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1 JOHDANTO 

 

Tämä opinnäytetyö on kehittämistyö ja se on toteutettu Kerisalon vesiosuuskunnan toimeksiannosta. 

Aiheena on luoda Kerisalon vesiosuuskunnalle asiakkuuksien hallintajärjestelmä. Teoriaa työssä on 

asiakkuuksien hallinnasta ja uudesta tietosuoja-asetuksesta, joka tulee voimaan vuonna 2018. 

Työssä käsitellään yleisesti asiakkuuksien hallintaa ja miten luodaan itse oma asiakkuuksien hallinta-

järjestelmä. Aiheen valitsin siksi, että asiakkuuksien hallinta ja asiakkaista saatava tieto ja sen hyö-

dyntäminen on noussut yhä tärkeämmäksi osaksi yrityksien toiminnassa ja kehittämisessä. Nykytek-

nologian avulla jopa kaikista pienimmät yritykset ja organisaatiot voivat kerätä asiakkaistaan dataa 

ja hyödyntää sitä toiminnassaan.  

 

Opinnäytetyön tarkoituksena on tutustua asiakkuudenhallintaan ja erilaisiin asiakkuuksien hallinta-

järjestelmiin. Samalla selvitetään mitä muutoksia uusi tietosuoja-asetus tuo tullessaan ja mitä toi-

menpiteitä se aiheuttaa yrityksille ja erityisesti toimeksiantajalle. Tavoitteena on luoda Kerisalon ve-

siosuuskunnalle asiakkuuksien hallintajärjestelmä, jolla se pystyy hallinnoimaan asiakastietojaan, 

seuraamaan ja taltioimaan vedenkulutusta, merkkaamaan ylös tärkeitä asioita esim. tulevia ja men-

neitä remontteja, paikkatietoja kartoille ja muuta tärkeää tietoa. Lisäksi järjestelmän kautta voidaan 

luoda laskuja asiakkaille. 

 

Opinnäytetyössä tarkastellaan ensimmäisenä vesiosuuskuntien toimintaa ja vuonna 2018 voimaan-

astuvaa tietosuoja-asetusta. Katsauksessa käsitellään uuden tietosuoja-asetuksen tarkoitusta, tavoi-

tetta ja millaisia toimenpiteitä se aiheuttaa yrityksille ja eritoten toimeksiantajalle. Tämän jälkeen 

luodaan katsaus erilaisiin asiakkuuksien hallintajärjestelmiin ja miten sellaisen voi luoda itse ja mitä 

asioita tulee ottaa huomioon, kun lähdetään luomaan asiakkuuksien hallintajärjestelmää. Lopussa 

esitellään, millainen CRM-järjestelmä on luotu toimeksiantajalle. Opinnäytetyö auttaa organisaatioita 

valmistautumaan uuteen tietosuoja-asetukseen ja kehittämään omaa asiakkuudenhallintaa ja sen 

järjestelmiä. Tärkeimpiä lähteitä työssäni ovat Euroopan parlamentin ja neuvoston uusi tietosuoja-

asetus (EU 2016/679) ja oikeusministeriön siitä laatima opas )4/2017) siitä miten uuteen asetukseen 

tulee valmistautua. Asiakkuuksien hallintaan olen tutustunut edellisissä työtehtävissäni sekä asiak-

kuuksien hallinnasta tehdyn kirjallisuuden kautta. Molempiin aiheisiin olen tutustunut myös erilaisten 

nettijulkaisujen ja oppaiden kautta. 
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2 VESIOSUUSKUNTIEN TOIMINTA 

 

Vesiosuuskunnat huolehtivat yhdyskuntien vesihuollosta. Osuuskunta luokitellaan vesihuoltolai-

tokseksi, kun sillä on yhteensä vähintään 50 osakasta tai sen osakkaiden vuorokaudessa kuluttama 

vesimäärä tai tuottama jätevesimäärä on vähintään 10𝑚3. (vesiosuuskunnat.fi.) Osuuskuntia on pe-

rustettu alueille, joille kuntien resurssit tai halu eivät ole riittäneet vesiverkoston laajentamiseen. 

Pääasiassa vesiosuuskunnat ovat haja-asutusalueella toimivia vesihuoltolaitoksia. Nykyisin osa vesi-

osuuskunnista hallinnoi myös haja-asutusalueiden valokuituverkkoja. Suomessa toimii n. 1500 vesi-

huoltolaitosta, joista reilut 400 on kuntien omistamia laitoksia ja loput n. 1000 laitosta ovat asiak-

kaidensa omistamia yhtiöitä tai osuuskuntia. (kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas 2013.) Ve-

siosuuskunnan jäsenyys on pääsääntöisesti vapaaehtoinen, mutta on kuitenkin tilanteita, joissa jäse-

nyys on pakollinen esim. osakas on velvollinen ostamaan jäteveden käsittelyn vesiosuuskunnalta.  

 

Vesiosuuskunnat ovat liiketaloudellista toimintaa harjoittavia yrityksiä ja niillä on samat velvoitteet 

kuin kaikilla muillakin yrityksillä. Lisäksi vesihuoltotoimintaa ohjaa vesihuoltolaki (119/2001), laki ve-

sihuoltolain muuttamisesta (681/2014), osuuskuntalaki (421/2013), talousvesiasetus (461/2000), 

asetus talousvesiasetuksen muuttamisesta (442/2014). Pienten vesiosuuskuntien toiminnassa sovel-

letaan talousvesiasetusta pienille talousvettä toimittaville laitoksille (401/2001) asetusta. Vesiosuus-

kuntia velvoittaa myös maankäyttö- ja rakennuslaki (132/1999). (vesiosuuskunnat.fi.) 

 

Kerisalon vesiosuukunta toimii kolmen kylän alueella: Kerisalon, Kerisalonsaaren ja Riuttasen kylällä. 

Näiden kolmen kylän alueella vesiosuuskunta rakentaa ja ylläpitää vesiverkostoa. Verkoston pituus 

on noin 75 km. Veden kulutus vuonna 2015 oli 21113𝑚3. Veden osuuskunta hankkii Joroisten kun-

nan vesilaitokselta. Kerisalon vesiosuuskunta ei tarjoa jätevesihuoltoa, vaan se toimittaa ainoastaan 

talousvettä. Vesiosuuskunnat omistavat ja sitä hallitsevat vesiosuuskuntien jäsenet. Niin kuin tavalli-

sissa yrityksissä vesiosuuskuntien hallitus ja toimihenkilöt ovat vastuussa osuuskunnan toiminnasta. 

(vesiosuuskunnat.fi.) Vaikka vesiosuuskunnat harjoittavatkin liiketoimintaa niin usea osuuskunta toi-

mii voittoa tavoittelematta siten, että verkostojen rakentaminen, ylläpito ja vesi olisi mahdollisimman 

edullista osakkaille (Hyvönen, 2018-4-13). 

 

Haastattelussa Kerisalon vesiosuuskunnan puheenjohtaja Markku Hyvönen (2018-4-13) toteaa, että 

Kerisalossa vesiosuuskunnan toiminta on haluttu pitää mahdollisimman kustannustehokkaana ja 

kaikki tarvittavat toiminnot tehdään itse, kuten rakentaminen, kirjanpito, laskutus, reskontra, tilas-

tointi ym. velvoitteet. Tässä kerisalolaiset ovatkin onnistuneet hyvin, sillä Kerisalon vesiosuuskunnan 

liikevaihto on kasvanut vuosi vuodelta ja osuuskunta toimii omavaraisena (Suomen Asiakastieto Oy, 

2017). Suurimmat kustannukset, jos verkostojen rakentamista ei oteta huomioon, syntyvät Kerisa-

lossa vesimittareiden lukemisista, kirjanpidosta ja laskutuksesta. Paljon aikaa menee myös erilaisten 

lausuntojen antamiseen viranomaisille ja kiinteistönomistajien auttamiseen erilaisissa vesiasioihin 

liittyvissä asioissa. (Hyvönen, 2018-4-13.) 
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Osa vesiosuuskunnista on ulkoistanut hallinnolliset tehtävät ulkopuoliselle esim. vesiosuuskunnat.fi 

palvelulle (vesiosuuskunnat.fi). Hyvösen (2018-04-13) mukaan nämä hallinnolliset tehtävät katsottiin 

pystyttävän toteuttamaan itse. Tällä hetkellä Kerisalon vesiosuuskunta kerää tiedot asiakkaistaan 

Excel-taulukoille, osa tiedoista on muistivihoilla tai pahimmassa tapauksessa vain jonkun henkilön 

omassa muistissa. Tästä ja uudesta tietosuoja-asetuksesta johtuen nousi esiin tarve tuoda kaikki 

tiedot yhteen järjestelmään, josta niitä olisi helppo tarkastella ja käsitellä. Järjestelmässä tulisi pys-

tyä säilyttämään kiinteistöjen tietoja, karttapohjia, seurata vedenkulutusta, kirjata ylös huomioita ja 

tehtyjä remontteja. Järjestelmästä tulisi myös pystyä luomaan asiakkaille laskuja ja ottamaan ulos 

erilaisia tulosteita. Yksi tärkeimmistä syistä tämän uuden järjestelmän luontiin on helpottaa ja no-

peuttaa nykyisiä käytäntöjä ja tuoda henkilötietojen käsittely uuden tietosuoja-asetuksen vaatimalle 

tasolle. Tämä projekti toteutettiin myös sen takia, että kun nykyiset kyläaktiivit alkavat jäämään pois 

osuuskunnan toiminnasta, niin uusien henkilöiden on helpompi jatkaa työtä. Uusi järjestelmä myös 

säästää aikaa ja rahaa ja näin ollen osuuskunta on entistä kustannustehokkaampi. (Hyvönen, 2018-

4-13.)  
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3 UUSI TIETOSUOJA-ASETUS 2018 

 

EU:n tietosuojalainsäädäntö uudistui, kun yleinen tietosuoja-asetus hyväksyttiin keväällä 2016. Tä-

män jälkeen yrityksillä ja organisaatioilla on ollut kahden vuoden siirtymäaika, jonka aikana niiden 

on täytynyt sopeuttaa toimintansa uuden tietosuoja-asetuksen mukaiseksi. (oikeusministeriön jul-

kaisu 4/2017.) 

 

”Tietosuoja-asetuksen tarkoituksena on ajantasaistaa tietosuojaa koskevaa sääntelyä, jotta voidaan 

vastata teknologian kehitykseen ja globalisaatioon liittyviin henkilötietojen suojaa koskeviin haastei-

siin. Asetuksen tarkoituksena on myös tukea digitaalitalouden kehitystä sisämarkkinoiden alueella 

yhdenmukaistamalla jäsenvaltioiden tietosuojaa koskevat säännökset sekä rakentamalla luotta-

musta.” (oikeusministeriön julkaisu 4/2017.) 

 

3.1 Asetuksen sisältö ja tavoite 

 

Asetus tulee voimaan 25.5.2018 ja se koskee pääsääntöisesti kaikkea henkilötietojen käsittelyä EU:n 

sisällä. Asetus koskee kaikkia eurooppalaisia ja Euroopassa toimivia yrityksiä ja organisaatioita. Tar-

koituksena on yhdenmukaistaa tietosuojasääntelyä eurooppalaisissa jäsenvaltioissa. (OpiTietosuo-

jaa.fi, 2017.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUVIO 1. Asetuksen sisältö ja tavoite (Opitietosuojaa.fi, 2017) 

 

Uusi tietosuoja-asetus korvaa vuoden 1995 henkilötietodirektiivin (95/46/EY). Tietosuoja-asetus si-

sältää säännöksiä mm. tavoista, joilla henkilötietoja tulee käsitellä, mihin käyttötarkoitukseen henki-

lötietoja saa käyttää. Asetuksessa myös eritellään rekisterinpitäjä ja henkilötietojen käsittelijä, sekä 

heidän velvoitteensa ja vastuunsa. (OpiTietosuojaa.fi, 2017.) 
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Tutkimuksen mukaan yhdeksän kymmenestä eurooppalaisesta on huolissaan siitä, miten mobiiliso-

vellukset keräävät heistä tietoja ilman suostumusta ja seitsemän kymmenestä on huolissaan siitä, 

mihin yritykset voivat käyttää tietoja (Gutwirth, De Hert, Leenes, 2016). Näihin huolenaiheisiin ihmi-

set saavat nyt apua esim. oikeudella saada tietää kuka ja mihin heidän tietojaan käytetään, oikeu-

della saada tietää mitä tietoja heistä on kerätty ja oikeudella tulla unohdetuksi. Kun henkilö haluaa, 

että hänen tietojaan ei enää käsitellä niin ne poistetaan. Poikkeuksena mm. viranomaisrekisterit 

esim. rikosrekisteri yms. Tarkoituksena on siis taata yksityisyydensuoja, ei hävittää menneitä tapah-

tumia tai rajoittaa lehdistövapautta. Ihmisillä on oikeus saada tietoa siitä, mitä tietoja heistä on ke-

rätty sekä mihin tarkoitukseen ja miten heidän tietojaan käsitellään. Henkilöllä on myös oikeus siir-

tää omat tiedot tietojärjestelmästä toiseen. Tämä helpottaa prosessia esim. kun vaihdetaan jotain 

palveluntarjoajaa. Henkilölle on myös ilmoitettava mahdollisimman nopeasti, jos tämän tietoturvaa 

on loukattu. Tietosuoja viranomaiset voivat antaa EU-sääntöjä rikkovalle yritykselle sakot. (OpiTieto-

suojaa.fi, 2017.) 

 

Yrityksille uudistus tuo helpotusta etenkin sellaisille, jotka toimivat useassa EU maassa. Uudistus sel-

keyttää ja yhdenmukaistaa sääntöjä, kun toimitaan useassa eri maassa. Yrityksen ei tarvitse huoleh-

tia erikseen jokaisen maan lainsäädännöstä, kun kaikissa pätee sama laki ja käytännöt. Yrityksille 

luodaan myös sellainen järjestelmä, jossa yrityksen ei tarvitse olla tietosuoja asioissa yhteydessä 

kuin yhteen viranomaiseen. Asetus tuo myös tasavertaisuutta kilpailumahdollisuuksiin, sillä myös 

EU:n ulkopuolelle sijoitettujen yhtiöiden, jotka harjoittavat liiketoimintaa sisämarkkinoillamme joutu-

vat noudattamaan tätä asetusta. (Oikeusministeriön julkaisu 4/2017.) Haittapuolena tästä asetuk-

sesta monet ulkomaalaiset media talot ja verkkokaupat ovat ilmoittaneet sulkevansa palvelunsa eu-

rooppalaisilta (Nuuttila, 2018). 

 

3.2 Valmistautuminen muutokseen 

 

Asetuksen tullessa voimaan yrityksen on pystyttävä osoittamaan, että se noudattaa tietosuoja-ase-

tuksen säännöksiä. Tämä tapahtuu mm. nimeämällä organisaatioon tietosuojavastaava. Tietosuoja-

vastaava voi olla myös ulkopuolinen konsultti. Asetusten noudattamisen osoitus tapahtuu käytän-

nössä tietosuojaselosteen toimittamisesta rekisteröidyille ja ylläpitämällä ja noudattamalla organisaa-

tion sisäistä dokumenttia käsittelytoiminnasta. Käsittelytoiminnasta pidettävä dokumentti on pyyn-

nöstä toimitettava viranomaiselle. Näillä tavoin voidaan varmistaa ja osoittaa, että asetusta noudate-

taan. Yritykset voivat ottaa myös käyttöönsä tietosuojaa koskevia sertifikaatteja tai käytännesään-

töjä. Näiden tarkoituksena on antaa ihmisille yksi lisätapa arvioida tuotteiden ja palveluiden tietosuo-

jan tasoa. (Oikeusministeriön julkaisu 4/2017.) 

 

Suojatoimet ja velvoitteet voidaan suhteuttaa rekisteröidylle koituvan riskin perusteella. Näin välte-

tään ylisääntelyä ja poistetaan turhia toimintoja pieniltä yrityksiltä ja organisaatioilta. Henkilölle koh-

distuvan riskin kasvaessa, on rekisterinpitäjän tehtävä tietosuojaansa koskeva vaikutustenarviointi. 

Vaikutustenarviointi tehdään useasti silloin, kun kerätään tietoja, jotka voivat aiheuttaa riskin henki-

lön perusoikeuksille ja -vapauksille. Näitä tietoja ovat esim. etninen alkuperä, poliittinen vakaumus, 
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uskonnollinen vakaumus tai potilastiedot jne. Näitä tietoja käsitellään yleisesti erilaisissa viranomasi-

rekistereissä. Arvioinnilla pyritään pitämään yllä henkilötietojen suoja. Arvioinnissa tulee tarkastella 

suunniteltuja toimenpiteitä, suojatoimia ja mekanismeja, joiden avulla lievennetään henkilötietojen 

käsittelystä syntyvää riskiä. Vaikutusarviointi ja sen mukainen toiminta auttaa yritystä osoitusvelvolli-

suutensa toteuttamisessa ja rekisterinpitäjän velvollisuuksien selvittämisessä. (Oikeusministeriön 

julkaisu 4/2017.) 

 

Yrityksen on varmistettava, että sillä on lainmukainen oikeus käsitellä henkilöiden tietoja. Helpoiten 

tämä käy esim. Lisäämällä palvelusopimuksen ehtoihin kohta, missä rekisteröityvä antaa suostumuk-

sensa henkilötietojensa käsittelyyn. Muita tietojen käsittelyn laillistavia tapauksia ovat kun: 

 

• tietoja tarvitaan jonkun sopimuksen täytäntöön panemiseksi esim. henkilö haluaa kauppaan 

tiliasiakkaaksi tai tämä tilaa netistä tuotteita, on kauppiaan käsiteltävä tietoja, jotta tuotteet 

saadaan toimitettua. 

• rekisterinpitäjällä on lakisääteinen velvoite kerätä tietoja 

• tietoja tarvitaan rekisteröidyn tai toisen henkilön elintärkeiden etujen suojaamiseksi. Tietoja 

voidaan käyttää esim. humanitaarisissa hätätilanteissa. 

• yleinen etu tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttäminen näin edellyttää. Tällä 

tarkoitetaan EU:n tai sen jäsenvalion etua tai julkista valtaa. Yleistä etua voidaan soveltaa 

myös erilaisissa yleishyödyllisissä tilanteissa kuten esim. tilastoinnissa tai historiantutkimuk-

sissa. 

• rekisteröidyllä ja rekisterinpitäjällä on jokin suhde toisiinsa esim. asiakassuhde (Euroopan 

parlamentin ja neuvoston asetus 2016/679, artikla 6.) 

 

Henkilöllä on oikeus saada tietää mitä tietoja hänestä kerätään. Tämä tarkoittaa sitä, että rekisterin-

pitäjän on toimitettava pyydettäessä jäljennös henkilöä koskevista tiedoista. Jos rekisterinpitäjällä on 

perusteltu syy epäillä kysyjän henkilöllisyyttä voi tämä pyytää kysyjältä henkilöllisyyden vahvista-

mista. Henkilöllä on myös oikeus saada oikaista omat tietonsa oikeiksi sekä oikeus tietojensa koko-

naan poistamiseen rekisteristä. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus ilmoittaa henkilölle, että tällä on 

oikeus rajoittaa tietojensa käsittelyä. Näin halutessaan henkilön tietoja voidaan yhä säilyttää rekiste-

rissä, mutta niitä ei saada käsitellä ilman erillistä lupaa. (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus 

2016/679.) Organisaatiot voivat ulkoistaa tietojenkäsittelyyn liittyviä tehtäviä esim. ostamalla toiselta 

yritykseltä tietojen säilytys- ja analysointipalveluita. Tällaisia ulkoistamispalveluita tuottavaa yritystä 

koskee täysin samat määräykset ja vaatimukset, kuin muitakin yrityksiä. (Opitietosuojaa.fi, 2017.) 
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3.3 Vaikutukset Kerisalon vesiosuuskunnalle. 

 

Uutta CRM-järjestelmää luodessa on mietittävä tarkkaan mitä tietoja asiakkaalta kerätään ja että 

niitä ei tulla käyttämään mihinkään muuhun kuin on tarpeellista. Erityisen tärkeää on varmistua tie-

tojen käsittelyn turvallisuudesta (Yrittäjän tietosuojaopas 2018). Turvallisuutta lisää toimeksiantajan 

tapauksessa se, että tietokannan taulukot tullaan salasana suojaamaan ja myös itse tietokanta sala-

sanasuojataan erikseen. Rekisterinpitäjän on varmistettava, että tiedot eivät häviä, tuhoudu tai va-

hingoitu vahingossa (Yrittäjän tietosuojaopas 2018). Tätä varten tietokannasta pidetään aina ajan 

tasalla olevaa varmuuskopiota. 

 

Tietojen käsittelyyn Kerisalon vesiosuuskunta ei tarvitse erillistä lupaa osakkailta, koska osuuskun-

nalla on oikeutettu etu tietojen käsittelyyn. Oikeutettu etu tarkoittaa sitä, että rekisterin pitäjällä ja 

rekisteröidyn välillä on asianmukainen ja merkityksellinen suhde, kuten jäsenyys, asiakkuus tai työ-

suhde (Yrittäjän tietosuojaopas 2018). Kerisalon vesiosuuskunnan tapauksessa suhde on jäsenyys ja 

asiakkuus. 

 

CRM-järjestelmää luodessa on otettava huomioon myös rekisteröidyn oikeudet. Järjestelmästä on 

saatava helposti ulos rekisteröidyn tiedot tämän niin halutessaan. Tietoja täytyy voida muuttaa tai 

poistaa kokonaan. Kun tietoja kerätään, tulee käsittelyn olla läpinäkyvää, henkilön on saatava tietää, 

kuinka häntä koskevia tietoja kerätään ja mihin niitä käytetään. Tiedot tulee antaa tiiviisti ja helposti 

ymmärrettävästi. Rekisteröityjen tulee saada tiedot maksutta. (Yrittäjän tietosuojaopas 2018.) Rekis-

terinpitäjän on toimitettava rekisteröidylle kaikki seuraavat tiedot: 

 

• tietosuojavastaavan yhteystiedot 

• henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset sekä oikeusperuste eli syy, jonka perusteella henkilö-

tietoja voidaan käsitellä 

• henkilötietoja vastaanottavat henkilöt tai ryhmät 

• aikooko rekisterinpitäjä siirtää henkilötietoja EU:n ulkopuolelle 

• oikeus saada tieto omista henkilötiedoista sekä oikeus tietojen oikaisemiseen tai poistami-

seen ja käsittelyn rajoittamiseen. Lisäksi henkilöllä on oikeus vastustaa tietojensa käsittelyä 

ja oikeus siirtää tietonsa toiseen järjestelmään 

• oikeus peruuttaa suostumus tietojen käsittelyyn 

• onko henkilötiedot pakko toimittaa ja mitä tällaisten tietojen antamatta jättämisestä mahdol-

lisesti seuraa. 

• profiloidaanko henkilöitä ja jos profiloidaan niin tiedot profiloinnin logiikasta, merkittävyy-

destä ja mahdollisista seuraamuksista. (Yrittäjän tietosuojaopas 2018.) 

Liitteenä 1. esimerkki Kerisalon vesiosuuskunnalle tehdystä tietosuoja selosteesta. 
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Kerisalon vesiosuuskunnan on luotava myös organisaation sisäinen asiakirja, seloste käsittelytoimin-

nasta. Tämän tarkoitus on hahmottaa osuuskunnalle henkilötietojen käsittelyä. Tällä asiakirjalla voi-

daan myös osoittaa, että henkilötietoja käsitellään tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Seloste on 

pyydettäessä toimitettava valvontaviranomaiselle. Kerisalon vesiosuuskunnan käsittelytoiminnan se-

losteessa tulisi olla seuraavat tiedot:  

 

• tietosuojavastaavan nimi ja yhteystiedot 

• käsittelyn tarkoitukset 

• kuvaus profiloinnista 

• tahot, joille henkilötietoja luovutetaan 

• tieto, jos henkilötietoja luovutetaan toiseen maahan tai kansainväliselle järjestölle 

• tietoryhmien poistamisen määräajat. Tarkoittaa esim. kuinka pitkään säilytetään puhelintal-

lenteita tai sähköposteja ym. 

• kuvaus turvatoimista. Tämä tarkoittaa esim. miten asiakasrekisteri on suojattu, käytetäänkö 

virusturvaa jne. (Yrittäjän tietosuojaopas 2018.) 
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4 ASIAKKUUKSIEN HALLINTA 

 

Asiakkuudenhallinta eli CRM (Customer Relationship Managment) on suuren suosion saavuttanut 

yritysten toiminta- ja strategiamalli. ”Yksinkertaistettuna CRM tarkoittaa niitä strategioita ja järjestel-

miä, joilla yritys pystyy rakentamaan paremmat suhteet asiakkaisiinsa” (Shalsten, 2012). Monesti 

CRM-käsitteestä tulee mieleen vain tietojärjestelmä tai ohjelmisto. Nämä järjestelmät ovat kuitenkin 

vain työkaluja ja mahdollistajia, jotka ovat tukena kehittämässä yritysten asiakaskeskeistä ajatteluta-

paa ja toimintaa. 

 

4.1 Asiakaslähtöinen ajattelumalli 

 

Asiakkuuksien hallinta toimii osana yritysten myyntistrategiaa. Asiakkuuksien hallinnalla pyritään et-

simään, luomaan ja parantamaan asiakassuhteita tarkoin valituin asiakkaiden kanssa. Erilaisten 

CRM-järjestelmien avulla voidaan jakaa asiakkaita segmentteihin. Jakotapoja voi olla monenlaisia 

mm. asiakkaan perustiedot, ostokäyttäytyminen, pitkien myyntiprosessien eri vaiheet, tiettyjä tuot-

teita ostaneet asiakkaat jne. Kun yrityksen toimet kohdistetaan tarkoin valittuun kohderyhmään, voi-

daan helpommin parantaa asiakastyytyväisyyttä, asiakkaan tuomaa arvoa ja tehostaa yrityksen tuot-

toisuutta. (Payne 2005.)  

 

4.2 Asiakassuhteet 

 

Asiakkuuksien hallinnalla pyritään kehittämään asiakassuhteita. Suhteet muodostuvat ajan kuluessa 

käydyistä kanssakäymisistä. Asiakassuhteet kehittyvät ajan kuluessa. Dwyer (1987) on identifioinut 

viisi eri vaihemallia, miten asiakassuhde voi kehittyä: 1. tietoisuus 2. tutkiminen 3. laajentuminen 4. 

sitoutuminen 5.suhteen purkautuminen. Ensimmäisessä vaiheessa molemmat osapuolet tietoistavat 

toisensa niin, että he ovat mahdollisia kaupankäyjiä keskenään. Tutkimus vaiheessa molemmat osa-

puolet arvioivat toisiaan, millaisia hyötyjä/haittoja toisen kanssa asioimisesta koituu. Tässä vai-

heessa voidaan myös tehdä koeostoksia. Ensimmäisten vaiheiden onnistuttua alkaa laajentumis- 

vaihe. Tämä vaihe voidaan jakaa viiteen pienempään vaiheeseen: vetovoimaan, kommunikointiin ja 

neuvotteluihin, kehittelyyn ja vallan käyttöön, normien kehittämiseen ja odotusten kehittämiseen. 

Tässä vaiheessa tehdään lisää kauppaa ja luottamus alkaa kehittyä molemmin puolin. Sitoutumisen 

vaihetta kuvaavat hyvin yhteinen mukautuneisuus ja ymmärrys kunkin osapuolen rooleista ja tavoit-

teista. Automatisoidut ostoprosessit ovat hyvä merkki sitoutumisesta. Tällöin tiedetään mitä oste-

taan ja luotetaan kauppakumppaniin, enää ei tarvitse käydä neuvotteluja joka kerta kauppaa teh-

dessä. Jokainen asiakassuhde ei tietenkään saavuta sitoutumisen astetta ja asiakassuhde voi pur-

kautua missä vaiheessa vain. 
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Onnistuneen asiakassuhteen luomiseen yhdistetään usein kaksi avaintekijää: sitoutuminen ja luotta-

mus. Sitoutuminen on avaintekijä onnistuneen ja pitkäkestoisen asiakassuhteen luomisessa. Sitoutu-

neisuudessa molemmat osapuolet uskovat jatkuvan asiakassuhteen olevan niin tärkeä, että molem-

pien osapuolien kannattaa tehdä kaikkensa sen ylläpitämiseksi. Sitoutuneisuus syntyy luottamuk-

sesta, jaetuista arvoista ja uskosta, että liikekumppani on hankalaa korvata toisella. Sitoutuneisuus 

tarkoittaa myös sitä, että osapuolet välttävät lyhyentähtäimen vaihtoehtoja ja keskittyvät osapuolten 

pitkäntähtäimen hyötyihin. Asiakkaan täytyy myös pystyä luottamaan yritykseen. Asiakkaan täytyy 

pystyä luottaa siihen, että toinen osapuoli toimii hänen hyväkseen, on luotettava ja omaa tarvittavan 

ammattitaidon. Luottamuksen luomiseen panostaminen on kuin sijoitus asiakassuhteen rakentami-

seen, joka varmasti maksaa itsensä takaisin pitkällä aikavälillä. Luottamus kehittyy, kun osapuolet 

alkavat tuntemaan toisiaan paremmin. Tällöin myös molempien riskit ja epäilys vähentyvät. (Morgan 

ja Hunt, 1994.) 

 

4.3 CRM-järjestelmä 

 

Asiakkuuksien hallinnan tärkeänä osana on käsitellä kerättyä dataa. digitalisaatio on tuonut tulles-

saan mahdollisuuden kerätä henkilöistä suuren määrän erilaista tietoa. Tätä massiivista tietojen 

määrää voidaan käsitellä erilaisilla CRM-järjestelmillä. Yksinkertaisuudessaan CRM-järjestelmä voi 

sisältää vain organisaation asiakasrekisterin. CRM-järjestelmä mahdollistaa kuitenkin paljon erilaisia 

toimintoja esim. erilaiset analyysit ja niiden kautta tehtävät myynnin suunnittelu, budjettien laatimi-

nen, myyntiennusteet, asiakkaiden segmentointi ja lista vaan jatkuu riippuen käytettävän ohjelmis-

ton laajuudesta. Pääasiassa CRM-järjestelmää käytetään kuitenkin asiakastietojen tallennukseen, 

toiminnan ohjaamiseen, analysointiin ja kehittämiseen. (Oksanen 2010.) 

 

4.3.1 Erilaisia CRM-järjestelmiä 

 

CRM-järjestelmiä on paljon erilaisia. järjestelmien perusjako voidaan kuitenkin tehdä pääasiallisen 

asiakaskunnan perusteella B2B asiakkaille ja B2C asiakkaille. Useimmat järjestelmät toimivat kuiten-

kin yhtä hyvin yritysasiakas- kuin kuluttajatietojenkin käsittelyssä. Toinen jaottelutapa liittyy järjes-

telmien käyttötarkoitukseen. Järjestelmät voidaan jakaa neljällä eri tavalla: strategisiin, operatiivisiin, 

analyyttisiin ja kumppanuus järjestelmiin. (Buttle 2009.) 

 

Strateginen järjestelmä keskittyy asiakaskeskeisen kulttuurin kehittämiseen. Tämä kulttuuri on kes-

kittynyt saamaan uusia asiakkaita ja pitämään vanhoja luomalla ja antamalla parempaa arvoa asiak-

kaalle kuin kilpailijat. Tällaisen järjestelmän avulla voidaan esim. kehittää työntekijöiden käyttäyty-

mistä ja palvelu taitoja saadun palautteen perusteella, asiakkaille voidaan luoda myös palveluoh-

jelma, jolloin asiakas saa tunteen, että hänestä pidetään huolta ja hän on tärkeä. Tällaiset toimet 

saavat asiakkaan luultavammin pysymään asiakkaana. (Buttle 2009.) 

 

 



         15(40) 

          

Operatiivinen CRM-järjestelmä automatisoi ja kehittää asiakkuusprosesseja kuten myyntiä, markki-

nointia ja asiakaspalvelua. Asiakkaista saatuja tietoja voidaan käyttää kohdennettujen viestien kehit-

tämiseksi, toteuttamiseksi ja arvioimiseksi esim. Jos huomataan, että joku asiakas on erityisen kiin-

nostunut teknologiasta, osataan hänelle kohdentaa markkinointia tähän osa-alueeseen. Järjestelmän 

avulla voidaan jakaa asiakkaita myös erilaisiin segmentteihin, joka helpottaa kohdennettua markki-

nointia. Myyntitietojen perusteella voidaan ennustaa paljonko tavaraa pitää tilata tai paljonko mate-

riaaleja kuluu tuotteiden valmistamiseen. Tällä tavoin voidaan tehostaa varaston kiertoa ja opti-

moida raaka-aineiden kulutusta. (Buttle 2009.) 

 

Järjestelmään voidaan lisätä myös konfiguraatio mahdollisuus, jonka avulla myyjä tai asiakas itse voi 

rakentaa tilauksensa. Ominaisuus on kätevä etenkin, kun tuote on monimuotoinen ja sen voi raken-

taa monella tapaa, tällaisia tuotteita ovat esim. IT ratkaisut.  

KAAVIO 1. Miten konfiguraatio toimii 

 

Asiakas valitsee tuotteen X, jolloin järjestelmä näyttää hänelle vain ne lisäosat mitkä ovat 

yhteensopivia Tuotteeseen X (kaavio 1). Tämä säästää paljon aikaa ja poistaa mahdollisuuden tilata 

esim. tietokoneeseen vääriä osia. Tätä voidaan käyttää myös hyväksi asiakaspalvelussa, kun asiakas 

ottaa yhteyttä yritykseen ja kertoo asiansa, niin järjestelmä voi yhdistää hänen puhelunsa tai 

viestinsä oikealle henkilölle. (Buttle 2009.) 

 

Analyyttinen CRM-järjestelmä keskittyy keräämään tietoa asiakkailta strategisia ja taktisia käyttötar-

koituksia varten. Näitä tietoja analysoimalla saadaan selville mm. onko markkinointi kampanja onnis-

tunut, miten nopeasti asiakkaat maksavat laskunsa tai mitä asiakkaat ovat ostaneet. Näitä tietoja 

käyttäen yritys voi päättää kenelle tarjouksia kohdennetaan, mihin kannattaa kohdentaa myyntityötä 

jne. Asiakkaan näkökulmasta asiakas saa paremmin ajoitettuja ja räätälöityjä ratkaisuja. Yritys taas 

puolestaan voi kehittää omaa myyntiä ja pitää yllä tyytyväistä asiakassuhdetta. (Buttle 2009.) 
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Kumppanuus CRM-järjestelmällä voidaan kommunikoida ja vaikuttaa yli oman organisaation rajojen. 

Järjestelmä mahdollistaa esim. valmistajan, jälleenmyyjän ja kuljetusyhtiöiden yhteistyön. Valmistaja 

osaa varautua ja ennustaa valmistettavien tuotteiden määrän jälleenmyyjälle tulleiden tilausten pe-

rusteella. Näin ollen myös kuljetusyhtiö osaa varata tarpeeksi kapasiteettia. Tällaisen CRM-järjestel-

män tarkoituksena on nopeuttaa ja helpottaa koko toimintaketjun prosesseja sekä palveluita. (Buttle 

2009.) 

 

4.3.2 CRM-käyttöönotto 

 

CRM-järjestelmiä voidaan käyttää moneen eri tarkoitukseen ja niitä on lukuisia erilaisia, joten järjes-

telmän käyttöönotto kannattaa suunnitella huolellisesti. CRM-järjestelmän käyttöönotossa on viisi 

vaihetta: kehitä asiakkuuksien hallinta strategia, rakenna pohja CRM-projektille, erittele tarpeesi ja 

valitse projektin toteuttaja, käyttöönotto ja toimivuuden arviointi. (Buttle 2009.) 

 

Suunnittelun alkuvaiheessa on hyvä tiedostaa, millainen tilanne yrityksessä on tällä hetkellä. CRM-

projektin kannalta kannattaa miettiä muutamia perusasioita. Ketkä ovat asiakkaitamme? Mitkä ovat 

markkinointi ja myynti tavoitteemme? Ovatko asiakkaat tyytyväisiä? Mitkä ovat tuotteemme? Millä 

myyntikanavilla toimimme jne. Näiden tietojen pohjalta lähdetään miettimään, millaisen CRM-järjes-

telmän yritys tarvitsee ja mitä tällä järjestelmällä halutaan saada aikaan esim. Vähentää kustannuk-

sia, lisätä myyntiä tai parantaa asiakaspalvelua jne. Näiden määrittelyjen pohjalta valitaan CRM-oh-

jelma. Ohjelma voidaan asentaa yrityksen omille tai palveluntuottajan servereille. Pilvipalveluissa 

toimivat CRM-järjestelmät ovat näistä vaihtoehdoista suositumpia siksi, että niitä voidaan käyttää 

käyttäjän olinpaikasta riippumatta. (Buttle 2009.) 

 

Kun CRM-järjestelmä on valmis, alkaa sen testaaminen. Järjestelmän toimittajan edustajat harvoin 

kykenevät sisäistämään asiakkaan työprosesseja sillä tasolla, joka olisi välttämätöntä monimutkaisen 

järjestelmän täydelliselle testaukselle. Testausta on suoritettava moneen kertaan ja jokaisella toisto 

kerralla vaaditaan yhtä hyvää kattavuutta ja tarkkuutta kuin ensimmäisellä testikierroksella. Moni-

mutkaisissa järjestelmissä ongelmia voi tulla esille vasta pitkän ajan käytön jälkeen. Siksi on tärkeää 

jatkuvasti kerätä palautetta järjestelmän käyttäjiltä. (Oksanen 2010.) 

 

Onnistunut käyttöönotto vaatii myös onnistuneen käyttäjien koulutuksen. Jos käyttäjä ei osaa käyt-

tää järjestelmää voi olla, että sen avulla ei saada haluttuja tuloksia aikaiseksi tai pahimmassa ta-

pauksessa käyttäjä hävittää tai sotkee tietokantoja. Paras tapa opettaa tietojärjestelmän käyttöä on 

päästää oppija tietokoneen ääreen ja antaa tämän työskennellä ohjatusti järjestelmän parissa. (Ok-

sanen 2010.) Oksasen (2010) mukaan CRM-järjestelmän opettaminen pelkästään teoriassa on yhtä 

absurdi ajatus kuin polkupyörällä ajamisen opiskelu teoreettisesti. 
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4.3.3 Ylläpito ja kehitys 

 

CRM-järjestelmä vaatii ylläpitoa ja sitä voidaan kehittää. Yrityksen kehittyessä voidaan järjestelmään 

lisätä uusia toiminnallisuuksia tai niitä voidaan myös poistaa ja kehittää tarpeiden mukaisesti. Käytön 

laajennusten yleisin virhe on niiden suunnittelemattomuus. Varsinkin käyttöönottosuunnitelma on 

välttämätön osa kaikkea jatkokehitystä. Oli kyse uusien käyttäjien lisäämisestä, uusista toiminnoista 

tai olemassa olevien toimintojen muutoksista. Myös uudet järjestelmän käyttäjät on koulutettava 

yhtä perusteellisesti kuin ensimmäiset käyttäjät. Uusien toiminnallisuuksien tullessa järjestelmään on 

myös tällöin annettava käyttäjille koulutusta. (Oksanen 2010.) 

 

Järjestelmässä olevien asiakkaiden tietojen ajantasaisuus heikkenee väistämättä ajan myötä. Asia-

kas on voinut muuttaa, mennyt naimisiin, tiedot on syötetty väärin tai jopa useaan kertaan. Tämän 

takia onkin erityisen tärkeää ottaa asiakastietojen järjestelmällinen ja säännöllinen kunnossapito 

osaksi järjestelmän ylläpitoa. Tämä tapahtuma voidaan integroida asiakaspalveluun. Soitetaan asiak-

kaalle ja kysellään kuulumisia, onko tämä ollut tyytyväinen palveluun/tuotteeseen, esitellään uusia 

tuotteita ja samalla voidaan päivittää asiakkaan tiedot järjestelmään. Isoja tietojärjestelmiä voidaan 

tuoreuttaa myös ulkoisen toimijan avustuksella. (Oksanen 2010.) 
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5 CRM-JÄRJESTELMÄN LUOMINEN 

 

Tässä luvussa tarkastellaan, miten voidaan luoda itse asiakkuuksien hallintajärjestelmä. Luvussa esi-

tellään eri ohjelmistoja, miten ja millä ohjelmalla toimeksiantajalle luotu järjestelmä on tehty. Kerisa-

lon vesiosuuskunta halusi itselleen järjestelmän, jonka avulla se pystyy tuomaan toimintojaan yh-

teen ohjelmaan. Vaatimuksena oli, että järjestelmään voidaan tallentaa kiinteistöjen tiedot ja lisätä 

kuvia karttapohjista ja paikoista. Järjestelmän avulla pitäisi saada myös seurattua kiinteistöjen huol-

tohistoriaa ja vedenkulutusta. Toiveena oli myös, että järjestelmästä voitaisiin ottaa ulos erilaisia 

tulosteita kuten laskuja, listoja ja lomakkeita. 

Kaavio 2. Kerisalon vesiosuuskunnan CRM-järjestelmä 

 

Kaiken pohjana on perustiedot. Perustietoihin voidaan liittää vesimittarin ja talojohtoventtiilin tiedot. 

Erityisen tärkeää on että vesimittarin lukemista ja muista tiedoista alkaa kertymään historiatietoja, 

joita voidaan tarkastella jälkikäteen. Järjestelmän kautta pystytään helposti hakemaan osakkaiden 

yhteystiedot ja viestimään heille asioita esim. huoltokatkot tai putkirikot yms. Järjestelmästä voidaan 

myös helposti luoda ja lähettää laskuja. 

 

CRM-järjestelmän olisi voinut luoda monella eri ohjelmistolla, näitä ovat mm. Access, DB2, Fi-

lemaker, Firebird, Focus, FoxPro, Informix, Ingres (tietokanta), InterBase, MySQL, Oracle, Post-

greSQL, Solid, SQL/DS, SQL Server, SQLite ja Sybase ASE. Osaa näistä ohjelmistoista kehitetään 

hyvin vähän ja osan kehittäminen on lopetettu kokonaan, eivätkä ne edes toimisi nykyisillä Win-

dowsin käyttöjärjestelmillä. Siksi järjestelmä päätettiin toteuttaa Microsoftin Access tietokantojen 

käsittelyohjelmalla, joka soveltuu hyvin pienten ja keskisuurten aineistojen käsittelyyn. Microsoft 

myös kehittää jatkuvasti ohjelmistojaan. Access valikoitui ohjelmistoksi siksi, että se toimii muiden 

Microsoftin ohjelmien kanssa esim. siihen voidaan tuoda tietoja Microsoft Excelin kautta. Tiedonsiirto 

onnistuu myös toiseen suuntaan ja Accessista voidaankin myös viedä tietoja Exceliin. Osavaikutta-

jana valintaan oli myös, että tietokannan tekijällä oli kokemusta Accessin käytöstä. Access mahdollis-

taa myös järjestelmän käytön paikallisesti tai pilvipalveluna. (products.office.com.) 
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Access on niin sanottu relaatiotietokantaohjelma, jossa taulukoiden välille luodaan yhteyksiä. Kun 

taulukot on luotu niin niille määritellään perusavain, joilla yksilöidään kukin taulukon rivi. perusavain 

voi olla esim. asiakasnumero tai tuotetunnus. 

 

Yhteyksiä voidaan käydä tarkastelemassa ja muuttamassa helposti yhteydet välilehdellä (Kuvio 3). 

Välilehdeltä näkee mitkä tiedot ovat linkitetty toisiinsa. Taulujen välillä oleville yhteyksille valitaan 

lisäksi myös yhteyden muoto. Yleisimmin yhteydet ja niin tässäkin tapauksessa ovat yksi-moneen 

yhteyksiä. Tämä tarkoittaa sitä, että perustiedoissa ei voi olla kahta samaa asiakasnumeroa, mutta 

yhdelle asiakasnumerolle voidaan merkitä useita laskuja tai vesimittarin luku kertoja. Toinen vaihto-

ehto on luoda yksi-yhteen yhteys, jossa kummallakin yhteisellä kentällä (yleensä perusavain- ja vii-

teavainkentällä) on oltava yksilöllinen indeksi. Kun taulukoita yhdistetään, määritellään myös viite-

eheys. Tämä on tärkeää, sillä rekisteröidyllä on oikeus tulla unohdetuksi. Viite-eheydellä määritellään 

mitä yhdistetyille tiedoille tapahtuu, jos taulukoiden tiedot vaihtuvat tai ne poistetaan. Viite-eheys 

siis päivittää kaikki muutokset kaikkiin taulukoihin esim. jos asiakas haluaa tulla unohdetuksi niin 

tietokannasta poistetaan hänen perustiedot, jolloin tietokannasta häviää kaikki häneen liittyvät tie-

dot. (support.office.com.) 

 

5.1 CRM-järjestelmän luominen asiakkaalle 

 

Tietokannan rakentaminen alkaa taulukoiden luonnista. Access järjestää tietoja taulukoiksi, eli rivien 

ja sarakkeiden luetteloiksi, jotka muistuttavat tilikirjaa tai laskentataulukkoa. Yksinkertaisessa tieto-

kannassa saattaa olla vain yksi taulukko. Useimmissa tietokannoissa niitä tarvitaan useampia. Käy-

tössä voi olla esimerkiksi taulukko, johon tallennetaan tietoa tuotteista, toinen taulukko, johon tal-

lennetaan tietoja tilauksista, ja kolmas taulukko, joka sisältää tietoja asiakkaista. (support.of-

fice.com.) Ensimmäisenä pohdimme toimeksiantajan kanssa mitä tietoja tarvitaan ja mitä tietoja voi-

daan kerätä uuden tietosuoja-asetuksen sallimissa rajoissa. Tämän jälkeen halutut tiedot laitetaan 

taulukoille. Hyvän tietokannan rakenne on sellainen, joka jakaa tiedot aihepohjaisiin taulukoihin 

päällekkäisten tietojen vähentämiseksi, tarjoaa Accessille sen tarvitsemat tiedot, jotta se voi liittää 

taulukoissa olevat tiedot yhteen tarpeen mukaan, auttaa tietojen tarkkuuden ja eheyden tukemi-

sessa ja varmistamisessa, vastaa tietojen käsittely- ja raportointitarpeita. (support.office.com.) näin 

saadaan tietokannasta oikeasti toimiva ja kevyempi. 
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Luomani tietokanta perustuu kahdeksasta erillisestä taulukosta: Perustiedot, MittariJaVenttiili, Talo-

johtoTarkastus, VesimittariLuku, Laskun tiedot, Laskut, Tuotteet ja Laskuttaja. Perustiedot tauluk-

koon tuodaan kiinteistön perustiedot, kiinteistön omistajan ja haltijan tiedot sekä toimeksiantajan 

toiveesta kaksi mahdollista laskutusosoitetta.  

KUVIO 3. luodut taulukot ja niiden väliset yhteydet. 

 

MittariJaVenttiili taulukosta selviää talojohtoventtiilin ja vesijohtomittarin sijainti sekä vesimittarin 

merkki, tyyppi, numero ja asennus- tai uusimispäivämäärä. Liitteeksi taulukkoon voi tuoda tarvitta-

vat kuvat ja kommentit. TalojohtoTarkastus ja VesimittariLuku taulukoille kerätään dataa huolloista 

ja vedenkulutuksesta. 

 

Järjestelmästä on saatava tehtyä myös laskuja. Tätä varten on laskut taulukko, jolta selviää laskun 

päiväys, asiakasnumero ja yksilöllinen laskun numero. Tuotteet taulukkoon voidaan lisätä tuotteita. 

Laskuttaja taulukkoon kootaan laskuttajan tiedot. Näistä kolmesta taulukosta kerätään tiedot Laskun 

tiedot taulukkoon. Laskuja luodaan erilliseltä lomakkeelta (Kuva 2). 

 

Kuviosta 3. huomataan taulukoiden yhteydet keskenään. Tässä mallissa yhteisenä tekijänä taulu-

koissa on asiakasnumero, jonka järjestelmä luo automaattisesti uutta asiakasta luotaessa. Taulu-

kossa Perustiedot ei voi olla kahta samaa asiakasnumeroa, kun taas muihin taulukoihin voidaan kir-

jata monta tapahtumaa yhdelle asiakasnumerolle.  

 

5.2 Lomakkeet ja raportit 

 

Accessissa tietokantaa käytetään ja täytetään lomakkeiden kautta. Accessin lomake on tietokantaob-

jekti, jolla voi luoda käyttöliittymän tietokantasovellukselle. Sidottu lomake on sellainen, joka on suo-

raan yhteydessä tietolähteeseen, kuten taulukkoon tai kyselyyn. Sen avulla voi syöttää, muokata tai 
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näyttää kyseisen tietolähteen tietoja. (support.office.com.) Luomassani järjestelmässä on 10 loma-

ketta ja neljä alilomaketta. Alilomakkeet ovat lomakkeita, jotka on sijoitettu toisiin lomakkeisiin si-

sään. Taulukoihin syötetään tietoa ainoastaan lomakkeiden kautta. Näin luodaan käyttäjälle helppo 

näkymä syöttää tietoja moneen taulukkoon yhdellä lomakkeella. Tärkeimpänä asiana järjestelmän 

käyttäjä ei pääse tällöin vahingossa rikkomaan tietokantaa. Taulukot pyritään pitämään vain ja aino-

astaan tietojen säilytykseen. Tietoja voidaan hakea taulukoista erilaisilla kyselyillä, raporteilla ja lo-

makkeilla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUVA 1. asiakastietojen syöttöön luotu lomake. 

 

Lomakkeita luodessa on mietittävä järjestelmän helppokäyttöisyyttä. Vaikka tässä luodussa järjestel-

mässä on yhteensä 14 eri lomaketta, niin itse loppukäyttäjän ei tarvitse avata niistä kuin neljä: asia-

kastiedot, laskun luonti, tuotteet ja laskuttajan tiedot lomake.  
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Asiakastiedot lomakkeen avulla voidaan luoda uusi asiakas ja syöttää kaikki tarvittava tieto. Välilehtien 

kautta päästään syöttämään tietoa muihin taulukoihin. Tällä lomakkeella voidaan luoda uusia asiak-

kaita tai päivittää jo olemassa olevien asiakkaiden tietoja. Lomakkeen yläpalkissa voidaan siirtyä asiak-

kaiden tietoihin joko pudotusvalikon kautta tai yksinkertaisemmin edellinen ja seuraava asiakas painik-

keilla. Tallenna ja uusi painikkeella luodaan uusi asiakas järjestelmään. Tallenna painikkeella voidaan 

tallentaa tehdyt muutokset. Sulje painike tallentaa tehdyt muutokset ja sulkee lomakkeen (kuva 1). 

  

KUVA 2. Laskun luominen 

 

Laskut lomakkeen kautta voidaan luoda asiakkaille laskuja. Lomakkeelta valitaan ensin asiakas, jonka 

jälkeen syötetään laskutettavat tuotteet ja määrät. Laskun voi lähettää asiakkaalle suoraan Outlookin 

sähköpostiohjelmalla tai tallentaa ennalta luotuun ”Laskut” kansioon ja lähettää postitse myöhemmin 

(kuva 2). Lomakkeella voidaan myös selata edellisiä laskuja ja merkata ylös joko lasku on lähetetty 

asiakkaalle. 
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Järjestelmästä voidaan tulostaa laskuja asiakkaalle (kuva 3). Laskuja voidaan esikatsella, lähettää säh-

köpostilla, tulostaa tai tallentaa tietokoneelle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUVA 3. Lasku 

 

Laskun tekeminen oli ehkä tämän tietokannan luomisen hankalin osuus. Toimeksiantaja halusi laskuil-

leen myös pankkiviivakoodin. Tämä vaatii muutamia edellytyksiä laskulle:  

• tilinsiirtolomakkeena on käytettävä Finanssialan Keskusliiton määrittelemää lomaketta (Finans-

sialan Keskusliitto 2014). 

• lomakkeen tietojen on oltava aseteltuna selkeästi ja asiat on ilmaistava helposti ymmärrettävästi 

• viivakoodin rakenteen tulee noudattaa Finanssialan Keskusliiton pankkiviivakoodiopasta 

• tilisiirtolomakkeelle ei tulosteta muita viivakoodeja 

• viivakoodin lähettyville ei saa tulostaa muita merkkejä. (Finanssialan Keskusliitto, 2012.) 

 

Ensimmäisenä luodaan Accessilla raportti ja muokataan se näyttämään Finanssialan Keskusliiton mää-

rittelemää tilisiirtolomaketta. Ylös raporttiin luodaan muut tarvittavat kentät, kuten kenelle lasku on 

osoitettu, keneltä lasku on, päivämäärä, eräpäivä jne. Kun lasku alkaa näyttää oikealta pitää laskulle 

saada luotua oikeanlainen viitenumero, jonka rakenteen on määritellyt Finanssialan Keskusliitto. 
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Laskun viitenumeron voi muodostaa itse päättämällään tavalla. Luodussa järjestelmässä viivakoodi 

muodostuu laskun numerosta ja asiakasnumerosta. Viitenumero kannattaa kuitenkin pitää melko lyhy-

enä virheiden välttämiseksi. Viitenumeron vähimmäispituus on neljä numeroa (3 + tarkiste). Enimmil-

lään viitenumero voi olla 19 + 1 numeroa. Viitenumerossa tulee olla aina tarkiste. Se lasketaan seu-

raavasti: 

• viitenumeroksi valitun luvun esim. 78945 numerot kerrotaan oikealta vasemmalle painoilla 7, 3, 1, 

aloittaen aina kertominen alusta. 5*7, 4*3, 9*1, 8*7, 7*3 

• Saadut tulot lasketaan yhteen ja summa vähennetään seuraavasta täydestä kymmenestä. Erotus on 

tarkiste ja se lisätään aina viitenumeron perään. Erotuksen oltaessa 10, tarkiste on 0. (Finanssialan 

Keskusliitto, 2009.) 

 

Tässä järjestelmässä viitenumero koostuu laskun numerosta ja asiakasnumerosta (raportilla piilotettu 

kenttä nimeltä viite1). Tarkiste lisätään viitteeseen kaavalla: 

=IIf(IsNumeric([viite1]);(10*[viite1]+Right(10-

Right(7*Mid(10000000000+[viite1];2;1)+1*Mid(10000000000+[viite1];3;1)+3*Mid(10000000000+[vii

te1];4;1)+(7*Mid(10000000000+[viite1];5;1))+(1*Mid(10000000000+[viite1];6;1))+(3*Mid(1000000

0000+[viite1];7;1))+(7*Mid(10000000000+[viite1];8;1))+(1*Mid(10000000000+[viite1];9;1))+(3*Mi

d(10000000000+[viite1];10;1))+(7*Mid(10000000000+[viite1];11;1));1);1));"") 

Huom! kaava ei ole tehty laskemaan tarkistetta 19+1 pituiselle viitteelle. 

 

Tämän jälkeen tuodaan yhteen kenttään pankkiviivakoodiin tarvittavat tiedot seuraavassa järjestyk-

sessä: Tyhjä alue 1, alkumerkki, versionumero (4), saajan tilinumero (IBAN) numeerinen osa, Eurot 

(kuusi merkkiä, eli maksimi laskutettava summa 999999€), sentit, varalle kolme nollaa, viitenumero 

19+1, eräpäivä muodossa VV/KK/PP, tarkiste 2, loppumerkki tyhjä alue 2. (Finanssialan Keskusliitto, 

2012.) Tässä ohjelmassa ei ole itse laitettu tarkistetta, alku- ja loppumerkkejä, sillä Code 128 koodain 

laskee nämä merkit automaattisesti. Koodain jakaa numerosarjan kahden numeron pareihin ja muut-

taa ne code 128 rakenteeseen kuuluviksi merkeiksi. Tämän merkkijonon fontti sitten muutetaan viiva-

koodi fontiksi, jossa jokainen merkki kuvataan eripaksuisilla mustilla viivoilla. Viivakoodia sijoitettaessa 

laskulle tulee huomioida, että viivakoodin molemmilla puolilla tulee olla tyhjää tilaa minimissään 20mm 

(Finanssialan Keskusliitto, 2012). 

 

KUVA 4. Pankkiviivakoodi (Finanssialan Keskusliitto, 2012) 

 

Kuvassa 4. nähdään viivakoodissa tarvittavat merkit ja miten ne on jaettu kahden numeron sarjoihin. 

Kuvassa näkyy myös miltä valmis pankkiviivakoodi näyttää. 
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Ennen kuin viivakoodi muodostetaan, on merkkijono muutettava code 128 rakenteeseen kuuluviksi 

merkeiksi (kuva5). Koodain on laskenut mukaan myös alku- ja loppumerkit. Viivakoodin toimivuutta on 

helppo testata ilmaisilla viivakoodinluku sovelluksilla tai menemällä suoraan nettipankkiin ja lukemalla 

viivakoodin pankissa. 

KUVA 5. Tilisiirtolomake ja code 128 viivakoodi 

 

Järjestelmästä voidaan ottaa ulos myös erilaisia tulosteita, kuten asiakaslistauksia tai vesimittari luku-

kortti mukaan työmaalle. Järjestelmää käytetään päävalikko lomakkeen kautta. päävalikko aukeaa au-

tomaattisesti, kun tietokanta avataan. Päävalikossa on painikkeita, jotka on linkitetty eri lomakkeisiin 

ja tulosteisiin. Näin käyttäjän ei tarvitse etsiä oikeita lomakkeita ja raportteja Accessin sekavasta sivu-

palkista. Sivupalkissa on paljon kyselyitä, lomakkeita ja alilomakkeita, mitä käyttäjä ei tarvitse, mutta 

ovat välttämättömiä järjestelmän toimivuuden kannalta. 

 

Valmis tietokanta tulee suojata salasanalla. Näin estetään ulkopuolisten pääsy henkilötietoihin. Halu-

tessaan voidaan erilliset taulukotkin salasanasuojata. Tällä toimenpiteellä ei suojella ainoastaan henki-

lötietoja vaan estetään myös se, että tietokantaan ei päästä tekemään tahattomia muutoksia ja järjes-

telmä toimii oikein myös tulevaisuudessa. Muutoksia tehdessä on oltava tarkkana, sillä jo esim. yhden 

kentän nimen muuttaminen voi rajoittaa järjestelmän toimivuutta (ennalta määritetyt kaavat ja laskel-

mat voivat lakata toimimasta).  
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6 YHTEENVETO JA POHDINTA 

 

 

Tavoitteena opinnäytetyössä oli luoda toimeksiantajalle kustannustehokas ja toimiva asiakkuuksien-

hallinta järjestelmä. Tässä koen onnistuneeni hyvin, mutta se vei paljon enemmän aikaa, kun osasin 

olettaa. Access on tietokanta työkaluna hyvä. Siinä on kuitenkin monia bugeja/ominaisuuksia, jotka 

estävät esim. lomakkeiden ja raporttien muokkaamisen tai sekoittavat koko lomakkeen käyttökelvot-

tomaksi. Jouduin luomaan samat lomakkeet moneen kertaan, koska testausvaiheessa joudutaan 

usein tekemään muutoksia tai lisäyksiä. Testataksesi muutokset, on lomake suljettava ja tallennet-

tava. Näitä muutoksia ei tallennuksen takia voi perua ja usein ne rikkoivat lomakkeiden tai raporttien 

toimivuuden. Lisäksi Accessilla työskennellessä huomasin, että on erityisen tärkeää, tekeekö muok-

kaustöitä asettelu- vai rekennenäkymässä. Asettelunäkymässä nimensä mukaan ei kannata muokata 

mitään muuta kuin jotain kenttien asemaa lomakkeella. Tämänkin kenttien siirtelyn suosittelen teh-

tävän rakennenäkymässä. Asettelunäkymässä tehdyt muokkaukset ja koodaukset voivat jostain Ac-

cessin ominaisuudesta johtuen jäädä vajanaisiksi tai rikkonaisiksi. Suosittelen siis kaikkia, jotka alka-

vat työskennellä Accessilla käyttämään muokkauksiin rakennenäkymää. 

 

Oletuksena oli, että tällaisen yksinkertaisen CRM-järjestelmän tekemiseen ei menisi pitkään. Kun luo-

daan helppokäyttöistä asiakkuuksienhallinta järjestelmää niin sääntönä voi pitää, että mitä yksinker-

taisempi käyttöliittymä sitä monimutkaisempi taustatyö. Järjestelmän luominen vaati paljon koo-

dausta ja erilaisten kaavojen pähkäilyä. Erityisesti koodaus osioissa jouduin katselemaan paljon ope-

tusvideoita. Lopputulos on ehkä visuaalisesti ruma, mutta järjestelmä on kuitenkin erittäin toimiva ja 

helppokäyttöinen. En suosittelisi kokemuksieni jälkeen ketään lähteä tyhjästä luomaan itselleen asi-

akkuuksienhallinta järjestelmää, muuten kuin jotain hyvin yksinkertaista asiakasrekisteriä tms. 

 

Olen luvannut olla kehittämässä ja korjaamassa luomaani järjestelmää sitä mukaan kuin ongelmia 

tulee esille. Tulen olevaan luultavasti joskus itse se henkilö, joka tätä järjestelmää käyttää, eli kehi-

tystarpeiden toteuttaminen tulee ainakin tehdyksi. Luomaani järjestelmää voidaan suoraan käyttää 

Suomen muissa yli 1000 vesiosuuskunnassa, mutta sitä ennen järjestelmää kannattaa testata ja 

käyttää toimeksiantajan toimesta ennen kuin sitä lähdetään markkinoimaan muille vesiosuuskunnille. 

 

Työn edetessä opin myös paljon uudesta tietosuojalaista, joka tuntuu olevan isojen yritysten lob-

baama uudistus. Uudistus tuo yksityisille henkilöille yhtäläisen suojan ja turvallisuuden tunteen joka 

puolella EU:ta. Pienille yrityksille uudistus tuo vain lisää byrokratiaa ja lisää töitä. Isommat yritykset 

hyötyvät uudistuksesta eniten, sillä niiden ei tarvitse erikseen huolehtia joka maassa olevista erilai-

sista käytänteistä. 

 

Ennen asetuksen voimaanastumista aihetta oli hankala ymmärtää, sillä saatavilla oli vain hankalasti 

luettavaa lakitekstiä ja vain harvoja oppaita. Myös ennakkotapausten puuttuminen hankaloitti asioi-

den selvittämistä. Uusi tietosuojalaki astui voimaan tämän opinnäytetyön ollessa vielä tekeillä. 
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Suomessa on onneksi luotu yrityksille monia ilmaisia asiakirjapohjia, joille ne voivat täyttää tietosuo-

jaselosteitaan. Jään innolla odottamaan miten asetusta aletaan noudattamaan mm. sanktioiden kan-

nalta, sillä monet yrityksen eivät ole tehneet asian kannalta vielä yhtään mitään. 

 

Tekemäni asiakkuuksienhallinta järjestelmä oli ensimmäinen tätä kokoluokkaa. Toivon, että saamani 

oppi asiakkuuksien hallinnasta ja itse järjestelmien luomisesta ja koodaamisesta auttavat minua 

eteenpäin tulevaisuuden haasteissani. 
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7 LIITE 1 TIETOSUOJASELOSTE KERISALON VESIOSUUSKUNNALLE 

REKISTERINPITÄJÄ 

Nimi: Kerisalon vesiosuuskunta 0815823-2 

Osoite: Olavintie 101, 79660 Kerisalo 
Puhelin:  0400 218 180 

Sähköposti: makehy@pp.inet.fi 
 

REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ 

 Kerisalon vesiosuuskunta 0815823-2 

Nimi: Mika Kinnunen 
Osoite: Yhdystie 62, 79660 Kerisalo 

Puhelin: 050 592 3929 
Sähköposti: mika.kinnunen@koti.luukku.com 

 

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS 

Jäsenyys osuuskunnassa on henkilökohtainen ja se ei ole mahdollinen ilman, että henkilö luovuttaa tietonsa. Kerät-

täviä henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden ylläpitoon ja hoitoon, sekä palvelun edellyttämien yhteydenottojen 

mahdollistamiseen.  
 

REKISTERIN HENKILÖTIETOSISÄLTÖ 

Etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, katuosoite, postinumero, postitoimipaikka. 
 

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET 

Tietoja kerätään henkilöltä itseltään 
 

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU: N TAI EUROOPAN TALOUS-

ALUEEN ULKOPUOLELLE 

Henkilön tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille viranomaisen pyynnöstä. Muuten tietoja ei luovuteta osuuskunnan 

ulkopuolelle. 

 
REKISTERIN SUOJAUS 

Tulosteina olevia henkilötietoja säilytetään rekisterinpitäjän toimitiloissa. 
Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin. 

Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla ja muilla määritellyillä henkilöillä, jotka 

tarvitsevat tietoja tehtävissään. 
 

OIKAISU- JA TARKASTUSOIKEUS 

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 - 28 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötieto-
rekisteriin on talletettu. Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia henkilörekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaa-

mista. Kaikki pyynnöt tulee lähettää kirjallisena rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Pyynnöt voidaan myös esit-

tää henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän toimipaikassa yllä mainitussa osoitteessa. Tarkastusoikeus on maksuton 
enintään kerran vuodessa toteutettuna. 
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8 LIITE 2: KÄYTTÖOHJE KERISALON VESIOSUUSKUNNAN CRM-JÄRJESTELMÄÄN 

 

 

 

SISÄLLYS 

PÄÄVALIKKO ........................................................................................................................ 33 

ASIAKASTIETOLOMAKE ......................................................................................................... 34 

TUOTTEET ......................................................................................................................... 345 

LASKUTTAJA .......................................................................................................................... 6 

LASKUTA ............................................................................................................................... 7 

LASKU ................................................................................................................................... 8 

TIETOJEN POISTAMINEN .................................................................................................... 399 

 

  



         33(40) 

          

PÄÄVALIKKO 

Avaa tietokanta -> ensimmäisenä sinulle avautuu päävalikko (kuva 1). 

KUVA 1. Päävalikko 

 

Päävalikosta pääset asiakastietolomakkeelle, muokkaamaan ja lisäämään tuotteita, muokkaamaan 

laskuttajan tietoja, luomaan laskuja ja tarkastelemaan tulosteita. 
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ASIAKASTIETOLOMAKE 

 

Asiakastietolomakkeelta pääset muokkaamaan asiakkaiden tietoja. 

Painikkeet ja välilehdet 

• ”Siirry” pudotusvalikosta pääset valitsemaan jo luomistasi asiakkaan. Klikkaamalla haluamaasi asiakasta, 

aukeaa asiakkaan tiedot lomakkeelle. 

• Edellinen ja seuraava asiakas painikkeista voit selata asiakkaita yksi kerrallaan. 

• Tallenna ja uusi painikkeella pääset luomaan uuden asiakkaan 

• Tallenna painikkeella tallennat muokkaamasi tiedot 

• Sulje painike sulkee lomakkeen ja tallentaa muokkaamasi tiedot. 

• Lomakkeen ylänurkassa näet asiakkaasi asiakasnumeron 

• Lomake on jaettu neljälle välilehdelle (kuvat 2,3,4,5). Ensimmäiseltä pääset muokkaamaan kiinteistön ja 

asiakkaan tietoja. Toiselta välilehdeltä pääset muokkaamaan vesimittarin ja talojohtoventtiilin tietoja. Kol-

mannelta välilehdeltä pääset muokkaamaan vesimittarin lukemia. Neljänneltä välilehdeltä pääset muokkaa-

maan talojohtoventtiilin tarkastus tietoja. 

• Vesimittari ja talojohtoventtiili välilehdellä voit lisätä taulukkoon liitteitä esim. Kuvia. Lisää liite tuplaklikkaa-

malla liitteen kuvaa. Hae haluamasi liite painamalla Lisää painiketta, jonka jälkeen paina ok (kuva 6).  

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

KUVA 2. Asiakastiedot välilehti 

KUVA 3. Vesimittari ja talojohtoventtiili välilehti 
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KUVA 4. Vesimittarin luku välilehti 

 

KUVA 5. Talojohtoventtiilin tarkastus välilehti 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
KUVA 6. Liitteiden lisääminen  
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TUOTTEET 

Tuotteet lomakkeelta pääset muokkaamaan ja lisäämään tuotteita (kuva 7). 

• Edellinen ja seuraava painikkeilla voit selata tuotteita 

• Lisää uusi painikkeella luot uuden tuotteen 

• Tallenna ja lopeta lomake tallentaa muutoksesi ja sulkee lomakkeen 

• Lomake luo automaattisesti tuotenumeron. Päätät itse vain tuotteen nimen, á-hinnan ja alv-kannan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUVA 7. Tuotteet lomake 
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LASKUTTAJA 

Laskuttaja lomakkeelta pääset muokkaamaan yrityksesi tietoja (kuva 8). Tiedot näkyvät luomillasi 

laskuilla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUVA 8. Laskuttajan tiedot  



         38(40) 

          

 

LASKUTA 

Päävalikon Laskuta painikkeella pääset Laskutus lomakkeelle (kuva 9). 

• Edellinen ja seuraava lasku painikkeilla selaat luomiasi laskuja 

• Laskun esikatselu painikkeella pääset esikatselemaan laskua 

• Uusi lasku painike aloittaa uuden laskun luomisen 

• Voit valita lähetätkö laskun laskutusosoitteeseen yksi tai kaksi. Voit myös valita lähettää laskun suoraan 

sähköpostina tai tallentaa laskun Laskut kansioon. Myös sähköpostina lähetetyt laskut tallentuvat Laskut 

kansioon. 

• Lasku luodaan valitsemalla laskun päivämäärä. Tämä on yleensä laskun luonti päivämäärä, ellei haluta 

luoda laskuja ennakkoon. 

• Seuraavaksi valitaan asiakas pudotusvalikosta. Taulukko antaa automaattisesti laskuttajan tiedot (Kerisalon 

vesiosuuskunta) 

• Valitse tuotenumero pudotusvalikosta. Ohjelma hakee tämän jälkeen automaattisesti Tuotteen nimen, á-

hinnan ja alv-kannan 

• Valitse lopuksi toimittamasi määrä esim. Vesimittarin lukema. 

• Tallenna ja lopeta painike tallentaa muutoksesi ja sulkee lomakkeen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUVA 9. Laskujen luominen 
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LASKU 

Ohjelma luo automaattisesti laskun antamiesi tietojen mukaan. Viitenumero ja viivakoodi muodostu-

vat automaattisesti ja ovat Finanssialan Keskusliiton ohjeiden mukaiset. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 KUVA 10. Valmis lasku  
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TIETOJEN POISTAMINEN 

Jos asiakas tahtoo tulla unohdetuksi, käydään hänen tietonsa poistamassa avaamalla perustiedot 

taulukko (kuva 11). 

 

KUVA 11. perustiedot taulukko 

 

Poista asiakkaan tiedot klikkaamalla oikealla hiirenpainikkeella taulukon oikeasta reunasta harmaalta 

alueelta ja valitse poista tietue (kuva 12). Ohjelma kysyy sinulta, haluatko varmasti poistaa tietueen 

(kuva 13). Poistettuasi asiakkaan tiedot ohjelma poistaa kaiken häneen liittyvät tiedot  

KUVA 12. Tietueen poistaminen 

KUVA 13. Tietueen poistamisen varmistus. 


