoiminnallisten parannusten 
mahdollistamiseksi.”

/  J E S S E  J U L K U N E N

https://www.nooga.fi/kohti-digitaalisuutta-digitaalinen-transformaatio/#:~:text=Liiketoiminnan%20ja%20organisaation%20toimintatapojen%20ja,hyv%C3%A4ksi%20liiketoiminnan%20eri%20osa%2Dalueilla
https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/340105/ONT_Annala_Antti.pdf?sequence=2&isAllowed=y
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Näiden kahden varsin yleisen 
määritelmän nojalla voidaan todeta, 
että digitaalisessa transformaatiossa 
on kyse liiketoiminnan 
mahdollistamisesta digitaalisin 
keinoin. Tällä tarkoitetaan sitä, 
että järjestelmät ja työkalut on 
rakennettu niin, että ne auttavat tai 
ovat mahdollistajana liiketoiminnalle 
nykyisessä ja tulevassa laajuudessa.

Olisi väärin väittää, etteivät 
yritykset ole nykyään digitaalisia. 
Uskallan väittää, että kaikilla 
on käytössä jotain digitaalisia 
työkaluja, joita ilman liiketoimintaa 
ei olisi. Olkoon ne työkalut vaikka 
vain kannettavia tietokoneita tai 
älypuhelimia.

Olisi siis kohtuutonta sanoa, että 
jokin yritys olisi vasta ottamassa 
ensimmäisiä askeliaan matkalla 
kohti liiketoiminnan digitalisaatiota. 
Jos kerta digitaaliset työkalut 
ovat arkipäivää jo jokaisessa 
organisaatiossa, onko ylipäätään 
tarpeen enää puhua digitaalisesta 
transformaatiosta? Minusta on, mutta 
näkökulmaa on syytä hieman päivittää.

KOKEILUKULTTUURIN KANKEUS

Digitaalisuus aiemmin esiteltyjen 
määritelmien ajoilta on mennyt isoin 
harppauksin eteenpäin.

Transformaation tarve ei siis 
näy enää siten, että ihmisiltä 
puuttuisi digitaaliset työkalut tai 
että organisaatioissa käytettäisiin 
edelleen kynää ja paperia tiedon 
käsittelemiseen. Tarve näkyy ennen 
kaikkea siinä, että ajan hammas on 
nakertanut aiemmin käyttöönotettujen 
järjestelmien ja työkalujen tehokkuutta 
siihen pisteeseen, että ne muodostavat 
pullonkaulan liiketoiminnan 
kehittämiselle.

Uusien liiketoimintaideoiden 
kokeileminen vanhentuneilla 
järjestelmillä vaatii organisaatioilta 
kohtuuttoman suuria ponnistuksia. 
Kaikki pienetkin kokeilut muuttuvat 
herkästi isommiksi projekteiksi, koska 

on pakko yrittää etsiä purkkaratkaisuja 
järjestelmien liimaamiseksi yhteen. Se 
on hidasta ja kallista.

Otetaan tästä yksi esimerkki. 
Rautakauppa haluaa ottaa myyntiin 
uuden tuotteen, joka koostuu 
muutamasta valittavasta lisäosasta. 
Hinnoittelun pitäisi perustua valittuun 
pakettiin, eli kaikilla herkuilla 
höystettynä tuotteen hinnan pitäisi 
pudota hieman. Näin saataisiin myytyä 
enemmä.

Tässä kohtaa huomataan, että 
nykyisille järjestelmille muuttuva 
hinnoittelu on liian hankala pähkinä 
purtavaksi. Järjestelmiin kuvataan 
tuotteen perusversio ja sitten x 
määrä lisäosia, joilla kaikilla on omat 

lisähintansa. Sama työ tehdään vielä 
myös verkkokaupan puolella, sillä 
ERP-järjestelmä on täysin erillään 
verkkokauppa-alustasta.

Modernien työkalujen osalta 
tällaisia ongelmia ei pääse 
syntymään. Tuotteeseen voidaan 
liittää erilaisia bundle-hinnoitteluita, 
ja pienellä integraatiotyöllä ERP, 
PIM (tuotetiedonhallinta) ja 
verkkokauppa voivat mutkattomasti 
keskustella keskenään. PIM voi jopa 
tarjota kerran perustettua tietoa 
raakaversiona useampaan kuin yhteen 
verkkokauppaan, jolloin samaa tuotetta 

voidaan myydä monen eri brändin alla.
Jos siis pienetkin kokeilut vaativat 

kikkailua, on syytä tarkastella 
organisaation nykyistä digistrategiaa. 
Teknologia ei saa missään tapauksessa 
estää liiketoiminnan kehittämistä. 

MUUTOKSET TAPAHTUVAT AINA IT 

OSASTON AVULLA

“Pyydetään henkilö x:ää IT-osastolta 
toteuttamaan tämä” - onko tuttu lause? 
Monelle on.

Vaikka nämä keskivertoa paremmat 
ATK-taidot omaavat velhot saavat 
monia asioita aikaiseksi ja välillä 
jopa yllättävän nopeasti, niin nämä 
samat velhot eivät välttämättä ole 
liiketoiminnan parhaita asiantuntijoita. 

Joskus toki löytyy poikkeuksia, mutta 
väitän omien kokemusteni pohjalta, 
että harvalla on yhtä syvällistä 
ymmärrystä sekä teknologiasta että 
liiketoiminnasta.

Yleisesti ottaen työkalujen ja 
järjestelmien pitäisi olla sellaisia, 
että liiketoiminnan ihmiset osaavat 
niitä käyttää itsenäisesti ilman IT-
osaston tukea. Kyse voi olla uusien 
tuotteiden launchaamisesta, uuden 
kampanjasivuston pystyttämisestä tai 
uuden raportin luomisesta.

Liiketoiminnan pitäisi siis pystyä 
toimimaan itsenäisesti, sillä heillä on 

“Tarve näkyy ennen kaikkea siinä, 
että ajan hammas on nakertanut 
aiemmin käyttöönotettujen 
järjestelmien ja työkalujen 
tehokkuutta siihen pisteeseen, 
että ne muodostavat pullonkaulan 
liiketoiminnan kehittämiselle.”
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paras ymmärrys liiketoiminnasta ja he 
myös parhaiten tietävät, minkälaisia 
asioita tarvitaan ja miltä asioiden 
pitäisi näyttää ulospäin. He myös 
huomaavat potentiaaliset virheet 
datassa nopeammin, sillä IT-velhot 
eivät lähtökohtaisesti ole sisällä 
datan sisällössä, vaan enemmänkin 
teknisessä toteutuksessa.

Eli toisena herätyskellona voidaan 
pitää toistuvaa tarvetta napata IT-
osasto mukaan kaikkeen tekemiseen. 
Tällöin työkalut estävät liiketoiminnan 
orgaanista kehittymistä.

DATAN HUONO LAATU

Muuten kiva raportti, mutta sieltä 
pitää siivota nuo epäselvät ja huonosti 
täytetyt kohdat. Ei näin.

Jos data vaikuttaa heikkolaatuiselta, 
siihen pitää puuttua heti. Jos 

heikkolaatuista dataa katsotaan läpi 
sormien, syntyy ennen pitkää tilanne 
isoja ongelmia datan hyödyntämisessä.

Miten tämä liittyy digitaaliseen 
transformaatioon? Jos järjestelmä on 
käyttäjille liian vaikea tai se ei tuota 
heidän työnteolleen arvoa, sitä ei 
käytetä oikein. Tyypillisesti tämä näkyy 
juuri datan heikossa laadussa.

Huonolaatuinen data järjestelmässä 
on siis usein merkki siitä, että jonkin 
tason transformaatio voisi olla tarpeen. 
Sen ei tarvitse olla kokonaisvaltainen 
järjestelmän uusiminen, mutta 
parannus käytettävyyteen tai 
täytettävien kenttien pakollisuuden 
arviointi voisi olla paikallaan. 
Tällaisillakin parannuksilla voidaan 
ottaa helposti isojakin harppauksia 
eteenpäin.

Pitkään tietotekniikan ja tietojärjestelmien parissa työskennellyt Jesse Julkunen pitää digitaalista transformaationa edelleen 
ajankohtaisena, mutta näkökulman päivittämistä vaativana puheenaiheena.
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S A M U  N I S K A ,  F R E E S I

”Minulle 
toimitusjohtajana on 
erittäin tärkeää, että 
teemme oikeita asioita 
riittävällä intensiteetillä. 
Haasteena kuitenkin on, 
että mistä tiedän, onko 
tekemisemme riittävällä 
tasolla. Data on onneksi 
erinomainen lähde 
siihen.”
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KIVA LAITE, ENTÄ SITTEN?

Freesin alkutaival oli varsin 
tapahtumarikas ja opettavainen. 
Yrityksen nykyinen toimitusjohtaja 
ja samalla yksi sen perustajajäsenistä 
Samu Niska muistaa yrityksen 
alkuvaiheista erityisen hyvin yhden 
näin jälkikäteen muisteltuna hauskan 
tilanteen, joka sai sanavalmiin 
miehenkin hiljaiseksi sekä pakotti 
kirkastamaan yrityksen liiketoiminnan 
perusajatusta.

– Olimme juuri saaneet 
tuotekehitysprojektin valmiiksi ja 
meillä oli hieno harmaa laite sisäilman 

Tavoitteena olla maailman 
paras – Freesi valloittaa  
markkinat tiedolla  
johtamisella 

laadun mittaamiseen sekä toimiva 
softa laadun analysoimiseen. Esittelin 
niitä yhdelle tutulle asiakkaalle, joka 
katseli laitetta hiirenhiljaa. Pitkältä 
tuntuneen hiljaisuuden jälkeen hän 
nosti katseensa, sanoi laitetta kivaksi 
ja kysyi mitä sitten. Olen sanavalmis 
kaveri, mutta sillä hetkellä menin 
täysin hiljaiseksi.

Tuon kohtaamisen jälkeen Niskalle 
valkeni, mitä Freesi kaipasi. Yritys 
kaipasi kehittyneiden mittalaitteiden 
ja softien lisäksi tiedolla johtamista. 
Siis selkeää mallia siihen, kuinka 
heidän asiakkaat voivat parantaa 

/  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

Vuoden 2017 syyskuussa perustetulla Freesillä on 
kunnianhimoiset tavoitteet. Yritys haluaa olla omalla alallaan 
maailman paras sekä auttaa kiinteistönomistajia parantamaan 
omistamiensa kiinteistöjen ilmanlaatua. Freesin liiketoiminta 
keskittyy sisäilman laadun seuraamiseen mittalaitteilla sekä 
analysoimiseen kehittyneillä verkkosovelluksilla. Näitä palveluita 
yritys myy kiinteistönomistajille avaimet käteen -periaatteella.

Freesi on vuonna 2017 
perustettu sisäilmaan ja 
sen laadun parantamiseen 
erikoistunut yritys, joka 
tarjoaa kiinteistönomistajille 
sisäilman laadun 
analysoimiseen ja 
kehittämiseen työkalut 
avaimet käteen -palveluna. 
Yrityksen tavoitteena 
on olla omalla alallaan 
maailman paras.
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omistamiensa kiinteistöjen 
sisäilman laatua dataa keräämällä ja 
hyödyntämällä.

– Vastuullisuus on kasvanut 
kiinteistöalalla äärimmäisen tärkeäksi 
teemaksi. Vastuullisuus liittyy 
ennen kaikkea tiedolla johtamiseen 
ja perustuu vahvasti dataan, eli 
kiinteistönomistajat haluavat nykyisin 
datan avulla osoittaa toimivansa 
vastuullisesti. Toki sitä myös heiltä 
EU:n tasolta myös edellytetään.

Kyse ei ole pelkästään 
vastuullisuudesta tai viihtyvyyden 
parantamisesta, vaan myös mitattavista 
tuloksista. Kun sisäilma on kunnossa, 
lyhytaikaisten sairauspoissaolojen 
määrä pienenee kolmasosalla. Samalla 
kiinteistösijoituksen tuotto paranee 
neljännesosalla.

ÄÄRIMMILLEEN VIRITETTY 

MYYNTIKONEISTO

Freesi myy siis asiakkailleen työkaluja 
sisäilman laadun analysoimiseen 
ja parantamiseen. Samaan aikaan 
yritys on itse aktiivisesti kehittänyt 
omaa toimintaansa samaan 
suuntaan, eli tiedon hyödyntämiseen 
päätöksenteossa.

Tiedolla johtaminen on aiheena 
ollut Niskalle tuttu jo pitkän aikaa. 

Hän on omien sanojensa mukaan 
ihminen, joka uskoo vain sen, mitä 
data hänelle kertoo. Pelle Miljoonaa 
siteeraten hän toteaa: “mä en usko 
mitään ennen kuin näen omilla 
silmilläin”.

– Minulle toimitusjohtajana on 
erittäin tärkeää, että teemme oikeita 
asioita riittävällä intensiteetillä. 
Haasteena kuitenkin on, että mistä 
tiedän, onko tekemisemme riittävällä 
tasolla. Data on onneksi erinomainen 
lähde siihen, Niska kuvailee.

Tätä puolta Freesi on kehittänyt jo 
reilut kaksi vuotta. Sinä aikana yritys 
on Niskan mukaan kulkenut pitkän 
matkan ja saanut aikaan merkittäviä 
tuloksia. Erityisen pitkälle Freesi on 
virittänyt koko myyntikoneistonsa, 
jota johdetaan ja pyöritetään 
poikkeuksellisen järjestelmällisesti 

neljän osa-alueen kautta. Niska kutsuu 
niitä fundamenteiksi. 

Ensimmäinen fundamentti on ajan 
hallitseminen. Niskan mielestä se 
tarkoittaa säännönmukaisuutta siinä, 
että kaikki tehtävät kalenteroidaan 
ja tietyt asiat pyritään tekemään 
säännöllisin väliajoin.

Toinen fundamentti on oikeat 
mittarit. Niska korostaa, että kaikkea 
ei todellakaan kannata seurata, vaan 
kyse on oman liiketoiminnan kannalta 
kriittisimpien asioiden seuraamisesta.

Kolmas fundamentti on oman 
tehtävän ja oman tiimin merkityksen 
ymmärtäminen osana yrityksen 
strategiaa. Niskan mukaan tämä on 
haastava asia, jonka selkiyttämiseen 
kannattaa ehdottomasti panostaa.

Neljäntenä fundamenttina Niska 
listaa vielä systemaattisuuden eli 

”Kun sisäilma on kunnossa, 
lyhytaikaisten sairauspoissaolojen  
määrä pienenee kolmasosalla.  
Samalla kiinteistösijoituksen tuotto 
paranee neljännesosalla.”



sen, että fokus pidetään tiukasti 
perusasioissa ja varmistetaan, että 
niitä perusasioita tehdään riittävän 
korkealla laadulla viikosta ja 
kuukaudesta toiseen.

Entä ne tulokset?

MARKKINAJOHTAJAKSI 

KUOPUKSENA

Freesin nykyinen asiakaskunta 
käsittää noin 180 asiakasta, 
jotka ovat poikkeuksetta isoja 
kiinteistönomistajia. Niska arvioi, 
että heidän asiakkaidensa omistamien 
kiinteistöjen yhteisarvo vaihtelee 
kymmenistä miljoonista miljardeihin 
euroihin.

– Meidän fokus on isoissa 
asiakkaissa, jotka ovat usein myös 
pörssinoteerattuja. Tällaisia isoja 
asiakkaita ovat esimerkiksi eläkeyhtiöt, 
joiden varallisuus on pitkälti kiinni 
juuri kiinteistöissä.

Tällaisia isoja asiakkaita Freesi 
on onnistunut haalimaan hurjalla 
tahdilla. Vasta 2017 perustettu yritys 
ilmestyi markkinoille kuopuksena 
ja on jo noussut kotimaassa 
markkinajohtajaksi. Seuraava tavoite 
on kansainvälistyminen.

– Meidän tavoite on olla maailman 
paras.

Miten uutena pelurina markkinoille 
ilmestynyt toimija on voinut nousta 
markkinajohtajaksi vain viidessä 
vuodessa? Niska uskoo tietävänsä syyn.

– Uskon vilpittömästi, että 
suurin syy meidän menestykseen 
on systemaattisuudessa ja 
kurinalaisuudessa. Olemme alusta 
alkaen analysoineet tarkasti, mikä 
toimii ja mikä ei sekä lähteneet sen 
tiedon pohjalta toistamaan samoja 
hyväksi havaittuja asioita. Jos 
puhutaan esimerkiksi myynnistä, 
niin me olemme tehneet sitä täysin 
datavetoisesti ja rakentaneet 
myyntimoottorin, joka rullaa 
tehokkaasti ja johon voidaan syöttää 
koko ajan lisää kierroksia. Se on ollut 
meidän markkinoilla erilaista

Niska kertoo ylpeänä, että Freesi 
on yrityksenä saanut toisinaan 
asiakkailtaan jopa suoraa palautetta 
siitä, kuinka kitkattomasti yrityksen 
myyntiprosessi toimii.

  
SALESFORCELLA MERKITTÄVÄ 

ROOLI YRITYKSEN TOIMINNASSA

Niska myöntää, että tiedolla 
johtamisessa näinkin pitkälle 
pääseminen ei ole tapahtunut yhdessä 
yössä. Se on myös vaatinut merkittäviä 
satsauksia tietojärjestelmiin.

– Lähestyimme meidän 
liiketoiminnan kehittämistä tarpeiden 
kautta. Lähdimme porukalla 
visioimaan, missä olemme 5-10 vuoden 
päästä. Sitä kautta pääsimme myös 
tarpeisiin. Mietimme, minkälaisia 
tarpeita meillä tulisi olemaan ja mitkä 
ratkaisut pystyisivät niihin tarpeisiin 
vastaamaan, Niska kertoo.

Shortlistille valittiin muutamia 
teknologia-alustoja, joita arvioitiin 
neutraalisti. Lopulta valinta kohdistui 
Salesforceen, joka oli tullut Niskalle 
tutuksi jo aiemmilta työpaikoilta.

– Rehellisesti sanottuna olimme 
melko pieni yritys silloin, kun otimme 
Salesforcen käyttöön. Väitän, että 
kukaan ei ole koskaan sanonut 
valinneensa Salesforcea siksi, koska 
halvalla sai. Sen ottavat käyttöön 
yritykset, jotka tietävät mitä tekevät 
ja mitä haluavat. Salesforce oli meille 
merkittävä investointi, mutta olemme 
olleet siihen erittäin tyytyväisiä.
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