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Asiakkaan osaamisen kehittäminen 
on meidän yhteinen etu
Ekonomisti Mariana Mazzucato herätti äskettäin melkoisesti keskustelua 
julkaisemalla kirjan The Big Con, jossa hän varsin kärkkäästi kritisoi globaaleja 
konsulttijättejä siitä, että ne estävät asiakkaitaan kehittymästä.

Mazzucato totesi kirjansa julkaisemisen jälkimainingeissa eräässä haastattelussa, 
että “terapeutti, joka pitää asiakasta terapiassa ikuisesti, ei tietenkään ole kovin hyvä 
terapeutti”.

Minusta Mazzucato on aivan oikeassa.
Asiakkaan etujen mukaista ei ole ajautua täysin riippuvaiseksi muiden tarjoamasta 

avusta. Väitän, ettei se pidemmän päälle ole myöskään konsulttien etu.
Jos asiaa tarkastellaan pelkästään esimerkiksi Biitin näkökulmasta, niin meidän 

unelma-asiakas on sellainen, joka pystyy ylläpitämään Salesforcea varsin 
itsenäisesti, hoitaa järjestelmän pienkehityksen itse ja osaa käyttää 
järjestelmää varsin monipuolisesti.

Tällöin pystymme yhdessä keskittymään isompiin 
kehityshankkeisiin, joihin suuryrityksetkin usein 
käyttävät ulkopuolista apua

Salesforcen hyötyjen maksimointi onnistuu siis 
parhaiten silloin, kun asiakas pystyy itsekin 
tekemään paljon asioita. Hyvä tapa päästä 
vauhtiin on osallistua johonkin kumppanin 
kanssa toteutettavaan projektiin. Me 
pyydämmekin usein asiakkaan puolelta 
useita henkilöitä osaksi projektitiimiä, 
jotta he pääsevät käytännössä 
näkemään, miten Salesforcea 
kehitetään.

Hyvä esimerkki tästä on 
tässä Fiidin numerossa oleva 
Riina Törneen uratarina. Törne 
on nykyisin erittäin taitava 
Salesforce-pääkäyttäjä, mutta 
vielä muutamia vuosia sitten 
hän ei ollut vielä edes tutustunut 
Salesforce-teknologioihin. Tällaiset 
tarinat ovat meille ylpeyden aiheita.

Siksipä tässä Fiidissä teemana 
on itseoppiminen. Kerromme muun 
muassa, miten Marketing Cloud Account 
Engagementia (ex. Pardot) voi käyttää 
muuhunkin kuin sähköpostikampanjoihin. 
Esittelemme myös keinoja, joiden avulla voi 
kehittää oman henkilöstön Salesforce-kykyjä 
nopeasti ja tehokkaasti.

Toivottavasti näistä tarinoista on sinullekin 
jotain konkreettista hyötyä! 

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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Tämän haastavan tilanteen tuntee varsin 
hyvin Nea Rautiainen, joka vetää Biitillä 
työntekijöiden hyvinvointiin, rekrytointiin ja 
organisaatiokulttuurin kehittämiseen keskittyvää 
People and Culture -tiimiä. Rautiaisen vastuulla 
on muun muassa huolehtia siitä, että yrityksellä 
on riittävästi osaamista nyt ja tulevaisuudessa 
vastaamaan kasvavaan kysyntään.

Tehtävä on haastava, sillä osaajia on varsin 
vähän. Aina uuden ihmisen löytäminen ei edes 
aktiivisesta etsimisestä huolimatta onnistu.

Uusia Sales-
force-osaajia 
ei rekrytoida, 
heitä kasvatetaan 
– haastattelussa 
Nea Rautiainen

– Muistan erityisen hyvin yhden melko 
tuoreen tapauksen, jossa eräs asiakasyritys 
halusi rekrytoida itselleen Salesforce 
Administratorin eli jonkun osaavan henkilön 
hallinnoimaan heidän järjestelmäympäristöään. 
He yrittivät etsiä adminia yhdeksän kuukauden 
ajan, mutta joutuivat lopulta luovuttamaan. 
Sellaista ei yksinkertaisesti löytynyt mistään, 
Rautiainen muistelee.

Esimerkki kuulostaa äärimmäiseltä, mutta 
kuvastaa oikeastaan varsin totuudenmukaisesti 

Salesforce-markkinoita voisi kuvailla osuvasti sanalla 
mielenkiintoinen. Kysyntää Salesforce-teknologioille on 
suomalaisyritysten keskuudessa valtavasti, mutta osaajia  
ei niinkään.

/  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 
Biitiin People & 
Culture -tiimiä vetävä 
Nea Rautiainen 
kertoo, miksi uusien 
Salesforce-osaajien 
rekrytoiminen on 
vaikeaa ja miksi 
uusien osaajien 
kouluttaminen on 
puolestaan niin 
tärkeää.
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sitä, kuinka suuri pula Salesforce-
osaajista tällä hetkellä on. Koska 
olemassa olevia osaajia on 
varsin vähän, on uusien osaajien 
kehittämisestä tullut erityisen tärkeää. 
Siitä aiheesta halusimme Rautiaisen 
kanssa keskustella.

Tässä haastattelussa Rautiainen 
kertoo, miten uusia Salesforce-osaajia 
kasvatetaan. Rautiaisen vinkkejä 
voi soveltaa esimerkiksi silloin, kun 
tavoitteena on vahvistaa organisaation 
omia Salesforce-kyvykkyyksiä tai 
vaikkapa kasvattaa yritykselle oma 
järjestelmän ylläpitäjä eli admin.

TRAILHEAD - MAAILMAN 

LAAJIMPIA OPPIMISYMPÄRISTÖJÄ

Yllättävän harva tietää, että Salesforce 
ylläpitää yhtä maailman laajimmista 
verkko-oppimisympäristöistä. Trailhead-
nimellä kulkeva ympäristö on Rautiaisen 
mielestä erinomainen väylä Salesforce-
taitojen kehittämiseen sekä soveltuu 
yhtä lailla niin vasta-alkajille kuin 
kokeneemmillekin osaajille.

– Trailheadin taustalla on 
ajatus pelillistämisestä. Kun etenee 
oppimispoluilla, saa pisteitä ja badgeja 
eli eräänlaisia virtuaalisia rintamerkkejä. 
Tämä kannustaa ihmisiä jatkamaan 
opiskelua sekä tutustumaan jatkuvasti 

uusiin aihealueisiin, Rautiainen tiivistää.
Trailhead on laajalti käytössä 

myös Biitillä. Erityisen hyödylliseksi 
on osoittautunut myTrailhead, joka on 
organisaation oma täysin räätälöitävissä 
oleva oppimisympäristö, joka hyödyntää 
kaikkia Trailheadin toiminnallisuuksia.

– Omien oppimispolkujen 
rakentaminen myTrailheadiin on 
erittäin helppoa ja nopeaa. Meillä 
niitä hyödynnetään erityisen paljon 
onboardingissa, ja olemmekin 
rakentaneet monipuolisia 
oppimiskokonaisuuksia kaikkien 
uusien biittiläisten suoritettavaksi. 
Siihen kuuluu tietoa muun muassa 
meidän yrityksen strategiasta ja 
toimintatavoista. Se auttaa saamaan 
hauskalla tavalla kaikki uudet työntekijät 
samalle kartalle, Rautiainen kertoo.

Trailheadissa on jo satoja 

oppimispolkuja, eli uutta opittavaa riittää 
moneksi vuodeksi. Siellä on mahdollista 
opiskella jopa teknisempiä taitoja, joita 
esimerkiksi Salesforce-pääkäyttäjät 
ja järjestelmän ylläpitäjät työssään 
tarvitsevat.

– Trailheadista löytyy vastaukset 
lähes kaikkiin Salesforceen liittyviin 
kysymyksiin. Siellä voi opetella 
esimerkiksi päivittämään raportteja 
ja käyttämään dashboardeja, näin 
muutamana arkisena esimerkkinä.

OPPIMISESTA KANNATTAA TEHDÄ 

MAHDOLLISIMMAN LÄPINÄKYVÄÄ

Kaikkea oppimista ei tietenkään voi 
ulkoistaa virtuaaliselle oppimisalustalle, 
eikä pelkästään Trailheadeja 
seuraamalla voi kehittyä täysveriseksi 
ammattilaiseksi. Mitä muita keinoja 
Rautiaisen tiimillä on käytössä?

”Trailheadin taustalla on ajatus 
pelillistämisestä. Kun etenee 
oppimispoluilla, saa pisteitä ja 
badgeja eli eräänlaisia virtuaalisia 
rintamerkkejä.”
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– Biitillä olemme aloittaneet 
kehitystyön BiitVersen - eli ura-
universumin luomiseksi. Mallinnamme 
siinä mahdolliset oppimis- ja 
kehittymispolut Salesforcen alustaa 
hyödyntämällä, jolloin pystymme 
luomaan jokaiselle omannäköisen 
polun jatkuvasti laajentuvassa 
osaamis-universumissa, pelillistämistä 
unohtamatta.

Rautiainen uskoo, että kun uuden 
oppimisesta tehdään mahdollisimman 
näkyvää, siitä hyötyy yhtä lailla sekä 
työntekijä että yrityskin. Se auttaa 
yritystä myös ymmärtämään paremmin, 
minkälaista osaamista yrityksellä jo on 
ja minkälaisissa osa-alueissa osaamista 
halutaan tulevaisuudessa vahvistaa.

– Korostaisin dokumentoinnin, 
mentoroinnin ja onboardingin tärkeyttä. 
On tärkeää, että työkalujen käyttöön 
löytyy aina selkeät ohjeet. Vähintään 
yhtä tärkeää on huolehtia siitä, että 
jokainen uusi työntekijä perehdytetään 
työhön huolella. Esimerkiksi kaikilla 
uusilla Biitin työntekijöillä ei ole 
aikaisempaa kokemusta Salesforcesta 
ja konsultoinnista, jolloin on erityisen 
tärkeää varmistaa, että he saavat 
riittävää tukea järjestelmän opetteluun 
sekä konsultointitaitojen opetteluun. 

Toinen tärkeä askel työntekijöiden 
kehittymisen tukemisessa on luoda 
urapolut näkyviksi, jolloin uuden 
oppimista saadaan tavoitteellistettua 
ja siitä voidaan sitä kautta tehdä myös 
motivoivampaa.

KUMPPANI AVUKSI, JOS 

TARVITTAVAA OSAAMISTA EI 

MEINAA LÖYTYÄ

Palataan vielä takaisin Rautiaisen 
mainitsemaan tarinaan, jossa eräs yritys 
joutui yhdeksän kuukauden etsinnän 
jälkeen luopumaan haaveistaan löytää 
itselleen Salesforce-ylläpitäjä. Miten he 
olisivat voineet löytää itselleen adminin?

– Uuden Salesforce-osaajan 
rekrytoiminen voi tosiaan osoittautua 
liian haastavaksi tehtäväksi. 
Tällaisessa tilanteessa meidän 
kaltaiset konsulttitalot pystyvät 
onneksi auttamaan. Me voimme tuoda 
näkemyksiä asiakkaan liiketoiminnan 
ja järjestelmäkehityksen tukemiseksi, 
kouluttaa heidän käyttäjiään ja voimme 
myös auttaa heitä luomaan sellaisia 
oppimisympäristöjä, joiden avulla he 
voivat itse kouluttaa omia ihmisiään, 
Rautiainen päättää.

”On tärkeää, että työkalujen 
käyttöön löytyy aina selkeät ohjeet. ”
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Ensiaskeleet  
markkinoinnin  
automaatioon 

//  K I R J O I T T A J A T  L A U R A  L E M M E T T Y  &  S A N N I  S A L L A N K O,  B I I T  O Y

Kokemuksemme mukaan varsin usein 
asiakkaat ottavat markkinoinnin 
automaatioon tarkoitetun työkalun käyttöön 
sähköpostityökaluna, jolloin automaation 
mahdollisuudet jäävät hyödyntämättä.

Tällöin uuden järjestelmän hankintaan 
käytetyt resurssit valuvat pitkälti hukkaan. 
Markkinoinnin automaatio on paljon 
muutakin kuin sähköpostien lähettämistä. 
Parhaimmillaan markkinoinnin 
automaatiolla tuetaan koko organisaatiota 
aina markkinoinnista myyntiin sekä 
asiakaspalveluun.

Markkinoinnin automaation avulla voidaan 
hyödyntää asiakkaiden käyttäytymistietoa 

kohderyhmien rakentamisessa, ostosignaalien 
tunnistamisessa sekä oikean viestin 
lähettämisessä oikeaan aikaan.

Koemme, että yrityksillä on kyllä tahtotilaa 
hyödyntää markkinoinnin automaatiota, mutta 
liikkeelle lähteminen takkuaa.

Usein organisaatioissa myös ajatellaan, 
että automaation osalta tulisi ottaa kaikki 
mahdollinen kerralla käyttöön, jolloin 
automaation käyttöönotto paisuu niin isoksi 
kokonaisuudeksi, että sitä on lähes mahdotonta 
lähteä toteuttamaan käytännön tasolla. 

Suosittelemme lähtemään liikkeelle kevyesti, 
mikäli markkinoinnin automaatio ei ole 
ennestään tuttua. Esittelemme tässä artikkelissa 

Marketing Cloud Account Engagementissa on paljon potentiaalia 
muuhunkin kuin sähköpostien lähettämiseen. Miten lähteä 
liikkeelle hyödyntämään automaatio-ominaisuuksia? Tässä 
kolme yksinkertaista askelta kohti markkinoinnin automaatiota.

- Kuinka käyttää  
Account Engagementia  
(ent. Pardot) muuhunkin 
kuin sähköposteihin?
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kolme askelta, joiden avulla voidaan 
päästä sähköpostimarkkinoinnista 
kohti markkinoinnin automaation 
hyödyntämistä.

ASKEL 1: DATAN KERÄÄMINEN

Yksi markkinoinnin automaation 
hyödyntämisen elinehto on data. 
Asiakkaista on löydyttävä tarvittavaa 
dataa, jotta markkinoinnin 
automaatiosta voi saada täyden 
potentiaalin irti. Mitä tahansa dataa ei 
tietenkää kannata kerätä, vaan datan 
keräämisen ja säilömisen suhteen tulisi 
olla kriittinen.

Mitä tietoa tarvitsemme 
asiakkaistamme, jotta voimme tukea 
heidän ostopolkuaan parhaalla 
mahdollisella tavalla? 

Ensimmäisenä olisi tärkeää 
tarkastella omaa järjestelmää. Mitä 
dataa sieltä löytyy tällä hetkellä? Mitä 
voitaisiin hyödyntää esimerkiksi 
kohderyhmien rakentamisessa?

Toiseksi on varmistettava, onko 
markkinoinnin automaatio integroitu 
asiakasrekisteriin ja onko sieltä löytyvä 
data hyödynnettävissä markkinoinnin 
toimenpiteissä?

Hyödynnetäänkö markkinoinnissa 
esimerkiksi myyntimahdollisuuksille 
kerättyä tietoa tai sovittujen 
myyntitapaamisten tietoa? Tätä 
tietoa voisi hyödyntää lähettämällä 
asiakkaille automaattisesti ennakkoon 
materiaalia tulevaa tapaamista varten. 
Kun olemassa oleva data on käyty 
läpi ja samalla selvitetty, mitä tietoa 
asiakkaista tarvitaan, aloitetaan tiedon 
keruu.

Tiedon keruu voi tapahtua joko 
toisista järjestelmistä tai nettisivuilta 

lomakkeen kautta suoraan asiakkailta 
itseltään.

Tiedon keruussa ei kannata 
olla liian ahne. Potentiaaliselta 
uudelta asiakkaalta ei kannata kysyä 
kaikkea mahdollista, kun hän on 
ensimmäistä kertaa täyttämässä tietoja 
itsestään esimerkiksi webinaarin 
rekisteröitymislomakkeen kautta. 

Aloita ensin perustiedoista 
(etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite ja 
organisaatio). Account Engagementin 
seurantakoodi kotisivuilla tunnistaa 
jo aiemmin rekisteröityneet henkilöt, 
mikä mahdollistaa olemassa olevan 
tiedon osalta kenttien automaattisen 
populoinnin. Tämä tarkoittaa että 
seuraavalla kerralla jo annettuja 
tietoja ei enää kysytä uudelleen, vaan 
samalta henkilöltä voidaan sen sijaan 
tiedustella tarkentavia lisätietoja 
(esimerkiksi toimiala, mistä tuotteita/
palveluista on kiinnostunut tai mitkä 
seuraavista aihealueista puhuttelevat 
heitä).

Account Engagement 
-lomakkeiden avulla tämä voidaan 
tehdä yksinkertaisesti lisäämällä 
käytössä olevalle lomakkeelle lisäksi 
progressiivisia kenttiä. Näin voi päästä 
alkuun:
1. Avaa jokin käytössäsi oleva lomake 

ja klikkaa “Edit”
2. Navigoi kohtaan “Fields” ja aloita 

uuden kentän luominen.
3. Kun olet täyttänyt kentän 

perustiedot, navigoi väliehdelle 
“Progressive” ja valitse checkbox 
“Show this only if the prospect has 
data”.

4. Valitse mitä kenttää haluat käyttää 
määrittävänä kenttänä. Tämä 
tarkoittaa, että jos prospekti on 
joskus aiemmin täyttänyt sivuillanne 
jonkin muun lomakkeen ja sitä 
kautta tiedon tähän kenttään, ei 
tätä samaa kenttää enää näytetä 
uudelleen, vaan sen tilalla näytetään 
äsken luomasi uusi kenttä.

5. Tallenna muutokset.

Askel 1: Datan kerääminen

Askel 2: Vierailuhistorian hyödyntäminen

Askel 3: Uskalla aloittaa
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ASKEL 3: USKALLA ALOITTAA

Tärkeintä on uskaltaa lähteä liikkeelle. 
Usein ajatellaan, että markkinoinnin 
automaatioon siirtyminen edellyttää 
suuria resursseja ja isoa muutosta, 
joka täytyisi toteuttaa yhdellä kertaa. 
Tällöin hanke kaatuu helposti omaan 
mahdottomuutensa. Lähde liikkeelle 
yksinkertaisista toiminnoista ja ala 
rakentaa automaatioita pikku hiljaa. 

Hyvin yksinkertainen esimerkki 
markkinoinnin automaatiosta on 
syntymäpäivätarjous, joita meistä 
jokainen on varmaan jossain vaiheessa 
saanut joltain yritykseltä. Kaikessa 
yksinkertaisuudessaan tämä tarkoittaa 
sitä, että yrityksellä on omassa 
asiakkuuksien hallintajärjestelmässä 
kenttä, johon kunkin asiakkaan 
syntymäpäivä on täytetty. Tämän 
kentän perusteella laukaistaan 
automaatio, joka voisi näyttää 
esimerkiksi tältä:

ASKEL 2: VIERAILUHISTORIAN 

HYÖDYNTÄMINEN

Asiakkaiden perustietojen lisäksi 
on tärkeää ymmärtää asiakkaiden 
käyttäytymistä. Account 
Engagementin sivutoiminnot antavat 
oivan mahdollisuuden hyödyntää 
asiakkaiden nettisivukäyttäytymisestä 
kertyvää tietoa. Tämän tiedon avulla 
voidaan rakentaa entistä tarkempia 
kohderyhmiä heidän kiinnostuksen 
kohteiden pohjalta. 

Onko verkkosivuillanne 
olemassa hinnasto tai jokin muu 
sivu, jolla vierailu voidaan laskea 
riittäväksi signaaliksi asiakkaan 
ostoinnostuksesta? Entä jos voisit 
hyödyntää tätä ohjaamalla tiedon 
vierailusta suoraan myyjälle?

Account Engagementin avulla 
on mahdollista seurata asiakkaan 
verkkosivuvierailuita sekä sivuilla 
suoritettuja toimintoja. Kuvitellaan, 
että asiakas vierailee hintasivullasi. 
Tämä voi olla selvä signaali siitä, että 
asiakas on kiinnostunut tuotteestanne 
ja häneen kannattaisi olla pikaisesti 
yhteydessä.

Account Engagementin avulla 
tämäkin on mahdollista. Myyjä voi 
saada ilmoituksen valitsemienne 
tärkeimpien sivujen vierailuista tai 
tietyillä sivuilla vierailevat henkilöt 
voidaan ohjata vaikka tietynlaisen 
markkinoinnin piiriin lisäämällä 
heidät erilliselle jakelulistalle.  Tässä 
käytännön stepit siihen:
1. Navigoi Account Engagementin 

välilehdelle “Automations”.
2. Valitse sivuvalikosta “Page Actions” 

ja “Add page action”.
3. Nimeä sivutoimintosi ja valitse 

osoite, jolla vierailuja haluat seurata.
4. Lisää halutut toiminnot, jotka 

tapahtuvat tunnistetun henkilön 
vieraillessa sivulla. Yleensä 
suositellaan vähintään tagien 
lisäämistä, sillä näitä voidaan 
myöhemmin hyödyntää esimerkiksi 
uusien segmentointilistojen 
kriteereinä. Lisäksi alla oleva 
esimerkki antaa notifikaation 
asiakkaan omistajalle Salesforcessa.

1. Luodaan Account Engagementiin 
dynaaminen lista, joka tarkastelee 
kaikkia prospekteja, joiden 
syntymäpäivä on tulossa viiden 
päivän päästä.

2. Määritellään dynaaminen lista 
sitouttamisohjelman laukaisijaksi. 
Tämän pohjalta prospekteille lähtee 
tarjousviesti aina, kun heidän 
syntymäpäiviinsä on viisi päivää 
aikaa.

3. Tämän jälkeen odotetaan 
syntymäpäivään asti.

4. Lähetetään henkilölle onnitteluviesti, 
jonka sisältö on riippuvainen siitä, 
hyödynsikö hän aiemmin saamansa 
tarjouksen vai ei.

5. Tämä on hyvin yksinkertainen 
esimerkki markkinoinnin 
automaatiosta, jota voi helposti 
lähteä soveltamaan erilaisiin 
liiketoiminnan tarpeisiin. Tärkeintä 
on lähteä rohkeasti liikkeelle, jonka 
jälkeen voi lähteä skaalaamaan 
hyväksi todettuja käytäntöjä. 
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Spring ‘23 Releasen 
uusia ominaisuuksia
Keräsimme joukon mielestämme mielenkiintoisia uusia 
ominaisuuksia Salesforcen Spring ’23 Releasesta.

Y L E I S E T

Mistä Data Loaderin 
saa ladattua?

Mikäli tarvitset Data Loaderin 
latauslinkin, löydät sen jatkossa 
Setupin sijaan osoitteesta https://
developer.salesforce.com/tools/
data-loader. Ainakin toistaiseksi 
löydät samalle sivulle myös Setupin 
kautta.

Aikaa säästäviä kenttiin liittyviä parannuksia
Uuden releasen myötä saamme käyttöömme muutaman hyödyllisen ja aikaa 
säästävän kenttätoiminnallisuuden.

Uutena kenttätyyppinä yleisesti saatavilla on nyt pitkään odotettu 
osoitekenttä. Jotta voit luoda osoitekenttiä, ominaisuus tulee aktivoida setupista 
(User Interface). Kannattaa kuitenkin huomioida, että osoitekentällä on 
rajoituksensa flowssa, hyväksymisprosesseissa ja liidin konvertoinnissa.

Beetakäytössä on päivityksen myötä myös picklist-kenttäarvojen 
massamuokkaus sekä apua passiivisten picklist-arvojen siivoukseen.

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

https://help.salesforce.com/s/
articleView?id=release-notes.
salesforce_release_notes.
htm&release=242&type=5

Etunojassa kohti käyttöoikeuksien hallinnan muutosta
Salesforce on ilmoittanut, että kevään 2026 päivityksessä poistuu mahdollisuus 
hallita oikeuksia profiileilla. Tämän jälkeen muun muassa objekti- ja 
kenttäoikeuksia hallitaan Permission Seteillä.

Tähän liittyen beetakäytössä (aktivoitavissa User Management Settingseissä) 
on nyt mahdollisuus näppärästi lisätä kenttää luodessa kenttäoikeuksia 
Permission Seteille profiilien lisäksi. Vaikka muutokseen on vielä muutama vuosi, 
nyt on hyvää aikaa suunnitella, mitä tämä muutos tulee omassa Salesforce-
ympäristössä vaatimaan.

https://developer.salesforce.com/tools/data-loader
https://developer.salesforce.com/tools/data-loader
https://developer.salesforce.com/tools/data-loader
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&release=242&type=5
https://help.salesforce.com/s/articleView?id=release-notes.salesforce_release_notes.htm&release=242&type=5
https://help.salesforce.com/s/articleView?id=release-notes.salesforce_release_notes.htm&release=242&type=5
https://help.salesforce.com/s/articleView?id=release-notes.salesforce_release_notes.htm&release=242&type=5
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S A L E S  C L O U D

Inbox: Send link to 
calendar + Propose 3 
Available times
Inboxin käyttäjät voivat jatkossa 
liittää sähköpostin vastaanottajalle 
linkin, josta pääsee valitsemaan 
tapaamisajan suoraan lähettäjän 
kalenterin vapaista ajoista. Tämä 
nopeuttaa yhteisen tapaamisajan 
löytymistä. Toinen vaihtoehto, 
joka onnistuu vain Gmail- ja 
Outlook-integraatioista, on tarjota 
vastaanottajalle kolme seuraavaa 
vapaata aikaa lähettäjän kalenterista 
kuluvasta päivästä alkaen. 
Nämä ominaisuudet eivät vaadi 
konfigurointia.

Dynamic Activity 
Composer + History 
Tracking
Aktiviteettien hallinta saa 
uusia, käyttökokemusta 
parantavia ominaisuuksia ja 
mahdollisuuden seurata niiden 
historiaa kenttätasolla, kuten 
tähän asti on ollut mahdollista 
muilla objekteilla. Aktiviteetit 
tulevat omalle välilehdelleen 
sekä action-nappulat saavat 
pudotusvalikon, jonka sisällön 
voi muokata halutunlaiseksi. 
Valinta tapahtuu Record 
Pagen editoinnissa, Activity-
komponentilla, valitsemalla 
Properties-paneelissa “Use 
tabbed activity view”.

Tällä kertaa suurin osa uusista 
ominaisuuksista kohdistuu tuotteisiin, 
jotka kuuluvat vain Performance ja 
Unlimited -tason organisaatioihin - tai 
lisämaksusta Enterprise-tasolle. Näitä 
ovat muun muassa Sales Engagement 
(entinen High Velocity Sales), Inbox, 
Revenue Intelligence ja Enablement 
-osien ominaisuudet. Emme tästä 
syystä kiinnitä niihin juuri huomiota 
tässä julkaisussa.

Huomion arvoinen seikka on 
Lightning Syncin poistuminen 
valikoimasta sekä Gsuiten että 
Microsoftin osalta. Salesforce ohjaa 
kaikki uudet käyttäjät Einstein Activity 
Capturen maailmaan, mutta ennen 
Winter ‘21 -julkaisua aloittaneet 
organisaatiot saavat jatkaa Lightning 
Syncin käyttöä toistaiseksi. Uusia 
ominaisuuksia siihen ei kuitenkaan 
ole tulossa. Salesforce for Outlook on 
saanut jo viimeisen käyttöpäivän; se on 
kesällä 2024.

Dynamic Forms available 
for Leads

Tässä yksi käyttäjäkokemusta parantava 
ominaisuus, joka on löytynyt pitkään 
jo custom-objekteilta ja muutamilta 
standardiobjekteilta. Käytännössä 
tämä antaa huomattavasti normaalia 
enemmän muokkaamismahdollisuuksia 
liidin ulkoasuun. Kenttiä voi ryhmitellä ja 
asetella sivulla haluamaansa paikkaan 
sekä ja niiden näkyvyttä kontrolloida 
filtteröimällä esimerkiksi profiilin tai 
toisen kentän arvon perusteella.
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Monimutkaisempien 
töiden varaukset 
parannetulla Same 
Start -ominaisuudella
Kun Enhanced Scheduling ja 
Optimization toiminnallisuus on 
otettu käyttöön ja palvelualueet 
muutettu käyttämään sitä, on 
mahdollista luoda Same Start 
-riippuvuudet viidelle tapaamiselle 
monimutkaisempiin töihin Service 
Territoryn alla. Aikaisemmin tämä 
on ollut mahdollista vain kahdelle 
tapaamiselle.

Estä Email-to-Case 
duplikaattitapaukset 
Lightning-ketjutuksen 
avulla
Lightning Threading on uusi Email-
to-Case -ketjutustapa, joka sovittaa 
saapuvat sähköpostit Salesforcessa 
oleviin tapauksiin käyttämällä 
sähköpostin tunnus- ja otsikkotietoja. 
Näiden avulla tulevaa sähköpostia 
vastaavat tapaukset saadaan selville ja 
uutta tapausta ei luoda, mikäli asiaan 
liittyvä tapaus on jo olemassa.

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

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

Field Service Mobile app -parannukset

Field Servicen mobiilisovellukseen on tullut useita uusia parannuksia: 
• Mahdollisuus luoda Lightning Web Componenteja Quick Action -nappien taakse
• Uusi Locate Nearby Records -toiminto, joka nopeuttaa hakua.
• Mahdollisuus muokata tapaamisen ajankohtaa suoraan mobiilisovelluksesta.
• Mahdollisuus vaihtaa helposti kahden tehtävän välillä käyttämällä uutta iPad split-

screen -ominaisuutta.

Jaa tapahtumapäivitykset 
sisäisesti Broadcast Slack 
-viestien ja -hälytysten 
avulla
Lähetä massaviestejä uudella 
Broadcast-toiminnolla. Broadcast Alert 
-toiminnolla tapausten managerit voivat 
lähettää sovelluksen sisäisiä hälyttäviä 
notifikaatioita.

Oletuksena toimivan No-
Reply -osoitteen määritys

Määritä oletusarvoinen No-Reply -osoite 
asetusten kohdasta Organization-Wide 
Addresses. Lisää sähköpostiosoite 
Special Purpose Organisation-
Wide sähköpostiosoitteisiin. Uusi 
No-Reply -osoite tulee verifioida 
asetuksen jälkeen. Muutoksen jälkeen 
automaattiset sähköpostiviestit lähtevät 
asetetusta No-Reply -osoitteesta.
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Reaaliajassa ajettavat automaatiosäännöt poistuvat
Mahdollisuus suorittaa automaatiosäännöt (Automation Rules) reaaliajassa poistuu kesäkuun 2023 aikana. 
Tämän muutoksen myötä säännöt, joissa on tämä valinta ollut aktiivisena, jatkavat toimintaansa, mutta eivät 
toteudu enää välittömästi säännön ehtojen täytyttyä. Uusille säännöille valinta ei enää tämän jälkeen ole 
näkyvissä. 

Muutos voi vaikuttaa joihinkin toiminnallisuuksiin, erityisesti niissä tilanteissa, joissa säännöille on ohjattu 
tapahtumaan jotain automaatiota välittömästi automaation ehtojen täytyttyä. Esimerkki tällaisesta voi olla 
vaikkapa viestin lähetys aina, kun jokin sisältö on ladattu. Muutoksen jälkeen viesti kyllä edelleen lähtee, mutta 
viiveellä.

Pardot-nimi jää historiaan 
myös sovellusvalikossa

Pardotin nimen vaihduttua Marketing 
Cloud Account Engagementiksi etenee 
nimenmuutos myös Salesforcen 
tukimateriaaleissa ja sovellusten 
terminologiassa. Releasen myötä 
Pardot ei löydykään siis enää 
sovellusvalitsimesta vanhalla nimellään. 
Ei siis kannata hätääntyä, mikäli 
sovellusta ei löydy heti. Uusi nimi 
sovellukselle on ytimekkäästi Account 
Engagement!

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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Rakenna ja paketoi 
valmiita datapaketteja

Oletko Salesforce-kumppani? 
Salesforce Customer Data Platform 
mahdollistaa jatkossa sovellusten 
ja datapakettien (Data Kits) 
paketoinnin muille organisaatioille 
jaettavaksi ja myytäväksi. Salesforcen 
paketointiratkaisut mahdollistavat 
sujuvan versiohallinnan ja jakelun 
AppExchange-markkinapaikan kautta. 

Pystyt jatkossa hyödyntämään 
myös Salesforcen Flow Builderia 

automaattisten prosessien 
parempaan hallinnointiin, jolloin saat 
rakennettua entistä tehokkaampia ja 
kohdennetumpia ratkaisuja Customer 
Data Platformin avulla.

Puske yleisöjä Googlen ja 
Metan mainosalustoihin

Salesforce Customer Data Platformin 
uusi liitäntä Googlen ja Metan 
kanssa tarjoaa helpon tavan syöttää 
rikastettuja yleisöjä mainonnan 
kanaviin. Voit vaikkapa rakentaa yleisön 
aktiivisimmista asiakkaista Customer 
Data Platformissa ja kohdentaa heille 

Viesti asiakkaille 
WhatsAppilla

Marketing Cloud helpottaa WhatsAppin 
käyttöönottoa yhtenä viestintäkanavana 
tarjoamalla siihen jatkossa natiivi-
integraation. WhatsApp tuo yhden 
kanavan lisää olla yhteydessä 
asiakkaisiisi heidän haluamassaan 
kanavassa, mikä lisää heidän 
sitoutumistaan brändiisi. WhatsAppilla 
voit lähettää niin personoitua viestintää 
kuin transaktionaalisia viestejä. 
Tämä ominaisuus on saatavilla 
Marketing Cloud Corporate- ja 
Enterprise-lisensseihin. 

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

Paljon pieniä parannuksia 
Journey Builderiin

Journey Builderin käytettävyys paranee 
entisestään pienillä muutoksilla. 
History-näkymässä voi  jatkossa 
tarkastella asiakaspolkujen toimivuutta 
sekä yksittäisen kontaktin toimia ja 
kosketuspisteitä polun aikana. Voit 
myös jakaa History-datan helposti 
sidosryhmiesi kanssa lataamalla 
raportin suoraan koneellesi. 

Salesforce-aktiviteettien 
konfigurointia voi jatkossa tarkastella 
aktiivisessa polussa ilman, että 
polusta tarvitsee luoda uutta versiota. 
Monivaiheisen asiakaspolun haaroja 
voi myös piilottaa hetkellisesti 
näkyvistä, mikä helpottaa yhden polun 
haaran tarkastelua. Myös polkujen 
validointi-toiminnallisuus paranee, 
ja Journey Builder näyttää jatkossa 
parempia suosituksia polun logiikan 
parantamiseksi.

Visuaaliset  
Pivot-taulukot  

Pivot Tables saa uuden visuaalisen 
ilmeen ja uusia ominaisuuksia 
helpottamaan analyysien ja nopeiden 
johtopäätösten tekoa. Jatkossa 
pystyt vaihtamaan Pivot-taulukon 
datanäkymää helposti ja luomaan 
taulukoista uusia widgettejä. Voit 
myös luoda laskettuja kaavoja suoraan 
Pivot-taulukossa. Muutokset parantavat 
käytettävyyttä ja analysointia sekä 
mahdollistavat datan visuaalisen 
tarkastelun.

Tämä ominaisuus on saatavilla 
kaikille täysille Intelligence-, Intelligence 
Reports for Engagement- ja Intelligence 
Reports Advanced -lisensseille. 

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

ekslusiivista sisältöä Instagramissa.
Voit myös retargetoida sivustoillasi 
vierailleita potentiaalisia asiakkaita 
Google Adsissa. 

Voit myös käänteisesti poistaa 
mainonnan piiristä äskettäin ostaneet, 
ei-toivotut asiakkaat ja kilpailijoiden 
edustajat, jotta käytät mainosbudjettisi 
tehokkaasti.
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A N A LY T I C S

Einstein Discovery saatavilla Revenue Intelligencessä
Tämän päivityksen avulla voit saada ennustuksia ja suosituksia suoraan dashboardilta. Voit tunnistaa 
kasvupotentiaalisimpia tai vaarassa olevia asiakkuuksia sekä maksimoida kaupan koon, kasvattaa 
voittoprosenttia ja lyhentää myyntiprosessin kestoa.

Personoidut raportti-filtterit
Raportteja voi suodattaa nyt suhteellisen 
nykyinen käyttäjä -arvon perusteella. Suodatinta 
voidaan käyttää käyttäjään liittyvissä 
kenttäsuodattimissa, kuten Mahdollisuuden 
omistaja tai Mahdollisuuden luoja, joissa 
valitset Käytä suhteellista arvoa -linkin. Tämä 
täydentää suodattimen automaattisesti 
tarkastelemaan tällä hetkellä kirjautuneeseen 
käyttäjään liittyviä tietueita.

Datalähteiden päivitys
Päivityksen myötä on mahdollista päivittää koko sovelluksen data yhdellä kertaa, eikä tarvitse enää huolehtia 
datalähteiden päivitysjärjestyksestä
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P L A T F O R M

Työkalu helpottamaan 
siirtymistä prosesseista 
kulkuihin
Salesforce on keskittänyt 
automaatiotyökalujen kehityksen 
kulkuihin (Flow) ja nykyisistä työkuluista 
(Workflow) ja prosesseista (Process 
Builder) tulisi siirtyä niihin. Spring ‘23 
releasessa on julkaistu migraatiotyökalu, 
jolla prosessit voi automaattisesti 
muuttaa kuluiksi.

Vastaava työkalu työkulkujen 
muuttamisesta julkaistiin viime 
vuonna. Prosessien migraatiotyökalulla 
kannattaa muuttaa yksinkertaiset 
prosessit kuluiksi. Monimutkaisten 
kulkujen osalta muutos kannattaa 
suunnitella ja jakaa prosessit 
pienemmiksi kuluiksi. Muutos kulkuihin 
kannattaa tehdä, koska niissä on 
enemmän ominaisuuksia ja niiden 
suorituskyky on parempi.

Monivaiheisen 
tunnistautumisen 
automaattinen aktivointi
Monivaiheinen tunnistautuminen 
Salesforceen tuli sopimuksellisesti 
pakolliseksi viime vuonna. Nyt se 
tullaan pakottamaan myös teknisesti. 
Monivaiheinen tunnistautuminen 
aktivoidaan kaikkiin ympäristöihin 
Spring- ja Summer-releasen yhteydessä 
kahdessa ryhmässä, ellei sille hae 
poikkeusta.

Monivaiheisen tunnistautumisen 
aktivointi pakottaa käyttäjät 
kirjautumaan Salesforce Authenticator 
-sovelluksella tai muulla monivaiheisella 
tunnistautumisella. Nyt on siis 
viimeistään aika ottaa monivaiheinen 
tunnistautuminen käyttöön, jos sitä ei 
ole jo tehty.

DevOps-keskus

Salesforce julkisti viime vuoden 
lopussa DevOps-keskuksen ja se on nyt 
yleisesti saatavilla. DevOps-keskuksen 
ajatuksena on julkaisujen hallinta niin, 
että konfiguraatio toteutetaan ensin 
kehitysympäristössä, siirretään testiin ja 
lopulta tuotantoon.

DevOps-keskus mahdollistaa 
paremman kehitysympäristöjen 
hallinnan ja konfiguraatioiden siirrot 
ympäristöjen välillä versionhallinnasta, 
jolloin muutosjoukkoja (Change Set) 
ei enää käytetä. DevOps-keskuksen 
edellytyksenä on versionhallinnan 
käyttöönotto ja konfiguraation vieminen 
sinne ja siksi se soveltuu parhaiten 
yrityksille, joilla on jatkuvaa kehitystä 
useammassa eri kehityspolussa.
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Myy maailmanlaajuisesti

Sekä B2B- että B2C-kaupat tukevat 
nyt useita valuuttoja ja toimitusmaita. 
B2B-kaupan valuuttojen käytössä on 
hyvä huomioida, että asiakas ei näe 
hintoja oikein, mikäli vastaavat valuutat 
eivät ole käytössä myös hintakirjoissa ja 
alennuksissa.

Salesforce ei valitettavasti vielä 
tue verkkokaupan osalta täysin kaikkia 
maita; joissain tapauksissa tarvitaan 
vielä koodia. Suomi on kuitenkin onneksi 
listalla. 

C O M M E R C E

Uusia keinoja alennusten 
hallintaan

Uusin päivitys tuo mukanaan lisää 
alennusmalleja sekä B2B- että B2C-
kauppaan:

Mitä suurempi ostosten 
kokonaissumma, sen suurempi alennus 
(esimerkiksi 10€ ostoksesta 1€ alennus, 
25€ ostoksesta 5€ alennus, 50€ 
ostoksesta 15€ alennus).

“Osta yksi, saa yksi” -tarjouksen 
yhteydessä: rajoita alennuksen 
saamista maksimihinnan perusteella, 
määritä järjestys alennuksen 
myöntämiselle tuotteen hinnan mukaan 
tai myönnä alennus vasta, kun kaikki 
sen ehdot täyttyvät (esimerkiksi 
asiakkaan ostaessa housut, hän saa 
40% alennusta sukista ja 30% alennusta 
paidasta, mutta vain, jos ostoskorissa 
on sekä housut, sukat että paita).

Alennus pätee automaattisesti 
tuotehierarkian alemmalle tasolle, 
kun se on kohdistettu tuotehierarkian 
ylemmälle tasolle.

Tilaa helpommin 
asiakkaan puolesta

Tilauksen tekeminen asiakkaan 
puolesta on jatkossa näppärämpää 
asiakaspalvelijalle “Order on Behalf Of”-
toiminnolla. Tilauksen yhteenvedosta 
näkee jälkeenpäin, onko tilaus 
tehty asiakkaan toimesta vai hänen 
puolestaan, kunhan muistat lisätä 
“Source Process” -kentän täyttämisen 
osaksi tilauksen yhteenvedon 
automaattista luomista.

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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Riina hyppäsi Salesforcen 
pariin vaihdettuaan 
energia-alalle. Nyt hän 
kehittää asiakkuuksien 
hoitoa Salesforcen avulla 
Lumme Energialla, jonka 
liiketoimintaan kuuluu 
sähkönmyynnin lisäksi myös 
aurinkosähköratkaisujen 
myynti.
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Tässä tarinassa keskitymme Törneen 
tarjoaman esimerkin kautta siihen, 
minkälainen rooli organisaation 
omalla pääkäyttäjällä voi Salesforcen 
ylläpidossa ja kehittämisessä olla 
sekä kuinka tällaiseksi pääkäyttäjäksi 
kehitytään.

ENSIKOSKETUS SALESFORCEEN

Törneen matka Salesforce-
pääkäyttäjäksi alkoi oikeastaan jo 12 
vuotta sitten, kun hän ensimmäisen 
äitiyslomansa jälkeen halusi palata 
töihin, mutta matkatoimistojen 
tulevaisuus näytti synkältä. 
Myöskään kolmivuorotyö hotellissa 

Matkatoimisto- 
virkailijasta Salesforcen 
pääkäyttäjäksi 
- Riina Törne on  
kehittynyt täysveriseksi 
Trailblazeriksi

ei pienen lapsen tuoretta äitiä silloin 
houkutellut.

– Päädyin sähkönmyyntiyhtiö 
Energiapolarin myyntiassistentiksi 
kuluttajamyynnin puolelle. Olen 
ollut koko tämän ajan töissä samalla 
työsopimuksella, mutta työnantajan 
nimi on firmojen yhdistymisten ja 
yrityskauppojen myötä vaihtunut 
jo useampaan kertaan. Samalla 
myös oma roolini on muuttunut 
teknisemmäksi, eli toimin nykyisin 
järjestelmäsiantuntijana, Törne kertoo.

Ensimmäisen kosketuksensa CRM-
järjestelmiin ja samalla Salesforceen 
Törne sai vuonna 2019, kun hänen 

/  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

Riina Törneen uratarina on värikäs. Matkatoimistossa uransa 
aloittanut Törne työskentelee nykyisin energia-alalla toimivassa 
Lumme Energiassa järjestelmäasiantuntijana. Yksi hänen 
tärkeimmistä työtehtävistään on toimia yrityksessä Salesforcen 
pääkäyttäjänä. Pääkäyttäjänä hänen vastuullaan on muun 
muassa järjestelmän ylläpito, pienkehitys sekä käyttäjien 
koulutus.

silloinen työnantajansa Loiste 
Sähkönmyynti lähti kartoittamaan 
erillisen CRM:n hankintaa varsinaisen 
asiakastietojärjestelmän (ATJ) rinnalle.

– Tarvitsimme uutta järjestelmää, 
sillä ATJ ei enää taipunut meidän 
tarpeisiin, ainakaan sellaisella 
nopeudella tai ketteryydellä, mitä 
kipeästi kaivattiin. Meiltä puuttui 
360 asteen näkymä asiakkuuksiin 
sekä yksi selkeä paikka, joka 
kokoaisi kaiken pirstaloituneen 
datan yhteen. Liiketoimintamme 
oli myös laajenemassa perinteisestä 
sähkönmyynnistä muihinkin 
energiapalveluihin, esimerkiksi 
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aurinkosähköjärjestelmien puolelle, 
mutta asiakastietojärjestelmämme 
ei oikein taipunut liidien ja 
myyntiputkien hallintaan, Törne 
muistelee. 

Törne osallistui aluksi erilaisten 
vaihtoehtojen kartoitukseen ja jatkoi 
siitä testaajan roolissa, kun päätös 
Salesforceen siirtymisestä oli tehty.

Hänen roolinsa Salesforcen 
parissa alkoi muuttua askel 
askeleelta teknisemmäksi - ja samalla 
haastavammaksi. Kartoitusvaiheessa 
hän tarkasteli järjestelmiä ylätasolla. 
Tavoitteena oli ymmärtää, mihin 
kaikkeen eri järjestelmät taipuvat 
ja kuinka hyvin ne voisivat vastata 
yrityksen tarpeisiin.

Testausvaiheessa fokus siirtyi 
yhä enemmän käytännön tasolle, 
eli järjestelmän arkiseen käyttöön. 
Mukaan alkoi tulla esimerkiksi 
integraatioihin liittyviä teknisiä 
seikkoja. Uutta opittavaa oli todella 
paljon.

– Minulla ei ollut Salesforcesta 
entuudestaan minkäänlaista 
kokemusta. Pääsin tutustumaan 
järjestelmään ensimmäistä kertaa 
keväällä 2020 testaajan roolissa. Siinä 
roolissa osaaminen ja ymmärrys 
kuitenkin karttuivat todella nopeasti 
ja kun järjestelmälle käyttöönoton 
yhteydessä tarvittiin pääkäyttäjä, niin 
se tuntui luontevalta jatkolta testaajan 
roolille.

Jälkikäteen Törne jopa hieman 
hämmästelee, miten hän pääsikin niin 
hyvin kiinni Salesforce-maailmaan, 
vaikka hänellä oli aluksi varsin vähän 
kokemusta tietojärjestelmistä. 

KELTANOKASTA ASIANTUNTIJAKSI

Mitä kaikkea Törne on kolmen 
vuoden aikana Salesforcesta oppinut? 
Biitillä Salesforce-konsulttina 
työskentelevä Mikko Pekkala 
on päässyt seuraamaan läheltä 
Törneen oppimismatkaa Salesforce-
keltanokasta monissa liemissä 
keitetyksi asiantuntijaksi.

Pekkalan arvion mukaan Törne on 

nykyisin niin kykyväs Salesforceen 
liittyvissä asioissa, että hän voisi 
yhtä hyvin työskennellä vaikkapa 
Salesforce-konsulttina. Törne 
hymähtää kuullessaan arviosta.

– Minusta tuntuu, että poden 
välillä edelleen huijarisyndroomaa. 
Mietin, milloin joku havahtuu siihen, 
että eihän minulla ole edes mitään 
virallista koulutusta näihin hommiin. 
Iso kiitos kuuluu kaikille työkavereille, 
jotka ovat tukeneet minua uusien 
asioiden oppimisessa. Iso kiitos myös 
Biitin porukalle, että 
ovat kädestä pitäen 
opastaneet, mitä 
kaikkea Salesforcella 
voi tehdä ja miten 
järjestelmä taipuu 
erilaisiin asioihin, 
Törne kertoo.

Törne arvioi, että 
matka untuvikosta 
osaavaksi Salesforce-
pääkäyttäjäksi 
on edennyt 
hämmästyttävän 
kivuttomasti, koska 
taustalla on ollut sopiva 
yhdistelmä omaa 
innostusta, rohkeutta 
kokeilla uusia asioita 
sekä jatkuvasti 
mahdollisuuksia oppia 
muiden esimerkistä.

– Todella iso 
osa kehityksestä 
on tapahtunut 
projektipalaverien 
aikana, kun olemme 
yhdessä biittiläisten kanssa miettineet 
asioita. Jos en ole osannut tehdä 
jotakin tai jonkin asian tekemiseen 
ei ole löytynyt toimivaa mallia, niin 
olen kysynyt joko Mikolta tai Lauralta 
(Nurmisto). Heidän esimerkistään olen 
oppinut todella paljon. Toki jos töissä 
on rauhallisempi hetki, niin yritän 
myös itseopiskella. Sitä voisi tosin 
tehdä paljon enemmänkin.

Itseopiskelulla Törne viittaa 
erityisesti kahteen työkaluun, jotka 

ovat oikeastaan kaikilla Salesforcen 
parissa työskentelevillä kovassa 
käytössä: Googleen ja Trailheadiin. 
Google auttaa yleensä löytämään 
nopeasti vastaukset erilaisiin 
kysymyksiin tai ongelmatilanteisiin, 
joihin Salesforcea käyttäessä voi 
törmätä. Salesforcen maksuton 
verkko-oppimisympäristö Trailhead 
puolestaan on erinomainen syventää 
omaa Salesforce-osaamistaan täysin 
omaa tahtia.

LUONTEVA RAJANVETO 

PIENKEHITYKSEN JA ISOMPIEN 

KEHITYSHANKKEIDEN VÄLILLÄ

Vaatimattomaan sävyyn omaa 
osaamistaan arvioiva Törne on 
oppinut viime vuosien aikana 
niin paljon Salesforcesta ja sen 
toiminnallisuuksista, että hän 
kykenee tekemään itsenäisesti 
paljon järjestelmän ylläpitoon ja 
pienkehitykseen liittyviä asioita.

Työnjako onkin muodostunut 



sellaiseksi, että Lumme Energia hoitaa 
Törneen johdolla pienkehityksen itse 
ja käyttää isompiin kehityshankkeisiin 
kumppania. Törneen mielestä työnjako 
toimii erinomaisesti.

– Jos on kyse jostain 
pienkehityksestä tai johonkin olemassa 
olevaan toteutukseen liittyy pieniä 
muutostarpeita, niin tällaiset asiat 
hoidamme itse. Heti kun aletaan tehdä 
jotain isompaa, niin silloin meillä 
on aina kumppani mukana, Törne 
tarkentaa.

Ja sitä isompaakin tekemistä 
toden totta riittää. Lumme Energia 
nykymuodossaan syntyi, kun 
Saimaan alueelta lähtöisin oleva 
Lumme Energia yhdisti voimansa 
pohjoisemmassa toimivan Loiste 
Sähkönmyynnin kanssa. Se aiheutti 
järjestelmien näkökulmasta melkoisia 
haasteita.

– Meillä (Lumme Energialla ja 
Loiste Sähkönmyynnillä) oli hyvin 
paljon samanlaisia, mutta päällekkäisiä 

järjestelmiä. Jouduimme näiden 
päällekkäisten järjestelmien kohdalla 
valitsemaan, kummalla jatketaan. 
Niin teimme myös CRM-järjestelmän 
osalta. Tuntuu, että viime vuodet ovat 
olleet yhtä käyttöönottoprojektia, 
Törne hymähtää.

Oman mausteensa soppaan tuo 
myös Lumme Energian melkoisen 
monimutkainen IT-arkkitehtuuri 
eli järjestelmien muodostama 
kokonaisuus. Siitä saa hyvän 
käsityksen tarkastelemalla Salesforcen 

kanssa tekemisissä olevien muiden 
järjestelmien lukumäärää.

– Laskin, että meillä on yhteensä 10-
15 eri järjestelmää, jotka keskustelevat 
Salesforcen kanssa. Päällekkäisistä 
järjestelmistä luopumisen 
lisäksi tavoitteena on jatkossa 
vähentää käyttäjien tarvetta siirtyä 
järjestelmästä toiseen tehdessään 
esimerkiksi myyntiä tai asiakaspalvelua 
sekä selkiyttää kokonaisuutta niin, 
että kaikki tieto löytyisi yhdestä 

paikasta. Kaikista taustajärjestelmistä 
emme tietenkään voi luopua, mutta 
päätavoitteena on saada kaikki data 
yhteen paikkaan ja samalla kaikkien 
meidän liiketoimintojen käyttöön, 
Törne kertoo.

Tätä päätavoitetta kohti Törne on 
edelleen matkalla. Hän arvioi, että 
ihan tuossa tuokiossa kaikkea ei saada 
valmiiksi, mutta kehitystä tapahtuu 
kuitenkin koko ajan. Niin hänen 
omissa taidoissaan kuin koko Lumme 
Energian kyvykkyyksissä. 

– Ehkä kun tämä tilanne tästä 
rauhoittuu, niin saatan jopa käydä 
suorittamassa ensimmäiset Salesforce-
sertifikaattini. Sellainen oma tavoite 
minulla tässä on.
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