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Minkä ongelman tai tarpeen koulutus ratkaisee?

Miten parannat 
päätöksentekoa?

Miten luot 
datalla kasvua 

ja tehostat 
toimintaa?

Miten viet 
yrityksesi 

raportoinnin ja  
ennustamisen 

uudelle tasolle?



Koulutuksen osa-alueet

Datapääoman hyödyntäminen liiketoiminnassa

• Asiakasdatan tietolähteet ja mikä data on arvokasta

• Yrityksen datan nykytilan kartoitus ja yhteenveto

• Tietovarastot ja datan jalostaminen

Kehittynyt analytiikka

• Kehittyneen analytiikan osa-alueet

• Asiakassegmentointien ja luokitusten toteutus 

• Koneoppimisen hyödyntäminen asiakasanalytiikassa 

Caset ja harjoitukset

• Käytännön raportointi- ja analyysiesimerkkejä asiakasdatan hyödyntämisestä

• Käytännön esimerkkejä dataohjattujen automaatioiden toteutuksesta



Kenelle koulutus sopii ja miksi se on hyödyllinen?

Myyntijohto saa hyvän käsityksen kuinka asiakasdataa voidaan hyödyntää myyntitiimin johtamiseen ja miten yksittäinen 
myyjä voi kehittää omaa toimintaansa asiakasdatan avulla

Markkinoinnin johdolle koulutus tarjoaa näkemyksen kuinka toteuttaa dataohjattuja jatkuvia 
markkinointiprosesseja

Liiketoiminnan johdolle koulutus tarjoaa näkemyksen asiakasdatan merkittävyydestä, kuinka 
liiketoiminnan painopisteitä ja kehityskohteita voidaan tunnistaa asiakasdatan avulla

Talousjohdolle koulutus antaa käytännön työvälineen budjetoinnin toteuttamiseen ja tavoitteiden 
mukaisen toteuman seurantaan

BI –raportoinnista vastaava saa malliesimerkin kuinka laadukas ja kattava asiakasraportointi voidaan toteuttaa
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Koulutuksen sisältö

Koulutuksen alussa käydään läpi minkälaista asiakasdataa 
yrityksillä tyypillisesti on ja mikä niiden merkitys on 

asiakastiedon hyödyntämisen näkökulmasta. 

Seuraavaksi käydään läpi datan laadun ja kattavuuden merkitys 
asiakasanalyysin toteuttamiselle. Miten omaa dataa voidaan 
rikastaminen ulkoisia tietolähteitä hyväksikäyttäen. Tässä 

yhteydessä tehdään analyysin koulutettavan yrityksen oman 
datan laadusta ja kattavuudesta.

Datan haltuunoton jälkeen käydään läpi kehittyneen analytiikan 
osa-alueet: raportointi, selittävä analytiikka, ennustava analytiikka 
ja ohjaava analytiikka. Kuinka kehittynyttä analytiikkaa käytetään 

asiakasdatan hyödyntämisessä.

Tämän jälkeen kuvataan minkälaisia asiakassegmentointeja ja -luokituksia yrityksissä 
tyypillisesti käytetään. Mitä segmentointeja ja luokituksia koulutettavalla yrityksellä 
on käytössä. Lopuksi tarkastellaan minkälaisia segmentointeja CIFI on toteuttanut 

koulutettavan yrityksen aineistoon perustuen ja mikä on niiden hyötyarvo.

Seuraavan osion alussa käydään läpi mitä koneoppinen on ja 
miten se sijoittuu tekoälyn viitekehykseen. Mitä hyötyä 

koneoppimisesta on ja mitä lisäarvoa sillä tavoitellaan. Mitä ovat 
koneoppimisen toteutuksen vaiheet. Lopuksi käydään läpi 

käytännön esimerkkinä asiakkaan seuraavan ostoajankohdan 
mallintaminen koneoppimismenetelmällä.

Koulutuksen loppuosa keskittyy yrityksen oman datan 
analysointiin ja dataohjattujen automaatioiden suunnitteluun. 
Analyysissä hyödynnetään Power BI työkalua, johon CIFI on 

tuottanut yrityksen omasta asiakasdatasta kattavan 
raportointisisällön. Analyysin perusteella määritellään kuinka 

myynti voi alkaa toimia uudella tavalla asiakastietoa hyödyntäen. 
Markkinoinnin näkökulmasta määritellään automaattinen 

markkinointiohjelma, joka hyödyntää analysoitua asiakasdataa.

Datapääoma

Tiedolla johtaminen 

ja toimiminen
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Toteutus ja hinta

Tavoitteet, data 
ja painopisteet

Koulutuspäivän 
valmistelu

Koulutus

(1 päivä)

Yhteenveto ja 
aineistojen 

toimittaminen
Hinta 3 840€
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