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Oodi palvelumuotoilulle
Oletko joskus törmännyt sellaiseen esineeseen tai tavaraan, joka on yllättänyt sinut 
mahtavuudellaan? Sitä on ehkä ollut hämmästyttävän mukava käyttää.

Ehkä mieleesi on juolahtanut ajatus, että juuri tällaista olet koko elämäsi ajan 
etsinyt. Tai olet ehkä ajatellut, ettet edes tiennyt tarvitsevasi sellaista.

Jollekin se on uusi auto, jota on nautinnollista ajaa. Jollekulle toiselle 
se on uusi puhelin, joka on käyttökokemukseltaan valovuoden edellä 
aikaisempia malleja.

Yhteistä näille kokemuksille on se, että tällaiset tuotteet syntyvät 
huolellisen suunnittelun pohjalta. Ne tuntuvat niin mahtavilta siksi, 
että niitä on kehitetty asiakaslähtöisesti. Sinua varten.

Miksemme soveltaisi samaa lähestymistapaa tietojärjestelmien 
kehittämiseen? Miksemme tekisi järjestelmistäkin sellaisia, että 
niiden käyttäminen on intuitiivista, helppoa, nopeaa ja mukavaa?

Tässä Fiidin numerossa pureudutaan asiakaslähtöiseen 
kehittämiseen ja palvelumuotoiluun, jota on minusta 
hyödynnetty toistaiseksi aivan liian vähän teknologiamaailmassa. 
Se on ikävä kyllä johtanut toisinaan siihen, että järjestelmät ja 
työkalut toimivat teknisesti moitteettomasti, mutta ne voisivat 
olla käytettävyydeltään paljon parempia.

Olemme viime vuosina pyrkineet hyödyntämään 
palvelumuotoilun metodeja yhä useammin erilaisissa 
asiakasprojekteissa. Erityisen hyödyllisiksi olemme havainneet 
esimerkiksi Service Blueprintin ja Design Sprintin, joista puhumme 
tässä numerossa hieman enemmän.

Näiden metodien hyödyt ovat kiistattomat. Niiden avulla 
monimutkaisista kokonaisuuksista voidaan tehdä ymmärrettäviä. 
Tekniset asiat voidaan visualisoida niin, että vähemmän tekniset 
ihmisetkin ymmärtävät mistä on kyse. Ongelmien todellisiin 
juurisyihin päästään käsiksi nopeammin.

Näiden viime vuosien pohjalta uskallan väittää, 
että palvelumuotoilua hyödyntämällä 
asiakas- ja käyttäjälähtöisyys voidaan 
kehitysprojekteissa kohottaa 
aivan uusiin sfääreihin. 
Toivottavasti saat 
tämän numeron 
tarinoista ajatuksia, 
mitä se voisi teidän 
organisaatiossanne 
tarkoittaa.

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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ERISKUMMALLINEN LI ITTO - VAI ONKO 

SITTENKÄÄN?

Lähdetään liikkeelle kaikkein olennaisimmasta 
kysymyksestä: mitä tekemistä palvelumuotoilulla 
on Salesforcen kanssa?

Lähtökohtana palvelumuotoilulle on se, 
että palveluita voi suunnitella samalla tavalla 
kuin mitä tahansa fyysistä tuotetta. Muotoilu 
on lähestymistapa, jota voidaan soveltaa 
helposti myös abstrakteihin asioihin, kuten 
tietojärjestelmiin. Palvelumuotoilu on luovan 

“Mitä tahansa  
pystyy muotoilemaan” 
– palvelumuotoilu tuo 
käyttäjät ja asiakkaat 
kehitystyön keskiöön

ongelmanratkaisun ja kehittämisen malli, jossa 
korostetaan henkilöstön ja asiakkaan kokemusta 
palvelujen suunnittelussa ja järjestämisessä.

Palvelumuotoilulla kehitetään joko täysin 
uusia tai parannetaan jo olemassa olevia 
palveluita huomioimalla käyttäjien todelliset 
tarpeet ja suunnittelemalla mahdollisimman 
tehokas, käytettävä ja saavutettava tapa täyttää 
ne. Palvelumuotoilua voi siis ehdottomasti 
soveltaa Salesforcen ja muiden tietojärjestelmien 
kehittämiseen, Talsi kertoo.

Muotoilu ja Salesforce?! Voisiko kaksi asiaa olla äkkiseltään 
ajateltuna kauempana toisistaan kuin IT-projektit ja muotoilu? 
Tämänkertaisen Fiidin kansikuvatarinassa meidät perehdyttää 
aiheeseen palvelumuotoilua muun muassa teollisuudessa ja ICT-
alalla toiminut Jesse Talsi.

/  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

Tämänkertaisen Fiidin 
kansikuvatarinassa 
meidät perehdyttää 
aiheeseen 
palvelumuotoilua 
muun muassa 
teollisuudelle ja ICT-
alalle soveltanut Jesse 
Talsi
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Palvelumuotoilu pyrkii katsomaan 
palveluja kokonaisuuksina, joissa 
asiakkaan tai käyttäjän kulkua 
katsotaan polkuna ja suunnitellaan 
polun eri osat tukemaan käyttäjän tai 
asiakkaan tavoitteiden saavuttamista. 
Palvelumuotoilun tavoitteena on saada 
ymmärrys siitä, mitkä ovat olennaisia 
asioita ja miten niiden tulee toimia, 
jotta kokemus on mahdollisimman 
yhtenäinen, varma ja ymmärrettävä. 
Palvelumuotoilu on siis ensisijaisesti 
liiketoiminnan muotoilua  ja viimeiseksi 
toteutukseen kuuluvien yksityiskohtien 
luomista.

Muotoilu on siis kokonaisvaltaista 
suunnittelua, jossa lähtökohtana on 
aina ihminen. Siinä mielessä se tukee 
erinomaisesti järjestelmäkehitystä, 
jota on perinteisesti tehty teknologia 
edellä. Se on johtanut monesti 
tilanteisiin, joissa järjestelmät toimivat 
teknisessä mielessä moitteettomasti, 

mutta eivät ole käytettävyydeltään tai 
käyttökokemukseltaan sellaisia, joita 
asiakkaat tai loppukäyttäjät haluaisivat 
mielellään käyttää.

LI IKKEELLE IHMISTEN 

TODELLISISTA TARPEISTA

Kuten Talsi edellä mainitsi, niin 
palvelumuotoilu on suunnitteluprosessi. 
Mistä siinä oikein lähdetään liikkeelle?

Palvelumuotoilussa lähdetään 
liikkeelle ihmisten tarpeista. 
Alkuvaiheessa eli tutkimusvaiheessa 
perehdytään nykytilanteeseen ja 
pyritään selvittämään, mitkä ovat 
niitä todellisia käyttökokemuksen 

ongelmia esimerkiksi asiakkaiden tai 
loppukäyttäjien näkökulmasta. Kun 
ongelmien laatu on saatu selville, 
siirrytään suunnitteluvaiheeseen, 
jonka aikana tehdään visualisointeja 
ja prototyyppejä sekä testataan 
ratkaisua käyttäjillä. Palvelumuotoilu 
on iteratiivinen prosessi, eli käyttäjiltä 
kerätään jatkuvasti palautetta ja 
prototyyppejä kehitetään askel 
askeleelta lähemmäs lopullista 
ratkaisua.

Palvelumuotoilun 
suunnitteluprosessia voi havainnollistaa 
käyttämällä esimerkkinä tyypillistä 
tilannetta, jossa yrityksellä on 

”Muotoilu on siis kokonaisvaltaista 
suunnittelua, jossa lähtökohtana on 
aina ihminen.”
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Varsinkin, jos on itse elänyt sitä 
aikakautta, kun IT-projektit juoksutettiin 
läpi hyvin suoraviivaisesti. Moni saattaa 
tunnistaa käsitteen “vesiputousmalli”.

Käyttäjälähtöisessä iteratiivisessa 
kehittämisessä lopputulos on kuitenkin 
usein kaiken vaivannäön arvoinen.

Palvelumuotoilun ja iteratiivisesti 
etenevän kehitystyön kädenjälki 
näkyy yleisesti ottaen siinä, että 

lopputuloksena on usein järkevä ja 
toimiva käyttäjä- tai asiakaskokemus. 
Asiakasta tai käyttäjää ei pakoteta 
ajattelemaan, vaan asioiden tekeminen 
tehdään mahdollisimman helpoksi 
ja luontevaksi. Palvelumuotoilun 
ytimenä on päästä mahdollisimman 
nopeasti oletuksista faktaan, löytää 
olennaisimmat asiat käyttäjälle ja 
toteuttaa ne kustannustehokkaasti. 
Suuret suunnanmuutokset kehitystyön 
loppupuolella ovat aina vaikeammat 
kuin muutokset alussa.

PALVELUMUOTOILIJANA MONESSA 

MUKANA

Jesse Talsi on viimeisen vuoden aikana 
ollut Biitin mukana useammassa 
asiakasprojektissa.

Hänet on haluttu mukaan näihin 
projekteihin siksi, että organisaatioiden 
kiinnostus asiakas- ja käyttäjälähtöiseen 
kehittämiseen on kasvanut viime 
vuosina rajusti. Toisinaan Biitin 
asiakkaat nimenomaan toivovat 
palvelumuotoilijan läsnäoloa jo projektin 
alkuvaiheessa.

Talsi on ehtinyt kartuttaa 
monialaista osaamista palvelumuotoilun 
hyödyntämisestä valmistavan 
teollisuuden, digitaalisten palveluiden 
sekä asiantuntijaorganisaatioiden 
työtapojen kehittämisessä.

käytössään tietojärjestelmä, mutta sen 
käyttöaste on matala.

Tällaisessa tilanteessa 
palvelumuotoilija lähtee ensimmäiseksi 
selvittämään, miksi yrityksen 
työntekijät eivät käytä järjestelmää.
Tutkimusvaiheessa palvelumuotoilija 
osallistaa käyttäjiä tai asiakkaita 
tiedonkeruun muodossa usein 
havainnoimalla tai haastattelemalla 
heitä järjestelmän käytöstä.

Palvelumuotoilija voi myös tehdä 
itsenäisesti käytettävyysarvion 
osana järjestelmään tutustumista. 
Jos aihe on täysin uusi, tai vaatii 
useamman näkökulman huomioimista, 
yhteiskehittämisen työpajat ovat myös 
soveltuva tapa kerätä aiheeseen liittyvää 
tietoa ja käsitellä aihetta käyttäjien tai 
asiakkaiden kanssa

Tämä tutkimusvaihe auttaa 
ymmärtämään todelliset syyt 
matalan käyttöasteen taustalla. Ehkä 
järjestelmän käyttäminen vie liikaa 
aikaa tai sen käyttöliittymä ei ole 
riittävän intuitiivinen. Toimintaympäristö 
tai työ on saattanut muuttunut niin 
merkittävästi että järjestelmä ei vastaa 
enää käyttäjien nykyisiä tarpeita

Tehtävien ja kokonaisuuden 
hallitsemiseksi luodaan heti 
alkuun tutkimussuunnitelma ja 
toteutussuunnitelma, jotta tiedonkeruu 
on mahdollisimman systemaattista 
ja selkeää kaikille. Itse tutkimuksen 
toteuttamista varten palvelumuotoilija 
voi hyödyntää sekä laadullisen että 
määrällisen tutkimuksen keinoja. 
Tutkimustieto kootaan helposti 
ymmärrettäväksi usein mallintamalla se 
käyttäjäpolkuina ja käyttäjäkuvauksina.  
Tutkimustiedon pohjalta luodaan 
väliraportti, jossa kuvataan nykytila 
ja kriittisimmät haasteet. Yhdessä 
asiakkaan kanssa tehdään päätös 
toimenpiteistä, joilla kokemusta 
lähdetään parantamaan ratkaisuja 
mallintamalla ja prototypoimalla. 
Lopuksi ratkaisut varmistetaan 
käyttäjillä, jolloin käyttäjätestauksen  
menetelmät korostuvat.

Tässä kohtaa moni saattaa ajatella, 
että onpa monipolvinen prosessi. 

Vaikka on selkeää näyttöä siitä, 
että kehityshankkeiden alkupäässä 
kannattaa varata riittävästi aikaa 
huolellisen pohjatyön tekemiseen, 
niin todellisuudessa hankkeilla on 
poikkeuksetta selvät budjetti- ja 
aikaraamit.

Tärkeää on päästä ongelmien 
juurisyihin kiinni mahdollisimman 
nopeasti ja niiden tunnistamiseen 

tehokkaimmin. Palvelumuotoilun 
menetelmiä soveltamalla pohjatyö 
voidaan tehdä laadukkaasti ja 
käyttäjälähtöisesti, mutta kuitenkin 
riittävän nopeasti, Talsi kertoo. 

Palvelumuotoilun metodeilla Talsi 
viittaa esimerkiksi tässäkin Fiidin 
numerossa esiteltävään Service 
Blueprintiin, joka on palveluiden 
kehittämiseen ja kartoittamiseen 
soveltuva työkalu. Muita metodeja 
on esimerkiksi Design Sprint, jolla 
puolestaan tarkoitetaan tehokasta 
työpajamenetelmää, jossa hyvin 
nopealla ja tiiviillä aikataululla pystytään 
kartoittamaan projektin lähtötilanne, 
määrittelemään ratkaistava ongelma ja 
konseptoimaan ratkaisu.

Käytän itsekin paljon näitä työkaluja. 
Niiden avulla pystytään käymään 
asioita läpi erittäin nopealla syklillä 
sekä tekemään tarvittavat muutokset jo 
projektin aikana. Siksi on myös tärkeää, 
että palvelumuotoilu tuodaan mukaan 
mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. 
Ennen kuin kirjoitetaan riviäkään koodia, 
niin ongelman ja ratkaisun pitää olla 
selvillä.

”Tärkeää on päästä ongelmien 
juurisyihin kiinni mahdollisimman 
nopeasti ja niiden tunnistamiseen 
tehokkaimmin.”
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Service Blueprint  
- työkalu  
asiakaslähtöiseen  
kehittämiseen

//  A N T T I  J A L O N E N  /  B U S I N E S S  A R C H I T E C T,  B I I T  O Y

Varsin tyypillinen tilanne organisaatioissa 
on se, että mielessä on jokin selkeä visio, jota 
kohti halutaan kulkea. Tavoite on on ikään 
kuin piirrettynä, paperilla joukko kohtuullisesti 
ryhmiteltyjä yksityiskohtia, mutta punainen 
lanka puuttuu. 

Erinomainen esimerkki tästä on vaikkapa 
tilanne, jossa organisaation tavoitteena on 
palvella asiakkaitaan omnikanavaisesti, eli 
tarjota heille yhtä laadukas ja yhtenäinen 
asiakaskokemus kanavasta riippumatta. Tavoite 

on selkeä, mutta mitä organisaation pitäisi 
oikeasti tehdä? Mitkä ovat niitä konkreettisia 
kehityskohteita, miten ne liittyvät toisiinsa 
ja missä järjestyksessä kehityskohteisiin 
kannattaa pureutua?

LI IKKEELLELÄHTÖ USEIN VAIKEIN OSUUS

Lähdetään liikkeelle siitä, miksi asiakas-
lähtöisyyden kehittäminen on usein niin 
vaikeaa. 

Asiakaslähtöisyys on tärkeä asia. Siitä vallitsee poikkeuksellisen 
selkeä yksimielisyys. Huomattavan paljon epäselvempää on 
se, mitä se käytännössä tarkoittaa ja miten sitä voi omassa 
organisaatiossa edistää. Esittelen tässä tekstissä Biitin asiakkaille 
sopivan työkalun, joka auttaa pilkkomaan asiakaslähtöisyyden 
pienempiin osiin ja löytämään epävarmuuden keskeltä selkeät 
kehityskohteet, joista lähteä liikkeelle.
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Päällimmäisin syy on se, että 
kyse on niin monimutkaisesta 
kokonaisuudesta. Yhdellä tasolla 
pitää tarkastella asiakkaita, toisella 
tasolla tietojärjestelmiä, kolmannella 
tasolla prosesseja ja neljännellä tasolla 
organisaation omaa henkilökuntaa. 
Toisaalta asiakkaan matkan eri 
vaiheissa vastuu on eri osilla palvelua 
tuottavaa organisaatiota.

Näistä muodostuu vaikeasti 
hahmotettavissa oleva kokonaisuus, 
joka on kuin on sekaisin mennyt 
lankakerä. Tällaisessa tilanteessa ei 
kannata tarttua ensimmäiseen käteen 

osuvaan langanpätkään, vaan pyrkiä 
hahmottamaan kokonaistilanne.

Siihen on olemassa monia hyviä 
työkaluja, joista yksi on Service 
Blueprint. Sillä tarkoitetaan visuaalista 
kuvausta palvelun muodostavista 
komponenteista ja niiden suhteista.

Service Blueprint pelkistää yhden 
kuvan muotoon kaiken oleellisen 
siitä, miten palvelun eri osat liittyvät 
toisiinsa, miltä palvelun eri vaiheet 
näyttävät asiakkaan näkökulmasta ja 
miltä ne näyttävät palveluntarjoajan 
näkökulmasta.

”Service Blueprint pelkistää yhden 
kuvan muotoon kaiken oleellisen 
siitä, miten palvelun eri osat liittyvät 
toisiinsa”
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MONINAISET HYÖDYT

Service Blueprint on erityisen 
hyödyllinen työkalu silloin, kun 
organisaatiossa on erilaisia näkemyksiä 
siitä, miten asiat liittyvät toisiinsa ja 
missä järjestyksessä kehityskohteet 
kannattaa toteuttaa.

Service Blueprint -työpaja auttaa 
hahmottamaan yhdellä kertaa, 
miltä kokonaisuus näyttää eri 
näkövinkkeleistä tarkasteltuna, pitäen 
asiakkaan matkan punaisena lankana 
organisaation toiminnalle.

Kun olemme vetäneet 
asiakkaillemme Service Blueprint 
-työpajoja, niin palaute on yleensä 

ollut hämmästyttävän positiivista. 
Moni asiakas on kertonut, että 
harjoituksen tekemisestä on ollut 
heille valtavasti hyötyä kokonaiskuvan 
hahmottamisessa.

Minusta suurin hyöty on ollut 
siinä, että se herättää asiakkaan 
puolella paljon keskustelua yli 
organisaatiorajojen ja yhteisistä 
oivalluksista jää kokonaiskuvaan 
sidottu dokumentti.

Tilanne on tyypillisesti  sellainen, 
että työpajan aikana asiakaspalvelu, 
myynti ja IT löytävät ensimmäistä 
kertaa yhteisen kielen asiakkaalle 
tarjottavasta palvelusta. Silloin 

tärkeintä eivät ole työpajan tuotoksena 
löytyvät yksityiskohdat, vaan 
kokonaisuuden hahmottuminen 
organisaation sisällä eri osapuolille, 
dokumentoidusti. 

Minusta työkalun merkittävä 
lisähyöty on, että se auttaa poimimaan 
monimutkaisesta kokonaisuudesta 
sopivan kokoisia palasia. Se 
auttaa myös priorisoimaan näitä 
kehityskohteita, jolloin toimintaa 
pystytään kehittämään nopeasti ja 
ketterästi. 
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Winter ‘23 Releasen 
uusia ominaisuuksia
Keräsimme joukon mielestämme mielenkiintoisia uusia 
ominaisuuksia Salesforcen Winter ’23 Releasesta.

Y L E I S E T

DevOps Center
Salesforce on kehittänyt Change Settien 
rinnalle kehittyneemmän tavan tehdä 
DevOps -työtä. Tuloksena on beta-
asteella oleva DevOps Center, jonka 
tarkoituksena on olla DevOps tiimin 
tukena uusien toiminnallisuuksien 
viennissä ympäristöstä toiseen 
versionhallintaa käyttäen. Näin 
toiminnallisuuksien rakentajat ja 
ohjelmoijat voivat keskittyä paremmin 
varsinaiseen kehitystyöhön.

DevOps Center tuo kehittäjät 
ja ylläpitäjät lähemmäs toisiaan 
versionhallintaa käyttäen kun enää 
ei tarvitse ylläpitää erillistä listaa 
tehdyistä muutoksista, vaan työkalu 
tunnistaa ne automaattisesti. Se estää 
myös aiempien muutosten yliajamisen 
vahingossa ja edistää näin tiimeissä 
työskentelyä.

Toistaiseksi DevOps Center tukee 
vain GitHub versionhallintaa, mutta 
myös muut Git pohjaiset palvelut ovat 
kehityslistalla.

Collection Filter
Uusien “In” ja “Not In” operaattorien avulla voi nyt helposti suodattaa listaan 
vain tietyn tyyppiset liittyvät tietueet. Toiminnallisuus auttaa vähentämään 
alustarajoituksiin liittyvää tietokantakyselyjen määrää, joka oli aiemmin 
pullonkaulana kun kyselyt tehtiin luupin sisällä. Esimerkiksi kaikkien 
“Decision Maker” roolilla olevien kontaktien haku sellaisille asiakkuuksille 
(account), joiden toimitusosoite on Helsingissä, onnistuu nyt kolmella 
kyselyllä riippumatta siitä kuinka paljon tällaisia tietueita kannassa on. Tämä 
parantaakin sekä flow:n suorituskykyä että luettavuutta.

Formula Builder
Flow:ssa on nyt tarjolla paranneltu Formula Builder, jossa funktiot ja 
operaattorit ovat tarjolla omissa alasvetovalikoissaan. Lisäksi mukana on 
nappi syntaksin tarkistusta varten, eli flow:ta ei tarvitse erikseen tallentaa tätä 
varten.

Koko lista 
julkaisun uusista 
ominaisuuksista
Kattavan listan Salesforcen 
Winter ’23 Releasen uusista 
ominaisuuksista löydät julkaisun 
omista release noteista.

https://help.salesforce.com/s/
articleView?id=release-notes.
salesforce_release_notes.
htm&type=5&release=240

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=240
https://help.salesforce.com/s/articleView?id=release-notes.salesforce_release_notes.htm&type=5&release=240
https://help.salesforce.com/s/articleView?id=release-notes.salesforce_release_notes.htm&type=5&release=240
https://help.salesforce.com/s/articleView?id=release-notes.salesforce_release_notes.htm&type=5&release=240
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S A L E S  C L O U D

Salesforce Mapsiin 
parannukset 
mobiilisovelluksessa
Salesforce Maps on lisämaksullinen 
karttapalvelu, jonka avulla mm. liidit, 
myyntimahdollisuudet ja asiakkaat 
voidaan monipuolisesti visualisoida 
karttanäkymään. Palvelu on ollut 
saatavilla jo pidemmän aikaa, mutta 
kartta toimii nyt myös Salesforce-
mobiilisovelluksessa. Liikkuvaa 
myyntityötä tekevälle ihmiselle 
on erityisen kätevää, että hän voi 
soittaa uudelle liidille tai asiakkaalle 
suoraan karttanäkymästä.

Tehtävien listaus 
(Task to-do list)

Salesforcen tehtävät (task) saa 
jatkossa kätevänä listauksena 
alapalkista (utility bar). 
Listauksessa pystyy erottelemaan 
tehtäviä eri kategorioihin, esim. 
Erääntyneet ja tänään tehtävät. 
Toiminta helpottaa huomattavasti 
tehtävien käsittelyä, koska 
tehtäväpalkkia voi pitää näkyvillä 
minkä tahansa muun sivun päällä.

Data Table
Tietuelistan näyttäminen flow:ssa on 
nyt mahdollista ilman erillistä räätälöityä 
komponenttia. Tämä onnistuu uudella Data 
Table komponentilla, jonka voi määrittää joko 
lukutilaan tai antaa käyttäjän valita yhden 
tai useamman rivin myöhemmin flow:ssa 
käytettäväksi. Myös ulkonäön räätälöinti 
onnistuu, esimerkiksi taulukon leveyden ja 
tekstien rivityksen osalta.

Sales Cloud for Slack 
-sovellus

Slackiin asennettava Sales Cloud 
-sovellus on nyt yleisesti saatavilla 
Enterprise Edition -versiosta 
ylöspäin. Sovelluksen avulla käyttäjät 
voivat katsoa, päivittää ja jakaa 
mahdollisuuksia, liidejä ym. tietueita, 
luoda omia keskustelukanavia 
mahdollisuuksille yhteistyötä varten 
sekä saada automaattisia ilmoituksia 
esimerkiksi lähestyvästä kaupan 
sulkeutumispäivästä tai hoitamatta 
jääneistä mahdollisuuksista. 
Järjestelmän ylläpitäjä voi myös luoda 
ilmoituksia omien kriteerien mukaan 
tai automaattisesti luoda oman 
kanavan myyntimahdollisuudelle, jos 
esimerkiksi kaupan arvo ylittää tietyn 
euromääräisen arvon.
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Yleistä
Laitteiden hallinta (Asset Management) 
kehittyy, kun ylläpitoa voidaan 
suunnitella ja ajoittaa todellisen 
käyttöajan perusteella. Tuotevaraston 
hallinta paranee, kun tuotesiirtoja 
voidaan tehdä hyödyntäen ns. 
sarjamuotoisia tuotteita (enhanced 
serialized products).

Optimointihubi tarjoaa parannettua 
seurantaa vasteajoissa sekä resurssien 
käytön seurannassa. 

Myös töiden ajoitustoimintoa on 
kehitetty ja nopeutettu. Asiakkaille 
voidaan lähettää kustomoituja viestejä 
(Appointment Assistant message), 
joista saadaan oman brändin näköisiä.

LWC-komponenttien (beta) 
avulla voidaan rakentaa myös 
oma kustomoitu mobiilisovellus. 
Myös vakiomobiilisovelluksen 
ominaisuuksia on optimoitu muiden 
muassa optimoidun kuvien latauksen, 
yhtenäistetyn aikataulunäkymän ja 
quick action linkkien avulla.

Broadcast 
communications

Kriittisten tapausten tai 
palvelukatkosten viestintä käyttäjille 
on nyt hieman helpompaa. Winter ‘23 
esittelee Incident-tietueen, jonka avulla 
palvelusta vastaavien henkilöiden on 
helppo viestiä kriittisistä tapauksista 
valitulle kontaktijoukolle sähköpostia 
hyödyntämällä.

Mikäli käytössäsi on Experience 
Cloud, bannerin julkaiseminen 

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

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

käyttäjäportaalissa onnistuu myös. 
Ominaisuus säästää organisaatiosi 
potentiaaliselta tukitapausten tulvalta 
ja auttaa säilyttämään asiakkaiden 
luottamuksen proaktiivisella viestinnällä 
käyttökatkosta.

Swarm on customer 
issues in Slack

Service Cloud for Slack App saapuu 
yleisesti saataville. Palvelutasoihin ja 
tapausten eskalointiin tai siirtämiseen 

agentilta ekspertille perustuva 
toimintamalli on parhaimmillaankin 
tehoton tapa ratkaista ongelmia. 
Oikeiden asiantuntijoiden löytäminen 
hoituu nyt hallitusti “parveilemalla” 
Slack-sovellusta hyödyntämällä.

Parveilu onnistuu tapausten 
ja incident -tietueiden ympärillä. 
Tapauksen omistaja voi lisätä oikeat 
henkilöt parveen hyödyntäen Expert 
Finder -toiminnallisuutta. Ominaisuuden 
käyttö edellyttää Slack Service User 
-lisensointia.

Field Service Resource Management
Töiden ajoittamista ja optimointia on parannettu tavalla, joka huomioi 
riippuvuudet paremmin ja laskee nopeammin sopivan ajan huoltotyölle. 
Työ on entistä helpompaa siirtää resurssilta toiselle määrään perustuvilla 
säännöillä (Count work rule type).

Huoltotapaamisia voidaan nyt niputtaa (appointment bundling) yhdelle 
tai useammalle päivälle. Nipun sisällä voidaan lajitella tapaamiset halutulla 
tavalla. Seurantaa voidaan tehdä nipputasolla.

Uusi käyttöoikeusjoukko “Field Service Guest User” mahdollistaa 
autentikoimattoman käyttäjän hallita huoltotapahtuman tilaamista ja 
ajoittamista. Tälläisen käyttäjän osalta tietoturvaa on parannettu.

Resurssien Gantt-näkymästä voi nyt seurata palveluresurssin 
matkaprofiilia. Tuo on käytettävissä FS-alueilla (territory), joilla on sallittuna 
“Enchanged scheduling and Optimization”.
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Field Service Mobile
Uudet LWC-komponentit (beta) mahdollistavat oman 
mobiilisovelluksen luomisen. Tuki löytyy sekä Androidille että 
iOS:lle. Vasemmalla on esimerkki osalistauksesta komponentin 
avulla.

Kehittyneemmässä mobiililiittymässä nyt sekä työ että 
poissaolot ovat näkyvissä ajoitussivulla yhdessä näkymässä.

Aiemmin mobiilikäyttäjien piti päivittää huoltotapaamisten 
status päivän alussa. Nyt ns. drip feed mahdollistaa niiden 
päivittämisen yksi kerrallaan päivän aikana. Tämä päivittää 
automaattisesti matkatiedot. 

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

Field Service Customer 
Engagement

Tapaamisavustin (Appointment 
Assistant) helpottaa analysoimaan, 
miksi asiakkaat ovat peruttaneet 
huoltotapaamisia. Sen käyttöliittymää 
voidaan myös personoida.

Virtuaalinen etäavustin (Virtual 
Remote Assistant) mahdollistaa nyt 
kaksisuuntaisen videon jakamisen. 
Niihin voidaan lisätä myös vapaasti 
tekstiä sekä siirtää asetuksia Salesforce 
orgien välillä. 

Field Service Asset Management
Sarjamuotoisten tuotteiden avulla voidaan tehdä yksi tuotesiirto useiden 
erillisten tuotteiden siirtojen sijaan. Varastonhallinta päivittyy määrän, tilan 
ja varastopaikan mukaan kaikille. Mobiilisovelluksessa voidaan käyttää 
viivakoodinlukijaa osien vastaanottoon. Myös tämä päivittää varastotiedot.

Laitteelle asetetun sarjanumeron perusteella voidaan hallita varastoa. 
Työtilauksia, myös toistuvia, voidaan luoda kelluvalla aikataululla 
(floating schedule) perustuen aiemman työtilauksen valmistumispäivään. 
Ylläpitosäännöillä (maintenance work rules) voidaan luoda työtilauksia ja 
ajoittaa ylläpitoa laitteen käyttötuntien mukaan. Tähän voidaan yhdistää myös 
kustomoitua logiikkaa tuoteominaisuuksien ja ylläpitoehtojen mukaisesti. 

Ylläpitosuunnitelmien (Maintenance Plan) kentät “Frequency” ja “Frequency 
Type” ovat jäämässä pois. Tämä data täytyy siirtää ylläpidon työsääntöjen 
(Maintenance Work Rules) alle. Tuo on tällä hetkellä pakotettu otettavaksi 
käyttöön Spring ‘23 -versiossa. 



1 6 B I I T  F I I D  W I N T E R  ’ 2 3

Marketing Cloud 
Account Engagement

Pardot tunnetaan nykyään nimellä 
Marketing Cloud Account Engagement 
(MCAE), mutta kulkee “kavereiden 
kesken” varmasti pitkään Pardotina - yhä 
useassa kohtaa käyttöliittymääkin. 
Tuote ja toiminnallisuudet ovat 
täysin samat kuin aiemminkin, uusi 
nimi kuvastaa kuitenkin paremmin 
Pardotin asemaa yhtenä Salesforcen 
markkinoinnin ratkaisuista ja 
työkaluista.

Turvallisuuspäivitys 
vaikuttaa WordPress-
pluginiin
Elokuun 2022 turvallisuuspäivitys, joka 
suojaa MCAE -lomakkeita ja -sisältöjä, 
vaikuttaa Wordpressin Pardot/MCAE 
pluginiin. Jotta saat pluginiin uusimmat 

päivitykset, kannattaa sen välimuisti 
käydä tyhjentämässä WordPressin 
plugin-asetuksissa. 

Lomakkeiden parannettu 
turvallisuus vaaditaan

Turvallisuuspäivitys lomakkeiden 
ja sisällön suhteen vaikuttaa myös 
lomakkeisiin, jotka tarjoillaan go.pardot.
com-oletusdomainin kautta. Jotta 
lomakkeet toimisivat jatkossakin 
varmasti, kannattaa ne siirtää 
mukautetun domainin alle. Raportin 
“Content Served Using the Default 
Domain” avulla huomaa helposti, 
mikäli ympäristössänne on näitä 
oletusdomainin kautta tarjoiltuja 
lomakkeita. 

Löydä käyttämättömät 
tiedostot helposti

Uusi “Last Viewed” -kenttä MCAE:n 
tiedostojen luettelossa helpottaa 
pitkään käyttämättömien tiedostojen 
löytämiseksi, jotta niiden viemä 
tila voidaan tarvittaessa vapauttaa 
poistamalla ne. Kentästä näkee 
viimeisimmän ajan milloin tiedostoa 
on katseltu tai ladattu verkossa, 
sähköpostilta tai laskeutumissivulta. 

Spotlight on Field Service Content
Field Service -paketin asennusta on helpotettu laajennetulla sovelluksen 
sisäisellä ohjeistuksella (Guidance Center). Se sisältää myös tukivideoita. 
Lightningissa tuo löytyy trailhead-ikonin alta. Tämä on käytössä admineille 
180 päivän ajan lisenssien ostosta.

Opastusvideoita löytyy myös käyttäjille 
uusiin ominaisuuksiin liittyen.

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

M A R K E T I N G  C L O U D  A C C O U N T  E N G A G E M E N T
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Marketing Cloud 
Personalization, 
Advertising ja 
Intelligence
Uusi release tuo mukanaan 
nimimuutoksia Marketing Cloudin 
studioihin ja työkaluihin. Interaction 
Studio tunnetaan jatkossa nimellä 
Personalization, ja Ad Studio on 
jatkossa Advertising. Datorama-
raportointityökalu tunnetaan jatkossa 
nimellä Intelligence. Nimimuutoksia 
tehdään käyttöliittymään asteittain 
vuoden 2023 alusta alkaen.

Journey Builder tunnistaa 
yleiset journeyn luomisen 
“huonot tavat”
Journey Builderin validointitoiminto 
huomauttaa jatkossa yleisistä journeyn 
konfiguroinnin “huonoista tavoista”, 

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

eli käyttäjän tekemistä valinnoista, 
jotka saattavat vaikuttaa journeyn 
toimintaan aktivoinnin jälkeen. Validointi 
huomauttaa jatkossa esimerkiksi siitä, 
jos journey alkaa wait-toiminnolla. 
Tämä ei ole varsinainen virhe journeyn 
logiikassa, mutta ei myöskään 
suositeltava toimintatapa. Huomautus 
ja sen kuvaus näkyy validointi-ikkunassa 
samassa paikassa kuin validoinnin 
huomaamat puutteetkin. 

Email Studion aiempaa 
parempi kuvakaruselli 

Email Studion kuvakaruselli-
blokki toimi aiemmin vain Apple 
Mailissa, mutta jatkossa sitä tukee 
yli 10 yleisintä sähköpostialustaa. 
Karusellin automaattinen animaatio 
ei kuitenkaan toimi kaikilla 
tuetuista sähköpostialustoista. 
Kuvakarusellilla voi luoda helposti 
katsauksen esimerkiksi verkkokaupan 

uutuustuotteisiin tekemättä 
sähköpostiviestistä turhauttavan pitkää.
Tarkenna raportteja lähetysluokituksen 
ja bouncen syyn mukaan
Intelligence-raportteihin (aiemmin 
Datorama-raportit) on lisätty kentät 
sähköpostien lähetysluokituksesta 
(send classification) ja syistä, miksi 
viesti ei mennyt perille vastaanottajalle 
(bounce). Jatkossa raporttiin voi 
siis rajata mukaan esimerkiksi vain 
markkinoinnilliset viestit (commercial) 
tai rajata ulos lähetykset, joissa bouncen 
syy oli virheellinen sähköpostiosoite. 
Nämä kentät ovat käytössä raporttia tai 
pivot-taulukkoa luodessa.

Kaikkien Prospectien synkronoinnin käynnistys yhdellä klikkauksella
Uusi Sync All Prospects -valinta käynnistää kerralla kaikkien Prospectien synkronoinnin CRM:ään. Aiemmin, mikäli 
halusit jostain syystä synkronoida kaikki tietueet ajan tasalle, se täytyi tehdä ajamalla massapäivitys Prospectien 
kenttiin, jotta synkronointi käynnistyi. Nyt sen voi tehdä yhdellä painalluksella, kunhan Prospecteja on vähemmän 
kuin 500 000 kappaletta. 

M A R K E T I N G  C L O U D  A C C O U N T  E N G A G E M E N T
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CRM Analyticsiin yhdellä 
klikillä

Mikäli yritykselläsi on käytössä sekä 
Salesforce Customer Data Platform 
että CRM Analytics, pääset jatkossa 
siirtymään analytiikkasovellukseen 
yhdellä klikillä. Tämä onnistuu 
tarkastelemalla jotain dataobjektia 
Customer Data Platformin sisällä 
ja painamalla “Explore in Analytics” 
painiketta. Tämä toimenpide ei vaadi 
datan siirtämistä pois Customer Data 
Platformin päältä.

Tunnista ohitetut 
sääntötyöt (ruleset jobs)

Kun asetat sääntöjä identiteetin 
määrittelemiseksi (identity resolution), 
pystyt seuraamaan näiden sääntöjen 
toteutumista (ruleset jobs). Kun 
jostain syystä jokin näistä säännöistä 
ohitetaan, voit tunnistaa nämä omasta 
näkymästään jatkossa. Syitä tälle ovat, 
kun datavirtoihin (data streams) tai 
tietolähteen tietueeseen ei ole tehty 
mitään muutoksia – tällöin identiteetin 
ratkaisua ei tarvita, jolloin sääntö 
ohitetaan.

Tunnista ongelmat 
identiteetin ratkaisussa 
(identity resolution)
Jatkossa Customer Data Platform antaa 
varoituksia ja suosituksia identiteetin 
ratkaisussa, jotta pystyt parhaalla 
mahdollisella tavalla yhdistämään eri 
lähteistä saatuja asiakastietoja yhteen. 
Tämä tärkeä toiminnallisuus auttaa 
varmistamaan, että saat mahdollisimman 
tiiviin joukon yhdistettyjä asiakasprofiileja 
(unified profile) ja vältät duplikaatteja. 
Yhdistetty profiili on Customer Data 
Platformin muodostama kokonaiskuva 
yhdestä henkilöstä.

Parannettu sivuston 
turvallisuus CDN-palvelussa 
Kun sivuston domain on otettu käyttöön CDN-
palvelun yhden domainin sertifikaatilla, on nyt 
sivustolla automaattisesti käytössä erillinen 
sovelluspalomuuri (web application firewall) ja 
rate-limiting.

Enhanced Sites -parannuksia
General Availability -vaiheeseen tulee nyt 
Enhanced Sites, joka yhdistää CMS ja LWR 
-tyyppiset sivustot. Tämän kautta sisältöjen 
hallinta on yhdenmukaisempaa ja se mahdollistaa 
uusia ominaisuuksia, kuten osittaisen julkaisun. 
Tämä vaikuttaa vain uusiin sivustoihin, jatkossa 
niissä näkee “Enhanced” -merkinnän.

Flow orchestration tukee 
tunnistettuja käyttäjiä

Flow orchestration on kätevä 
työkalu, jolla saa määritettyä tiettyjä 
toimenpiteitä, joita käyttäjän tulee 
tehdä. Nyt toiminnallisuus on tuettuna 
myös Experience Cloudin kirjautuneille 
käyttäjille.

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

S A L E S F O R C E  C U S T O M E R  D A T A  P L A T F O R M
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CRM Analyticsin input-
widget päätöksenteon 
tukena
Input-widget ottaa numeerisen arvon ja 
käyttää sitä lähteenä muihin dashboard-
widgeteihin ja hakuihin. Toiminnon 
avulla voit tehdä what-if -analyysejä. 
Esimerkiksi myyntipäällikkönä voit 
arvioida, miten yksittäisten myyjien 
tulokset vaikuttavat myynnin 
kokonaistulokseen tai kaupallisena 
johtajana voit arvioida, miten asiakkaan 
hankintakustannuksen lasku vaikuttaa 
voittomarginaaliin.

Siirto julkiseen pilveen 
käynnissä

Salesforcen asiakasympäristöt ovat 
perinteisesti majailleet Salesforcen 
omissa palvelinkeskuksissa. Rautatason 
palvelut ovat kuitenkin kaukana 
yrityksen ydinliiketoiminnasta, ja 
samalla julkisten pilvipalveluiden 
puolella on tapahtunut paljon kehitystä.

Hyperforce on Salesforcelle nerokas 
tapa pysytellä lestissään ja keskittyä 
olennaiseen. Käytännössä Hyperforcella 
viitataan siis uuteen arkkitehtuuriin, 
jossa Salesforcen ympäristöjä ajetaan 
omien palvelinkeskusten sijaan 
julkisessa pilvessä, kuten esimerkiksi 
Amazonin AWS:ssä.

Kyse on isosta asiasta - ja 
siirtymäaikakin on näin ollen pitkä. 
Kansainvälisellä tasolla ensimmäiset 
ympäristöt vietiin Hyperforceen vuoden 
2020 lopulla, ja nyt myös Suomessa 
ollaan päästy hyvään vauhtiin. Biitin 

H Y P E R F O R C E

oman arvion perusteella noin 30 
prosenttia suomalaisista ympäristöistä 
on jo siirtynyt Hyperforcen puolelle.

Ellei omaa Salesforcea ole vielä 
siirretty, kannattaa viimeistään nyt olla 
hereillä. Vaikka muutos ei käyttäjän 
näkökulmasta ole havaittavissa, tuo se 
silti mukanaan muutoksia esimerkiksi 
integraatioihin. Ikävimmillään 
järjestelmien välille rakennetut 
integraatiot saattavat hajota, jolloin 
järjestelmät lakkaavat keskustelemasta 
keskenään. Näihin muutoksiin on siis 
ehdottoman tärkeää varautua.

Hyperforce Assistant
Yksittäisen ympäristön siirtyminen 
Hyperforceen tapahtuu pääsääntöisesti 
osana isoa massamigraatiota, jossa 
kaikki tai suurin osa Salesforce 
instanssin eli datakeskuksen 
ympäristöistä siirretään yhdellä kertaa.
Marraskuusta alkaen tarjolla 
on Hyperforce Assistant 
-niminen toiminnallisuus niissä 

ympäristöissä, jotka Salesforce on jo 
suunnitellut siirrettäväksi tulevissa 
massamigraatioissa. Ellei siirrettäväksi 
suunniteltu ympäristö automaattisesti 
huomauta Hyperforce Assistantin 
olemassaolosta, löytää sen myös 
asetusten puolelta pikahaulla nimellä 
”Hyperforce Assistant”.

Hyperforceen liittyvät materiaalit 
ovat vielä ikävästi levällään eri 
kanavissa, kuten ohjesivustoilla, 
videoissa ja webinaaritallenteissa. 
Tämä hankaloittaa tarvittavien tietojen 
löytämistä.

Hyperforce Assistant onkin ratkaisu 
niin yleisten tietojen löytämiseen 
kuin oman ympäristön migraationkin 
hallintaan. Assistantin takaa löytyy 
yleistä tietoa Hyperforcen eduista, 
työkalu Hyperforce valmiuden 
tarkastamiseen teknisestä 
näkökulmasta sekä mahdollisuus 
ajastaa oman ympäristön migraatio ja 
seurata siirron kulkua.

Analytiikan datan käsittely
Resepteissä Salesforce-objekteja yhdistettäessä ei tarvitse enää tietää 
etukäteen mitkä kolumnit sisältävät samaa dataa, jotta niitä voidaan käyttää 
avaimina. Tämä nopeuttaa reseptien luomisprosessia. Noodien kopiointi on 
mahdollista sekä reseptin sisällä sekä eri reseptien välillä. Näin vältetään 
tuplatyö kun noodia ei tarvise enää tehdä alusta alkaen eri kohteisiin. Jos 
objektissa on relaatio itseensä, sen voi liittää suoraan itseensä Joinilla 
reseptissä. Esimerkiksi tilihierarkia saadaan tuotua tällä tavoin ilman tilinoodin 
duplikointia.
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J A R I  M A T E R O,  H S Y

”Toimintaamme pitäisi 
kehittää reaktiivisesta 
proaktiivisempaan 
suuntaan.”
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Suomen suurimpana julkisen sektorin 
ympäristöalan toimijana HSY:llä on 
yli 1,3 miljoonaa asiakasta. Vesi- ja 
jätehuoltoon liittyvien tehtävien lisäksi 
organisaatio tuottaa dataa erilaisiin 
käyttötarkoituksiin, kuten esimerkiksi 
ilmastonmuutoksen hillitsemiseen, 
ilmanlaadun mittaamiseen sekä 
asukkaiden ympäristötietoisuuden 
lisäämiseen.

Enimmäkseen HSY on 
pääkaupunkiseudulla asuville ja 
alueella toimiville yrityksille hiljainen 
kumppani, jonka toimintaan ei 
useinkaan tule kiinnitettyä huomiota. 
Se on myös HSY:n tapa toimia.

Yhdessä tekemässä  
maailman kestävintä 
kaupunkiseutua  
– HSY elää vahvaa  
murroskautta

HSY tuottaa yhteiskunnan 
toimivuuden kannalta kriittisiä 
palveluita sekä vastaa niiden 
toimintavarmuudesta. Tämän ohella 
organisaatiolla on paineita kehittää 
toimintaansa tehokkaampaan ja 
modernimpaan suuntaan.

Toimintaa kehitettäessä on 
lisäksi huomioitava alati muuttuva 
lainsäädäntö, joka tuo mukanaan omat 
haasteensa.

KÄYNNISSÄ MURROSKAUSI

HSY:n digikehittämispäällikkö 
Jari Materolla on pitkä tausta 
liiketoiminnan ja tietohallinnon 

/  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

Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) on kuntayhtymä, 
joka tuottaa kunnallisia vesi- ja jätehuoltopalveluita sekä tietoa 
pääkaupunkiseudusta ja ympäristöstä. HSY:n kunnianhimoisena 
tehtävänä on rakentaa yhdessä asiakkaidensa kanssa maailman 
kestävin kaupunkiseutu.

Helsingin seudun 
ympäristöpalvelut (HSY) 
tuottaa kunnallisia vesi- ja 
jätehuoltopalveluita sekä 
tietoa pääkaupunkiseudusta 
ja ympäristöstä.
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johtamisesta. Muun muassa Nokialla 
työskennellyt Matero aloitti omien 
sanojensa mukaan ensimmäisen 
seikkailunsa julkisella sektorilla 
2,5 vuotta sitten. Hän kertoo, että 
organisaation tietohallinnossa on eletty 
vahvaa murroskautta koko tämän ajan.

”Tämä murroskausi on lähtöisin 
meidän historiasta. Meillä 
on järjestelmien osalta hyvin 
fragmentointunut ympäristö ja 
käytössä paljon Legacy-järjestelmiä. Se 
tie on tietyllä tavalla kuljettu loppuun. 
Nyt meidän pitää valikoida globaalisti 
parhaat teknologiat tukemaan 
meidän eri toimialoja sekä keskittää 
mahdollisimman paljon toimintaa 
näihin teknologia-alustoihin.”

Matero kertoo, että HSY:n 
tietohallinnossa painitaan pitkälti 
samanlaisten haasteiden parissa 
kuin missä tahansa muussakin 
organisaatiossa tänä päivänä. 
Asioita pitäisi tehdä nopeammin, 
tehokkaammin ja asiakaslähtöisemmin.

Toimintamallia pitäisi kehittää 
reaktiivisesta proaktiivisempaan 
suuntaan. Asiakkaille pitäisi pystyä 
tarjoamaan entistä laadukkaampia 
palveluita digikanavissa. Järjestelmien 
pitäisi palvella entistä paremmin 
niiden loppukäyttäjiä sekä vähentää 
manuaalisen työn määrää.

ASIAKKAIDEN ODOTUSARVO JO 

VALMIIKSI KORKEALLA

Kun mietitään suomalaisia 
menestystarinoita, niin monien 
mieleen nousee ensimmäiseksi sellaisia 
kansainvälisesti toimivia yrityksiä 
kuin Nokia, Marimekko, KONE, 
Fiskars ja Supercell. Harvemmin 
esimerkkejä haetaan julkiselta 
puolelta. Todellisuudessa esimerkiksi 
suomalainen vesi- ja jätehuolto on 
kansainvälisesti aivan huippuluokkaa.

Koska ympäristöpalveluiden laatu 
on ollut Suomessa jo pitkän aikaa 
priimaa, myös asiakkaiden odotusarvo 
on todella korkealla. Se asettaa HSY:n 
kaltaiselle toimijalle omanlaisiaan 
haasteita.

”Haluamme, että asiointi meidän 
kanssamme on mahdollisimman 
helppoa tai sitä ei tarvitse tehdä 
lainkaan. Siksi me haluamme pysytellä 
taustalla ja varmistaa, että vesi- ja 
jätehuoltopalvelut toimivat niin hyvin, 

ettei asiakkaiden tarvitse niitä edes 
ajatella.”

Matero kertoo, että palveluiden 
korkean laadun ylläpitämisessä 
asiakasdata on tärkeässä roolissa. 
Laadukkaan asiakasdatan avulla HSY 
pystyy esimerkiksi ennakoimaan 
asiakastarpeita entistä paremmin.

Tavoitteena on pyrkiä eroon 
Materon sanoin “perinteisestä 
virastomallista”, jossa odotetaan 
asiakkaan yhteydenottoa ja edetä 
kohti proaktiivista palvelumallia, 
jossa asiakkaalle voidaan datan 
pohjalta ehdottaa esimerkiksi 
palvelumuutoksia.

Matero näkee, että tässä 
ajatusmallin muutoksessa asiakasdata 
on aivan erityisen tärkeässä roolissa.

”Laadukkaan ja reaaliaikaisen 
asiakasdatan avulla me pystyisimme 
ennakoimaan asiakastarpeita aivan eri 
tavalla kuin nykyisin. Se mahdollistaisi 
proaktiivisemman otteen, eli asiakkaan 

”Haluamme, että asiointi meidän 
kanssamme on mahdollisimman 
helppoa tai sitä ei tarvitse tehdä 
lainkaan.”



ei tarvitsisi olla oma-aloitteinen, 
vaan voisimme olla itse asiakkaaseen 
yhteydessä ja ehdottaa esimerkiksi 
muutoksia palveluihin.”

EI DIGIPALVELUITA ITSEISARVONA

HSY:lle asiakaslähtöisyys on paljon 
muutakin kuin avainsana organisaation 
strategiassa. Matero kertoo, että kun 
hän aloitti HSY:llä 2,5 vuotta sitten, 
niin samoihin aikoihin organisaatiossa 
kartoitettiin organisaation eri 
toimialojen merkittävimpiä haasteita.

Selvityksessä nousi kerta toisensa 
jälkeen esille haasteet asiakasdatassa 
ja yleisesti ottaen dataan liittyvissä 
asioissa. Selvityksessä nousi esille 
paljon konkreettisia asioita, joita 
tietohallinnossa lähdettiin edistämään.

Matero kertoo, että eri toimialojen 
kanssa keskustellessa kävi myös 
selväksi, ettei haasteita voida 
ratkaista millään muulla tavalla kuin 
perusasioista liikkeelle lähtemällä.

”Meidän oli lähdettävä kulkemaan 
pitkää tietä aivan niistä perusasioista. 
Tiesimme, että haasteet eivät ratkeaisi 
sillä, että pelkästään rakentaisimme 
HSY-sovelluksen puhelimille. Näimme, 
että kun ymmärtäisimme ensin, mitä 
kaikkea asiakkaat meidän kanssa 
tekevät, niin meillä olisi paremmat 
mahdollisuudet rakentaa toimivia 
asiakaspolkuja. Meillä ei siis ollut 

itseisarvona rakentaa digipalveluita, 
vaan varmistaa, että asiointi meidän 
kanssa olisi mahdollisimman helppoa, 
Matero kertoo.”

SALESFORCE KUVIOIHIN 

SATTUMAN KAUPALLA

HSY oli kilpailuttamassa 
asiakaspalvelun tiketöintijärjestelmää, 
kun Jari Matero aloitti organisaation 
digikehittämispäällikkönä. Asiaa oli jo 
edistetty jonkin verran, mutta pöydällä 
oli useita teknologiavaihtoehtoja.

”Me kävimme tosiaan samoihin 
aikoihin myös toimialakierrosta läpi 
ja kartoitimme organisaatiomme 
suurimpia haasteita. Kun sieltä 
sitten nousivat asiakasdataan ja 
asiakkuuksiin liittyvät haasteet 
niin voimakkaasti esille, niin 
oikeastaan jäljelle jäi kolme 
teknologiavaihtoehtoa. Salesforce 
oli yksi näistä loppusuoralla olleista 
vaihtoehdoista.”

Valinta kohdistui lopulta 
juuri Salesforceen, jonka avulla 
asiakaspalvelun toimintaa ja tiketöintiä 
lähdettiin kehittämään. Tavoitteena on 
ollut edetä kahdessa vaiheessa.

Ensimmäisessä vaiheessa 
tiketöinnin ja Case Managementin 
ympärille rakennetaan tiimit, jotka 
pystyvät hyödyntämään Salesforcea 
omassa työssään. Usein tilanteet 

lähtevät liikkeelle asiakaspalvelusta, 
mutta ratkaisun löytäminen 
vaatii pyyhkäisyä yli monien eri 
toimialueiden. Tämä puolestaan 
edellyttää datalta läpinäkyvyyttä.

Toisessa vaiheessa huomio 
siirretään asiakkuuksiin ja niiden 
hoitoon. Matero kertoo, että HSY:llä 
on nykyisellään kymmenkunta 
järjestelmää, jotka hyödyntävät 
asiakasdataa. Master Dataa 
hallinnoivia järjestelmiäkin on useita.

”Meidän tavoitteena on saada 
ensin asiakasdata yhteen paikkaan 
ja vieläpä niin, että se on helposti 
käytettävissä. Haluamme mennä kohti 
tällaista konsolidointia, koska nykyisen 
pirstaleisen järjestelmäkokonaisuuden 
pyörittäminen on todella haastavaa. 
Kun vihdoin saamme datan yhteen 
paikkaan, niin seuraava kysymys on, 
mitä sitten? Yksi vaihtoehto voisi 
esimerkiksi olla, että rakentaisimme 
asiakasportaalin, josta asiakkaamme 
näkisivät itse, mitä asiakassuhteessa 
tapahtuu sekä pääsisivät itse 
tarkastelemaan asiakkuuteen liittyvää 
dataa.”



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


