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ottoprojekteissa haasteellisiksi koettuja asioita, jotta kohdeyritys pystyy suunnittelemaan 
ja toteuttamaan CRM-järjestelmän käyttöönoton onnistuneesti. 
 
Aihetta lähestyttiin tapaustutkimuksena. Aiheeseen liittyen tehtiin kolme kvalitatiivista 
taustahaastattelua ja tutustuttiin alan kirjallisuuteen sekä tutkimuksiin. Haastattelujen ja 
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Tässä kehittämistyössä käyttöönoton onnistumisen edistäjiksi nousivat johdon ja esimie-
hen tuki, muutosjohtaminen, viestintä, käyttöönoton suunnittelu, koulutus ja käytön seu-
ranta. Jokainen ihminen on yksilö, joten käyttöönottoprojektin onnistumiseen vaikuttavat 
esimiehen oma motivaatio ja persoonallisuus, sekä kyky tukea erilaisia ihmisiä käyttöön-
oton eri vaiheissa. Laadukkaan viestinnän ja koulutuksen kautta voidaan jakaa tietoa ja 
motivoida työntekijöitä. Tässä kehittämistyössä muutoksen johtaminen, ihmisten johta-
minen, motivointi ja viestintä nousivat esille monessa eri kohdassa. 
 
Käyttöönoton onnistumista lähestyttiin ensisijaisesti suomalaisille tyypillisten motivaa-
tiotekijöiden ja johtamistapojen kautta. Kehittämistyössä tarkasteltiin myös sitä, miten 
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toimesta. Saattaa olla, että saman yrityksen eri toimijoilla on täysin erilaiset tavoitteet 
CRM-järjestelmälle, joten projektin onnistumisen arvioimiseen käytetään täysin erilaisia 
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ABSTRACT 
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Master’s Degree Programme in Entrepreneurship and Business Competence  
 
EINOLA, KRISTIINA:  
Factors that Affect the Successful Implementation of the CRM System 
 
Master's thesis 81 pages, appendices 1 page 
May 2015 

In the recent years many companies have invested in CRM systems, but the implementa-
tion of the new CRM system and the changes in the related processes have rarely suc-
ceeded. The aim of the study was to find out what the factors are that affect the success 
of the CRM implementation. The idea was to collect and visualize the most challenging 
areas, so that the target company could plan and carry out the CRM implementation suc-
cessfully. 
 
The subject was approached as a case study. Three qualitative background interviews 
were made and the subject was examined through literature and studies. The point of view 
and the final topic were found through the interviews and the literature. The point of view 
of the thesis was that the human related issues are significant in relation to the success of 
the implementation. The issues related to the company strategy, processes and choice of 
the CRM system were excluded from the thesis. 
 
In the thesis, the facilitators of the CRM implementation were; support from the manage-
ment and superior, change management, communication, the planning of the implemen-
tation, training and the follow-up of the usage of the system. Employees are individuals, 
wherefore also the personality and motivation of the managers, and their ability to support 
the employees during the implementation affect the success of the implementation. Infor-
mation can be shared and people motivated through the high quality of communication 
and training. In the thesis, the significance of change management, leadership, motivation 
and communication showed up many times.  
  
The success of the CRM implementation was approached through motivation factors and 
management styles that are typical in Finland. The thesis also discussed the requirements 
occurring in a multicultural implementation. The results in international and Finnish stud-
ies on the CRM implementation were similar. Every country and culture is different, so 
the thesis could not give implementation recommendations for any culture or country. 
 
It might be that, inside the company, the goals of the CRM are totally different between 
departments, and therefore the measurements and results are different. What is essential 
for the assessment of the success of the CRM implementation is that the project needs to 
be judged only by comparing to the real goals, and the official assessment can only be 
done by an authorized person.  

Key words: CRM, customer relationship management, implementation of the CRM sys-
tem, change management 
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1 JOHDANTO 

 

 

1.1 Työn taustaa 

 

Customer relationship management (CRM) termi vakiintui käyttöön vasta 1990-luvun al-

kupuolella (Buttle 2009, 3). Suomen kielessä CRM:lle ei ole vakiintunut yhtä ainoaa ter-

miä, käytössä ovat muun muassa sanat asiakashallinta, asiakassuhteen johtaminen ja asi-

akkuuksien johtaminen (Oksanen 2010, 21). 

 

CRM on laaja-alainen käsite. CRM:llä on eri merkitys eri toimialoilla, eri yrityksissä ja 

jopa eri henkilöillä saman yrityksen sisällä. Asiakkuuksien johtamisen konsultin Pekka 

Sahlstenin mukaan CRM tarkoittaa toimintatapoja ja järjestelmiä, joilla yritys hallitsee 

asiakkuuksiaan ja joiden avulla se pystyy rakentamaan paremmat suhteet asiakkaisiinsa 

(Grass & Sahlsten 2012).  

 

Ennen yritykset myivät asiakkailleen sitä mitä heillä oli tarjolla, mutta nykyisin on siir-

rytty siihen suuntaan, että asiakas määrittelee sen mitä haluaa ostaa. Tämän muutoksen 

vuoksi asiakastuntemus ja hyvä suhde asiakkaaseen ovat tulleet oleelliseksi osaksi me-

nestyvää myyntityötä. Asiakkaansa tunteva myyjä on paremmassa asemassa kuin kilpai-

leva myyjä, joka perustaa myyntityönsä pelkkään intuitioon. Myyntityön tehostaminen ja 

sitä kautta kannattavuuden lisääntyminen onkin ollut yksi niistä syistä, joiden vuoksi 

CRM:n ja CRM-järjestelmien kysyntä on kasvanut.  

 

Yritykset ovat investoineet CRM-järjestelmiin ja monet opiskelijat ovat tehneet loppu-

työnsä CRM-järjestelmiin liittyen. Tehtyjen lopputöiden ja aiempien tutkimusten hyö-

dyntäminen on haasteellista, koska CRM-järjestelmälle asetetut vaatimukset, käyttötar-

koitus ja valitut ratkaisut ovat jokaisessa yrityksessä erilaiset. Monesti CRM:ään liittyvät 

tutkimustulokset hyödyttävät aidosti vain omaa kohdeympäristöään. 

 

CRM-järjestelmien hankinnassa ja käyttöönotossa turvaudutaan yleensä yrityksen ulko-

puoliseen apuun. CRM-järjestelmien ympärillä on paljon konsultteja sekä toimittajia, 

jotka ovat halukkaita auttamaan järjestelmän valinnassa ja hankinnassa. Ehkäpä juuri sen 

vuoksi viime vuosina CRM-järjestelmiin liittyvistä aiheista on kirjoitettu melko vähän 

kirjoja.  
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Vuonna 2013 riippumaton ICT-johtamisen ja ICT-liiketoiminnan neuvonantaja Market-

Visio Oy teki tutkimuksen asiakkuudenhallinnasta suomalaisissa organisaatioissa. Tutki-

muksessa on mukana myös vastaukset moniin tämän kehittämistyön aikana pohdittuihin 

kysymyksiin. Tutkimus kertoo muun muassa CRM-järjestelmien tulevaisuuden tren-

deistä, sekä siitä mihin ja miten muut yritykset käyttävät CRM-järjestelmiä. Tutkimustu-

lokset kokonaisuudessaan maksavat yli 8 000€. Mielestäni tämä vahvistaa ajatusta siitä, 

että CRM-järjestelmiin liittyvä tieto on enimmäkseen toimittajien ja konsulttien hallussa. 

(Market-Visio 2013.) 

 

Konsulttien roolia mietittäessä yritysten on muistettava, että kokonaan ulkoa ohjattu toi-

minta lisää muutosvastarintaa ja vaikeuttaa ihmisten sitoutumista uuteen projektiin. Käyt-

töönoton kannalta tulos on parempi, jos järjestelmän tulevia käyttäjiä on mukana jo suun-

nitteluvaiheessa. 

 

CRM-järjestelmien ja niihin liittyvien uusien toimintatapojen käyttöönotto onnistuu vain 

harvassa organisaatiossa. Käyttöönoton epäonnistumisprosentiksi arvioidaan lähteestä 

riippuen 40–90 %. Tämä johtuu osittain siitä, että CRM-järjestelmän puuttuminen tai 

käyttämättömyys ei lyhyellä aikavälillä ole uhka liiketoiminnalle, eikä se estä yksittäisen 

työntekijän selviämistä jokapäiväisistä työtehtävistään. Ilman jatkuvaa seurantaa CRM-

järjestelmän käyttö vähenee alkuinnostuksen jälkeen, koska ihmiset käyttävät aikansa tär-

keämmäksi kokemiinsa asioihin. (Oksanen 2010, 25–30.)  

 

Tietojärjestelmätieteen kandidaatintutkielmassa Jussi Korhonen (2010) on kerännyt seit-

semästä 2000-luvulla kirjoitetusta kansainvälisestä lähteestä yhteenvedon CRM-järjestel-

män käyttöönoton epäonnistumisen syistä. Syyt on jaettu kolmen pääotsikon alle: ihmi-

set, prosessit ja teknologia. Yhteenvedossa epäonnistumisen aiheuttajia oli yhteensä 24 

kappaletta ja muutamat aiheuttajista kuuluivat kahden pääotsikon alle. 16 kertaa epäon-

nistumisen aiheuttajina oli mainittu ihmiset, 7 kertaa teknologia ja 8 kertaa prosessit. 

Useissa lähteissä samat ihmiskeskeiset epäonnistumisen syyt toistuivat. Epäonnistumisen 

syitä olivat ylimmän johdon sitoutumisen puute, muutoksen organisointi ja johtaminen, 

sekä asiakaslähtöisyyden tai asiakasstrategian puuttuminen.  
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CRM:n haasteellisuus ei lopu siihen, että sen määrittely ei ole yksiselitteistä ja käyttöön-

otto on haasteellista. Tutkimuksellisen kehittämistyön viitekehyksen rakentamisen haas-

teena ovat myös asiantuntijoiden erilaiset näkemykset, jotka saattavat poiketa täysin toi-

sistaan. Tämän työn jokaisessa osiossa on pyritty käyttämään tuoreita lähteitä, ja päälin-

joja valittaessa nojautumaan useammasta kuin yhdestä lähteestä löytyneeseen tietoon. 

Tässä kehittämistyössä keskitytään CRM-järjestelmän käyttöönotossa ihmisiin vaikutta-

viin asioihin. 

 

 

1.2 Työn tavoite 

 

Kehittämistyön tavoitteena on selvittää mitkä asiat tulee huomioida käyttöönottoa suun-

niteltaessa, jotta CRM-järjestelmän käyttöönotto onnistuisi. Kehittämistyön tarkoitus on 

kartoittaa ja tehdä näkyväksi CRM-käyttöönottoprojektissa haasteellisiksi todettuja asi-

oita, jotta yritys voi oman strategiansa ja toimintatapojensa rajoissa suunnitella käyt-

töönoton, joka mahdollistaa laajamittaisen ja laadukkaan CRM-järjestelmän käytön.  

 

CRM-järjestelmän käyttöönoton onnistumista on vaikea määritellä yksiselitteisesti. On-

nistumista tulee peilata järjestelmälle asetettuihin tavoitteisiin. Tavoitteita voi olla yrityk-

sestä riippuen esimerkiksi toiminnan tai tiedonkulun tehostuminen, käyttäjätyytyväisyys, 

asiakastyytyväisyyden paraneminen tai järjestelmän käyttöaste. 

  

 CRM-käyttöönottokonsultti Tommi Oksasen (2010, 29) mukaan käyttöönotto on onnis-

tunut, kun 

• kahden vuoden päästä käyttöönottoprojektista vähintään 80 % suunnitelluista 

käyttäjistä käyttää järjestelmää päivittäin 

• järjestelmän käytöstä poistaminen haittaisi liiketoimintaa 

• järjestelmän avulla asiakkaat on opittu tuntemaan aidosti.  

 

Käyttöönoton onnistuminen riippuu monista tekijöistä ja näitä tekijöitä käydään läpi tässä 

kehittämistyössä. Tarkoitus on osoittaa miten moni asia vaikuttaa käyttöönoton onnistu-

miseen ja toisaalta myös CRM-järjestelmästä saatavan tiedon hyödyntämismahdollisuuk-

siin. Kehittämistyön pääpaino on käyttöönotossa, mutta kehittämistyössä sivutaan niitä 

järjestelmän hankkimiseen liittyviä asioita, joilla on vaikutusta käyttöönoton onnistumi-

seen.  
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Kehittämistyön raportin lisäksi kohdeyritykselle tehtiin yhteenveto CRM-järjestelmän 

käyttöönottoon liittyvistä asioista, sekä esitys käyttöönoton muutosjohtamisesta. 

 

 

1.3 Työn toteuttaminen 

 

Kehittämistyön aihe ja työn tavoite vaihtuivat useamman kerran työn aikana. Kuviossa 1 

näkyy mitkä osa-alueet vaikuttivat aiheen valintaan ja tavoitteen uudelleen määrittelyyn. 

Tässä luvussa on kuvattu aiheen ja tavoitteen muodostumisprosessi sekä kehittämistyön 

eteneminen. 

 

 
 

KUVIO 1. Kehittämistyön aiheen valintaan vaikuttaneet tekijät 

 

Kehittämistyön alkuperäinen tavoite oli tehdä kohdeyritykselle CRM-järjestelmän tarve-

kartoitus ja avustaa järjestelmävalintaan liittyvien asioiden analysoimisessa. Työn ensim-

mäinen vaihe oli teoreettiseen viitekehykseen tutustuminen. Alustavasta teoreettisesta 

viitekehyksestä koottiin kirjallisuuskatsaukset toimeksiantajan tarpeiden mukaan. Kirjal-

lisuuskatsauksissa käsiteltiin muun muassa perustietoa CRM-järjestelmistä, miten muut 

yritykset käyttävät CRM-järjestelmää, mitkä ovat CRM-järjestelmien tulevaisuuden tren-

dit ja mitä moduuleita CRM-järjestelmiin yleensä kuuluu.  

 

Aiheen määrittely

Teoreettiseen 
viitekehykseen 
tutustuminen

Aiheen  tarkastelu 
viitekehyksen 

perusteella

Toimeksiantajan 
tarpeet ja 
aikataulut

Työn tavoitteen 
uudelleen 
määrittely

 



9 

Aiheeseen liittyvään kirjallisuuteen tutustumisen aikana CRM-järjestelmän käyttöönot-

toon liittyvät asiat nousivat vähintäänkin yhtä tärkeäksi teemaksi kuin itse järjestelmän 

valinta. Järjestelmän valintaan liittyen yrityksellä oli jo aiempaa kartoitusta tehtynä ja 

tietotekninen asiantuntija vei projektia eteenpäin, joten kehittämistyön pääpaino siirtyi 

käyttöönottoon. Käyttöönottoon liittyvien asioiden tarkastelun teki erityisen mielenkiin-

toiseksi tieto siitä, että CRM-projektin käyttöönoton epäonnistumisen syy ei yleensä ole 

valittu tietojärjestelmä, vaan muun muassa käyttöönoton johtamiseen liittyvät haasteet ja 

projektin vaativuuden aliarviointi.  

 

Alkuperäistä aihetta olisi kannattanut lähestyä tapaustutkimuksen kannalta, koska silloin 

kehittämistyön tarkoitus ei olisi ollut viedä asioita käytäntöön, vaan ainoastaan antaa tut-

kimuksen kautta ehdotus juuri kyseiselle yritykselle sopivasta CRM-järjestelmästä. Tut-

kimukseen oleellisesti liittyvä asia olisi ollut yrityksen prosessien ja epävirallisten toi-

mintatapojen sekä strategian analysoiminen, jotta olisi ymmärretty millaiseen tarpeeseen 

CRM-järjestelmää etsitään. 

 

Kehittämistyötä lähdettiin tekemään alkuperäisen aiheen vuoksi tapaustutkimuksena. 

Tapaustutkimukselle on kuitenkin tyypillistä, että kehittämistyön aihe tarkentuu tai muut-

tuu toimintaympäristöön sekä teoriaan tutustumisen aikana. Niin kävi tässäkin työssä. 

Teorian pohjalta todettiin, että CRM-projektiin liittyy tiiviisti yrityksen liiketoimintastra-

tegian uudistaminen, sekä aiempien ajatusmallien ja toimintatapojen päivittäminen ja 

käytäntöön vieminen. Liiketoiminnan, strategian ja prosessien päivittäminen kuuluu koh-

deyrityksen kokoisessa yrityksessä kuitenkin jollekin muulle kuin kehittämistyönteki-

jälle, joten kyseiset asiat rajattiin pois työstä. Jos edellä mainitut asiat kuuluisivat tämän 

kehittämistyön ytimeen, olisi toimintatutkimuksen valitseminen ollut hyvä vaihtoehto, 

koska toimintatutkimus liittyy oleellisesti ihmisten ja organisaation toiminnan muuttumi-

seen. Toimintatutkimus olisi vastannut kysymykseen: Miten asioiden (strategian ja toi-

mintatapojen) tulisi olla, jotta asiakaskeskeinen ajattelu olisi osa yrityksen strategiaa ja 

toimintatapoja? 

 

Seuraavaksi kehittämistyön päätarkoitukseksi muodostui konkreettisen suunnitelman te-

keminen CRM-järjestelmän käyttöönotosta, joten tutkimuksen lähestymistavaksi valittiin 

konstruktiivinen tutkimus. Konstruktiivisessa tutkimuksessa luodaan uusi tuotos, jonka 
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avulla pyritään muuttamaan käytäntöjä ja myös lisäämään teoriatietoa. Tutkimuskysy-

mykset voisivat olla: Miten CRM-järjestelmä otetaan onnistuneesti käyttöön? Kuinka 

muutos tulee johtaa, jotta uudesta järjestelmästä on tulevaisuudessa hyötyä? 

 

Konstruktiivinen tutkimus lähtee konkreettisesta kehittämistarpeesta, jonka tarkoituksena 

on käytännönläheinen ongelmanratkaiseminen. Konstruktiivisessa toimintatavassa tu-

keudutaan vahvasti teoreettiseen tietoon, mutta siinä ollaan kuitenkin todellisessa toimin-

taympäristössä keräämässä empiiristä tietoa. (Ojasalo, Moilanen & Ritalahti 2010, 65.) 

 

Konstruktiivisen lähestymistavan suurimmaksi haasteeksi tässä kehittämistyössä koettiin 

se, että tutkimuksen tulisi tuoda uutta tietoa, jota voidaan käyttää myös kohdeyrityksen 

ulkopuolella. Konstruktiivisen tutkimuksen periaatteiden mukaan kehittämistyön onnis-

tumista olisi ollut tarkoitus arvioida sen jälkeen, kun järjestelmä olisi otettu käyttöön. 

 

Kohdeyrityksessä tapahtuneiden sisäisten muutosten sekä käyttöönottoprojektin viiväs-

tymisen vuoksi konstruktiivisella työotteella tehty suomenkielinen CRM-järjestelmän 

käyttöönottosuunnitelma ei enää ollut kohdeyrityksen näkökulmasta tavoiteltava loppu-

tulos. Kehittämistyön lopulliseksi tavoitteeksi muodostui CRM-järjestelmän käyttöön-

oton onnistumiseen vaikuttavien tekijöiden selvittäminen. Tämän vuoksi päädyttiin ta-

kaisin tapaustutkimukseen, jonka tarkoituksena oli kerätä tietoa ja tiivistää tieto helposti 

luettavaan muotoon, jotta kohdeyritys voisi itse suunnitella onnistuneen käyttöönoton, 

joka mahdollistaisi järjestelmän laadukkaan käytön.  

 

Kohdeyrityksellä ei ole kokemusta vastaavanlaisesta projektista tai kyseistä projektia ei 

ole ainakaan dokumentoitu, joten oli tärkeää jatkaa tiedon keräämistä teoreettiselta poh-

jalta ja syventää tietoa empiirisesti.  

 

CRM-järjestelmät sekä niiden käyttöönotto olivat kehittämistyöntekijälle vieraita ja aihe-

alueesta tarvittiin syvällistä kokemusperäistä lisätietoa, joten tutkimuksen empiirisessä 

osassa kerättiin kvalitatiivista tietoa kolmella haastattelulla. Kvalitatiivisten haastattelu-

jen analysoituja tuloksia käytettiin taustatietona kehittämistyön tekemisessä. Kohdeyritys 

toivoi, että tietoa kerätään B2B segmentillä toimivista suurista ja kansainvälisistä yrityk-

sistä, joten haastateltavat valittiin tätä periaatetta noudattaen.  
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Ensimmäiseksi haastateltiin tietojärjestelmiä myyvää palvelupäällikköä, jonka organisaa-

tiossa otettiin vuosi sitten CRM-järjestelmä käyttöön. Haastateltava koki ristiriitaiseksi 

sen, paljonko hän pystyi kertomaan käyttöönottoprojektin toteuttamisesta, koska hänen 

työnantajansa myy tietojärjestelmien käyttöönottopalveluita. Toisena haasteena haastat-

telussa oli se, että kyseisten yritysten kulttuuri saattaa huomattavasti poiketa kohdeyri-

tyksen kulttuurista, joten identtisesti suoritettu käyttöönottoprojekti ei takaa hyviä tulok-

sia. Ensimmäisessä haastattelussa saadut vastaukset olivat kuin CRM-järjestelmän käyt-

töönoton oppikirjasta, joten ei ihmekään, että työntekijät oli saatu motivoitua ja käyttöön-

otto oli onnistunut ongelmitta. 

 

Toiseksi haastateltiin CRM-järjestelmän tukihenkilönä toiminutta ihmistä, jonka osas-

tolla CRM:ää alettiin käyttämään esimiehen vaihdoksen yhteydessä. Järjestelmä oli aiem-

min otettu käyttöön yrityksen muissa osissa. Tämän henkilön haastattelussa korostui uu-

sien henkilöiden kouluttamista, motivointia ja osastojen välistä yhteistyötä koskevat asiat. 

Kyseisessä yrityksessä kirjallista ohjeistusta oli todella vähän, eikä uusille käyttäjille an-

nettu käyttökoulutusta. 

 

Kolmannessa haastattelussa haastateltiin henkilöä, joka oli ollut mukana useassa CRM-

järjestelmän käyttöönotossa käyttäjän roolissa ja jonka organisaatiossa oli meneillään 

CRM-järjestelmän uudelleen käyttöönotto. Tässä haastattelussa korostui järjestelmän 

helppokäyttöisyyden, tietojärjestelmien integroimisen ja käyttöönoton jälkeisen seuran-

nan merkitys.  

 

Yllämainitut haastattelut olivat puolistrukturoituja eli haastattelulla oli runko, josta 

sai poiketa. Haastattelukysymykset löytyvät liitteestä 1. Haastattelun onnistumisen kan-

nalta luottamuksen saavuttaminen oli oleellista, koska haasteellista oli saada luottamusta 

täysin vierailta ihmisiltä, ja erityisesti tilanteessa, jossa haastateltavaa rajoitti hänen työ-

tehtävänsä ja vaitiolovelvollisuutensa.  

 

Haastattelut litteroitiin eli kirjoitettiin puhtaaksi. Haastattelujen analysointivaiheessa yri-

tettiin löytää yhteys teoriaan. Haastattelujen avulla pyrittiin myös löytämään asioita, joita 

kehitystyöntekijä ei ollut havainnut teoreettiseen viitekehykseen tutustuessaan. 

 

Lähdekirjallisuudesta oli jo aiemmin löytynyt haastateltavien merkitykselliseksi kokemat 

käyttöönoton ja käytön edistäjät sekä taannuttajat. Haastatteluiden perusteella ei löytynyt 
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yhtenäisiä teemoja, joita olisi tullut tutkia lisää. Haastatteluissa esille tulleita asioita ei ole 

erikseen esitelty kehittämistyön raportissa, koska tulokset eivät tuoneet lisäarvoa. Alku-

peräisen suunnitelman mukaan haastatteluja piti tehdä kuusi, mutta haastattelut keskey-

tettiin, koska haastatteluiden ei uskottu tuovan tavoiteltua lisäarvoa työlle.  

 

Haastattelujen jälkeen kehittämistyöntekijä tutustui teoreettiseen viitekehykseen yrittäen 

löytää ulkomaisista tutkimuksista lisäarvoa ja uutta näkökulmaa työhön. Aiheen rajaami-

nen olikin haasteellista, koska CRM-järjestelmän käyttöönotto on laaja-alainen projekti, 

joka ulottuu monelle eri osa-alueelle. Tasapainon löytäminen käsiteltävien aiheiden va-

litsemisen ja aiheiden tutkimisen syvällisyyden välillä oli haastavaa. Liian moneen asiaan 

paneutuminen olisi aiheuttanut asioiden pinnallisen käsittelyn ja aiheesta toiseen pomp-

pimisen, kun taas kehittämistyön rajaaminen muutamaan aiheeseen olisi tehnyt työstä yk-

sipuolisen. 

 

 

1.4 Työn rajaus ja rakenne 

 

Työn rajaus oli haasteellista, koska CRM-järjestelmän käyttöönottoon liittyy kiinteästi 

monta vaihetta ja käyttöönottoa voidaan katsoa monesta eri näkökulmasta. Tässä työssä 

tarkastellaan CRM-järjestelmän käyttöönoton onnistumiseen vaikuttavia asioita ihmisten 

ja muutoksen johtamisen näkökulmasta, mutta ei tehdä konkreettista käyttöönottosuunni-

telmaa kohdeyritykselle. Kuviossa 2 on kuvattu kriittisiä käyttöönoton osa-alueita, jotka 

vaikuttavat käyttöönoton onnistumiseen.  
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KUVIO 2. Onnistuneen käyttöönoton osa-alueet 

 

CRM-järjestelmän hankintaan liittyy paljon mielenkiintoisia asioita, joita tässä työssä ei 

huomioida. Sivuutettuja asioita ovat muun muassa sopimuskysymykset, tietosuoja-asiat, 

järjestelmien hinnoittelumallit, sekä toimittaja- ja tuotevalinta. CRM-järjestelmän valin-

taan johtaneet toimenpiteet ja perustelut jätetään myös käsittelemättä.  Kehittämistyössä 

ei oteta kantaa kohdeyrityksen strategian eikä liiketoimintaprosessien ja CRM-järjestel-

män yhteensopivuuteen, vaikka yhteensopivuuden kriittinen tarkasteleminen on oleelli-

nen osa onnistuneen CRM-järjestelmän pohjatyötä. Myyntiprosessi on CRM-järjestel-

män selkäranka, mutta tässä työssä ei ole käsitelty myyntiprosessin ja CRM-järjestelmän 

suhdetta. 

 

Jokaisessa kulttuurissa on erilaiset arvot, jotka ohjaavat ihmisten käyttäytymistä ja toi-

mintaa. Työn rajaamiseksi tässä työssä käyttöönottoprojektia lähdettiin tarkastelemaan 

ensisijaisesti suomalaisesta näkökulmasta, suomalaisille tyypillisen motivaatiotekijöiden 

ja johtamistyylien kautta. Eri kulttuurien tuntemus ja toimiminen eri kulttuurit huomioon 

ottavalla tavalla on kuitenkin oleellinen osa monikulttuurisen organisaation tehokasta toi-

mintaa. Luvussa 4.2 on käsitelty monikulttuurisen ympäristön vaikutuksia CRM-järjes-

telmän käyttöönottoon, viestintään ja esimiestyöhön. 
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Teoreettinen viitekehys, empiirinen tutkimus ja kehittämistyöntekijän kommentit kulke-

vat tässä raportissa rinnakkain. Aiheeseen oleellisesti liittyvät teemat jaetaan raportissa 

kolmeen osaan. Luku kaksi sisältää määritelmiä sekä tietoa CRM:stä ja CRM-järjestel-

mistä. Luvussa kolme esitetään teoriaa muutoksen johtamisesta, joka on CRM-järjestel-

män käyttöönoton onnistumiseen oleellisesti liittyvä tekijä. Neljännessä luvussa kerro-

taan mitkä muut asiat vaikuttavat CRM-järjestelmän käyttöönoton onnistumiseen. Rapor-

tin viimeisessä luvussa arvioidaan kehittämistyön onnistumista ja kerrotaan johtopäätök-

siä. 

 

 

1.5 Kohdeyritys ja CRM  

 

Kohdeyritys toimii business-to-business ympäristössä. Toimialalla on paljon korkeasti 

koulutettuja asiantuntijoita. Kohdeyritys on omalla toimialallaan markkinajohtaja Suo-

messa, mutta sillä on toimipisteitä myös ulkomailla. Yrityksellä ei tällä hetkellä ole käy-

tössä yhtenäistä CRM-järjestelmää, vaan asiakastieto on erillisissä tiedostoissa. CRM-

järjestelmän hankintaa valmisteltiin jo muutama vuosi sitten, mutta silloin järjestelmää ei 

otettu käyttöön. 

 

Tilastokeskuksen 2011 keväällä tekemän tutkimuksen mukaan yli sadan työntekijän yri-

tyksissä 61 %:lla oli käytössä CRM-järjestelmä ja 51 % yli 100 työntekijän yrityksistä 

käytti CRM:stä saatavaa tietoa asiakastietojen analysointiin (Tietotekniikan käyttö yri-

tyksissä 2011, 38–39). Kohdeyritys on suurehko yritys, joten CRM-järjestelmä on tar-

peellinen, jotta saadaan kerättyä asiakastieto yhteen paikkaan ja tarvittaessa analysoitua 

asiakastietoa.  

 

CRM-järjestelmä halutaan erityisesti myynnin tueksi, mutta kohdeyritys on kiinnostunut 

myös siitä mihin muuhun CRM-järjestelmää voisi käyttää. Yrityksellä on neljä päätoi-

mista myyntipäällikköä ja heillä yksi esimies. CRM tulee käyttöön edellä mainitulle vii-

den hengen myyntitiimille, sekä noin sadallekolmellekymmenelle asiakasrajapinnassa 

toimivalle työntekijälle. 
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2 CRM JA CRM-JÄRJESTELMÄT  

 

Tämän luvun alussa on esitetty erilaisia määritelmiä ja näkökulmia laaja-alaisesti ymmär-

retylle CRM-termille. Kehittämistyössä keskitytään CRM-järjestelmän käyttöönottoon, 

joten aihetta käsitellään CRM-järjestelmän näkökulmasta. Luvussa kerrotaan millaisia 

hyötyjä CRM:stä voidaan saada, mihin CRM-järjestelmän toiminnallisuuksia voidaan 

käyttää ja mikä on oleellista järjestelmän käytettävyyden kannalta. Lisäksi luvussa perus-

tellaan miksi CRM-järjestelmä tulisi integroida yrityksen muihin tietojärjestelmiin. Lop-

puun on tehty yhteenveto CRM-järjestelmien tulevaisuudennäkymistä. Tätä lukua lu-

kiessa on muistettava, että CRM-järjestelmälle määritetyt vaatimukset, tavoitteet ja käy-

tännöt ovat jokaisessa yrityksessä erilaisia. 

 

 

2.1 CRM ja asiakkuudenhallinta  

 

CRM on asiakaskeskeinen ajattelutapa, joka tulee jalkauttaa koko organisaatioon. Poh-

jimmiltaan kysymys on siis vaativasta yritystason kulttuurimuutoksesta, jossa CRM-jär-

jestelmä on vain yksi apuväline. (Grass & Sahlsten 2012, 3.) 

 

CRM:n kolme tärkeää osa-aluetta ovat yrityksen strategia, prosessit ja CRM-järjestelmä 

(kuvio 3). Tietojärjestelmistä on muodostunut keskeinen osa CRM-ajattelua, joten CRM-

termiä on alettu käyttämään yhä enemmän asiakashallinnan tietojärjestelmistä (Ojasalo 

& Ojasalo 2010, 122; Löyhtänä & Kortesuo 2011, 21).  

 

KUVIO 3. CRM:n osa-alueet 

 

Buttle (2009, 4) jakaa CRM-järjestelmät neljään käyttötarpeen perusteella. Strateginen 

CRM tukee asiakaskeskeistä liiketoimintaa. Toiminnallinen CRM ohjaa asiakasrajapin-

Strategia 

CRM 

CRM-järjestelmä Prosessit    
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tojen prosessityökaluja. Analyyttisen CRM:n tavoitteena on analysoida tietoa, jotta voi-

daan tunnistaa liiketoimintamahdollisuuksia. Kumppanuus CRM:ssä tietoa jaetaan orga-

nisaation rajojen yli esimerkiksi asiakkaalle tai toimittajalle. 

 

Sanaa CRM käytetään enenevässä määrin asiakkuudenhallinnan tietojärjestelmistä, mutta 

asiakkuudenhallintaan liittyvässä kirjallisuudessa korostetaan, että CRM ei ole pelkästään 

tietojärjestelmä. CRM koostuu kolmesta yhtä tärkeästä osasta: ihmisistä, prosesseista ja 

tietojärjestelmästä. Asiakkuudenhallinnasta on jopa kirjoitettu kirjoja, joissa ei edes käsi-

tellä CRM-järjestelmiä, koska järjestelmistä tai niiden hankkimisesta on hyötyä vasta sen 

jälkeen, kun organisaatiossa ymmärretään mitä asiakkuudenhallinta tarkoittaa ja mitä 

hyötyä asiakkuudenhallinnasta voi yritykselle olla.  

 

CRM määritellään näkökulmasta riippuen joko tietojärjestelmä- tai asiakkuuspainottei-

sesti. CRM:n voidaan katsoa olevan termi, joka yhdistää liiketoiminta-ajattelun sekä sitä 

tukevan tietojärjestelmän. Asiakkuudenhallintaa ovat toimenpiteet, joilla yritys ylläpitää 

asiakassuhteitaan koko asiakassuhteen elinkaaren ajan (Tieke 2013).  

 

Kirjallisuudessa asiakkuudenhallintaa tarkastellaan monesti kolmella eri osa-alueella: 

markkinoinnissa, myynnissä ja asiakaspalvelussa. Asiakkuudenhallinnan kehittäminen 

kannattaa aloittaa siltä osa-alueelta, josta arvioidaan saatavan nopeimmat hyödyt liiketoi-

minnalle.  (Grass & Sahlsten 2012, 3-4.) 

 

 

2.2 CRM:n hyödyt 

 

Yhtenä CRM:n tavoitteena on sekä asiakkaalle että myyjälle hyödyllisten pitkäaikaisten 

asiakassuhteiden luominen. CRM:n hyötyjen tarkoitus on maksimoida asiakkaalle tuo-

tettu arvo ja kasvattaa yrityksen tuottavuutta. Kuvioon 4 on kerätty CRM järjestelmän 

hyötyjä myynnin, markkinoinnin, asiakaspalvelun ja asiakkaan näkökulmasta. 
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KUVIO 4. CRM-järjestelmien hyötyjä (Oksanen 2010; Löyhtänä & Kortesuo 2011; 

Grass & Sahlsten 2012; Selin & Selin 2013) 

 

CRM-järjestelmän kautta voidaan saada kilpailuetua kasvavan asiakasuskollisuuden sekä 

palvelun parantamisen kautta. Järjestelmän avulla on mahdollista tehokkaammin kerätä 

ja jakaa tietoa sekä parantaa organisaation kykyä oppia. (Nguyen, Sherif & Newby 2007, 

113.) 

 

Yrityksissä kansainvälisyys on lisääntynyt. Yritysten asiakkaat saattavat toimia eri maan-

tieteellisillä alueilla. CRM-järjestelmään voidaan kerätä tietoa eri markkina-alueilta ja 

kerätyn tiedon kautta voidaan tarkastella kansainvälisten markkinoiden kehittymistä. 

Kansainvälisten markkinoiden ymmärtäminen mahdollistaa palvelun laadun parantami-

sen sekä lisää ennustettavuutta. Markkinoiden kehittymisen ymmärtämisen kautta voi-

daan antaa lisäarvoa myös asiakkaalle. 

 

Hyödyn saavuttaminen on kuitenkin riippuvainen siitä, kuinka ajantasaista ja tarpeellista 

yrityksen hallussa oleva tieto on yrityksen liiketoiminnan kannalta. Yllä mainitut hyödyt 
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ovat yleisiä CRM:n avulla saavutettavia hyötyjä, mutta jokainen yritys määrittelee itse, 

millaisia hyötyjä se tavoittelee. 

 

 

2.3 CRM-järjestelmät 

 

Järjestelmän tulisi tukea asiakaspalvelu-, markkinointi- ja myyntiprosesseja. Mitä laajem-

min järjestelmä on käytössä asiakasrajapinnassa, sitä paremmin asiakkaiden tarpeisiin 

voidaan vastata. Tämän kautta asiakas on tyytyväisempi, voidaan tehdä lisämyyntiä ja 

sen kautta tehdä parempaa tulosta. (Grass & Sahlsten 2012, 6.) 

 

CRM-järjestelmän kivijalka on ajan tasalla oleva asiakasrekisteri, joka sisältää asiakkai-

den perustiedot sekä heidän yhteyshenkilöidensä nimet. Grass ja Sahlsten (2012, 5) kir-

joittavat, että parhaimmillaan CRM-järjestelmässä on näkyvissä kaikki asiakkuuteen ja 

asiakkaaseen liittyvät tiedot, asiakkaalle lähetetyt asiakirjat, asiakkaan ilmoittamat ongel-

mat ja ongelmien ratkaisujen edistyminen, sekä asiakkuuden hoitoon liittyvät suunnitel-

mat. Järjestelmässä tulee olla kaikille näkyvillä yrityksen aktiiviset myyntiprojektit, asi-

akkaille kohdistetut markkinointitoimenpiteet ja lisämyyntimahdollisuudet. 

 

Oksasen (2010) mukaan CRM-järjestelmää voidaan käyttää tehokkaasti, kun järjestel-

mään on syötetty lisäksi projektitiimin kokoonpano, asiakkaan kanssa käyty kirjeen-

vaihto, muistiinpanot tapaamisista ja lyhyt kuvaus asiakassuhteen kehittymisestä. Myyn-

titiimiä varten CRM-järjestelmässä tulee olla yhteiset asiakirjapohjat, myyntitiimin mit-

tarit ja myyjien budjetit sekä aikataulut.  

 

Tärkeää on, että järjestelmästä löytyy ja sieltä pystytään suodattamaan juuri se tieto, joka 

on oleellista liiketoiminnalle. Turhan tiedon syöttäminen CRM-järjestelmään vie turhaan 

resursseja ja vaikeuttaa oleellisen tiedon löytämistä. Motivaatio järjestelmän käyttämi-

seen vähenee, jos tiedon syöttäminen CRM:ään on liian aikaa vievää ja jollei järjestelmän 

käytöstä hyödytä. 

 

On tärkeä muistaa, että CRM-järjestelmälle asetetut tavoitteet määritellään sen perus-

teella, millaista tietoa kyseinen yritys liiketoiminnassaan tarvitsee ja sitä kautta sen mil-

laista sisältöä, rakennetta ja toiminnallisuutta tulisi järjestelmässä käyttää. Samalla toi-

mialalla toimivilla samankokoisilla yrityksillä saattaa olla erilaiset prosessit ja yritykset 
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saattavat tavoitella CRM-järjestelmällä aivan erilaisia hyötyjä. Tämän vuoksi vaadittavat 

ominaisuudet voivat olla todella erilaisia. Oleellista on, että vasta selkeiden tavoitteiden 

ja liiketoimintaprosessien kuvaamisen jälkeen voidaan tehdä luotettavat vaatimusmäärit-

telyt järjestelmälle. CRM-järjestelmien hankinnoissa voidaan edetä esimerkiksi kuvion 5 

mukaisesti. Tärkeää on huomata, että tavoitteet ovat hankintaprosessin lähtökohta ja pro-

jektin onnistuminen voidaan tehdä tarkastelemalla tavoitteiden saavuttamista. 

 

 
 

Kuvio 5. CRM-järjestelmän hankintaprosessi yksinkertaistettuna 

 

CRM-projekti on yleensä laaja projekti. CRM-projektin käynnistämiseen sopivaa aikaa 

ei helposti löydy. Vaikka useasti CRM-käyttöönotossa edetään edellä kuvatulla suunni-

telmallisella tavalla, niin joskus nopea toiminta vähentää riskejä. Jos CRM-järjestelmän 

tarve ja lähtötilanne yrityksessä ovat selkeitä, niin nopeat ja ketterät menetelmät mahdol-

listavat hyötyjen saavuttamisen nopealla aikataululla. Nopealla tempolla tehdyt käyttöön-

otot eivät kuitenkaan vapauta pitkäntähtäimen suunnittelusta ja velvoitteista. Nopealla 

tempolla toteutetuissa CRM-projekteissa etuna on se, että suunnitelmia tehdään vasta sen 

jälkeen kun on jo saatu kokemuksia uuden järjestelmän käytöstä. (Vineyard 2014.) 

 

Nopealla tempolla tehdyt käyttöönotot sopivat lähinnä pienille tai keskisuurille yrityk-

sille. Suurissa ja kansainvälisissä yrityksissä suunnittelun tarve korostuu, koska mahdol-
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listen korjausliikkeiden tekeminen on vaikeampaa. Nopealla tempolla tehtyjä käyttöön-

ottoja perustellaan sillä, että edes jonkun järjestelmän käyttöönotto on parempi asia, kuin 

massiivisen kilpailutus- ja käyttöönottoprojektin siirtäminen tulevaisuuteen. 

 

CRM-järjestelmien lisääntymisen vuoksi myös järjestelmien toimittajien määrä on kas-

vanut. Samanaikaisesti toimittajien yleinen osaamistaso on laskenut. Toiset toimittajat 

ovat keskittyneet pelkästään CRM-järjestelmiin, kun taas toiset myyvät muitakin tietojär-

jestelmiä. Osa toimittajista myy omaa tuotettaan ja osa myy päämiehensä tai kumppa-

ninsa tuotetta. Joillain toimittajilla saattaa olla useampikin kuin yksi CRM-järjestelmä 

valikoimassa ja jotkut toimittavat järjestelmää vain jollekin tietylle toimialalle. (Oksanen 

2010, 184–185.) 

 

CRM-järjestelmän voi ostaa perinteisesti lisenssillä yrityksen omalle palvelimelle, jolloin 

ylläpitovastuu on yrityksellä itsellään. Toinen ääripää on vuokrata järjestelmä pilvipalve-

luna, jolloin ylläpitovastuun hoitaa joku toinen yritys. Näiden kahden hankintatavan vä-

lille jää monta muutakin vaihtoehtoa. (Oksanen 2010, 189).  

 

Rosti ja Rosti (2014) kirjoittavat, että perinteinen lisenssiratkaisu on tietoturvaltaan ja 

integrointimahdollisuuksiltaan pilvipalvelua parempi. Pilvipalvelun eduksi he luettelevat 

muun muassa nopeamman käyttöönoton, tiedon varmistamisen, keskitetyt versiopäivi-

tykset sekä ylläpitoon tarvittavat pienemmät resurssit. 

 

Erityisesti pilvipalveluina tarjottavissa CRM-järjestelmissä on trendi, että CRM järjestel-

mät rakennetaan paketeista, joihin kuuluu erilaisia moduuleita tarpeesta riippuen. Hinta 

riippuu valituista moduuleista ja palveluista. On olemassa myös toimittajia, jotka ovat 

tehneet lisämoduuleita tietyille toimialoille. On muistettava, että pieneltä tuntuva lisäys 

saattaa olla merkittävä kustannuksellinen lisäys. Tarjouksia pyydettäessä ja hintoja ver-

taillessa tulisi olla täysin selvillä mitä tarvitaan ja mitä ei. Varmuuden vuoksi ei kannata 

ottaa yhtään toiminnallisuutta, joka ei tuo lisäarvoa liiketoiminnalle. 

 

Ohjelmistoon erikseen lisättävien moduulien mahdollisuudet kannattaa ottaa huomioon, 

koska ne ovat tällä hetkellä yleisin tapa räätälöidä CRM-järjestelmiä. Moduuli voi olla 

maksullinen tai maksuton. Moduulin voi toimittaa alkuperäinen järjestelmän toimittaja 

tai jokin kolmas osapuoli. (Hämäläinen 2013.)  
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Järjestelmiä yhdistäviä perusmoduuleita on vaikea vertailla. Toimittajat ilmoittavat mo-

duulinsa sekä ominaisuutensa eri tavalla luokiteltuina. Kaikkien toimittajien internetsi-

vustolta ei löydy kuvauksia toiminnoista, saati sitten erittelyä B2B ja B2C järjestelmissä 

yleensä käytettävistä ominaisuuksista. 

 

CRM-järjestelmän ominaisuudet ovat tärkeitä, mutta sitäkin tärkeämpää on, että käyttäjät 

huomaavat tarpeeksi ajoissa asiakkaan tarpeet sekä tilanteet ja reagoivat niihin välittö-

mästi. CRM-järjestelmässä olevan tiedon laatu on oleellisempi asia, kuin itse järjestelmä 

tai sen ominaisuudet. Järjestelmän oikeat käyttäjät ja luotettava asiakastieto tekevät 

CRM-järjestelmästä merkityksellisen. (Taber 2012.)  

 

CRM-järjestelmän käytön avulla pyritään rakentamaan omaa liiketoimintaa, palveluja tai 

tuotteita kannattavaan suuntaan. CRM-järjestelmän avulla voidaan suunnitella yrityksen 

tulevaa toimintaa, jos järjestelmään onnistutaan kirjaamaan tietoa, jonka avulla pystytään 

ennustamaan asiakkaan toiminnassa tapahtuvia muutoksia.  

 

Järjestelmässä olevan tiedon on oltava laadukasta, jos tietoa halutaan hyödyntää syste-

maattisen analysoinnin kautta. Tiedon laatuun vaikuttaa muun muassa järjestelmän help-

pokäyttöisyys ja selkeys, sekä käyttöohjeiden täsmällisyys. Tietoa on säännöllisesti tar-

kastettava, jotta tiedon laatu järjestelmässä pysyy hyvänä. Jokaiselle CRM-järjestelmästä 

löytyvälle asiakkaalle tulisi nimetä vastuuhenkilö, jonka vastuulla on pitää asiakastieto 

ajan tasalla. Jos vastuuhenkilöllä on asiakkaita todella paljon, voidaan asiakkaiden perus-

tietojen tarkastamisessa käyttää kaupallisia yritysrekistereitä (Rosti & Rosti 2014). 

 

 

2.4 CRM-järjestelmien integraatiot 

 

Suotavaa on, että samaa tietoa sisältävät tietojärjestelmät eivät ole toisistaan täysin irral-

lisia, vaan niiden välillä on integraatiota. Integraation avulla vältytään asioiden kirjaami-

selta moneen järjestelmään ja toisaalta käyttäjät saavat integraation avulla käyttöönsä 

enemmän tietoa. (Oksanen 2010, 167–172.) 

 

Asiakkuudenhallintajärjestelmästä on eniten hyötyä, jos sen avulla löytyy helposti kaikki 

asiakkuuteen liittyvä oleellinen tieto. Oleellinen tieto löytyy, jos CRM-järjestelmä on in-
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tegroitu tai jos se keskustelee muidenkin yrityksen tietojärjestelmien kanssa. CRM-jär-

jestelmä voidaan yhdistää esimerkiksi toiminnanohjausjärjestelmään, sähköposti- ja ka-

lenterijärjestelmiin, Business Intelligent ja asiakkuuksien analyysityökaluihin, kyselyjär-

jestelmiin, sähköisiin uutiskirjejärjestelmiin, työkaluohjelmiin (esim. Excel ja Word) ja 

ulkoisiin yritysrekistereihin. (Rosti & Rosti 2014.) 

 

Toiminnanohjausjärjestelmän (ERP) ja CRM-järjestelmän suhdetta pohditaan monesti. 

Riittääkö toinen järjestelmistä vai tarvitaanko molemmat? On huomattava, että asiakkaat 

ovat muuttuneet vaativammiksi, eikä ERP-järjestelmän avulla yleensä saavuteta tarvitta-

vaa kilpailuetua. CRM-järjestelmän tarkoituksena on tuoda lisäarvoa asiakassuhteeseen 

ja toisaalta tehostaa tiedonkulkua yrityksen sisällä. Yleensä ERP-järjestelmää ei ole suun-

niteltu näitä asioita silmälläpitäen. Joissain pienissä yrityksissä EPR-järjestelmää ei tar-

vita, koska CRM-järjestelmää voidaan käyttää jopa toiminnanohjausjärjestelmänä (Toi-

minnanohjaus 2011). 

 

Joissain taloushallinnon ohjelmissa on tietoa, jota myös CRM:stä löytyy. Taloushallinnon 

ohjelmia ei ole kuitenkaan suunniteltu asiakkuuksien hallintaa varten. (Toiminnanohjaus 

2011). Taloushallinnon ohjelman integrointimahdollisuutta CRM-järjestelmään kannat-

taa harkita. Oksasen mukaan integroinneissa on kuitenkin pidettävä huolta siitä, että in-

tegrointi tapahtuu vain yhdestä ohjelmasta toiseen. Toiseen syötetään tieto ja se siirtyy 

automaattisesti toiseen ohjelmista, näin tieto pysyy laadukkaana, kun sitä päivitetään vain 

yhteen järjestelmään. (Oksanen 2010, 171.) 

 

Integraatiossa yksi perustavaa laatua oleva periaate on se, että eri järjestelmissä tulee olla 

asiakkaalle yksi yhteinen tunniste. Asiakkaita tai asiakkaan projekteja ei saa kirjata eri 

nimillä järjestelmään. Tärkeää on myös se, että eri järjestelmissä samoja asioita kutsutaan 

samoilla termeillä. Jos termien yhtenäistäminen ei ole mahdollista, tulee käyttäjille sel-

ventää mitkä termit tarkoittavat samaa asiaa. 

 

Asiakkuuksien hoitoon kuuluu oleellisesti myös sähköpostit ja kalenterimerkinnät, joten 

CRM-järjestelmän sekä sähköpostin ja kalenterin tulisi olla yhteydessä toisiinsa. Asiak-

kaan kanssa käytyjen sähköpostikeskustelujen ei tulisi jäädä ihmisten sähköpostilaatik-

koihin, vaan niiden tulisi tallentua myös CRM-järjestelmään. CRM-järjestelmän kalente-

rissa tulisi näkyä kaikki aktiviteetit ja tehtävät, joita on suunniteltu ja sovittu. (Rosti & 

Rosti 2014.)  
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Tässä kehittämistyössä nostetaan esille tietojärjestelmien integraation merkitys käyttöön-

oton onnistumisen edistäjänä, mutta ei tehdä suunnitelmaa järjestelmien integroimiseksi. 

Tietojärjestelmien integraatio on laaja kokonaisuus, joka tukee CRM:n käyttöä ja se voi-

daan nähdä kokonaan erillisenä projektina käyttöönottoprojektin rinnalla. 

 

 

2.5 CRM-järjestelmien tulevaisuuden näkymät 

 

CRM-järjestelmät kehittyvät nopeasti. Tähän lukuun on tehty yhteenveto CRM-trendeistä 

alan asiantuntijoiden blogikirjoitusten ja CRM-konsulttien kotisivuilla olevien tekstien 

perusteella.  

 

Professori Jari Salo Oulun yliopistosta arvioi CRM:n trendejä, Talentumin CRM 2013 

tapahtumassa: 

1. Kilpailussa pärjätäkseen yrityksen tulee luoda erinomaisia asiakaskokemuksia ja 

menestyksekkäästi tunnistaa asiakkaitaan.  

2. Strategisella tasolla siirrytään uusiin teknologioihin ja asiakaskokemuksen merki-

tys nousee tärkeämmäksi.  

3. Teknologian tasolla välineet kehittyvät ja niitä pystytään integroimaan aiempaa 

paremmin. Saadaan tietoa, jonka avulla parannetaan johtamista ja luodaan parem-

pia asiakaskokemuksia.  

4. Markkinoinnissa siirrytään vaiheeseen, jossa halutaan ymmärtää asiakkaan käyt-

täytymistä ja luoda kokemuksia. 

 

Perinteisesti CRM-järjestelmiä ei ole luotu käyttäjäystävällisyyttä ajatellen. Tulevaisuu-

dessa CRM-järjestelmien ympärille rakennetaan työskentelyä helpottavia sovelluksia. 

Suomalainen sovellus on esimerkiksi Punos Mobilen Meeting Assistant, jonka avulla ko-

kouksissa raportointi, ja tarjousten ja muistiinpanojen jakelu tapahtuu nopeasti kaikilla 

mobiililaitteilla. Toinen suomalainen yritys eCraft tekee helppokäyttöisiä sovelluksia 

muun muassa Microsoft Dynamicsin CRM-järjestelmän päälle. Uusissa sovelluksissa 

käyttäjä näkee vain sen hetkisen tehtävän kannalta oleelliset tiedot. (TEKES 2013a, 

2013b.) 
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”CRM -järjestelmienkin puolella on nähtävissä muutosta, jossa suurien yksittäisten in-

vestointien sijaan pyritään integroimaan yritystoimintaan vain tarvittavia järjestelmän 

osasia.” (Alén & Temonen 2012, 28.) 

 

CRM-järjestelmien räätälöinti vähenee ja tulevaisuudessa tullaan käyttämään valmiita 

ohjelmistopohjia sekä niihin lisättäviä sovelluksia. Järjestelmien integroiminen toisiinsa 

lisääntyy edelleen, koska päällekkäiset järjestelmät vähentävät CRM:n käyttöä, tietoa ei 

ole mielekästä kirjata moneen paikkaan. CRM järjestelmän kautta ei enää pääasiallisesti 

etsitä historiatietoa päätöksen teon tueksi, vaan halutaan nähdä myös tulevaisuuteen (ku-

vio 6). Tämä merkitsee sitä, että analytiikan vaatimukset tulevat lisääntymään. 

 

KUVIO 6. CRM-järjestelmästä tavoiteltavan tiedon muuttuminen 

 

Ennen järjestelmistä haettiin tietoa ja otettiin ulos raportteja. Nykyään järjestelmät työn-

tävät käyttäjälleen täsmällistä tietoa. Esimerkiksi tarjouksen voimassaolon päättyessä, 

järjestelmä lähettää muistutuksen myyjälle, että nyt olisi aika soittaa asiakkaalle. (Steeri 

2014.) 

 

CRM-konsultti Lauri Leppäaho arvioi tulevaisuuden trendejä 27 vuoden kokemuksella: 

• Asiakkaan kanssa ollaan jatkuvassa vuoropuhelussa, asiakasta kuunnellaan ja 

tältä saadaan ideoita tuotekehitykseen. 

• Tulevaisuudessa tarjoukset rakennetaan sähköisesti, reaaliajassa ja asiakkaan 

kanssa yhdessä. 

• Asiakas valitsee mitä haluaa ostaa ja myyjän tehtävänä on auttaa asiakasta raken-

tamaan parhaan kokonaisuuden. 

• Tärkeää on, että asiakkaat saadaan liiketoimintaan mukaan. CRM- ratkaisujen tu-

lisi olla sellaisia, joissa yhteisöllisyys toteutuu. (Steeri 2014.) 

 

Erityisesti B2C puolella sosiaalinen CRM on nouseva trendi, mutta sosiaalista CRM ale-

taan todennäköisesti käyttämään myös B2B-sektorilla. Myyntiä tullaan tekemään enem-

Historiatieto Tieto nykyhetkestä
Tulevaisuuden 

ennustaminen ja 
täsmätieto
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män samojen lainalaisuuksien perusteella, kuin kuluttajapuolella (Lundalogik 2014). Pal-

jon puhutaan myös markkinoinnin ja myynnin automatisoimisesta. B2B myynnin arvioi-

daan tulevaisuudessa muuttuvan verkossa tehtäväksi (Steeri 2014).  

 

Sosiaalinen CRM on tulossa myös B2B-sektorille. Sosiaalisen CRM:n yleistyminen 

muuttaa järjestelmän käyttöä. Markkinoinnin, myynnin ja asiakaspalvelun lisäksi CRM-

järjestelmää käyttävät myös henkilöt, jotka on palkattu etsimään kehityskohteita sosiaa-

lisesta CRM:stä löytyvien vinkkien perusteella. Sosiaalisen CRM:n yhteisöllisissä inno-

vaatioprosesseissa saattaa syntyä myös ideoita, joita esimerkiksi asiakkaat tai muut vai-

kuttajat ehdottavat yritykselle. (Hoyos 2014.) 

 

Sosiaalisen CRM:n kautta saavutetaan monia uusia hyötyjä. Muun muassa yritysten pe-

rinteiset markkinointikustannukset laskevat, yritykset saavat palautetta asiakastyytyväi-

syydestä nykyistä nopeammin, yritykset voivat hyötyä asiakkaiden innovatiivisista ehdo-

tuksista, tarjota asiakkaalle uuden interaktiivisen kokemuksen ja ymmärtää asiakkaiden 

merkityksen vaikuttajina sekä arvostelijoina. (Hoyos 2014.) 

 

Big Datan käyttöä ei paljoa käsitelty tulevaisuuden B2B CRM-trendien kohdalla, mutta 

tulevaisuuden markkinoinnin trendien kohdalla Big Datan käyttöä korostetaan. Big Datan 

hyödyntämisestä CRM-järjestelmän kanssa saisi tehtyä ajankohtaisen ja mielenkiintoisen 

tutkimuksen. 

 

Pilvipalvelut eli netissä olevat kuukausimaksulliset CRM-järjestelmät yleistyvät. Samaan 

aikaan järjestelmät tukevat yhä useampia päätelaitteita ja sovelluksista on tullut jousta-

vampia. Nämä asiat helpottavat CRM:n käyttöä, koska tietoa voidaan lisätä missä vain ja 

koska tahansa. (Market-Visio 2011, 2014.) 

 

Kilpailu järjestelmien välillä on kovaa, joten suurin osa CRM-järjestelmiä tekevistä yri-

tyksistä kehittää tuotteitaan trendien perusteella. Isoilla kansainvälisillä toimijoilla on 

mahdollista panostaa tuotekehitykseen, kun taas pienemmät suomalaiset toimijat keskit-

tyvät enemmän juuri meneillään olevan projektin tarpeisiin (Oksanen 2010, 187). Trendit 

vaihtuvat nopeasti, joten vaikka järjestelmä olisi tällä hetkellä viimeisimpien trendien 

mukainen, niin ensi vuonna järjestelmille on jo uudet vaatimukset, eikä kukaan tiedä mikä 

järjestelmistä pysyy parhaiten kehityksen mukana, tai mikä niistä on vuoden päästä aske-

leen muita edellä. 
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Toisaalta Selin & Selin (2013, 120) kirjoittavat kirjassaan, että CRM-järjestelmän toimi-

vuus juuri kyseisen yrityksen tarpeiden ja resurssien näkökulmasta katsottuna on paljon 

merkityksellisempi asia, kuin se onko yrityksellä käytössään viimeisten trendien mukai-

nen CRM-järjestelmä. 
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3 MUUTOKSEN JOHTAMINEN  

 

 

Tässä luvussa muutoksen johtamista lähestytään kirjallisuuden ja kirjallisuudesta löyty-

vien tutkimusten kautta. Näkökulmana on se, että CRM-järjestelmän käyttöönoton onnis-

tumisen kannalta johtaminen, viestintä ja esimiestyö ovat merkityksellisiä. Muutoksen 

johtaminen ja laadukas viestintä ovat oleellinen osa käyttöönottoprojektia, koska useim-

mille ihmisille on tyypillistä, että he suhtautuvat muutokseen varauksellisesti. Tämä luku 

sisältää tietoa siitä, miten ihmisiä voidaan auttaa muutokseen sopeutumisessa. Teoriatieto 

on pyritty hankkimaan tuoreista lähteistä, joten teoria voi joiltain osin poiketa perintei-

sistä johtamisen opeista. 

 

 

3.1 Ihmisten johtaminen 

 

Muutos voi olla ihmisen mielestä positiivinen tai kielteinen. Sekä positiivisessa että kiel-

teisessä muutoksessa ihminen läpikäy viisi vaihetta, jotka on esitetty kuviossa 7. Nämä 

vaiheet ovat: shokkireaktio, passiivinen ja aktiivinen vastustus, passiivinen hyväksymi-

nen ja viimeisenä aktiivinen hyväksyminen. Edellä mainittujen vaiheiden kesto riippuu 

muutoksen laajuudesta. Pienessä muutoksessa vaihe saattaa kestää minuutteja, kun taas 

suuressa se saattaa viedä vuoden. (Yle uutiset 2014.) 

 

 
 

KUVIO 7. Positiivisessa ja kielteisessä muutoksessa läpikäytävät vaiheet (Yle uutiset 

2014) 

 

Ihmisen persoonallisuus ja aiemmat kokemukset vaikuttavat siihen, kuinka nopeasti tai 

hitaasti ihminen sitoutuu muutokseen. Yksilöllisten ominaisuuksien lisäksi muutoksen 

sietokykyyn vaikuttavat muun muassa työn mielekkyys ja sen tarjoamat mahdollisuudet, 

sekä työyhteisön sosiaalinen vuorovaikutus. 

 

Shokkireaktio Passiivinen 
vastustus

Aktiivinen 
vastustus

Passiivinen 
hyväksyminen

Aktiivinen 
hyväksyminen
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Monelle ihmiselle muutos on askel kohti tuntematonta. Askelta tuntemattomaan voidaan 

pitää joko uhkana tai mahdollisuutena. Muutoksen sietokyky on yksilöllistä ja siihen vai-

kuttaa myös ihmisen elämäntilanne. (Virtanen & Sinokki 2014, 162.)  

 

Ihmiset voidaan jakaa kolmeen ryhmään muutokseen sopeutumisen perusteella. 10–20 % 

ihmisistä suuntautuu innokkaasti uusiin asioihin, vaikka eivät vielä tietäisikään, mitä 

muutos tuo tullessaan. Nämä innostujat laittavat muut kriittisesti miettimään toimintaansa 

ja kyseenalaistavat vanhoja tapoja toimia. 10 % ihmisistä kieltäytyy kokonaan kehityk-

sestä, ja loput eli 60–70 % ihmisistä on niin sanottuja olosuhderiippuvaisia kehittyjiä (ku-

vio 8). Organisaatioissa on mielipidevaikuttajia, jotka voivat kuulua mihin tahansa edellä 

mainituista ryhmistä. Mielipidevaikuttajan mielipide vaikuttaa muiden organisaation jä-

senten mielipiteeseen, joten muutoksen hyväksymisen kannalta hänen vaikutuksensa voi 

olla joko negatiivinen tai positiivinen. Esimiehen kannattaa keskustella mielipidevaikut-

tajan kanssa muutoksesta, koska sitä kautta esimies voi saada tukea muutokselle myös 

organisaation epävirallisessa viestinnässä. (Aarnikoivu 2008, 174–176.) 

 

 
 

KUVIO 8. Muutokseen suhtautuminen (Aarnikoivu 2008) 

 

Vaikka moni muutosta tukeva ominaisuus on kiinni ihmisen taidoista, niin työyhteisön 

ilmapiirillä ja yhteisillä toimintatavoilla on suuri merkitys lopputulokseen (Virtanen & 

Sinokki 2014, 162). On tärkeää, että työyhteisön ilmapiiri tukee uusien yhteisten toimin-
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tatapojen käyttöönottoa. Uusien toimintatapojen käyttöönotossa on tärkeää keskittyä sii-

hen, että olosuhderiippuvaiset kehittyjät saadaan vakuutettua käyttöönoton tärkeydestä ja 

toteutumisesta.  

 

Ihmiset voidaan jakaa viiteen tyyppiin sen perusteella, miten he toimivat muutoksen koh-

datessaan (kuvio 9). Nämä viisi tyyppiä ovat passivoituja, vihastuja, asiakeskeiseksi ak-

tivoituja, analysoija ja innostuja. Esimiesten tulisi kiinnittää huomiota erityisesti passi-

voitujaan, koska hän on ainut, joka ei ilmaise itseään, vaan vetäytyy kuoreensa. Vihastu-

jaa esimiehen olisi hyvä hieman hillitä, jottei hän hyökkäisi liian voimakkaasti ja tunne-

pitoisesti muutosta vastaan. (Yle uutiset 2014.)  

 

 
 

KUVIO 9. Viisi erilaista tapaa toimia muutoksessa. Oranssilla merkityt toimintatavat ovat 

ne, joihin esimiehen tulee kiinnittää erityistä huomiota (Yle uutiset 2014) 

 

Työntekijöitä kiinnostavat yrityksessä tapahtuvat asiat ja erityisesti ne asiat, joissa on 

mahdollisuus kehittää omaa työympäristöään. Henkilöstö on entistä sitoutuneempi yri-

tyksen kehitystavoitteisiin, jos henkilöstön kehitysehdotuksia kuunnellaan ja kehityseh-

dotuksia pyritään toteuttamaan. Ongelmia muodostuu, jos esimerkiksi tietojärjestelmät 

eivät tue asetettuja tavoitteita tai kiireen takia työntekijä ei pysty pitämään kiinni yhdessä 

sovituista linjauksista. (Selin & Selin 2013, 98.)  
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Ihmisillä on erilainen tapa suhtautua muutosviestintään. Joku haluaa, että muutoksesta 

viestitettäessä yksilö huomioidaan henkilökohtaisella tasolla. Toinen on kiinnostunut ai-

noastaan asiakeskeisestä viestinnästä, joka tulee ylemmältä taholta. Kolmas ihminen ei 

halua muutosta, joten hän ei kuuntele, vaikka kuka sanoisi mitä. Neljäs ihminen puoles-

taan hyväksyy muutoksen helposti ja on alusta asti esimiehen apuna muutoksen käsitte-

lyssä. (Ponteva 2010, 87.) 

 

Nykyaikana ihmiset ponnistelevat valtavassa tietotulvassa, joten he suodattavat saamiaan 

viestejä alitajuisesti, ja tämän vuoksi tärkeäkin asia saattaa jäädä huomaamatta. Monesti 

ylhäältä tiputetut määräykset eivät saa tarpeeksi huomiota, koska ihminen ei koe niitä 

omakseen.  

 

Grönroos (2006) käsittelee kirjassaan virtuaaliorganisaatiota, mutta samoja ajatuksia voi-

daan hyödyntää perinteisessäkin tavassa työskennellä. Mielenkiintoinen huomio on se, 

että suomalaisissa yrityksissä sisäistä viestintää ei juuri koskaan mainita yrityksen vah-

vuudeksi. Jos halutaan välttää massalähetysten välitöntä siirtoa roskakoriin, viestintä on 

segmentoitava eikä kenellekään saa lähettää sellaista informaatiota, joka ei koske häntä. 

(Grönroos 2006, 179.) 

 

Sisäisellä tiedonkululla autetaan muun muassa työntekijää hahmottamaan yrityksen toi-

mintatavat, sekä kuvaillaan työntekijöiden osuutta kokonaisuudessa. Sisäinen tiedon-

kulku on haasteellista, koska sekä viestin lähettäjänä että vastaanottajana on ihminen. Jo-

kaisella ihmisellä on tapana ajatella asiat eri lailla, siksi viestien tulisi olla yksinkertaisia 

ja selkeitä. Sisäisessä tiedonkulussa kannattaa huomioida se, että itsestäänselvyydetkin 

viestitään. On tärkeä arvioida ja päättää, mitä tietoa kukin työntekijä tarvitsee, sekä roh-

kaista ihmisiä aktiiviseen tiedonhankintaan. (Selin & Selin 2013, 103–105.)  

 

On muistettava, että ihmisen ajattelussa huonot asiat pysyvät paremmin mielessä kuin 

hyvät. Ihminen myös ymmärtää huonon palautteen paljon nopeammin kuin sisäistää saa-

mansa hyvän palautteen. On siis tärkeää, että muutoksen johtamisessa keskitytään posi-

tiivisiin asioihin, eikä korosteta ongelmakohtia. (Vättö 2014.) 

 

Ihmisten ja muutoksen johtamisella tavoitellaan sitä, että järjestelmän käyttäjät ymmär-

tävät uuden järjestelmän käyttöönoton perustelut, tavoitteet, vaatimukset ja hyödyt, sekä 
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ymmärtävät sen, miten muutos vaikuttaa heidän henkilökohtaiseen työhönsä. Tavoitteena 

on sitouttaa ihmiset käyttämään järjestelmää ja kirjaamaan sinne oleellista ja oikeaa tie-

toa.  

 

CRM-järjestelmän käyttöönottoon tuo lisähaastetta se, että ihmiset pitävät erityisesti toi-

mintatapojen ja työvälineiden muuttamista hyvin henkilökohtaisina asioina. Henkilökoh-

taisia asioita ei ole mahdollista muuttaa pelkällä ilmoituksella. Jos muutoksen johtami-

seen ei varauduta eikä sitä suunnitella, joudutaan uusien käyttötapojen ja käytön aktiivi-

suuden vuoksi todellisiin haasteisiin. Ihmisten on helpompi hyväksyä muutos, jos heillä 

on ollut mahdollisuus keskustella muutoksesta ja vaikuttaa muutosprosessiin. Toteutus-

vaiheessa kuitenkin johdolla ja esimiehillä on tärkeä rooli huolehtia siitä, että sovituissa 

käytännöissä pysytään. (Oksanen 2010, 61–62.)  

 

 

3.2 Muutoksen johtaminen 

 

2000-luvulla yrityksen menestykseen vaikuttavaksi tekijäksi on noussut taito kuunnella 

asiakasta sekä seurata toimintaympäristöä ja mukautua edellä mainittuihin tilanteisiin toi-

mintatapoja muuttamalla. Muutosten johtamisesta on tullut osa arkea, vaikka muutosten 

johtamisen ajatellaan olevan vain suurten muutosprojektien johtamista. (Aarnikoivu 

2008, 163.) 

 

Työntekijä on avoimempi ja luottavaisempi muutosta kohtaan, jos ryhmässä ja yrityskult-

tuurissa on onnistuttu rakentamaan turvallisuuden tunne, sekä hyväksynnän ja tukemisen 

ilmapiiri. (Erämetsä 2003, 194.) 

 

Samalla tavalla johdettu muutos saattaa onnistua eri lailla jopa saman organisaation eri 

yksiköissä, vaikka muutosta olisi johdettu samalla tavalla. Muutokseen liittyvien tekijöi-

den lisäksi muutoksen onnistumiseen vaikuttaa moni muu työyhteisössä sillä hetkellä vai-

kuttava asia. Muutoksen edistäjiä ovat muun muassa toimiva työyhteisö, välitön suhde 

esimieheen, innostavuus, organisaatioon sitoutuminen, peräänantamattomuus, sekä joh-

don myönteinen viestintä muutostarpeesta. Muutoksen onnistumisen todennäköisyys on 

suurempi, jos ennen muutosta organisaation perusasiat ovat kunnossa. (Ponteva 2010, 

10–11, 44, 70.) 
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Amerikkalainen professori Paul C. Nutt on tehnyt tutkimuksen muutosjohtamisen ta-

voista ja sen perusteella jakanut muutosjohtamisen neljään eri toimintatapaan:  

1. Muutoksen kertomisessa johtaja ilmoittaa päätökset ja uudet toimintatavat.  

2. Muutoksen myymisessä johtaja perustelee, miten muutoksen avulla työntekijät 

pääsevät tavoitteisiinsa.  

3. Muutokseen osallistamisessa johtaja kertoo tavoitteen ja antaa työntekijöiden 

tehdä ehdotukset, joilla muutos saavutettaisiin.  

4. Muutokseen sitouttamisessa johtaja antaa vastuun muutoksen toteuttamisesta 

työntekijöille, mutta kuvailee sekä nykyisen että tavoitetilan eroa ja kertoo reuna-

ehtoja muutoksen toteuttamiseen.  

Tutkimus osoittaa, että muutoksen myyminen ja kertominen ovat yleisimmin käytetyt 

muutosjohtamisen keinot. Tutkimuksen mukaan sitouttamisella saataisiin parhaat tulok-

set, koska sitouttamisella tehdyt muutokset olivat toteutuneet kahden vuoden jälkeen 

muutoksesta 95-prosenttisesti. (Löytänä & Kortesuo 2011, 184.) 

 

Paul. C. Nutin tutkimuksen tulosten kohdalla kannattaa pohtia, miksi muutoksen parhai-

ten mahdollistava toimintatapa on käytössä vain harvoin (kuvio 10). Epäonnistuvatko 

muutokset vain sen vuoksi, että yrityksissä vieläkin käytetään pelkkää tiedottamista? Voi-

siko työntekijöiden sitouttaminen muuttaa merkittävästi ihmisten asennetta muutosta 

kohtaan? 
  

 

 

 

KUVIO 10. Muutoksen johtamisen neljä toimintatapaa (Löytänä & Kortesuo 2011) 

 

Muutoksesta 
kertominen

Muutoksen 
myyminen

Muutokseen 
osallistaminen

Muutokseen 
sitouttaminen

HARVEMMIN KÄYTÖSSÄ - 
PARHAAT TULOKSET 

 

YLEISIMMIN KÄYTÖSSÄ – 
HEIKOMMAT TULOKSET 
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Jotta sitoutuminen on mahdollista, esimieheltä vaaditaan työntekijää kunnioittavaa, 

avointa ja rehellistä, riittävää ja selkeää informaation jakamista. Sitouttamisessa annetaan 

työntekijälle mahdollisuus sitoutua, mutta jokaisen työntekijän tulee kuitenkin tehdä pää-

tös sitoutumisesta itse. (Grönroos 2006, 59.) 

 

Monesti muutosvastarinta laitetaan syntipukiksi, jos muutoksen toteutuminen ei onnistu. 

Muutosvastarinta ei ole ainoastaan alaisten ongelma, vaan sitä esiintyy yhtälailla esimie-

hillä ja yrityksen johdossa. On kuitenkin huomattava, että muutosvastarinta ei ole aino-

astaan negatiivinen asia. Muutosvastarinnan avulla voidaan saada uusia näkökulmia muu-

tokseen. Jos muutosta tarkastellaan kriittisesti ja kritiikkiä käydään läpi, voidaan välttyä 

virheiden tekemiseltä. Muutosvastarinta saattaa ilmetä hyökkäyksenä johtoa tai esimiestä 

kohtaan, mutta yleensä se kertoo ihmisen sitoutumisesta ja halusta vaikuttaa yhteisiin asi-

oihin. (Aarnikoivu 2008, 166). Erämetsä (2003, 196) kirjoittaa, että täydellinen muutos-

vastarinnattomuus voi olla huolestuttava merkki ja kertoa ihmisten uupumuksesta tai vä-

linpitämättömyydestä. 

 

Monenlaiset syyt voivat näkyä muutosvastarintana. Muutosvastarinta voi johtua esimer-

kiksi tiedon puutteesta, taitojen puutteesta tai siitä, ettei ihminen halua muutosta. Tiedon 

puutteeseen voi vastata viestinnällä, perustelemisella ja asioiden toistamisella. Taitojen 

puuttuessa tarvitaan lisää koulutusta ja ohjausta. Haluttomuuden ollessa syynä muutos-

vastarintaan esimiehen tulee perustella muutos, ohjata, kannustaa ja myös puuttua asioi-

hin, jotka eivät tue muutoksen etenemistä. Oleellista on se, että esimies kestää alaistensa 

esittämää kritiikkiä ja pyrkii ohjaaman kritiikin tukemaan muutosta. (Aarnikoivu 2008, 

172.) 

 

Kotter ja Whitehead (2011, 95–104) esittävät harvemmin käytetyn menetelmän, jossa ih-

misten huomio saadaan ja motivaatio herätetään aktivoimalla ihmiset. Menetelmässä roh-

kaistaan, että ihmiset keskustelevat avoimesti uudesta asiasta, eivät pelkää muutosta vas-

taan tehtäviä hyökkäyksiä, eivätkä lähde vastahyökkäyksiin. Tarkoituksena on pitää kes-

kustelu niin mielenkiintoisena, sekä vastaukset niin selkeinä ja lyhyinä, etteivät ihmiset 

kyllästy. Tätä kautta saadaan ihmisten aivot aktivoitua, ihmiset kuuntelemaan ja lopulta 

hyväksymään muutos. Tätä menetelmää käytettäessä on kuitenkin pysyttävä rauhallisena 

hyökkäyksistäkin huolimatta. Keskustelun eteenpäin viejän tulee kunnioittaa muita ja oh-

jata keskustelu järjestelmällisesti takaisin muutoksen ytimeen. 
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Viestinnän kautta voidaan vähentää epävarmuutta, sekä kuvailla muutoksen laajuutta ja 

luonnetta. On tärkeää viestiä selkeästi muutoksen taustalla olevat tekijät, eli miksi muutos 

toteutetaan. Tarpeeksi aikaisessa vaiheessa toteutetulla viestinnällä vältetään huhut, joi-

den oikaiseminen myöhemmin on haasteellista ja jotka saattaisivat aiheuttaa negatiivisen 

suhtautumistavan tulevaa muutosta kohtaan. Muutosviestinnän tulee olla selkeää, jatku-

vaa, sekä avointa. Viestinnän lisäksi alaisille tulee antaa mahdollisuus käydä keskustelua 

esimiehensä kanssa muutokseen liittyvistä asioista. Keskustelu luo turvallisuudentun-

netta, joka puolestaan edesauttaa muutoksessa. (Aarnikoivu 2008, 167–170.) 

 

Muutosten kohdalla pelkkä tiedottaminen ei riitä, vaan tarvitaan viestintää. Tiedottami-

nen muuttuu viestinnäksi vasta sitten, kun viestin lähettäjä saa palautteen siitä, että viesti 

on ymmärretty. Palautteen saaminen on vaikeampaa, jos kohdeorganisaatiossa on paljon 

hierarkkisia tasoja tai etäisyyttä. Onnistuneessa muutosviestinnässä myös viestin lähettä-

jästä kaukana oleva ryhmä osallistuu keskusteluun muutoksesta. Yrityksen on keksittävä 

keino, jolla organisaation jokainen taso saadaan keskustelemaan reaaliaikaisesti muutok-

sen etenemisestä ja sen riskeistä. (Vättö 2014.) 

 

Myös esimiehet reagoivat muutoksiin jokainen omalla tavallaan. Esimiehen asennoitu-

misen vuoksi yrityksessä tietyllä tavalla suunniteltu muutosprosessi ei välttämättä toteudu 

jokaisessa tiimissä samalla tavalla. Esimiehen persoonasta riippuen johtamisen uudet tuu-

let joko pääsevät tai eivät pääse vaikuttamaan esimiestyöhön, joten samassa organisaa-

tiossa muutosta saatetaan johtaa sekä 1970-luvulla että 2010-luvulla opituin keinoin. 

 

Jokaisella ihmisellä on oman temperamentin ja elämänkokemuksen perusteella muodos-

tunut persoonallinen suhtautumistapa muutokseen. Monesti kiinnitetään huomiota alais-

ten muutosvastarintaan. On kuitenkin muistettava, että ihmiset johtavat ihmisiä. Jos esi-

mies ei itse pysty ymmärtämään muutosta ja sitoutumaan muutokseen, hän ei pysty myös-

kään olemaan muutoksessa apuna alaisilleen (Ponteva 2010, 29). 

 

 

3.3 Johdon ja esimiehen rooli muutoksen edistäjänä 

 

CRM-käyttöönottojen tutkimuksissa on keskitytty paljon ihmiskeskeisiin asioihin. Oleel-

lista on, että myös esimies tietää mitä asioita hänen tulisi hallita ja seurata, jotta CRM-
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käyttöönotto onnistuisi. Esimiehen tulisi kiinnittää huomiota organisaatiokulttuuriin, toi-

mintaa edistävään johtajuuteen, eri toimintojen väliseen kommunikaatioon, koulutukseen 

ja viestintään sekä teknologiaan. (Shum, Bove & Auh 2008, 1365–1366.) 

 

Ylikosken ja Ylikosken (2009) mukaan muutosta edeltää monesti vaihe, jossa huhut al-

kavat kiertämään ja ihmiset muuttuvat levottomaksi. Huhut ja levottomuus vaikuttavat 

negatiivisesti tulevaan muutokseen. Esimiehen rooli on näissä tilanteissa merkitykselli-

nen, koska hänen pitää pystyä kertomaan alaisilleen oikeaa ja ajantasaista tietoa muutok-

sesta. (Pontevan 2010, 23.) 

 

Muutostilanteet ovat esimiehelle haastavia. Epäselvässä muutostilanteessa esimies voi 

joutua kertomaan alaisilleen asioista, joista hän ei itsekään tunne yksityiskohtia. Vaikka 

esimies olisi saanut riittävästi tietoa muutoksesta, niin aina tulee kysymyksiä, joihin ei 

voi varautua etukäteen ja joihin ei tiedä vastausta.  Esimiehen tulisi pysyä rauhallisena ja 

yrittää vastata kysymykseen mahdollisimman rehellisesti. (Ponteva 2010, 53, 60.) 

 

Muutoksessa onnistumisen vaiheet (Ponteva 2010, 111): 

1. Selvitä mitä muutos tarkoittaa itsellesi, alaisillesi, työyhteisölle ja organisaa-

tiolle. 

2. Kerro muutoksesta selkeästi. Anna ihmisten kysyä ja ole valmis keskustele-

maan myös henkilökohtaisesti. 

3. Etsi muutoksen myönteiset puolet ja anna alaisten tehdä omat päätelmät muu-

toksesta. 

4. Anna muutokselle mahdollisuus, älä tyrmää sitä, vaikkei se miellyttäisi sinua. 

5. Tue alaisia muutoksessa, äläkä luovuta pienissä vastoinkäymisissä. 

6. Pohdi mikä motivoisi itseäsi ja alaisiasi muutoksen keskellä. Toteuta ainakin 

yksi asia, joka voisi lisätä motivaatiota. 

 

Useimmissa yrityksissä tarvitaan johdon esimerkki, mukanaolo ja näkyvyys, jotta muutos 

koetaan tärkeäksi. Johto ei voi olla ainoastaan muutoksen käynnistäjä ja satunnaisesti ko-

kouksen alustaja. Johtajan tulee olla mukana, koska muutoksessa kyse on vaikeista asi-

oista ja juuri silloin johtajuutta tarvitaan. (Erämetsä 2003, 222.)  

 

Johto voi näyttää sitoutumisensa uuteen järjestelmään ohjaamalla aikaa, rahaa ja muita 

resursseja CRM-järjestelmään. Ajan käyttäminen voi näkyä järjestelmän esilletuomisena 
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tavallisissa käytävä- ja kahvipöytäkeskusteluissa, omien kirjausten tekemisenä sekä jär-

jestelmään kirjatun tiedon käyttämisenä. Muilla resursseilla tarkoitetaan esimerkiksi ajan 

järjestämisenä pääkäyttäjälle ja IT-tukihenkilölle, jotta he pystyvät tukemaan järjestel-

män käyttöä. Johdon sitoutuminen pelkkään alkuvaiheeseen ei riitä, vaan johdon pitää 

olla valmis kehittämään asiakkuudenhallintaa ja siihen liittyvää järjestelmää pitkällä ai-

kavälillä. Johdon osalta haasteena on myös se, että johdossa tapahtuvien henkilövaihdos-

ten vuoksi CRM-järjestelmän arvostus saattaa vähentyä ja sitä kautta järjestelmän käyttö 

loppua kokonaan. (Rosti & Rosti 2014.) 

 

Lyhyen ajan sisällä johtamiseen liittyvät opit ovat muuttuneet monesti. Yksilökeskeisyy-

den korostamisesta ja huomioimisesta on siirrytty tilanteeseen, jossa johtajien tulisi val-

mentaa tiimiään saavuttamaan yhdessä parempia tuloksia. Menestyksen saavuttamiseksi 

sekä johtajan, että johdettavien on vaihdettava minäkeskeisyys me-keskeisyydeksi. Joh-

taja ei enää menesty olemalla ”yksi heistä”. Ryhmän edustajaksi päästään ainoastaan tun-

temalla ryhmä ja rakentamalla ryhmälle yhteinen identiteetti. Jos johtaja koetaan ryhmän 

edustajaksi, niin hän pystyy paremmin juurruttamaan oman näkemyksensä ja visionsa tii-

miinsä. (Haslam, Reicher & Platow 2012.) 

 

Valmentavat psykologit Leppänen ja Rauhala (2012) haastavat kirjassaan johtajat uuden-

laiseen ajatusmalliin, jonka avulla motivoidaan ihmiset kantamaan vastuuta arvostavan 

johtajuuden ja vahvuuksien korostamisen avulla. Johtajan tulisi 

• luoda myönteistä ilmapiiriä, joka edistää innostumista ja tehokkuutta 

• antaa tilaa muiden ajatuksille ja samalla saada ihmiset ajattelemaan laajemmin ja 

luovemmin 

• rakentaa virheet sallivaa ilmapiiriä, sillä epäonnistumisten kautta opitaan tehok-

kaasti 

• johtaa dialogia, joka johtaa tiimioppimiseen 

• saada alaisensa itseohjautumaan, jotta organisaatio menestyisi 

• keskittyä vahvuuksiin 

• keskittyä niihin asioihin, jotka ovat menneet hyvin. 

 

Monessa muutoksenjohtamisen kirjassa painotetaan avoimeen muutokseen liittyvän kes-

kustelun merkitystä, koska avoimuus luo turvallisuutta ja sitoutumista. Avoimessa kes-
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kustelussa esimiehen roolissa korostuu keskustelun oikeilla raiteilla pitäminen, joten esi-

miehellä on oltava valmiudet kohdata erilaisia ihmisiä ja heidän tekemiään väittämiä. 

Avoin keskustelu onnistuu vain silloin, jos ryhmässä on muodostunut ilmapiiri, jossa ky-

syminen, kommentoiminen ja kyseenalaistaminen ovat hyväksyttäviä toimintatapoja. 

(Kotter & Whitehead 2011; Ponteva 2010.) 

 

Satoja CRM-käyttöönottoprojekteja nähnyt Oksanen (2010, 70–74) kuvailee tyypillisiä 

organisaation epävirallisissa keskusteluissa esitettyjä muutosvastarintaisten CRM-järjes-

telmän käyttäjien syitä järjestelmän käyttämättömyydelle.  

1. ”Hyvinhän meillä meni ennenkin”-ihminen ei ehkä ole ymmärtänyt tavoiteltavia 

hyötyjä tai ei ole vakuuttunut kuulemistaan järjestelmän käyttöönoton peruste-

luista. Esimiehen kannattaa reagoida tähän nopeasti, ettei epäusko muutoksen tar-

peellisuuteen leviä ja vaikeuta käyttöönottoa.     

2. ”Taas yksi työkalu lisää”-ihminen tarvitsee lisätietoa CRM-järjestelmän roolista 

ja siihen liittyvistä tavoitteista. Tulee myös varmistaa, että tietojärjestelmiä on in-

tegroitu ja samaa tietoa ei tarvitse erikseen syöttää eri järjestelmiin. 

3. ”En ole ehtinyt käyttämään”- ihmistä voi kutsua kiireilijäksi, joka ei ikinä ehdi 

tekemään mitään. Kiireilijän kanssa tulee käyttää esimiestyötä tai raakaa johta-

mista, jotta kiireilyn vuoksi CRM:n käyttämättä jättäminen ei tartu työtovereihin. 

Näiden ihmisten työtä tulee organisoida niin, että myös järjestelmän käytölle jää 

aikaa. 

4. ”Eipä nämä IT-projektit meillä ennenkään ole onnistuneet”- ihminen on yleensä 

suomalainen, joka nauttii epäonnistumisen osoittamisesta. Häntä tulee ohjata ker-

tomalla, että nyt ei ole kyse IT-projektista, vaan liiketoiminnan muutosprojektista, 

jossa CRM-järjestelmä on apuna. Ihmiselle tulee myös viestittää, että tällä kertaa 

projektin ei anneta epäonnistua. 

5. ”Yritin kirjautua järjestelmään, mutta en päässyt”- ihminen vetoaa tekniseen seli-

tykseen, joka on monesti käyttövirhe tai väärinkäsitys. Tämäkin selitys syö luo-

tettavuutta, joten kannattaa yhdessä kirjautua järjestelmään ja varmistautua siitä 

ettei käyttäjä voi toiste julkisesti väittää, että järjestelmä ei toimi.  

6. ”Teen kirjaukset sitten perjantaina”- ihminen siirtää käyttöönottoa hamaan tule-

vaisuuteen tai käyttää järjestelmää silloin tällöin. Näillä ihmisillä on monesti omia 

päällekkäisiä taulukoita CRM-järjestelmälle. He saattavat pelätä uutta tekniikkaa, 

joten lisäkoulutus voi olla tarpeen. 
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7. ”Kyllä me otamme tämän nyt käyttöön”-ihminen pakenee jonkin yksinkertaisen 

selityksen taakse ja toistuvasti lupaa parantaa tapansa. He ovat monesti tuottavia 

ja menestyksekkäitä, joten esimies voi kokea tilanteen vaikeaksi. Jos organisaa-

tiossa halutaan pitää kaikille samat toimintatavat, on esimiehen löydettävä sopiva 

johtamistapa kyseisen henkilön kohdalla.     

 

Kuvat 1, 2 ja 3 on piirretty edellä kuvattujen Oksasen löytämien CRM-järjestelmän tyy-

pillisten vastustajien kuvausten perusteella. Käyttöönoton vastustamisen syyt voidaan ja-

kaa vielä kolmeen ryhmään: Liiallinen tyytyväisyys nykyiseen tilanteeseen (kuva 1), 

muutosvastaisen ilmapiirin luominen (kuva 2) ja todelliset tai kuvitellut ajankäytön haas-

teet (kuva 3).  

 

 

 

Kuva 1. Liiallinen tyytyväisyys nykyiseen tilanteeseen (Kuva: Linnea Vaikkola 2014) 
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Kuva 2. Muutosvastaisen ilmapiirin luominen (Kuva: Linnea Vaikkola 2014) 

 

 

Kuva 3. Todelliset tai kuvitellut ajankäytön haasteet (Kuva: Linnea Vaikkola 2014) 

 

Yhden muutosjohtamisen tärkeimmän tutkijan, John Kotterin (1996, 25–30) mukaan 

muutosjohtamisessa tarvitaan 70–90 % ihmisten johtamista ja 10–30 % asioiden johta-

mista. Kotterin muutosprojektien epäonnistumisen syitä mittaavan tutkimuksen keskei-

nen löydös oli se, että ongelmat johtuivat usein liiallisesta asioiden johtamisesta ja liian 

vähäisestä ihmisten johtamisesta. (Oksanen 2010, 63–64.)  

 

Perinteisesti johtaminen on ollut manageerausta eli esimies on antanut toimintaohjeita, 

resursoinut, suunnitellut ja yleensä tiedottanut asioista kirjallisesti. Vaikeampi osuus eli 

ihmisiin vaikuttaminen on jäänyt vähemmälle. Ihmisiin vaikutetaan usein tiedostamatto-

masti arkipäiväisissä tilanteissa. Esimiehen ilmeet, eleet, asennot ja äänenpainot kertovat 

ihmisille enemmän kuin se, mitä esimies muutoksesta sanoo tai kirjoittaa. Esimiehen 
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omasta asenteesta muutosta kohtaan kertoo parhaiten esimiehen oma toiminta ja omat 

valinnat. (Erämetsä 2003, 190.) 

 

Johto ja esimiehet eivät voi irtisanoutua muutosprojektin vaikutuksista itseensä, vaan hy-

vien tulosten aikaansaamiseksi heidän on johdettava omalla esimerkillään. Oksanen 

(2010, 68) kertoo kirjassaan toimitusjohtajasta, joka oli tehnyt johtoryhmälleen uuteen 

CRM-järjestelmään helposti huomattavan merkinnän, jossa toimitusjohtaja lupasi pienen 

palkkion siitä, että johtoryhmän jäsen on huomannut kyseisen merkinnän. Johtaja kuiten-

kaan ei saanut montakaan yhteydenottoa merkinnän perusteella. Kyseisessä yrityksessä 

jouduttiin pikaisesti korjaamaan johtoryhmän CRM:n käyttöaktiivisuutta, koska järjestel-

mästä erillään pysytteleminen ei olisi ollut hyvää esimerkkiä muulle organisaatiolle.  

 

Uusien johtamisoppien myötä manageerauksen eli asioiden johtamisen rinnalle on tullut 

entistä enemmän ihmisten johtamista arjessa. Carlson ja Forsell (2012) vievät ajatuksen 

vielä pidemmälle eli ihmisten valmentamiseen, Coachingiin. He kirjoittavat kirjassaan, 

että hiljalleen Suomessa on ymmärretty viimeiset työelämälle asetetut vaatimukset, joihin 

harva perinteinen johtamisoppi antaa työkaluja. Näitä uusia vaatimuksia on muun muassa 

työn merkityksellisyys sekä tasapaino työn ja vapaa-ajan välillä. Jos yritys ei ota huomi-

oon uusia vaatimuksia, parhaimmat työntekijät lähtevät organisaatiosta, uupuvat, tai il-

man motivaatiota jarruttavat yrityksen kehitystä. Uusiin vaatimuksiin apua antaa 

Coaching, jossa esimies tai ulkoinen valmentaja keskittyy yksilöiden valmentamiseen, 

tavoitteena maksimoida onnistuminen, oppiminen ja hyvinvointi. Jos uusiin vaatimuksiin 

pystytään vastaamaan, on työntekijän helpompi käsitellä omaa työtään koskevat muutok-

set.  

 

Työntekijän kannalta CRM-järjestelmän käyttöönoton tekee haasteelliseksi se, että jär-

jestelmän käyttäminen on harvoin mielenkiintoista ja se ettei mikään pysähdy, vaikka 

järjestelmää ei käyttäisikään. Varsinkin käyttöönottojen alkuvaiheessa uusista toiminta-

tavoista on helppo luistaa. (Oksanen 2010, 69.) 

 

Vanhoihin toimintatapoihin luisuminen johtuu monesti ympäristöstä eikä työntekijästä. 

Vaikka työntekijä ei vastustaisi uutta toimintatapaa, ympäristö tai tilanne saattaa ruokkia 

ihmistä toimimaan vanhojen tapojen mukaan. On varmistettava, että tilanne ja ympäristö 

kannustavat ihmistä uusia toimintatapoja kohti. (Vättö 2014.) 
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Tunteet siirtyvät toisiin ihmisiin ja vahvempi tunne yleensä voittaa. Esimiesten tulisi olla 

muutoksesta aidosti innostuneita ja suhtautua muutokseen positiivisesti. Kun esimies saa 

myytyä ideansa alaisilleen, positiivisuus ja innostuneisuus alkaa hiljalleen levitä. Taitavat 

esimiehet ja työntekijät pystyvät auttamaan toisia ihmisiä käsittelemään tunteitaan ja kes-

kittymään olennaisiin asioihin. Muutoksen keskellä kannattaa ohjata ajattelu pois niistä 

asioista, joihin ei voi vaikuttaa. (Erämetsä 2003, 197.)  

 

Virtanen ja Sinokki (2014, 149–151) kirjoittavat, että negatiivisuus tarttuu helpommin 

kuin positiivisuus, joten esimiehen tulee olla tarkkana yllättävissä tilanteissa ja pyrkiä 

luomaan innostuneisuutta. Esimies voi omilla tunnetiloillaan vaikuttaa työyhteisön tun-

nekokemukseen. Myönteisillä tunnetiloilla voi auttaa ihmisiä löytämään uudenlaisia rat-

kaisuvaihtoehtoja sekä näkemään laaja-alaisemmin. 

 

Ihmisiin vaikuttamiseen on olemassa monia hyviä keinoja, joilla saadaan ihmiset itse ak-

tivoitua edistämään muutosta. Esimies voi vaikuttaa auttamalla ihmistä oivaltamaan uu-

sien asioiden tärkeyttä tai auttaa kuuntelemalla, kysymällä ja yhdessä miettimällä. Ihmis-

ten auttamisessa empatiasta on paljon hyötyä, koska empatian avulla esimies pystyy aset-

tumaan toisen asemaan. Pelkkä empatia ei kuitenkaan riitä, vaan tarvitaan sen lisäksi jä-

mäkkyyttä olla tinkimättä muutoksesta. Osallistaminenkaan ei ole pelkkää vaikuttamista, 

vaan siinä ohessa halutaan aidosti kerätä tietoa, ymmärrystä ja näkemystä ihmisiltä. Osal-

listamisen etuna on se, että ihminen kokee pystyvänsä vaikuttamaan ja sitä kautta hel-

pommin sitoutumaan muutokseen.  (Erämetsä 2003, 190–193.) 
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4 CRM-JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTTO 

 

 

Käyttöönoton onnistuminen on riippuvainen monesta tekijästä. Hyvä pohjatyö järjestel-

mää valittaessa luo perustan onnistumiselle. Lopullisen onnistumisen ratkaisee muutok-

sen suunnitteleminen, muutosviestintä, muutoksen johtaminen ja erityisesti se, ettei muu-

tosprosessia jätetä kesken.  

 

Kehittämistyöntekijä ei perusteellisesti tunne yritystä, sen toimintatapaa, organisaatiora-

kennetta eikä prosesseja, joten käyttöönottosuunnitelman yksityiskohtien määrittelemi-

nen jätettiin yrityksen CRM-käyttöönottoprojektin projektitiimille. Tässä luvussa tarkas-

tellaan CRM-järjestelmän käyttöönoton onnistumiseen liittyviä asioita, jotka tulee ottaa 

huomioon käyttöönottosuunnitelmaa tehtäessä (kuvio 11). 

Kuvio 11. Käyttöönoton suunnittelu ihmisten johtamisen näkökulmasta 

 

 

4.1 Käyttöönoton onnistumiseen vaikuttavia tekijöitä 

 

Käyttöönoton onnistumisen kannalta oleellista on, että yritys on analysoinut miksi CRM-

järjestelmä otetaan käyttöön ja mihin tarpeeseen järjestelmän halutaan vastaavan. Yhtä 
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tärkeää on osata ilmaista edellä mainitut asiat järjestelmän toimittajalle. Käyttöönottovai-

heen suunnittelun ja johtamisen merkitys on suuri, koska kyse on ihmisten toimintaan 

vaikuttavasta muutosprosessista.  

 

Toisaalta nopealla ja vähemmän suunnitellulla käyttöönotolla saavutetaan nopeampia tu-

loksia ja minkä tahansa ohjelmiston käyttöönotto on parempi, kuin että asiakastieto on 

sirpaleisena eri paikoissa (Vineyard 2014). Nopea käyttöönotto toimii paremmin pienissä 

organisaatioissa. Kohdeyrityksen suuren koon vuoksi tässä työssä on keskitytty etukäteen 

suunniteltuun käyttöönottoon. 

 

Tutkimukset joissa keskityttiin teknologia- ja strategiakeskeisiin asioihin, korostavat tek-

nologian ja strategian merkitystä CRM-järjestelmän käyttöönoton onnistumisessa. Ihmis-

keskeisten ja yleisellä tasolla olleiden tutkimusten tulokset puolestaan kertovat ihmisten 

ja muutoksen johtamiseen liittyvien asioiden suuresta vaikutuksesta käyttöönoton onnis-

tumiseen. 

 

Joskus CRM-järjestelmän tehokasta käyttöä estää perinteiseen suomalaiseen yrityskult-

tuuriin liittyvä tiedonpanttaaminen. Erityisesti myyntipuolella tieto on ollut valtaa ja tie-

dolla on turvattu oma asema. Jos yrityksen sisällä asiakkaista kilpaillaan, on todennä-

köistä, että CRM-järjestelmään ei kirjata oleellista tietoa, joka saattaisi auttaa muita. 

Käyttöoikeusrajoituksilla voitaisiin rajoittaa sitä mitä tietoa kellekin näkyy, mutta hel-

pointa ja selkeintä on, jos rajoituksia tehdään vain hyvillä perusteluilla ja niin vähän kuin 

mahdollista. (Rosti & Rosti 2014.) 

 

Teknologiateollisuuden tekemässä Informaatiosta kilpailuetua teollisuusyrityksiin – tut-

kimuksessa todettiin, että tiedonpanttaamisen ilmapiiri tulee murtaa kilpailukyvyn saa-

vuttamiseksi. Samassa tutkimuksessa todetaan haasteeksi se, että yritykset on jaettu muo-

dollisiin ja epävirallisiin lokeroihin, joiden välillä tieto ei kulje. Viime aikoina yritykset 

ovat kuitenkin alkaneet kiinnostumaan tiedonjakamisen ja hyödyntämisen positiivisista 

vaikutuksista liiketoiminnan kehittämisen ja asiakastuntemuksen vuoksi. (Ahlgren & 

Valli 2013, 11, 17–18, 25.)  

 

CRM-järjestelmien käyttöönottoprojektit on perinteisesti mielletty tietojärjestelmän käyt-

töönotoiksi. Kaikissa vaiheissa tulisi kuitenkin ottaa huomioon se, että projekti ei ole ai-

noastaan tietojärjestelmäprojekti, vaan hyvän lopputuloksen saavuttamiseksi projektissa 
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tarvitaan myös vahvaa liiketoiminnallista näkökulmaa. Rosti & Rosti (2014) kirjoittavat, 

että järjestelmällä tulisi olla tekninen ja sisällöllinen pääkäyttäjä. Jos järjestelmälle ei tule 

kuin yksi pääkäyttäjä, on parempi, että tuo henkilö on teknisesti suuntautunut liiketoimin-

nan edustaja kuin informaatioteknologian asiantuntija (Rosti & Rosti 2014). 

 

Toimintaympäristön muutosten, teknologian kehittymisen ja kansainvälistymisen mu-

kana muutoksesta on tullut oleellinen osa yrityksen kilpailukykyä, silti muutosjohtaminen 

on edelleenkin yrityksille haasteellista.  Kirjallisuudesta löytyvät CRM-projektien epäon-

nistumisten prosenttiluvut ovat korkeita. Yleensä arvioidaan, että useampi projekti epä-

onnistuu kuin onnistuu. CRM-projektien epäonnistumisten syyt ovat moninaisia, mutta 

mielenkiintoista on se, että kirjallisuudessa painotetaan muutoksenjohtamisen merkitystä. 

Tämä voi johtua siitä, että järjestelmän toimittajalta saadaan tukea itse järjestelmään liit-

tyviin asioihin, mutta yleensä itse muutosviestintä ja jalkautus jäävät CRM-järjestelmän 

hankkivan yrityksen toteutettavaksi. 

 

CRM-järjestelmiin liittyvien tutkimusten soveltaminen toiseen maahan tai ympäristöön 

jakaa tutkijoiden mielipiteitä (Shum, Bove & Auh 2008, 1366; Nguyen & Waring 2013, 

843). Tässä kehittämistyön raportissa ei ole käytetty niitä lähteitä, joissa on mainittu että 

tutkimustuloksia ei voi sellaisenaan käyttää muualla. CRM-järjestelmien käyttöönotoista 

ja niiden epäonnistumisista on kirjoitettu paljon, mutta aiheesta löytyy vain muutama va-

paasti käytettävissä oleva Suomessa tehty tutkimus.  

 

Melko tuore suomalainen tutkimus on THO Consultingin tekemä tutkimus vuodelta 2010. 

Tutkimuksessa haastateltiin yritysjohtajia ja kysyttiin heidän näkemyksiään sekä mielipi-

teitään CRM-järjestelmien käyttöönotoista. Viisi tärkeimmiksi noussutta asiaa olivat:  

1. Johdon sitoutuminen ja osallistuminen: pelkkä käskytys ei riitä, on osattava selit-

tää ja perustella muutoksen vaikutukset jokaisen henkilön arkeen. 

2. Projektipäällikkö: projektipäällikön katsotaan vastaavan käyttöönoton hyvästä 

käynnistymisestä. 

3. Hankkeen strateginen merkitys: muutos, jota tuetaan uusilla toimintatavoilla ja 

järjestelmillä. 

4. Järjestelmän pääkäyttäjä: jatkaa työtä, jonka projektipäällikkö on laittanut käyn-

tiin. 

5. Toimittajan osaaminen ja kokemus: toimittajan kollektiivinen kokemus sekä ky-

seisen projektin henkilöstön kokemus vaikuttavat käyttöönoton onnistumiseen. 
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Kokeneilla toimijoilla on jo valmiiksi käsitys projektien karikoista ja toisaalta 

myös niistä toimintatavoista, jotka edistävät projektin onnistumista. (Oksanen 

2010, 48–52.) 

 

Mielenkiintoista tutkimuksen tuloksissa on, että yritysjohdon mielestä valittu teknologia 

oli tutkimuksen mukaan yksi merkityksettömimmistä asioista (Oksanen 2010, 48). Tähän 

voi osittain vaikuttaa se, että nykyisin räätälöidyt CRM-projektit ovat vähentyneet ja lä-

hes kaikki CRM-projektit voidaan nykyisin viedä läpi valmista tuotetta käyttäen. Suun-

taus on, että enää ei osteta sitä järjestelmää, joka on kehitetty kyseiselle toimialalle, vaan 

järjestelmät ovat usein toimialasta riippumattomia. 

 

Oksanen kirjoittaa, että CRM-projektit onnistuvat paremmin yrityksissä, joissa on totuttu 

projektimaiseen toimintaan. Käyttöönotto on käsiteltävä hyvin suunniteltuna projektina. 

On huomattava, että normaalista tietojärjestelmäprojektista poiketen CRM-järjestelmän 

käyttöönottoprojektissa on mukana paljon myös muutosjohtamista. (Oksanen 2010.) 

 

Yhdysvalloissa Nguyen, Sherif ja Newby (2007, 113) ovat löytäneet samanlaisia syitä 

käyttöönottojen epäonnistumisille kuin edellä mainitut THO Consultingin Suomessa löy-

tämät syyt. Nguyen ym. kirjoittavat, että CRM-järjestelmien käyttöönotoissa yleisimmin 

epäonnistutaan liian vähäisen tutkimisen ja tiedon, puutteellisten projektinjohtotaitojen 

sekä johdon sitoutumattomuuden vuoksi. Organisaatioiden tulisi etukäteen selvittää mah-

dolliset käyttöönoton ansat, virheet ja vaikeudet, jotta projektin epäonnistumisen vuoksi 

ei tuhlattaisi turhaan aikaa ja rahaa. 

 

Henshaw & Osborne (2004) kirjoittavat, että organisaatiot, jotka ovat huonosti varautu-

neet riskeihin, ovat huonosti varautuneita myös CRM:n käyttöönottoon. CRM-järjestel-

män käyttöönoton epäonnistuminen saattaakin johtua riskienhallinnan laiminlyömisestä. 

Yrityksen työntekijöiden olisi hyvä tuntea riskienhallinnan perusteet ja riskienhallinnan 

taitojen kehittämiseksi tulisi olla suunnitelma. CRM-järjestelmän käyttöönoton riskejä 

tulisi tarkastella käyttöönottoprojektin, teknologian ja liiketoiminnan näkökulmasta. To-

dennäköisille tai laajasti vaikuttaville riskeille tulisi tehdä varasuunnitelma ja riskien to-

teutumista tulisi mitata aktiivisesti.  
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Tutkiessaan viittä Skandinaviassa toimivaa keskisuurta tai suurta kansainvälistä yritystä, 

tutkijat havaitsivat yrityksiä yhdistävän kaksi CRM-järjestelmän käyttöönottoon onnistu-

miseen oleellisesti vaikuttavaa tekijää. Kaikissa yrityksissä tärkeimmäksi tekijäksi nousi 

ylimmän johdon rooli CRM-järjestelmän käyttöönotoissa. Johto ei voi vain laittaa pro-

jektia alkuun, vaan sen on oltava aktiivisesti seuraamassa ja ohjaamassa projektia. 

Toiseksi tärkeimmäksi asiaksi organisaatioissa nousi käyttäjien motivointi. Tutkimuksen 

mukaan lyhyen ajan hyötyjä esillä pitämällä saatiin lisättyä käyttäjien motivaatiota ja po-

sitiivista asennetta projektia kohtaan. (Ramaseshan & Mattson 2007, 1, 5.) 

 

Amerikkalaisia pankkeja käsittelevässä tutkimuksessa CRM-käyttöönoton onnistumisen 

kriittisimmäksi teemaksi muodostui työntekijöiden sitoutuminen. Toiseksi tärkeäksi tee-

maksi muodostui tavoitteiden asettaminen ja niiden kommunikoiminen työntekijöille. Ta-

voitteiden selkeän ja aikaisen kommunikoinnin kautta saatiin kasvatettua myös kriittisintä 

teemaa eli sitoutumista. Tutkimuksessa myös havaittiin, että yksilökeskeistä työtä tekevä 

organisaatio sitoutuu huonommin CRM-järjestelmän käyttöönottoprojektiin kuin tiimi-

työtä tekevät. (Shum, Bove & Auh 2008, 1356–1360.) 

 

Käyttöönottoprojektin onnistumista arvioitaessa on myös mietittävä, millä määritellään 

projektin onnistuminen ja kuka onnistumista voi arvioida. Eri käyttäjäryhmissä projekti 

nähdään erilailla, joten onnistumisen arvioiminen tehdään eri kriteerein. Myyntityötä te-

kevät henkilöt saattavat arvioida projektin onnistuneen erinomaisesti, koska uusi järjes-

telmä tekee myyntityön läpinäkyvämmäksi. Samaan aikaan asiakaspalvelu, markkinointi 

ja yrityksen johto saattavat pitää projektia epäonnistuneena, koska heidän tavoitteensa tai 

toiveensa eivät täyttyneet. 

 

Kuvioon 12 on koottu tässä luvussa käsiteltyjä asioita, jotka edistävät CRM-järjestelmän 

käyttöönoton onnistumista. 
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Kuvio 12. CRM-järjestelmän käyttöönoton onnistumiseen vaikuttavia tekijöitä 

 

 

4.2 Erilaiset kulttuurit osana käyttöönottoa 

 

Pääluvuissa 3 todettiin, että ihmisten välillä on eroja suhtautumisessa muutokseen, muu-

tosviestintään ja johtamiseen. Erot ovat suurimmillaan, kun työskennellään useassa 

maassa tai maanosassa toimivissa monikulttuurisissa työpaikoissa tai organisaatioissa. 

Ihmiselle on tyypillistä ajatella ja toimia omalle kulttuurilleen tyypillisellä tavalla. Moni-

kulttuurisessa työyhteisössä emme kuitenkaan voi luottaa siihen, että muut arvostavat sa-

moja asioita kuin me arvostamme, käyttäytyvät kuten me käyttäydymme tai suhtautuvat 

asioihin niin kuin me suhtaudumme. Eri kulttuurien vaikutukset tulee huomioida myös 

käyttöönottoprojektia suunnitellessa. 

 

Käyttöönottoprojektiin tulee lisää haastetta silloin, kun CRM-järjestelmä otetaan käyt-

töön maantieteellisesti kaukana toisistaan sijaitsevissa yksiköissä ja kulttuuriltaan erilai-

sissa ympäristöissä. Kansainvälisessä käyttöönotossa on tärkeää koulutuksen ja käyttöön-
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oton suunnittelu sekä viestinnän toimivuuden varmistaminen. Suunnittelussa tulee huo-

mioida muun muassa kulttuurierojen vaikutus johtamiseen, kouluttamiseen ja viestintään, 

paikallisten tukiresurssien varmistaminen käyttöönoton aikana ja sen jälkeen sekä kieli-

muurista johtuvien haasteiden minimoiminen esimerkiksi tulkkia käyttämällä. (Oksanen 

2010, 43–46.)  

 

Kulttuurien ja ajattelutapojen erot aiheuttavat sen, että ihmiset vastaanottavat, käsittele-

vät, ymmärtävät ja arvostavat asioita sekä toisia ihmisiä eri tavalla. Läntisessä kulttuu-

rissa ja itäisessä kulttuurissa on merkittäviä eroja, joiden ymmärtäminen auttaa viesti-

mään ja toimimaan tehokkaammin monikulttuurisessa työyhteisössä. Yhteisöllisyyttä, 

vanhuutta, menneisyyttä, hillittyä käytöstä ja korkeaa asemaa kunnioittava itäinen kult-

tuuri ohjaa ihmisiä toimimaan erilailla kuin yksilökeskeinen, nuoruutta, aikaansaannoksia 

ja tehokkuutta ihannoiva läntinen kulttuuri. Erilaisten arvostusten ymmärtäminen, hyväk-

syminen ja huomioiminen saattavat kasvattaa työtehoa merkittävästi. Arvojen, asenteiden 

ja motivaattoreiden huomioimisen lisäksi yhteiset päämäärät ja eri kulttuureille ominais-

ten vuorovaikutustapojen ymmärtäminen ovat merkityksellisiä monikulttuurisessa toi-

minnassa. (Mäkipää 2008.) 

 

Vuorovaikutuksessa tulee ottaa huomioon kulttuurierot. Kulttuurierot eivät tule esille ai-

noastaan täysin vieraiden kulttuurien edustajien kanssa, vaan jopa ruotsalaisilla on täysin 

erilainen tapa viestiä kuin suomalaisilla. Ruotsalaisen silmin suomalaiselle tyypillinen 

suora ja asialähtöinen viestintätapa saattaa näyttää pakottavalta, epäystävälliseltä ja töy-

keältä. Suomalainen puolestaan saattaa kokea, että espanjalainen tai ranskalainen menet-

tää malttinsa, vaikka todellisuudessa kyse onkin vain heidän tavastaan sitoutua keskuste-

luun. Kulttuurierot ovat suurempia kansainvälisissä vuorovaikutustilanteissa, mutta haas-

tetta voi riittää myös saman yrityksen eri tiimien välillä. Eri tiimit voivat asettaa täysin 

erilaisia odotuksia viestinnälle. Yritys itse päättää, halutaanko erilaiset viestintätavat yh-

tenäistää, vai annetaanko jokaisen tiimin pitää kiinni omista viestintäkulttuureistaan. 

(Puro 2004, 33–38, 101–104.) 

 

Länsimaiden ja Aasian välillä on suuri ero viestintätyylissä. Länsimaissa käytetään suoraa 

kommunikointityyliä, kun taas Aasiassa kommunikoidaan epäsuorasti. Länsimaissa sa-

nallisen viestinnän merkitys on korostunut. Aasiassa kuulija monesti tietää mitä toinen 

haluaa sanoa, joten sanallisen viestin merkitys on pienempi ja selityksiä pidetään jopa 

loukkaavina (Harjanne 2009). 
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Kiinassa etiketin ja käytösilmapiirisääntöjen noudattaminen on oleellinen osa neuvotte-

lujen, liiketoiminnan ja minkä tahansa asian onnistumista. Suomalaisen tulee muistaa, 

että ilmapiiri on pidettävä levollisena, äänen käytön tulee olla ystävällistä ja ilmausten 

tulee olla kohteliaita sekä nöyrän asiallisia. Länsimaisen ihmisen saattaa olla vaikea ym-

märtää ihmissuhdeverkostojen suurta merkitystä asioiden onnistumisen mahdollistajana. 

Vieras voi päästä suhdeverkkoon, jos pystyy näyttämään todisteita luotettavasta kumppa-

nuudesta. (Ojala 2004.) 

 

Läntisissä ja pohjoisissa kulttuureissa on vallalla yksilökeskeisyys, kun taas itäisissä ja 

eteläisissä kulttuureissa ihminen monesti edustaa yhteisöään. Yhteisöllisyyteen kasvaneet 

tavoittelevat hyötyä yhteisölleen ja epäonnistuessaan tuottavat häpeää yhteisölleen tai lä-

heisilleen, eivät niinkään itselleen. Jos tilanne koetaan turvalliseksi, niin yhteisöllisyyteen 

tottunut saattaa toimia yksilöllisemmin, mutta uhkan ilmaantuessa tarve muuhun yhtei-

söön tukeutumiseen kasvaa. Yhteisölliseen kulttuuriin tottuneelle esimiehen antama 

suunta on merkityksellinen, koska esimies ohjaa yhteisöä kohti päämääriä ja vaikuttaa 

yhteisön ilmapiiriin sekä asenteisiin. (Lahti 2014.)   

 

Eri kulttuureissa myös esimiehiltä odotetaan erilaista käyttäytymistä. Esimerkiksi Venä-

jällä, Meksikossa ja Intiassa esimiehen sanaa pidetään lakina, eikä työntekijöillä juuri ole 

mahdollisuutta vaikuttaa asioihin. Pohjoismaissa puolestaan esimiehen tulisi olla helposti 

lähestyttävä ja kuunnella alaistensa mielipiteitä. Monikulttuurisuuden lisääntymisen 

vuoksi Suomessakin esimies joutuu uudenlaisten haasteiden eteen pyrkiessään olemaan 

kaikkia kohtaan oikeudenmukainen ja tasapuolinen. (Virtanen & Sinokki 2014, 242.) 

 

Edellä on mainittu vain muutamia eroja, joita on kulttuurien välillä. Edellä mainitut asiat 

kuitenkin vaikuttavat moneen käyttöönoton osa-alueeseen, joten käyttöönottoprojektia 

suunnitellessa pelkkä lista eroista ei riitä, vaan on ymmärrettävä miten kyseiset asiat voi-

vat vaikuttaa ihmisten toimintaan. Toisen kulttuurin vaikutuspiirissä oleminen edistää te-

hokkaasti kulttuurierojen ymmärtämistä. Myös vieraan kielen opiskelu voi avata silmiä 

uudelle kulttuurille. Aina ei ole mahdollista asua toisessa kulttuurissa, mutta toisesta kult-

tuurista tulevien ihmisten kanssa keskusteleminen on oivallinen tapa laajentaa omaa ym-

märrystään.  
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Monikulttuurisuus nähdään useasti haasteena, mutta olisi tärkeää huomata monikulttuu-

risuuden tuomat edut ja keskittyä positiivisten asioiden mahdollistamiseen. Projektitiimin 

näkökulmasta tietojärjestelmäprojektin suunnitteleminen yhdessä maassa on kustannus-

tehokasta ja omalla kielellä kommunikointi yksinkertaistaa asioita. Projektin toteutusvai-

heessa monikulttuurisen tiimin työ saattaisi olla helpompaa, koska tehokkaan viestinnän, 

koulutuksen ja tukimateriaalin suunnitteleminen vaatii paikallisen kulttuurin ja toiminta-

tavan tuntemista.    

 

Järjestelmän käyttöön sitoutuminen on todennäköisesti parempaa niissä organisaation 

osissa, jotka ovat lähellä projektin ohjausryhmää ja niillä ihmisillä, jotka saavat etukäteen 

oikeaa tietoa käyttöönotosta. Tämän vuoksi kansainvälisessä tai muuten fyysisesti tai 

henkisesti käyttöönottoprojektista kaukana olevat työntekijät on vaikeampi motivoida 

järjestelmän käyttöön. 

 

Esimiehen merkitys kulttuurierojen tasaamisessa korostui Saila Toikan (2008) ProGradu-

tutkielmassa Monikulttuurisen organisaation johtaminen esimiesnäkökulmasta. Tutkiel-

man mukaan monikulttuurisen organisaation tärkeimmiksi haasteiksi muodostuivat vies-

tintä, hierarkiakäsitykset ja kielikysymykset. Viestinnässä haastavimmaksi osa-alueiksi 

koettiin ymmärtämisen ongelmat ja erilaiset viestintätyylit. Hierarkiakäsityksien haasteet 

olivat suurimpana haasteena esimiehen ja alaisen suhteessa.    

 

Suomalainen kokee oikeudekseen vaikuttaa itseään koskeviin asioihin, joten esimerkiksi 

yhteisölliset ideointiriihet ovat lisääntyneet, koska ihmisiä motivoidaan muun muassa 

osallistamisen kautta. Suomalaiset ovat silti taipuvaisia luottamaan teoreettiseen tietoon 

ja ohjeistuksiin, jonka he kuulevat tai saavat kirjallisesti esimieheltään. Suomalaiset saat-

tavat aktiivisesti vastustaa tai kyseenalaistaa esimiehensä ajatuksia tai suunnitelmia, eikä 

suomalaisten tarvitse vastustaessaan pelätä pilaavansa koko työyhteisön mainetta omilla 

kannanotoillaan. Vaikka me olemmekin taipuvaisia ajattelemaan, että muuallakin toimi-

taan samalla tavalla kuin Suomessa, niin edellä mainitut asiat eivät kuitenkaan ole itses-

täänselvyyksiä kaikkialla maailmassa. (Lahti 2014.)   

 

Eri kulttuurien välillä on suuriakin eroja siinä mitä ihmiset pitävät luotettavana. Kulttuu-

rista riippuen luotettavaksi tiedoksi voidaan luokitella: teoreettinen tieto tai käytännön 

kokemuksista saatu tieto, kirjallinen viesti tai suullinen viesti, sanallinen viesti tai kuval-
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linen viesti, tuloskeskeinen informaatio tai prosessikeskeinen informaatio. Monikulttuu-

risilla työpaikoilla viestien perillemeno varmistetaan sillä, että tunnetaan työyhteisön dy-

namiikka. Painettu sana ja intranetin ohjeistukset vaativat rinnalleen monipuolista vies-

tintää, jossa käytetään hyväksi kulttuurista riippuen visuaalista kerrontaa, asian yhteisöl-

listä käsittelyä ja joskus jopa musiikillista tai draamallista tarinankerrontaa. (Lahti 2014.)   

 

Monikulttuurisen esimiestyön onnistumiseen vaikuttaa esimiehen aiempi kokemus eri  

kulttuureista, alaisten tunteminen ja sitä kautta eri kulttuurit huomioiva toimiva viestintä, 

kyky toimia välimiehenä eri kulttuurien välillä sekä kyky motivoida erilaisia ihmisiä. 

(Toikka 2008.)   

 

Auktoriteettien kunnioittaminen on tyypillistä monelle kulttuurille. Kunnioitus saattaa 

näyttää suomalaisesta esimerkiksi lipevyytenä tai arkuutena. Jos esimies ei kontrolloi 

alaisiaan, saatetaan esimiestä pitää heikkona ja sen vuoksi häntä ei arvosteta. Auktoriteet-

teja kunnioittavasta kulttuurissa elänyt ei myöskään ymmärrä osallistavia työskentelyta-

poja esimerkiksi muutoksen ideointivaiheessa, koska esimies osoittaa tietämättömyy-

tensä kysellessään asioita muilta, mikä puolestaan vähentää esimiehen arvovaltaa.  (Lahti 

2014.)   

 

Vuorovaikutustilanteessa ihmiselle on ominaista tehdä havaintoja ja tulkita sanomaa 

omien kokemuksiensa ja kulttuuritaustansa kautta. Asioiden tulkitseminen oman kulttuu-

ritaustan kautta saattaa johtaa väärinkäsityksiin. Viestinnän onnistumiseen vaikuttaa se, 

miten osapuolet tulkitsevat toisiaan, sekä se minkä verran he tuntevat toistensa tapoja ja 

tavoitteita. Oleellista ei siis ole se mitä sanot, vaan se miten kuulija ymmärtää sanomasi. 

(Peda 2013.)  

 

Sana juoru saa suomalaisessa ympäristössä negatiivisen merkityksen, mutta jossain muu-

alla juorut ovat oleellista ja luotettavaa pohjatietoa, koska juorun kertoja on yleensä joku 

itselle tuttu ja sen vuoksi luotettava taho. Monissa kulttuureissa kahvikupin ääressä tai 

kirkon ovella omaksutaan enemmän asioita kuin esimiehen puheista tai koulutusmapeista. 

Suomalaiset eivät ole hyviä esimerkiksi epävirallisen sosiaalisen verkoston käyttämi-

sessä, joten niin sanottuja yhteisön sosiaalisia johtajia ei yleensä osata valjastaa tehtä-

väänsä. (Lahti 2014.)   
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Viestintä hankaloituu sitä mukaa kuin viestinnän piirissä olevien kulttuurien määrää lisä-

tään. Esimerkiksi tiedoksiantoja tai ohjeita lähetettäessä lähetetty viesti on kaikille sama, 

mutta vastaanotettuja viestejä on monenlaisia. Lähetetty ja vastaanotettu viesti eivät siis 

aina ole sisällöltään samanlaisia. Viestin tulkitsemiseen vaikuttaa muun muassa arvot, 

roolit, mieliala ja jopa kommunikoinnin motiivit. Vaikka kulttuurienvälinen viestintä li-

sää haasteita, niin se ei kuitenkaan tarkoita sitä, että kulttuurienvälinen viestintä aina epä-

onnistuisi. (Toikka 2008.) 

 

Ihmiset ovat muuntautumiskykyisiä yksilöitä ja esimerkiksi persoonallisuus, ikä sekä so-

siaalinen asema vaikuttavat ihmisen tapaan viestiä ja tulkita toisten viestejä. Monikult-

tuurisessa ympäristössä olisikin oleellista pohtia, mitkä ovat ne yleismaailmalliset tavat 

ja taidot, joilla mahdollistetaan tehokas viestintä. Joustaminen, herkkyys ja kiinnostunei-

suus toisia ihmisiä kohtaan ovat taitoja, jotka edesauttavat viestinnän onnistumista kaik-

kialla maailmassa. (Seppälä 2011.)  

 

Monesti ihmiset jaotellaan kansalaisuutensa tai kulttuuritaustansa perusteella. On muis-

tettava, että monet muutkin ominaisuudet vaikuttavat merkittävästi ihmisen  

käyttäytymiseen ja ajatusmaailmaan (Seppälä 2011).    

 

Monikulttuurisessa ympäristössä vieraalla kielellä puhuminen ei riitä, vaan sanoista on 

muodostuttava kokonaisuus, joka voidaan ymmärtää kyseisellä kielellä. On myös ym-

märrettävä mitä toinen sanoillaan oikeasti tarkoittaa. Monikulttuurisessa ympäristössä 

asioiden selittämisessä ja oikein ymmärtämisessä tarvitaan kulttuurien tuntemusta. 

(Richard Lewis Communications.) 

 

Kulttuurierot eivät ole ainoastaan maantieteellisiä, vaan ne saattavat olla myös etnisiä, 

ammatillisia, organisaatio- ja luokkakohtaisia.  Kulttuurieroista on myös hyötyä, sillä eri 

kulttuureista olevat ihmiset saattavat ajatella avoimemmin sekä esimerkiksi kyseenalais-

taa perinteitä tai sääntöjä. Erilaisten kokemusten ja taustojen hyödyntäminen auttaa tar-

kastelemaan asiaa uusista näkökulmista ja sitä kautta löytämään uusia innovaatioita. (Jo-

hansson 2005, 73.) 

 

Etäisyys voi olla maantieteellisen etäisyyden lisäksi henkistä. Etäisyys ei kuitenkaan ole 

este, vaan se on hidaste, joka hidastaa viestintää. Onnistuneessa käyttöönotossa tarvitaan 
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aina ihmisten välistä vuorovaikutusta. Kansainvälisissä käyttöönotoissa vuorovaikutuk-

sen puute huomataan monesti liian myöhään. Projektin monissa vaiheissa voidaan käyttää 

videoneuvotteluja tai muuta pikaviestintää, mutta esimerkiksi projektinkäynnistys on 

vaihe, joka edellyttää keskustelua ja asioiden selvittämistä kasvotusten. Kasvotusten ta-

pahtuvassa viestinnässä on paremmat mahdollisuudet sitouttaa ihmiset ja varmistaa hei-

dän aito osallistumisensa. (Oksanen 2010, 44.) 

 

Kansainvälisissä internetin kautta tapahtuvien koulutusten ja palavereiden suunnittelussa 

tulee ottaa huomioon myös kohdemaiden aikaerot ja vapaapäivät. Käyttöönottoakaan ei 

kannata ajoittaa minkään yksikön loma-ajalle. Jotta kaikki tarpeellinen tulisi huomioitua, 

kansainvälistä käyttöönottoa ei kannata suunnitella etäisyyden päästä, vaan vuorovaiku-

tuksessa paikallisten asiantuntijoiden kanssa. Jokaisessa organisaatiossa kansainvälisyys 

näyttäytyy erilailla, joten kansainvälisestä käyttöönotosta ja sen vaikutuksista ei voi antaa 

yksityiskohtaisia ohjeita. Jokainen maa, kulttuuri ja ihminen ovat erilaisia, joten paikalli-

sen kulttuurin tuntemisen taso, ihmistuntemus ja yhteistyökyky joko edistävät tai hidas-

tavat käyttöönottoa. 

  

 

4.3 CRM-käyttöönottoprojekti 

 

CRM-järjestelmän hankkiminen ja käyttöönotto on monista vaiheista koostuva jatkumo. 

Laajasti katsottuna käyttöönottoon voitaisiin katsoa kuuluvan kaikki mitä tapahtuu sopi-

muksen allekirjoittamisen jälkeen. Kapeasti katsottuna käyttöönotto voisi olla vain se 

osuus, joka näkyy järjestelmän käyttäjille. Tässä kehittämistyössä käyttöönoton ajatellaan 

alkavan järjestelmän testauksella, sen jälkeen kun vaatimusmäärittelyt on tehty ja tekni-

nen ratkaisu kehitetty.   

 

Ennen käyttöönottoa tulee pohtia asioita, jotka hallitsemattomina yksityiskohtina häirit-

sisivät käyttöönottoprojektia ja vähentäisivät ihmisten motivaatiota sekä luottoa järjestel-

män käyttöön. Jos käyttäjät onnistuneen viestinnän avulla saadaan innostumaan uudesta 

järjestelmästä, on turha pilata käyttäjien motivaatiota huonolla suunnittelulla. 

 

Käyttöönoton aikataulun suunnittelussa projekti tulee jakaa osavaiheisiin, jotka auttavat 

hahmottamaan tarvittavia projektin vaiheita. Projektin aikataulu tulee suunnitella niin, 
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että projektissa yllättävästi eteen tulevat asiat voidaan tehdä niin, ettei koko projektin ai-

kataulu petä. CRM-projektissa aikatauluun liittyviä haasteita voi tulla erityistesti testaus- 

ja pilotointivaiheessa. 

 

Käyttöönottoprojektit voivat olla hyvin erilaisia. Oksanen (2010) jaottelee käyttöönotto-

projektit viiteen ryhmään: pilottiprojekti, ensimmäinen käyttöönottoprojekti, uudelleen 

käyttöönotto, jatkokehitysprojekti ja kansainvälinen käyttöönotto. Jokaiselle projektityy-

pille on oma lähestymistapansa. Projektissa voi samaan aikaan olla elementtejä esimer-

kiksi pilottiprojektista ja kansainvälisestä käyttöönotosta. Esimerkiksi pilottiprojekti on 

osa tulevaa käyttöönottoa ja siinä tärkeää on pilottiin osallistuvien henkilöiden sitoutu-

mien projektiin. Pilottiprojektissa parhaat tulokset saadaan 10–20 pilottikäyttäjällä, jotka 

ovat 2-4 eri yksiköstä ja kun pilotin kesto on 1-4 kuukautta. Pilottiprojektissa nähdään 

todellisen käyttöönottoprojektin haasteet ja onnistumiset pienoiskoossa. (Oksanen 2010.)  

 

Ihanteellisessa tilanteessa varsinainen käyttöönotto tapahtuu siinä vaiheessa, kun pilo-

tointi on tehty ja siitä saadut kokemukset on käsitelty ja palautteiden kautta tulleet järjes-

telmän kannalta oleelliset kehitysehdotukset on toteutettu. Yrityksen tulee tehdä suunni-

telma varsinaisen käyttöönoton toteuttamisesta. Suunnitelmaa tehdessä tulee muun mu-

assa päättää toteutetaanko käyttöönotto koko yrityksessä samaan aikaan, vai edetäänkö 

edelleen pienemmissä osissa. Käyttöönottoa suunniteltaessa tulee keskittyä muutosjohta-

miseen ja motivointiin, viestintään, tukimateriaaleihin, tukihenkilöihin sekä koulutuk-

seen. Nämä käyttöönoton keskeiset teemat on käsitelty luvussa 4.3. 

 

 

4.3.1  Muutosjohtaminen ja motivointi 

 

Tämän kehittämistyön lähtökohtana on ollut ajatus siitä, että CRM-järjestelmä otetaan 

käyttöön ihmisiä varten, joten käyttöönotto tulee toteuttaa ihmisiä ajatellen. Luvussa 3 

käsiteltiin laajasti muutoksen ja ihmisten johtamiseen liittyviä teemoja, jotka liittyvät 

kiinteästi ihmisten motivointiin ja sitouttamiseen.  

 

Kalliistakaan CRM-järjestelmästä ei ole hyötyä, jollei sen hyötyjä saada markkinoitua 

käyttäjille, jollei koulutusta järjestetä laadukkaasti ja jollei järjestelmälle luoda yhteisiä 
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pelisääntöjä, jotka tähtäävät tiedon helppoon hyödyntämiseen. Kaikkien edellä mainittu-

jen tekijöiden takana on motivointi ja sitä kautta sitoutuminen. On huomioitava, että mo-

tivaation ja sitoutumisen tulee ulottua organisaation jokaiselle tasolle.  

 

Kuviossa 13 näytetään kuinka muutoksen johtaminen on koko käyttöönoton takana ja 

kuinka viestintä kulkee rinnalla kaikissa käyttöönoton vaiheissa. Motivointi ja sitoutta-

minen ovat kivijalka, jonka päälle voi rakentaa muun käyttöönottoprojektin. Muutostalon 

kattona kuvassa näkyy jatkuva kehittäminen. Jatkuva kehittäminen koskee sekä toimin-

toja että järjestelmää. 

 

 
 

KUVIO 13. Muutostalo 

 

Osallistaminen on yleensä ensimmäinen motivaation kasvattaja ja parhaimmillaan osal-

listaminen tulee aloittaa jo ennen käyttöönottovaihetta. Jos näin ei kuitenkaan tehdä, kas-

vaa viestinnän ja palautteen keräämisen merkitys motivaation ja sitoutumisen kasvatta-

jana. 

 

Motivoinniksi ei riitä yksi ainoa markkinointipuhe tai sähköposti, vaan ihmisiä tulee si-

touttaa ja innostaa toistuvasti. Motivoitaessa tulee ottaa esille se, että CRM-järjestelmää 

ei ole tarkoitettu pakollisesti käytettäväksi, työntekoa hankaloittavaksi tietojärjestel-
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mäksi, vaan se on suunniteltu ihmisten työskentelyn apuvälineeksi. Motivoitaessa ei kan-

nata luvata liikoja, koska epärealistiset lupaukset vähentävät kiinnostusta järjestelmää 

kohtaan. Motivoitaessa tulee nostaa esille lyhyellä aikavälillä saavutettavia hyötyjä ja sen 

lisäksi mainita mitä hyötyjä tavoitellaan pidemmällä aikavälillä. Motivaation ylläpitä-

miseksi projektin edetessä on hyvä tuoda esille jo saavutettuja hyötyjä, koska hyötyjen 

saavuttaminen motivoi järjestelmän käytön jatkamista. 

 

Yksilöiden sitoutuminen käyttöönottoprojektiin on oleellinen osa onnistumista. Yrityk-

sen olisikin hyvä miettiä, miten sitoutumista voitaisiin mitata käyttöönottoprojektin ja 

käytön alkuvaiheen aikana. Vain sitoutumista ja projektin ympärillä olevaa ilmapiiriä 

tarkkailemalla voidaan jo aikaisessa vaiheessa reagoida, jos yksilöiden sitoutumisen taso 

projektia kohtaan laskee. Sitoutumisen määrän mittaamista pohdittaessa on hyvä muistaa, 

että monesti ihminen antaa palautetta vasta kun tilanne on tarpeeksi huono. Palautekana-

van tulisikin olla niin helppokäyttöinen, että palautetta saataisiin jo pienten motivaation 

laskujen ilmaantuessa.  

 

Johtamisteorioissa ja työympäristössä tapahtuu jatkuvasti muutoksia. Tätä kehittämis-

työtä tehdessä on pyritty kokoamaan erilaisia johtamissuuntauksia yhdistäviä asioita sekä 

onnistuneissa CRM-projekteissa käytettyjä menetelmiä. Esimiesten olisi hyvä lukea koko 

kehittämistyö, mutta ajankäytön kannalta se ei ole järkevää, siksi esimiehille tehtiin tie-

topaketti CRM:stä, muutosjohtamisesta ja käyttöönottoon liittyvistä teemoista.  

 

 

4.3.2 Testaus 

 

Kohdeyrityksessä on viime vuosina otettu käyttöön uusia tietojärjestelmiä, joten IT-osas-

tolta löytyy testaamisen ammattilaisia. Tässä luvussa ei puututa testauksen yksityiskoh-

tiin, vaan esitetään lyhyesti mitä CRM-järjestelmän testaamisessa tulee ottaa huomioon. 

Testauksen tavoite on saada järjestelmän käytettävyys hyvälle tasolle. 

 

Kukaan ei kiinnitä huomiota tekniseen ratkaisuun jos se on kunnossa, mutta jos tekninen 

ratkaisu toistuvasti hankaloittaa työtä, on vaarana koko hankkeen kaatuminen (Rosti & 

Rosti 2014).  
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Testaamiseen kannattaa ottaa mukaan järjestelmäntoimittajan kanssa tehty määrittely-

dokumentti. Dokumentin avulla voidaan tarkastaa, että ohjelmistosta löytyy kaikki se 

mitä on sovittu toimitettavaksi. Erityisen tärkeää on testata ne ominaisuudet, jotka on 

räätälöity yrityksen tarpeisiin ja toiminnoille tehdyt rajoitukset, jos sellaisia on määritelty. 

Toimittaja ei välttämättä ole ymmärtänyt mitä räätälöinnillä tavoitellaan, tai räätälöinnin 

ohjelmoinnissa on tapahtunut inhimillinen virhe. Testauksen tulisi olla systemaattista ja 

kaikki työprosessit poikkeuksineen tulisi käydä läpi. Testauksen kautta tulisi löytää tuo-

tantokäytön estävät virheet ja toisaalta löytää asioita, joita kukaan ei välttämättä ole mää-

rittelyvaiheessa huomannut ajatella. (Oksanen 2010, 244–246.) 

 

Testattavat asiat tulee kirjata ylös ja testiryhmälle voi varata esim. neuvotteluhuoneen 

sekä yhteisen ajan testaamiselle, jotta testaaminen ei jää ajanpuutteen vuoksi tekemättä. 

Tehokas testiryhmä koostuu neljästä tai viidestä henkilöstä, jotka yhdessä testaavat ja kir-

jaavat löydöksiään, mutta eivät jää ruotimaan niitä. Ohjelmiston testauksessa tulee läpi-

käydä tiedon syöttäminen järjestelmään, kaikki toiminnot liiketoimintaprosessien mukai-

sesti sekä järjestelmän tuottamat raportit. Aikaa tulee olla myös vapaamuotoiseen testaa-

miseen. (Oksanen 2010, 246–247.) 

 

Testauksessa on huomioitava, että kaikki testauksessa ilmenneet poikkeamat tulee kirjata 

ylös ja käsitellä. Poikkeamat ja virheet saattavat johtua asiakkaasta tai toimittajasta. Kun 

virheelliset toiminnot johtuvat asiakkaasta, saattaa järjestelmätoimittaja laskuttaa lisä-

työstä. Tässä vaiheessa ei kuitenkaan kannata alkaa säästämään, oleelliset virheet tulee 

korjata, ettei nämä aiheuta ongelmia enää käyttöönottovaiheessa. Kun testauksen yhtey-

dessä löytyy kehitysehdotus jota ei haluta heti toteuttaa, tulee kehitysehdotus kirjata ylös 

ja palata niihin myöhemmällä. Jos testaaja kokee, että hänen testipanostaan ei arvostettu 

eikä asiaa kirjattu ylös, hän tuskin jatkossa tekee kehitysehdotuksia. (Oksanen 2010, 247–

248.) 

 

Testaus ei lopu siihen, että ensimmäinen testaus on suoritettu ja palaute annettu järjestel-

män toimittajalle. Kun järjestelmäntoimittaja on tehnyt pyydetyt muutokset, on testaami-

sen avulla varmistuttava, että toiminnot ovat sellaisia kuin niiden haluttiin olevan. Asia-

kas on vastuussa testaamisesta ja sen varmistamisesta, että on saanut sellaisen ohjelmis-

ton, jonka on ostanut. (Oksanen 2010, 244, 251.) 
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4.3.3 Viestintä 

 

Luvussa 3 käsiteltiin muutosjohtamista ja sitä kautta myös viestintää, joka on yksi muu-

tosjohtamisen väline. Yrityksen prosessien ja organisaation tunteminen on merkittävässä 

osassa viestinnän etenemistä mietittäessä. Jokaiselle projektille tulisi tehdä oma viestin-

täsuunnitelma. Viestintäsuunnitelmaa tehdessä on tärkeä pohtia mitä, kenelle, milloin ja 

miten viestitään? Tässä luvussa on lyhyesti kerrottu käyttöönottoprojektin viestinnästä. 

 

Viestintä on laaja kokonaisuus, joka kulkee läpi käyttöönottovaiheen. Hyvässä käyttöön-

otossa sisäinen viestintä aloitetaan jo ennen käyttöönottoa ja sitä jatketaan vielä järjestel-

män käyttövaiheessa. Perusperiaatteena on, että viestintä aloitetaan pienestä ydinryh-

mästä, esimerkiksi avainhenkilöistä. Viestinnässä voidaan käyttää erilaisia käyttäjäryh-

miä, esimerkiksi esimiehille saatetaan antaa enemmän tietoa ja eri aikaan kuin muille. 

Viestinnän tehtävänä on tiedonjakamisen kautta vähentää huhuja, motivoida ihmisiä sekä 

tuoda ajankohtaista tietoa kaikille tasapuolisesti. Kansainvälisissä organisaatioissa vies-

tintä on yksi niistä osa-alueista, joissa tulee ottaa huomioon kulttuurisidonnaisuus.  

 

Muutokset tulee viestiä ensin niille ihmisille, joita muutos koskee. Muutosten viestin-

nässä sähköposti ei ole oikea väylä, koska muutoksesta viestitettäessä ihmisillä tulee olla 

mahdollisuus muutoksesta keskusteluun. Toisekseen tietotulvan vuoksi sähköpostivies-

tintä ei ole kovin tehokas tapa tavoittaa ihmisiä. Muutokset voidaan viestiä henkilökoh-

taisesti tai ryhmässä. Muutoksista viestittäminen kuuluu esimiehelle, koska esimiehen 

vuorovaikutusviestintä on paras keino sitouttaa ihmiset ajankohtaisiin teemoihin. (Kesti 

2005, 165–167.)  

 

Viestinnän merkitys on suuri, koska viestinnän avulla voidaan motivoida ja sitouttaa ih-

misiä. Vastaavasti huonolla viestinnällä edistetään muutosvastarintaa ja sitä kautta edis-

tetään projektin epäonnistumista. Viestintä tulee aloittaa hyvissä ajoin ennen käyttöönot-

toa, jotta työntekijät saavat tiedon oikeaa reittiä eikä huhupuheiden kautta. 

 

Muutoksen johtamiseen kuuluu viestintäsuunnitelma sekä suunnitelma miten kohdata ih-

misiä, jotka vastustavat muutosta. Viestinnän looginen järjestys auttaa ihmisiä valmistau-

tumaan muutokseen ja hiljalleen muutosvastaisuus vähenee. Viestintä kannattaa ylimi-
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toittaa ja viestinnässä tulee keskittyä niihin henkilöihin, jotka muutosta vastustavat. Muu-

tosta vastustavien kanssa kannattaa puhua kahden kesken, myös heidän esimiehiltään 

kannattaa pyytää lisätukea. (Schwartz.) 

 

Sisäinen markkinointi on mukana käyttöönottoprojektin useassa vaiheessa. Oksasen 

(2010) mukaan CRM:n käyttöönotosta on lähes mahdoton viestiä liikaa ja paras henkilö 

viestimään on yrityksen CRM-omistaja. Ennen käyttöönottoa viestitään mikä muuttuu, 

miksi muuttuu ja mitä siitä seuraa. Käyttöönoton lähestyessä siirrytään käytännön asioi-

den viestimiseen ja pyritään saamaan positiivista mieltä projektin ympärille. Käyttöön-

oton aikana viestinnän avulla varmistetaan, että kaikki saavat tarvittavan tiedon käytän-

nön asioista. Käyttöönoton jälkeen muistutellaan muutosvisiosta ja pyritään tuomaan 

esille positiivisia käyttäjäkokemuksia, jotta käyttäjät sietäisivät paremmin järjestelmän 

negatiivisia puolia. (Oksanen 2010, 254–255.) 

 

Kuviossa 14 esitetään projektiviestinnän normaali eteneminen. Ennen käyttöönoton alka-

mista etukäteisviestinnän avulla jokaisen organisaation jäsenen tulisi ymmärtää sekä läh-

tötilanne että päämäärä. Päämäärän sisäistäminen ja hyväksyminen osaksi omia tavoit-

teita luovat kivijalan muutokselle. Projektin lähestyessä viestitään miten käyttöönotossa 

edetään ja mitä jokaiselta odotetaan, jotta päämäärä saavutetaan. Käyttöönoton aikana 

kerrotaan kuinka asetettuja tavoitteita saavutettu ja missä on onnistuttu. Käyttöönoton 

jälkeen jälkimarkkinoinnissa tulee kertoa saavutetuista hyödyistä ja kerrata tavoitteita, 

jotta ihmisten motivaatio ja usko muutokseen pysyvät.  
 

 
 

KUVIO 14. Tehokkaan viestinnän kulku 

JÄLKIMARKKINOINTI

Onnistumiset ja miten on hyödynnetty

KÄYTTÖÖNOTONAIKAINEN VIESTINTÄ

Etenemisen ja odotusten kertominen

KÄYTÄNNÖNASIOIDEN VIESTINTÄ

Aikataulut, käytännön ja tukihenkilöt

ETUKÄTEISVIESTINTÄ

Motivointi
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Tämän kehittämistyön tekemisen aikana kohdeyrityksessä oli meneillään muitakin tieto-

järjestelmäprojekteja. Yrityksessä oli päätetty sähköpostitiedotteen sijasta lähettää työn-

tekijöille postikortti erään tietojärjestelmäprojektin alkamisesta. Postikortissa oli kuvia 

eri maista, joissa yrityksellä on toimipisteitä ja kuvien välissä luki terveisiä kohdeyrityk-

seltä. Teksti oli kirjoitettu kaunokirjoituksella. Allekirjoituksena luki tuttavallisesti ”kol-

legasi”. Melko todennäköisesti jokainen työntekijä viimeistään kortin saadessaan huo-

masi, että kohdeyrityksessä on meneillään tietojärjestelmäprojekti, josta tullaan pian tie-

dottamaan enemmän. Kortti ja sen sisältö herätti monenlaisia tunteita. Eräs työntekijä 

kertoi lukeneensa kortin neljä kertaa, tämän henkilön kohdalla positiivinen kiinnostus 

projektia kohtaan oli herätetty. Työntekijä meni intranettiin etsimään lisätietoa aiheesta, 

mutta pettyi kun tietoa ei ollut saatavilla. Toinen työntekijä sanoi idean olleen todella 

mauton. Kaikkia ei voi aina miellyttää, mutta jotain vastaavanlaista uutta tapaa tiedottaa 

olisi hyvä keksiä, jotta työntekijöiden mielenkiinto uutta projektia kohtaan saataisiin he-

räämään. 

 

Viestinnän tulisi olla jatkuvaa ja tiedot projektin etenemisestä olisi hyvä olla reaaliaikai-

sesti tarkistettavissa. Ihmisten sähköpostia ei kuitenkaan kannata rasittaa ylimääräisillä 

tilanneraporteilla, joten esimerkiksi yrityksen intranet-sivustolle voisi luoda sivun, jossa 

kerrotaan projektin etenemisestä. Koko henkilöstö tuskin aktiivisesti seuraa yksittäisen 

projektin etenemistä, mutta asiasta kiinnostuneille annettaisiin tätä kautta mahdollisuus 

saada lisätietoa. Intranet-sivuston päivittäjänä tulisi olla projektiryhmään kuuluva hen-

kilö, joka sitoutuu säännöllisin väliajoin lisäämään tietoa sivulle. Mahdollisesti samalta 

sivulta voisi jatkossa löytyä CRM-järjestelmään liittyvät käyttöohjeet, tukimateriaali ja 

tiedotteet. 

 

 

4.3.4 Tukimateriaalit 

 

Tukimateriaalien tekeminen on olennainen osa käyttöönottoprojektin suunnittelua. Tuki-

materiaalin tulee olla selkeätä ja se tulee pitää mahdollisimman lyhyenä, joskin tarpeeksi 

kattavana. Tukimateriaaliin kuuluu muun muassa CRM-järjestelmän pelisäännöt, pika-

oppaat, koulutuksen palautelomake ja lomake, jolla voidaan raportoida järjestelmässä ha-

vaituista virheistä (Oksanen 2010, 257).   
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Tukimateriaalien tarkoituksena on jakaa tietoa yhteisistä periaatteista ja toimintatavoista 

sekä antaa käyttäjille mahdollisuus itsenäisesti ratkaista eteen tulevia ongelmia (Oksanen 

2010, 256–257). Tukimateriaalin tulisi kehittyä käyttöönoton ja käyttövaiheen edetessä, 

siksi on oleellista määritellä kuka on vastuussa tukimateriaalien luomisesta ja päivittämi-

sestä.  

 

Tukimateriaalin tulisi olla saatavilla jo käyttöönottokoulutuksen aikana. Tukimateriaali 

on hyvä olla käytettävissä sähköisesti, mutta tulostettavassa muodossa, koska osa ihmi-

sistä haluaa mieluummin lukea materiaalia paperilta kuin tietokoneen ruudulta.  

 

Tukimateriaalia tulee täydentää kun havaitaan että ihmiset tarvitsevat tukea johonkin tiet-

tyyn yksityiskohtaan. Tukimateriaalin täydennyksistä voidaan aluksi ilmoittaa käyttäjille 

esimerkiksi kuukausittain sähköpostitse ja tiedot täydennyksistä voidaan laittaa mahdol-

liselle intranet-sivustolle. 

 

Tukimateriaalin tarkkuudenmäärittely on haastavaa. Jos tukimateriaalia ei ole saatavilla 

tai se on liian vaikealukuista, on todennäköistä, että jokainen käyttäjä kehittelee omat 

toimintatapansa. Jos tukimateriaali antaa käyttäjälle liiallisen vapauden tehdä asioita 

omalla tavallaan, sekin johtaa siihen, että epäyhtenäiset käyttötavat pienentävät mahdol-

lisuuksia käyttää järjestelmästä saatavaa tietoa esimerkiksi raporteissa. 

 

CRM-järjestelmän toimittajasta riippuu millaista tukimateriaalia tulee järjestelmän mu-

kana. Jos käyttöohjeet tehdään kokonaan itse, tulee ohjeista löytyä myös ohjeet perustoi-

mintojen käyttämisestä, esimerkiksi siitä miten ohjelmaan määritellään perusasetukset, 

kuinka luodaan ja muokataan asiakastilejä, kontakteja, mahdollisia liidejä ja reklamaati-

oita. Tukimateriaaleista ei saa unohtaa eri järjestelmien integraatioiden kuvaamista, eikä 

tiedonhakua järjestelmästä.  

  

Tietoturvaan ja henkilötietolakiin liittyvät asiat sivuutetaan monesti käyttöönottoprojek-

tin muiden tärkeiden asioiden vuoksi, vaikka kyseiset asiat tulisi olla asiakastietoa käsit-

televässä järjestelmässä kaikille selvänä. Harva ihminen tietää, että esim. asiakkaan kon-

taktihenkilön jäädessä perhevapaalle tuota tietoa ei saa järjestelmään kirjata ilman asian-

osaisen lupaa (Oksanen 2010, 130). Tukimateriaalissa tulee myös määritellä käyttöoikeu-

det eli mitä tietoa kenellekin näkyy sekä kenellä on oikeus muokata ja poistaa toisten 
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tekemiä merkintöjä. Tukimateriaalista tulee löytyä myös luottamuksellisen tiedon kirjaa-

misen pääperiaatteet. 

 

Tukimateriaalissa tulee kertoa, jos järjestelmään on tehty käyttörajoituksia tai esimerkiksi 

määritelty se kuinka paljon tai kuinka usein järjestelmää tulee käyttää, jotta käyttäjätun-

nukset eivät lukkiudu. 

 

Tiedon laatuun liittyvät asiat ovat oleellisia järjestelmän hyödynnettävyyden kannalta, 

joten tiedon laatuun liittyvät asiat kuuluvat oleellisena osana tukimateriaaleja. Jos tiedon 

laatu saadaan pidettyä hyvänä, ei järjestelmän käyttöinto ja käyttäjämäärä vähene järjes-

telmästä saatavan tiedon laadun vuoksi. Järjestelmän käytön laiminlyönnillä on taipumus 

levitä työyhteisössä, joten käytön vähenemisen syyt kannattaa selvittää välittömästi. 

 

Vaikka järjestelmään liittyvät tukimateriaalit ovat tärkeitä, vielä tärkeämpää on varmis-

taa, että sovituissa periaatteissa pysytään ja järjestelmää käytetään aktiivisesti. Käyttöön-

oton ja käyttövaiheen alussa pääkäyttäjän rooli tarkastusten tekijänä on tärkeä. Pääkäyt-

täjä voi ottaa asian puheeksi esimiehen kanssa, jos tietyllä osastolla käyttö on selvästi 

vähäisempää kuin muilla osastoilla. 

 

 

4.3.5 Tukihenkilöt 

 

Käyttäjätuen saatavuus käyttöönottoprojektin aikana tulee varmistaa. Organisaatioon ni-

metyn pääkäyttäjän lisäksi jokaisessa yksikössä tulee olla niin sanottu avainkäyttäjä, joka 

neuvoo ongelmatilanteissa. Haastavissa tilanteissa tukihenkilö ratkaisee ongelmia järjes-

telmän pääkäyttäjän kanssa. Käyttäjätuki ei saa loppua käyttöönottovaiheen jälkeen, 

koska organisaation eri osissa vaikuttavia avainkäyttäjiä tarvitaan erityisesti käyttöönot-

toprojektin päätyttyä (Oksanen 2010, 296).  

 

Tuen tarve alussa on erityisen suuri, ja siksi on tärkeää, että jokainen tietää mistä kysyä 

apua, jos järjestelmän käytössä ilmenee ongelmia. Alkuvaiheessa on tärkeää, että tukea 

pyytävä ihminen ei joudu odottelemaan, vaan saa vastauksen kysymykseensä mahdolli-

simman pian. Jos kysymyksiin ei vastata nopeasti tai tukihenkilö on esimerkiksi lomalla, 

motivaatio järjestelmän käyttöön vähenee. 
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On siis tärkeä nimetä ensisijainen tukihenkilö, mutta sen lisäksi tukihenkilölle varahen-

kilö. Jos tukihenkilö ja tukihenkilön varahenkilö ovat käyttäjille jo ennestään tuttuja, kyn-

nys avun kysymiseen on matalampi ja sitä kautta tehokas ohjelmiston käyttöön on toden-

näköisempää. Pääkäyttäjän tai tukihenkilön tapaaminen henkilökohtaisesti esim. käyt-

töönottokoulutuksen yhteydessä on tärkeää, jollei henkilö ole entuudestaan tuttu. Kun oh-

jelmisto on jo aktiivisemmassa käytössä ja perustoiminnot tuttuja, apua kysytään helpom-

min vieraaltakin. Isommissa yrityksissä pääkäyttäjälle tulee nimetä sijainen, jotta lomien 

ja yllättävien pidempien poissaolojen aikana varahenkilö tietää miten toimia. Ulkomailla 

toimivissa yksiköissä on hyvä olla samat tukirakenteet ja sijaiskäytännöt kuin Suomessa 

toimivissa yksiköissä. 

 

Alkuvaiheessa tukihenkilöille eli avainkäyttäjille voi järjestää kuukausittain keskustelu-

tilaisuuden, jossa käsitellään järjestelmään liittyviä ajankohtaisia asioita ja haasteita. Kes-

kustelutilaisuuksia voidaan harventaa, kun käsiteltävät asiat vähenevät. 

 

Todennäköisesti järjestelmän käyttäjistä alkaa erottua niin sanottuja sisäisiä moottoreita 

eli käyttäjiä jotka käyttävät ja hyödyntävät järjestelmää enemmän kuin muut. Näillä hen-

kilöillä on merkittävä rooli käyttöönottoprojektin aikana, koska he voivat tukea kollegoi-

taan järjestelmän päivittäisessä käytössä. Sisäisten moottoreiden kokemusta ja palautetta 

kannattaa käyttää hyödykseen järjestelmän ja toimintamallien jatkokehittämisessä. Myös 

yrityksen ulkopuolelta tulevilla uusilla työntekijöillä saattaa olla tuoreita kehittämiside-

oita järjestelmään liittyen, joten heidänkin palaute kannattaa huomioida jatkokehityksen 

aikana. (Rosti & Rosti 2014.) 

 

 

4.3.6 Koulutus 

 

Koulutustilaisuuksia järjestetään sekä pilotointi-, että varsinaisessa käyttöönottovai-

heessa. Koulutustilaisuuksien suunnitteluun tulee käyttää aikaa, koska koulutustilaisuus 

on hyvä mahdollisuus motivoida työntekijöitä. Koulutustilaisuuden epäonnistuminen, 

syystä tai toisesta, syö järjestelmän luotettavuutta, vaikka järjestelmällä ei olisi mitään 

yhteyttä epäonnistumisen syyhyn. Koulutustilaisuudessa järjestelmän pääkäyttäjällä on 

hyvä mahdollisuus esittäytyä ja toisaalta nähdä käyttäjien osaamistaso sekä kartoittaa jär-

jestelmän käytön ongelmiksi muodostuvat asiat (Oksanen 2010, 264).  
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Koulutustilaisuuksien suunnittelu on laaja kokonaisuus. Suunnittelussa tulee ottaa huo-

mioon kuka kouluttaa, koska kouluttaa, ketä kouluttaa, missä kouluttaa, millä kielellä 

kouluttaa, miten käytännönjärjestelyt tehdään, miten varmistetaan ihmisten aktiivinen 

osallistuminen ja miten koulutuksen laatua seurataan? (Oksanen 2010, 259–266.) 

 

Kouluttajan tulisi osata erinomaisesti käyttää ohjelmistoa, mutta sen lisäksi hänen tulisi 

osata jalkauttaa muutos ja suunnitella koulutus pedagogisesti oikein. Kouluttajalla tulee 

myös olla riittävästi auktoriteettia ja kykyä tunnistaa koulutuksen osallistuvien mielessä 

olevia kysymyksiä. (Oksanen 2010, 259.) 

 

Koulutustilaisuudet ja niiden sisältö suunnitellaan käyttäjäryhmän mukaan. Eri ihmisillä 

on oma tapansa oppia asioita, mutta kaikki oppivat parhaiten, kun koulutustilaisuudessa 

on mahdollisuus käyttää uutta järjestelmää. Koulutuksessa tulee kuitenkin ottaa huomi-

oon se, että erilaiset apukeinot on huomioitu, koska toiset oppivat kuulemalla, toiset nä-

kemällä ja kolmannet tekemällä. Varastoon ei voi kouluttaa, joten koulutus kannattaa jär-

jestää siten, että käyttäjät voivat alkaa käyttämään järjestelmää viimeistään viikon päästä 

koulutuksesta (Oksanen 2010, 263). 

 

Koulutustilaisuuksiin kuuluvat olennaisena osana tukimateriaalien sekä järjestelmän esit-

tely ja sovittujen käyttösääntöjen läpikäyminen. Koulutuksessa tulee pitää tasapainossa 

kielellinen ja kuvallinen viestintä, unohtamatta sitä että koulutuksesta on eniten hyötyä, 

jos jokainen osallistuja voi kokeilla ohjelman käyttöä omalla tietokoneellaan. Koulutus 

on hyvä suunnitella tehokkaaksi, mutta silti on muistettava, että liian vähäinen koulutta-

minen aiheuttaa työntekijöille stressiä, ja että epävarmuus tai suoranainen osaamattomuus 

vähentävät CRM-järjestelmän käyttöä. 

 

Jos yrityksen johtoa ja esimiehiä saadaan aktiivisesti osallistumaan koulutuksiin, saadaan 

viestittyä työntekijöille, että tämä järjestelmä on tärkeä. Aktiivinen osallistuminen ei tar-

koita koulutuksessa piipahtamista, vaan koulutuksessa mukana olemista. (Oksanen 2010, 

264–265.) 

 

Koulutuksen osallistujien valintaa kannattaa miettiä kahdesta näkökulmasta. Jos käyttä-

järyhmä koostuu samaa työtehtävää tekevistä henkilöistä, voidaan koulutuksessa keskit-

tyä työn kannalta tärkeisiin asioihin. Jos taas sekoitetaan erilaisissa työtehtävissä olevia 
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henkilöitä, koulutus ei ehkä ole yhtä tehokas, mutta sitä kautta työntekijät oppivat ym-

märtämään millaisiin erilaisiin asioihin ohjelmistoa voidaan käyttää, miksi itsestä turhalta 

tuntuvaa tietoa tarvitaan ja minkälaisia erilaisia hyötyjä tavoitellaan. Yksi vaihtoehto on 

kouluttaa peruskäyttäjät työtehtäväkohtaisissa ryhmissä ja avainkäyttäjät sekaryhmissä. 

Pääsääntöisesti yhdessä koulutuksessa kannattaa kouluttaa kerrallaan maksimissa 10 hen-

kilöä, jotta koulutus pysyy häiriöttömänä ja tarpeeksi henkilökohtaisena (Oksanen 2010, 

264). 

 

Ihmiset ovat kiinnostuneita kuulemaan, miten uusi järjestelmä konkreettisesti vaikuttaa 

heidän elämäänsä. Onkin tärkeää, että koulutus räätälöidään juuri kyseiselle kuulijakun-

nalle ja koulutuksessa tuodaan esille hyödyt, joita CRM-järjestelmä voi tuoda yksilöille. 

Myös kannustaminen auttaa muutoksen hyväksymisessä. Koulutuksessa on hyvä tuoda 

esille, kuinka tärkeää on käyttäjien tuki käyttöönoton aikana. Käyttöönottoprojektille tu-

kensa antaville voidaan myös luvata jokin palkkio. (Schwartz.) 

 

Koulutusta miettiessä tulee tehdä suunnitelma sen varalle, että kaikki ihmiset eivät ehdi, 

halua tai pääse koulutukseen (Oksanen 2010, 264–265). Jos ihmisten annetaan jo koulu-

tusvaiheessa luistaa CRM-käyttökoulutuksesta, se on viesti työntekijöille, että tämä asia 

ei ole tärkeä. Jos koulutuksen merkitystä painotetaan ja kaikkien osallistuminen pyritään 

varmistamaan, luodaan ilmapiiri, jossa ymmärretään uuden ohjelmiston tärkeys.  

 

Viime aikoina internetin kautta toteutettavat eLearning-koulutukset ovat lisääntyneet. 

Tässä kehittämistyössä eLearningia ei ole käsitelty, koska fyysisesti samassa tilassa ta-

pahtuvan CRM-järjestelmän käyttöönottokoulutuksen katsotaan olevan tärkeä osa moti-

vointia, sitouttamista ja käyttäjäpalautteen keräämistä. Henkilöille jotka eivät päässeet 

koulutukseen, voidaan kuitenkin järjestää eLearning-koulutusta. eLearning voidaan to-

teuttaa joko useammalle henkilölle yhteisenä verkkokoulutuksena, tai koulutus voi olla 

itsenäisesti suoritettava verkkokurssi. Verkkokoulutusten etuna on se, että ne voidaan 

nauhoittaa ja nauhoitteita voidaan katsoa jälkikäteen. eLearningin avulla toteutetuissa 

koulutuksissa on erityisen tärkeää kiinnittää huomiota käyttäjän aktiivisuuteen, asian si-

säistämiseen ja käyttäjän motivointiin.  
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4.4 Jatkotoimenpiteet käyttöönoton jälkeen 

 

”Ilman määrätietoisia ja selkeästi johdettuja toimenpiteitä uudet toimintatavat ja työväli-

neet eivät päädy käyttöön, vaan organisaatio taantuu takaisin vanhoihin ja tuttuihin käy-

täntöihin, ja käyttöönotto jää vajaaksi.” (Oksanen 2010, 285.) 

 

Tietojärjestelmän juurruttaminen organisaatioon on haasteellinen tavoite. Juurruttaminen 

on onnistunut, kun järjestelmästä tulee luonnollinen osa yrityksen arkea ja rutiineita. Juur-

ruttamisen kannalta käyttöönottoprojektin jälkeinen vuosi on merkityksellinen, joten 

käyttöä tulisi seurata aktiivisesti, vähintään kuukausittain. Alkuvaiheessa käytön seuraa-

minen on johtoryhmätason asia. (Oksanen 2010, 285–289.) 

 

Järjestelmän juurruttamista voidaan tukea muun muassa sillä, että laitetaan CRM:ään lii-

ketoiminnan mittareita, joiden vuoksi käyttäjien on pakko käyttää järjestelmää. Mitattavat 

asiat tulee määritellä tarkasti, etteivät mittarit vääristä tuloksia tai johda väärien asioiden 

tavoitteluun. Aluksi yksinkertaiset mittarit ovat parhaita. Järjestelmän juurruttamisessa 

myös esimiehen antama esimerkki ja hänen järjestelmään sitoutumisensa ovat oleellisia. 

Esimiehen tulee käyttää hyväkseen esimerkiksi järjestelmästä saatavia raportteja, eikä 

omia vanhoja Excel-taulukoitaan. (Oksanen 2010, 290–294.) 

 

Käyttöönottoprojektin jälkeen tulee muistaa ohjeistuksen ja järjestelmän ylläpito, järjes-

telmän jatkokehitys, sekä säännöllisin väliajoin tavoitteiden saavuttamisen seuraaminen 

(kuvio 15). Asiakastiedon jatkuva ylläpito on myös asia, jota ei saa jättää huomioimatta. 

(Oksanen 2010.) 
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Kuvio 15. Käyttövaiheessa käytön, ohjeistuksen ja järjestelmän jatkuva kehittäminen 

 

Käyttöönotolta kaivataan usein tuloksia hetkessä, on kuitenkin ymmärrettävä, että CRM-

järjestelmää ei saada käyttöönotettua, eikä kaikkia hyötyjä irti heti ensimmäisen koulu-

tuksen jälkeen. Hyödyt alkavat näkymään vasta kun järjestelmään on kertynyt tarpeeksi 

laadukasta tietoa ja ohjelmisto on saatu juurrutettua arkikäyttöön. 

 

On tärkeää, että CRM- järjestelmästä luodaan koko organisaation yhteinen työkalu, jossa 

tietoa jaetaan ja jossa olevaa tietoa hyödytään yhteisesti. Yhteistyön merkitystä ei välttä-

mättä ymmärretä heti, koska se vaatii määrätietoista johtamista. Yhteistyö on tärkeää, 

mutta jokaiselle asiakassegmentille tulee määritellä yksi vastuuhenkilö. CRM-järjestelmä 

ei saa jäädä paikoilleen, vaan sitä tulee uudistaa jatkuvasti. (Ramaseshan & Mattson 2007, 

4-6.) 

 

Usein projektin alkaessa tiedostetaan, että ajanpuute vaikeuttaa projektia. Tätä ei kuiten-

kaan saa unohtaa käyttöönotto- eikä käyttövaiheessa. Monesti CRM-järjestelmän käyttä-

mättömyys johtuu siitä, että työntekijät eivät löydä aikaa uuden järjestelmän opettelulle 

ja sitä kautta järjestelmän käyttö tuntuu liian vaativalta. Tämän vuoksi jokaisen esimiehen 

tulee järjestää alaisilleen aikaa ja motivoida heidät järjestelmän käyttäjiksi. 

 

Tavoitteissa 
pysymisen ja 

käytön seuranta

Palautteiden 
kerääminen ja 

käsittely

Ohjeistuksen 
täsmentäminen 

Tukihenkilöiden 
sekä käyttäjien 
kouluttaminen

Asiakastiedon 
päivittäminen

Järjestelmän 
kehittäminen
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CRM-järjestelmän käyttöönottoprojektin loputtua ja käyttövaiheen alettua vaarana on se, 

että CRM-järjestelmä jätetään elämään omaa elämäänsä, eikä sitä aktiivisesti seurata tai 

kehitetä. Käyttövaiheeseen tulee olla valmiina suunnitelma järjestelmän jatkokehitystä 

varten. On hyvä perustaa CRM-kehitysryhmä, joka muun muassa kerää järjestelmään liit-

tyvät palautteet sekä muutosehdotukset, huolehtii tiedon laadusta ja käyttöohjeiden päi-

vityksestä (Oksanen 2010, 295–296.) 

 

Kun järjestelmä on ollut jonkin ajan käytössä, tulee tarkastella saavuttiko järjestelmä sille 

asetetut tavoitteet. Jos tavoitteita ei saavutettu, tulee järjestelmän käyttöä kehittää siltä 

osin kuin se ei vastannut odotuksiin. Tavoitteet voidaan myös jakaa lyhytaikaisiin ja pit-

käaikaisiin tavoitteisiin. Lyhytaikainen tavoite voi liittyä esimerkiksi vain käyttöönotto-

vaiheeseen, kun taas pitkäaikaiset tavoitteet liittyvät järjestelmän käyttöön käyttövai-

heessa, järjestelmän liiketoiminnalle tuomaan lisäarvoon ja järjestelmässä olevan tiedon 

hyödyntämiseen. Tavoitteiden seuraamista varten on hyvä miettiä mittareita, jotka pysy-

vät vertailukelpoisina mittauksesta toiseen.   

 

Vuonna 2012 Suomessa tehtiin tutkimus suuressa yrityksessä yhden vuoden CRM-järjes-

telmän käytön jälkeen. Kyseisen tutkimuksen ja siihen liittyvän kehittämistyön tarkoitus 

oli lisätä CRM-järjestelmän käyttöä. Tutkimuksen vastauksissa oli suuri hajonta. Suurim-

malla osalla ihmisistä järjestelmän käyttöä ei motivoinut erityisesti mikään, tai järjestel-

mää käytettiin pakon vuoksi. Tutkimuksen mukaan käyttöaktiivisuuteen suurin merkitys 

olisi ollut tukihenkilöllä, toiseksi tärkeimmäksi asiaksi koettiin järjestelmän käyttämisen 

merkityksen perusteleminen ja kolmanneksi palauteen saaminen. Käyttöaktiivisuus saa-

tiin nousemaan alle vuodessa 40 prosenttia. Tämä onnistui kiinnittämällä huomiota edellä 

mainittuihin käyttöaktiivisuuden motivaatiotekijöihin, sekä lisäämällä koulutuksia, anta-

malla käyttäjille mahdollisuus keskustella käytön tarkoituksesta, sekä viestimällä joh-

dolle sen tärkeä rooli muutosprosessissa. Tutkimusraportissa todettiin, että ihmiset ja stra-

tegia ovat merkityksellisessä roolissa CRM-järjestelmän käyttöönotossa. (Havu 2013.) 

 

Hyvin suunnittelussa käyttöönottoprojektissa on huomioitu tiedon hyödynnettävyyteen 

vaikuttavat asiat. Käyttövaiheessa tiedon laatu, järjestelmän aktiivinen käyttö sekä yhte-

näiset toimintatavat nousevat merkitykselliseksi tiedon hyödynnettävyyden kannalta. 

Tiedon laatu, aktiivinen käyttö ja yhtenäiset toimintatavat tarvitsevat kuitenkin alussa jat-

kuvaa seurantaa, jotta kyseisistä asioista ei aleta lipsumaan. Järjestelmän oikeanlaista 

käyttöä seuraa yleensä järjestelmän pääkäyttäjä. Jos asioista lipsutaan tai järjestelmää 
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käytetään väärin, tulee kyseisiin asioihin puuttua mahdollisimman pian. On huomattava, 

että väärinkäytökset ja laiminlyönnit eivät aina ole tahallisia, vaan syynä voi olla esimer-

kiksi koulutuksen puute tai ohjeiden epäselvyys. 

 

Kun ohjelma on jo käytössä ja organisaatioon tulee uusia ihmisiä, on heidät perehdytet-

tävä ohjelmiston käyttöön samalla tavalla kuin henkilöstö koulutettiin käyttöönottovai-

heessa. Uusien henkilöiden tulee saada perustiedot ohjelmistosta ja heille tulee kertoa 

keneltä saa tukea järjestelmän käytössä. Jos uusia käyttäjiä tulee useampia pienen ajan 

sisällä, heille voi järjestää yhteisen koulutuksen. (Oksanen 2010, 297.) 

 

Organisaation ulkopuolelta tulevilla ihmisillä saattaa olla kokemusta muiden CRM-oh-

jelmistojen, tai saman ohjelmiston erilaisesta käytöstä. Näiden ihmisten tietotaitoa kan-

nattaa käyttää hyväkseen ohjelmiston jatkokehityksessä, koska heillä saattaa olla tuoreita 

ideoita. Ohjelmiston jatkokehittäminen on muutenkin tärkeää ja sitä varten tulisi perustaa 

työryhmä käyttöönottoprojektin päätyttyä (Oksanen 2010, 295). Jatkokehityksestä vas-

taavat ihmiset kannattaa valita ohjelmiston avainkäyttäjistä, mutta avainkäyttäjien kautta 

tulisi saada kehitysideoita myös loppukäyttäjiltä. Kehitystyöryhmän toiminnassa on tär-

keää toimenpiteiden ja toimenpide-ehdotusten kirjaaminen ja aktiivinen seuraaminen. Jos 

CRM-järjestelmälle on perustettu sivu intranettin, tai yrityksessä on käytössä sisäinen so-

siaalinen intranet, voi kehitystyöryhmä laittaa näihin viestintäkanaviin tiedotteen meneil-

lään olevista kehitysprojekteista. 
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5 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

  

5.1 Yhteenveto 

 

CRM-järjestelmien käyttöönottojen on arvioitu useammin epäonnistuvan kuin onnistu-

van. Monissa yrityksissä keskitytään oikean teknologian löytämiseen, muttei ymmärretä, 

että CRM-järjestelmän käyttöönotot epäonnistuvat monesti ihmiskeskeisten asioiden 

vuoksi. Tässä kehittämistyössä keskityttiin käyttöönoton onnistumiseen vaikuttaviin ih-

miskeskeisiin tekijöihin. 

 

Tämän työn tavoitteena oli auttaa kohdeyritystä suunnittelemaan CRM-järjestelmän käyt-

töönotto, joka onnistuu. Tarkoituksena oli kerätä tietoa ja tehdä sitä näkyväksi, jotta koh-

deyrityksen tuleva CRM-järjestelmän käyttöönotto onnistuisi ja järjestelmä tulisi aktiivi-

seen käyttöön. Tätä kehittämistyötä varten tehtiin kolme kvalitatiivista haastattelua, sekä 

tutustuttiin laajasti aiheeseen liittyvään kirjallisuuteen ja tutkimuksiin. Kattavan tiedon 

saavuttamiseksi kehittämistyössä pyrittiin keräämään ja yhdistelemään tietoa suomalai-

sista ja kansainvälisistä tutkimuksista.  

 

Kuvioon 16 on kerätty tämän kehittämistyön lopputuloksen kannalta oleellisimmat asiat. 

Kuviossa ihmiskeskeiset asiat on jaettu kolmeen osaan; viestintään, muutosjohtamiseen 

ja käyttöönoton mahdollistamiseen. Muutosjohtamisen kautta ihmisille annetaan edelly-

tykset muutoksen hyväksymiseen. Mahdollisuuden antaminen tarkoittaa ilmapiirin, toi-

mintatapojen ja yksilöiden ohjaamista muutoksen suuntaan viestinnän, ympäristön, ta-

voitteiden, sekä johdon ja esimiesten tuen kautta. Muutosjohtamisen ja viestinnän avulla 

ihmisiä motivoidaan, osallistetaan ja sitoutetaan muutokseen. Viestinnässä oleellista on 

monikanavaisuus, oikea-aikaisuus, kaksisuuntaisuus ja se, ettei kenellekään lähetetä tie-

toa, joka ei ole heille oleellista. Käytön mahdollistamisen avulla yritetään luoda ihmisille 

puitteet, jotka tukevat järjestelmän käyttöönottoa ja joita ilman järjestelmän käyttö voisi 

vaarantua. On muistettava, että vaikka käyttöönotto onnistuisi, järjestelmän käyttö ei au-

tomaattisesti jatku käyttövaiheessa, vaan käyttöä tulee seurata ja käyttäjiä motivoida eri-

tyisesti alkuvaiheessa. 
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Kuvio 16. CRM-käyttöönoton onnistumiseen vaikuttavat tekijät 

 

CRM-järjestelmä on apuväline, jonka tarkoituksena on tukea liiketoimintaa. CRM-järjes-

telmän käyttöönoton jälkeen on tärkeää tarkastella onko käyttöönottoprojektille asetetut 

tavoitteet saavutettu ja tukeeko uusi CRM-järjestelmä aidosti liiketoimintaa. Järjestel-

mästä on apua vain silloin kuin sitä käytetään aktiivisesti, järjestelmässä oleva tieto on 

luotettavaa ja kyvykkäät ihmiset osaavat tehdä yritystoimintaa edistäviä johtopäätöksiä 

järjestelmästä saadun tiedon avulla. 
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Tässä kehittämistyössä keskityttiin ihmiskeskeisiin asioihin, mutta järjestelmän käyttöön-

otto ei voi onnistua, jos keskitytään pelkästään ihmiskeskeisiin asioihin. Käyttöönoton 

onnistumisen kannalta yrityksen strategian ja prosessien tulee tukea järjestelmän käyt-

töönottoa ja käyttöä. CRM-järjestelmän tulee olla helppokäyttöinen ja vastata yrityksen 

tarpeita. 

 

 

5.2 Kehittämistyön onnistumisen arviointi 

 

Kohdeyrityksessä aihe koettiin alussa todella tärkeäksi, mutta yrityksen sisäisten muutos-

ten ja projektin aikataulun venymisen vuoksi roolini pieneni alkuperäisestä suunnitel-

masta. Kohdeyrityksen saamaa todellista hyötyä ei pysty arvioimaan, koska kehittämis-

työn aikataulun puitteissa ei pystytty odottamaan edes pilotointiprojektin valmistumista. 

 

Sain valita näkökulman vapaasti, toki varmistin kohdeyritykseltä, että painotus sopi hei-

dän visioonsa. Mietin, että jos joku muu olisi tehnyt työn ja ottanut erilaisen näkökulman, 

niin kuinka erilainen olisi ollut lopputulos. Esimerkiksi jos valittu näkökulma olisi ollut, 

että hyvin suunniteltu käyttöönotto on turha, jollei järjestelmävalintaa ole tehty huolella. 

Toista näkökulmaa käytettäessä olisi kirjallisuuteen tutustuminenkin tapahtunut erilaisten 

kirjojen ja tutkimusten kautta. Todennäköisesti myös raportissa olisi painotettu eri asioita. 

Lopputulos olisi voinut olla erilainen silloinkin, jos kehittämistyön olisi tehnyt CRM-

järjestelmien kanssa paljon työskennellyt henkilö.  

 

On huomattava, että 90 prosenttia organisaatioiden toiminnoista on samoja, siksi ei voida 

ajatella, että vain kilpailijoilta voidaan saada ideoita prosessin uudistamiseen. Suurin osa 

innovaatioista perustuukin ideoihin, joita on saatu joltain toiselta toimialalta. (Grönroos 

2006, 165.)  

 

Etukäteen odotin innolla kehittämistyön empiiristä osaa, mutta lopulta empiirinen osa ai-

heutti suurimman pettymyksen, koska haastattelut eivät tuottaneet uusia ideoita enkä saa-

nut kerättyä haastatteluiden kautta hyviä käytänteitä. Edellä Grönroos kehottaa etsimään 

ideoita toisilta toimialoilta. Mietin, että olisivatko haastattelut olleet hyödyllisempiä ja 

lopputulos erilainen, jos haastateltavat olisi valittu täysin erilaisista yrityksistä. Kehittä-

mistyön edetessä lähdekirjallisuutta ja tutkimuksia käytiin läpi laajasti, joten haastattelut 

saattoivat sen vuoksi toistaa teemoja, joita oli jo löytynyt kirjallisuudesta. 
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Työn tarkoituksena ei ollut tehdä uutta innovaatiota, joten sen uutuusarvo on pieni. Uskon 

kuitenkin, että tämän työn löytyminen internetistä saattaa auttaa pienempiä yrityksiä tai 

toisia opiskelijoita muutoksenjohtamiseen ja tietojärjestelmien käyttöönottoon liittyvissä 

asioissa. Kehittämistyö tehtiin suurelle yritykselle, joten pienemmissä yrityksissä järjes-

telmän käyttöönotto tehdään todennäköisesti kevyemmin. 

 

Kehittämistyö on ollut projekti, jonka onnistumisen arviointi on vaikeaa. Kehittämistyö 

on ollut minulle mahdollisuus syventyä muutokseen ja johtamiseen liittyviin teemoihin 

ja samalla oppia ohjelmistojen käyttöönottoihin liittyvistä asioista. Työn tekeminen on 

ollut avartavaa ja mielenkiintoista.  Huomasin, että harva ihminen suhtautuu CRM-jär-

jestelmiin neutraalisti. Sana CRM aiheuttaa ihmisissä monesti voimakkaan tunnereaktion 

Tunnereaktio voi olla positiivinen tai negatiivinen. Aiemmin olen törmännyt lähinnä ne-

gatiivisiin tunnereaktioihin, mutta tähän kehittämistyöhön liittyvien haastattelujen ja kes-

kustelujen aikana tapasin monta myyntihenkilöä, jotka intohimoisesti puhuivat CRM:n 

eduista ja tärkeydestä. 

 

Kehittämistyön tekemiseen sain ohjaajaltani kaksi neuvoa, jotka olivat merkityksellisiä 

työn tekemisen kannalta ja toisaalta kyseiset neuvot auttavat minua tulevaisuudessakin. 

Ensimmäinen neuvo oli, että työtä ei kannata tehdä vähän kerrallaan, vaan tulee keskittyä 

työhön useampi tunti kerrallaan. Toinen neuvo, joka olisi kannattanut ottaa tosissaan jo 

alusta asti, oli se että suomenkieliset lähteet antavat vain pintaraapaisun aiheeseen. Eng-

lanninkielinen materiaali kertoi tiivistetysti sen minkä sai kerätä useammasta suomenkie-

lisestä lähteestä. Englanninkielistä materiaalia oli enemmän, mutta lähteiden luotettavuu-

den arviointi oli huomattavasti vaikeampaa kuin suomenkieliseen materiaaliin tutustu-

essa. 

 

 

5.3 Pohdinta 

 

Alussa lähdin tekemään kehittämistyötä käyttöönoton teknisestä näkökulmasta. Kirjalli-

suudesta nousi pian esille, että käyttöönoton epäonnistumiset ovat yleisiä, mutta epäon-

nistumisten syynä ei yleensä ole valittu ohjelmisto, vaan ihmisten ja muutoksen johtami-

seen liittyvät asiat. Tätä kehittämistyötä tehdessä pohdin mikä on CRM-järjestelmän 

käyttöönottoprojektien epäonnistumisen perimmäinen syy ja millä perusteella suurin osa 
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CRM-käyttöönottoprojekteista epäonnistuu. Epäonnistumisen syitä on varmasti monia ja 

syyt ovat riippuvaisia siitä ympäristöstä, jossa järjestelmä otetaan käyttöön. Käyttöönot-

toprojektin onnistumista voidaan edistää etukäteissuunnittelulla, projektiin sitoutumi-

sella, määrätietoisella ja osallistavalla johtamisella, sekä asiakkuudenhallinnan kokonai-

suuden ymmärtämisellä ja asiakkuudenhallintaan liittyvien toimintojen kehittämisellä. 

Käyttöönoton epäonnistumisen syitä olisi mielenkiintoista tutkia tarkemmin ja pohtia sitä, 

että kuka ja milloin voi määritellä CRM-käyttöönoton epäonnistuneen.  

 

Kehittämistyön edetessä oli avartavaa huomata miten CRM-järjestelmä nivoutuu moniin 

yrityksen toimintoihin. CRM-järjestelmä ei ole pelkästään IT-järjestelmä, vaan se on apu-

väline, jota parhaimmillaan käytetään yrityksen monissa toiminnoissa ja johon yrityksen 

muut työkalut linkittyvät. Teknillisen ratkaisun lisäksi CRM-järjestelmän käyttöönotto 

vaatii paljon liiketoiminnan tuntemusta, muutosjohtamista ja erityisesti ylimmän johdon 

tukea. Kaksisuuntainen viestintä on tärkeä keino tiedonjakamisen, sitouttamisen ja moti-

voinnin edistäjänä. 

 

Kehittämistyötä tehdessä havaitsin, että CRM-järjestelmän käyttöönotto on erittäin laaja 

ja monimutkainen projekti. Käyttöönotto ja sen suunnitteleminen on kuitenkin myöhem-

män käytön kannalta kriittinen vaihe. Olen sitä mieltä, että käyttöönoton monimutkaisuu-

den vuoksi konsultin palkkaaminen on hyvä vaihtoehto isoissa yrityksissä, jotta saadaan 

kaikki oleelliset asiat huomioitua, selvitettyä ja toteutettua. Konsultin valinta nousee mer-

kitykselliseksi tekijäksi, koska konsultin asiantuntemus, ajankäyttö ja yhteistyökyky juuri 

kyseisen yrityksen yhteyshenkilöiden kanssa vaikuttavat käyttöönoton onnistumiseen. 

 

Olin yllättynyt siitä, kuinka yhteneväisiä eri puolella maailmaa tehdyt CRM-järjestelmien 

käyttöönottoon liittyvät tutkimustulokset olivat. Eri kulttuurien välillä esimiestyössä, ar-

voissa ja toimintatavoissa löytyy eroja, mutta useissa tutkimuksissa todettiin, että ihmis-

keskeisten asioiden huomioiminen on merkittävä tekijä käyttöönoton onnistumisen edis-

täjänä. On tärkeää, että käyttöönottoa suunniteltaessa pohditaan, mitä erityispiirteitä, 

etuja, haasteita ja vaatimuksia kukin kulttuuri tuo käyttöönotolle.  

 

Erilaisten kansallisten kulttuurien lisäksi CRM-järjestelmälle asetetut tavoitteet, CRM-

järjestelmät, yritykset, yrityskulttuurit, järjestelmän käyttäjät, esimiehet ja yritysten joh-

tajat ovat erilaisia. Jos käyttöönotto on onnistunut jossain yrityksessä erinomaisesti, se ei 
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tarkoita sitä, että samalla tavalla toteutettu käyttöönotto onnistuisi jossain toisessa yrityk-

sessä. Tässä kehittämistyössä on esitetty pääperiaatteet onnistuneeseen käyttöönottoon, 

mutta erilaisuus tuo aina haasteensa ja mahdollisuutensa jokaiseen käyttöönottoon.  

 

Oleellista on muistaa myös se, ettei onnistunut ohjelmistovalinta, laadukas muutosjohta-

minen tai uudet prosessit takaa sitä, että järjestelmästä on yritykselle hyötyä. Asiakasläh-

töisyys ei synny pelkästään ohjelmiston kautta, eikä ohjelmistossa oleva tieto takaa sitä, 

että yritys osaisi vastaanottaa ja hyödyntää asiakkailta saatuja heikkoja signaaleja, joista 

on hyötyä tulevaisuudessa. Ei siis ihmekään, että monessa yrityksessä petytään, kun uusi 

ja kallis järjestelmä itsessään ei tuo kilpailuetua tai muuta hyötyä. Olisiko CRM-järjes-

telmiin sijoittamisen jälkeen aika siirtyä pohtimaan sitä miten CRM-järjestelmässä olevaa 

tietoa voitaisiin hyödyntää innovatiivisesti sekä asiakasta että CRM-järjestelmää käyttä-

vää hyödyttävällä tavalla.  
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LIITTEET 

Liite 1. Haastattelukysymykset 

 



 

LIITE 1: HAASTATTELUKYSYMYKSET 
 
Lähtötiedot: 

1. Mikä CRM- järjestelmä teillä on käytössä?  
2. Kauanko kyseistä järjestelmää on käytetty? 
3. Onko käytössä ollut muita CRM-järjestelmiä? Mitä, milloin? 

Käyttöönotto: 
4. Otettiinko ohjelmisto käyttöön ennen kun tulit yritykseen vai sen aikana? 
5. Miten käyttöönotosta viestittiin? 
6. Kuka koulutti? 
7. Kuinka koulutus toteutettiin?  
8. Millaisissa ryhmissä koulutus toteutettiin? 
9. Järjestettiinkö jatkokoulutuksia? Osallistuitko jatkokoulutuksiin? 
10. Miten käyttöönotto onnistui? Missä olisi pitänyt parantaa? Mikä toimi hyvin? 

Käyttö: 
11. Kuinka laajasti järjestelmää käytetään yrityksessänne? Käyttävätkö kaikki vai voi-

daanko käytöstä luistaa? 
12. Onko johto sitoutunut? Käyttääkö johto aktiivisesti CRM-järjestelmää? 
13. Onko kannustimet sidottu järjestelmän käyttöön?  
14. Miten järjestelmän käyttöä seurataan? 
15. Onko järjestelmästä aidosti hyötyä työssäsi?  
16. Mikä on CRM-järjestelmän suurin hyöty ja suurin ongelma? 
17. Miten käyttäjätuki on järjestetty? 
18. Onko ohjelmiston käyttöön selkeät säännöt? Mistä säännöt löytyvät?  
19. Löydätkö ohjeet? Löydätkö ohjeista helposti tarvittavat ratkaisut? 
20. Mitä tapahtuu, jos sääntöjä rikotaan? 

Esimies: 
21. Motivoiko esimiehesi käyttämään järjestelmää? 
22. Motivoiko yrityksen johto käyttämään järjestelmää? 
23. Käyttävätkö he itse järjestelmää? 
24. Miten esimies/johto voisi motivoida alaisiaan järjestelmän käyttöön? 

Kansainvälisyys: 
25. Onko käytössä yrityksessänne kansainvälisesti? 
26. Toimivatko kaikki samoilla säännöillä? 
27. Tuoko kansainvälisyys haasteita järjestelmän käyttöön tai järjestelmässä olevan tiedon 

hyödyntämiseen? 

 
28. Haluatko kertoa jotain muuta, joka saattaisi auttaa yritystä järjestelmän käyttöönottoa 

suunniteltaessa? 
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