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1 JOHDANTO 

Tämän diplomityön keskiössä ovat toimintajärjestelmä sekä asiakashallintajärjestelmä. 

Johdanto-luvussa esitellään työn teoreettiset taustat, tutkimuskysymykset, tavoitteet ja 

rajaukset. Lisäksi kuvataan kuinka työ on toteutettu ja kuinka tarvittava aineisto on 

kerätty. 

1.1 Tausta 

Organisaatiot toimivat kompleksisuuden kentässä. Tämä kenttä sisältää niin kilpailijoita, 

asiakkaita, kumppaneita, rahoituselementtejä kuin vaikuttajia. Kaikki nämä tekijät 

muodostavat verkoston, jossa arvoa luodaan esille nouseviin tarpeisiin vastaten (Conti 

2010). Jokaisen osapuolen tulee löytää oma tarkoituksensa systeemissään, sillä kestävän 

toiminnan perusedellytys on, että organisaatio tuottaa arvoa sekä itsellensä että 

ympäristölleen (Conti 2006). Kuinka organisaatio voi löytää oman paikkansa tässä 

kaaoksessa ja varmistaa toimintansa jatkuvuuden? 

Organisaation sisällä on yhtälailla kaaosta. Mitä organisaation sisällä tapahtuu? Kuinka 

asiat tehdään oikein ja strategia viestitään? Toiminnan sisäisen tehokkuuden 

kasvattaminen vaatii systemaattisuutta, jota usein etsitään muun muassa erilaisten 

johtamisjärjestelmien ja tietojärjestelmien kautta (Wilkinson & Dale 2000). Kumpikaan 

näistä ei kuitenkaan tarjoa suoraan ratkaisuja ongelmiin, vaan pikemminkin 

suuntaviivoja ja työkaluja toiminnan kehittämiseen. Toimintajärjestelmä tarjoaa ohjeet 

siihen, miten toiminta tulee järjestää (Laamanen 2005), kun taas tietojärjestelmät 

tehostavat prosesseja valituilla osa-alueilla (Laudon & Laudon 2012). Oli kyseessä 

sitten johtamisjärjestelmä tai tietojärjestelmä, uuden järjestelmän onnistunut 

jalkauttaminen ei ole yksinkertainen projekti, vaan vaatii paljon koko organisaatiolta. 

Tämän takia on paneuduttava tarkasti kuinka järjestelmät valitaan, rakennetaan ja 

otetaan käyttöön organisaation erityispiirteet ja toimintasysteemi huomioiden (Buttle 

2008). 
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1.2 Tutkimuskysymykset, tavoitteet ja rajaukset 

Diplomityön tarkoituksena on implementoida toimintajärjestelmä sekä 

asiakashallintajärjestelmä case-organisaatiossa. Organisaatio on Oulun yliopiston 

erillislaitos innovaatiokeskus CEE – Centre for Environment and Energy. 

Tutkimuksessa identifioidaan järjestelmälähtöisen johtamisen ja toimintajärjestelmän 

kulmakivet. Tämän jälkeen kartoitetaan kirjallisuuden antamien ohjeiden mukaan 

organisaation tarpeet ja arvioidaan toteuttamisvaihtoehdot. Lisäksi selvitetään 

minkälaisilla prosesseilla toimintajärjestelmä ja asiakashallintajärjestelmä tulee rakentaa 

ja käyttöönottaa. Tämän tiedon pohjalta kuvataan empiirinen ratkaisu case-

organisaatiossa. Toiminta- ja tietojärjestelmien käyttöönotot tarkoittavat 

kokonaisvaltaista toiminnanmuutosta aina liiketoimintaprosessien kehittämiseen saakka.  

Tämän työn tutkimusta jäsennetään seuraavien tutkimuskysymysten avulla: 

 RQ1: Mitkä ovat järjestelmälähtöinen johtamisen ja toimintajärjestelmän 

kulmakivet? 

 RQ2: Mitkä ovat toimintajärjestelmän ja asiakashallintajärjestelmän rakentamisen 

vaatimukset CEE:lle? 

 RQ3: Miten innovaatiokeskuksen toimintajärjestelmä ja asiakashallintajärjestelmä 

tulee rakentaa ja käyttöönottaa? 

Tässä työssä on tehty selviä rajauksia. Tarkoituksena ei ole kuvata kaiken kattavaa 

ratkaisua siitä kuinka toimintajärjestelmä ja asiakashallintajärjestelmä tulee 

implementoida kaikissa eri tapauksissa. Lähtökohtina ovat olleet case-organisaation 

uniikit tarpeet ja organisaation erityispiirteet, jonka pohjalta konstruktiota on lähdetty 

rakentamaan. Tämä rajaa ratkaisun pääasiassa käsittelemään pieniä organisaatioita, 

jotka toteuttavat projektiliiketoimintaa. Käsittelystä on jätetty kokonaan pois kyseisten 

järjestelmien implementointi suuriin yrityksiin. Tämän työn tuloksena rakennetut 

järjestelmät mukailevat vahvasti ISO 9001 -laatustandardin periaatteita. Tämä ei 

kuitenkaan ole ainoa vaihtoehto, jonka pohjalta järjestelmiä voidaan alkaa rakentamaan. 
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Laatujärjestelmiä, kypsyysmalleja ja standardeja on useita erilaisia ja kaikki tuovat 

mukanaan omat vaikutuksensa implementaatioprosessiin. Koska työssä pääpaino on 

empiirisellä ratkaisulla case-organisaation ongelmaan, on valittu sopiva lähestymistapa 

ja rakennettu konstruktiota sen mukaisesti. Toisin sanoen, tämä työ kuvaa vain yhden 

tavan ratkaista ongelman, jonka ratkaisua pystyy lähestymään useammalla tavalla 

hieman eri lopputuloksin. 

1.3 Tutkimuksen toteutus 

Tutkimus toteutetaan noudatellen konstruktiivista tutkimusotetta. Konstruktiivinen 

tutkimusote on tavoitteiltaan normatiivista ja lähtökohdiltaan johtamiseen liittyvien 

ongelmanratkaisumenetelmien kehittämistä. Konstruktiivisessa otteessa korostuvat 

luovuus, innovatiivisuus ja heuristisuus. Luovuus ja heuristisuus ovat nimenomaan 

ongelmanratkaisumenetelmän konstruoinnin lähteinä ja heuristisuus ilmenee ratkaisun 

askeleittain tapahtuvana kehittämisenä. Oleellista on myös, että tuloksen toimivuus 

edellytetään todennettavan myös käytännössä. Kuva 1 esittää konstruktiivisen 

tutkimuksen osat. (Olkkonen 1994.) 

 

Kuva 1 Konstruktiivisen tutkimuksen osat (Kasanen ym. 1991) 

Ensimmäisenä työssä analysoidaan aiheeseen liittyviä teemoja kirjallisuuden pohjalta. 

Tämän prosessin synteesinä muodostetaan vastaus ensimmäiseen 

tutkimuskysymykseen. Tietoa käytetään pohjana siirryttäessä toiseen 

tutkimuskysymykseen, jota varten kerättiin aineistoa case-organisaation tarpeista sekä 
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kuinka järjestelmät tulee kirjallisuuden mukaan valita. Aineistona on käytetty 

kirjallisuuden lisäksi Oulun innovaatioallianssin (OIA) Teollisuus 2026-ekosysteemin 

kehittämissuunnitelmaa vuosille 2016-2020 sekä CEE:n yhteistyö- ja 

toimintasuunnitelmaa vuosille 2014-2017. Tämän lisäksi aineistoa järjestelmien 

tarpeista on kartoitettu järjestämällä kaksi workshoppia. Kolmas workshop on 

suunniteltu järjestettävän helmikuussa 2016. Aineistoa on myös kerätty haastattelemalla 

organisaation henkilöstöä kolmen teemahaastattelun muodossa. Haastatteluihin on 

ottanut osaa organisaation johtaja sekä kaksi projektipäällikköä. Lisäksi toteutettiin 

myös yksi haastattelulomake, joka annettiin yhdelle projektipäällikölle täytettäväksi. 

Taulukossa 1 on listattu työpajat ja haastattelut sekä niihin osallistuneiden henkilöiden 

määrä. 

Taulukko 1 Aineiston kerääminen 

Workshopit Osallistujat 

Workshop 11/2014 4 henkilöä 

Workshop 4/2015 6 henkilöä 

Workshop 2/2016 Suunniteltu 

Haastattelut  

Teemahaastattelut 3 henkilöä 

Haastattelulomake 1 henkilö 

 

Viimeiseen tutkimuskysymykseen käytetään perustana kaikkea edellä mainittua, minkä 

pohjalta luodaan konstruktio siitä kuinka järjestelmät tulee rakentaa ja käyttöönottaa 

case-organisaation tapauksessa. Empiirisen osuuden tuloksena järjestelmät 

implementoidaan CEE:n toimintaan ja analysoidaan saavutettuja hyötyjä ja ongelmia. 

Uusien järjestelmien lisäksi luodaan täysin uudet liiketoimintaprosessit, jotka tukevat 

uusia järjestelmiä. Työ tehtiin kuvassa 2 esitetyn prosessin mukaisesti.  
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Kuva 2 Diplomityön prosessi 

Työn empiirinen osuus on toteutettu kahden limittäin johdetun projektin muodossa. 

Näiden projektien aikajana on kuvattu liitteessä 1. 
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2 JOHTAMISJÄRJESTELMÄT JA NIIDEN KÄYTTÖ 

Tämän työn teoriaosuudessa esitellään sekä toimintajärjestelmän että 

asiakashallintajärjestelmän valintaan, rakentamiseen ja käyttöönottoon vaikuttavia 

teemoja. Näistä ensimmäisen on systeemiajattelu, jonka pohjalta pystytään validoimaan 

organisaation tärkeimmät sidosryhmät ja prosessit. Systeemiajattelun jälkeen esitellään 

laatu- ja johtamisjärjestelmiä, joiden periaatteet usein toimivat toimintajärjestelmien 

ytimenä. Tämän jälkeen esitellään tarkemmin työn pääteemat eli toimintajärjestelmä 

sekä asiakashallintajärjestelmä. 

2.1 Systeemiajattelu 

Systeemiajattelu on uusi tapa tehdä, olla ja ajatella kaaoksen ja kompleksisuuden 

keskellä (Gharajadaghi 2006). Systeemiteorian näkökulma korostaa systeemin kykyä 

uudistua ja sopeutua ympäristön muutoksiin. Tässä työssä systeemiajattelun kontekstina 

on organisaatio. Systeemiajattelua organisaatioiden näkökulmasta on tutkittu jonkin 

verran, ja varsinkin Conti (2010) sekä Gharajadaghi (2006) ovat kunnostautuneet tällä 

saralla. Tässä kappaleessa esitellään ensin systeemiajattelun perustyypit, jonka jälkeen 

puhutaan systeemiajattelusta ja organisaatioiden muutoksista. Viimeisenä esitetään 

laatuajatteluun perustuva organisaation systeemimalli. 

2.1.1 Systeemiajattelun eri näkökulmat 

Gharajadaghi (2006) esittää kolme erilaista perustyyppiä systeemeille. 

Yksinkertaisimmillaan puhutaan deterministisistä tai mekanistisista systeemeistä, jolloin 

organisaatiolla ei ole niin sanotusti järkeä, vaan systeemit toimivat sisäisen rakenteen ja 

laadittujen sääntöjen mukaan. Mekanistisen mallin organisaatiolla ei ole omaa 

merkitystä, vaan se on työkalu, jota omistaja käyttää tehdäkseen voittoa. Tämän 

kaltainen systeemi toimii hyvin vain, jos ympäristö on vakaa ja pysyvä. Periaatteena 

mekanistisessa systeemissä on, että jokainen ihminen hoitaa yhden yksinkertaisen 

tehtävän organisaation sisäisessä ”koneistossa”. Tämä koneisto on rakennettu 

organisaation sisään, eikä organisaatio itse pysty muuttamaan sitä. 
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Toinen Gharajadaghin (2006) perustyypeistä on yksimielinen, orgaanis-animoitu 

systeemi. Tämän tyypin organisaatiolla on yksi mieli ja yksi tarkoitus, joka on 

selviytyminen ja kasvu. Kasvun tärkein mittari on voiton tekeminen, jonka avulla 

organisaatio täyttää tarkoituksensa. Yksimielisen systeemin operointi on yhden elimen, 

eli ylimmän johdon, alla. He kommunikoivat tahtonsa alaspäin tarvittaviin osiin 

systeemissä. Tämän tyyppisten organisaatioiden ongelmat syntyvät usein huonon 

kommunikaation aikaansaannoksena. Organisaatiossa tehdyt ratkaisut reflektoivat 

holhoamisen takia keskimäärin ylimmän johdon tahtoa. 

Viimeinen Gharajadaghin (2006) systeemityypeistä on monimielinen, 

sosiokultturillinen systeemi. Systeemi koostuu vapaaehtoisista ja tarkoituksenmukaisista 

osallistujista, jotka tekevät päätöksiä. Systeemiä, jonka osat itsessään tekevät päätöksiä, 

ei voida esittää edellä mainituilla malleilla. Kriittinen muuttuja verrattuna muihin 

malleihin on tarkoitus ja tarkoituksenmukaisuus. Ackoffin (1972) mukaan 

kokonaisuudella on tarkoitus, jos se voi saada aikaan saman lopputuloksen eri tavoilla 

samassa ympäristössä tai eri lopputuloksia samassa tai eri ympäristössä. Kuva 3 esittää 

tässä kappaleessa esitellyt systeemityypit Gharajadaghin (2006) mukaan. 

 

Kuva 3 Systeemityypit (Gharajadaghi 2006) 
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Tarkoituksenmukaisena systeeminä organisaatio on mukana suuremmassa 

kokonaisuudessa eli ympäröivässä yhteiskunnassa. Monimielinen ja 

tarkoituksenmukainen systeemi palvelee jokaisen tarkoituksenmukaisen henkilön 

tarpeita organisaatiossa sekä ympäröivän yhteiskunnan tarpeita. Tärkeitä tekijöitä tämän 

kaltaisessa organisaatiossa ovat arvot ja kulttuuri. Jäsenillä on yhteisiä arvoja, jotka 

sulautuvat kulttuuriin, ja organisaation kulttuuri on se tekijä, joka integroi organisaation 

jäsenet yhdeksi kokonaisuudeksi. Kulttuurin ja arvojen konsensus on tärkeää. 

(Gharajadaghi 2006.) 

2.1.2 Systeemiajattelu ja organisaatioiden muutokset 

Henry Ford on erinomainen esimerkki henkilöstä, joka muutti organisaatioiden välistä 

kilpailua. Hänen kehittämänsä massatuotantolinjasto ratkaisi aikanaan tuotannon 

ongelman. Autoja pystyttiin tuottamaan ylivoimaisella volyymilla verrattuna 

kilpailijoihin. Gharajadaghi (2006) esittää kolme erilaista tyyppiä systeemeille. 

Ensimmäinen näistä on mekanistinen systeemi. Tämä näkemys oli pohjana teollisessa 

vallankumouksessa, kuten myös Fordin mallin mukaisessa tuotantolaitoksessa. 

Mekanistinen organisaatiomalli sai aikaan hurjia tuloksia. Gharajadaghin (2006) 

mukaan yksi ikäpolvi 1900-luvun taitteessa tuotti yhtä paljon tuotteita ja palveluita kuin 

koko ihmiskunta yhteenlaskettuna ennen tätä ajanjaksoa. 

Ongelmien ratkaisu ja muutos kilpailussa kuitenkin synnyttää aina uusia ongelmia 

ratkaistaviksi, ja organisaatioiden on pystyttävä vastaamaan niihin. Fordin tapauksessa 

kilpailuvaltti oli nopeasti menetetty kilpailijoiden kopioitua massatuotannon 

toimintamallit. Tuotannon ongelmien ratkaisu johti ongelmien nousemiseen 

markkinoiden tuntemisessa. Tästä seurasi keskittyminen monipuolisuuteen ja kasvuun, 

minkä alullepanijana voidaan pitää Alfred Sloania. Hän työskenteli Fordin kilpailijalla 

General Motorsilla 1920-luvulta 1950-luvulle saakka. Systeemiajattelun näkökulmasta 

puhutaan nyt orgaanisesta systeemistä, jossa itseisarvona on kasvun aikaansaaminen 

tuottamalla voittoa. Tämän jälkeen Taiichi Ohno ja Toyota olivat seuraavat, jotka saivat 

aikaan radikaaleja muutoksia. Syntyivät Toyota Production System ja Lean-filosofia, 

jotka keskittyvät joustavuuteen ja kontrolliin. (Gharajedaghi 2006.) 
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1980-luvulla Japanista alkunsa saanut laatuun pohjautuva kilpailu synnytti uusia laatuun 

pohjautuvia innovaatiostrategioita myös Euroopan suurimmissa yrityksissä. Ei puhuttu 

teknologioista ja tuotteista, vaan organisaatioiden johtamistapojen muuttamisesta. Tällä 

tavoin haluttiin pystyä vastaamaan uusiin kilpailun asettamiin haasteisiin. Puhutaan 

TQM-filosofista, jolla on suuri jalansija vielä nykyäänkin. Contin (2010) mukaan TQM 

jäi kuitenkin ”keskeneräinen vallankumoukseksi”. TQM-filosofiaan pohjautuvia 

työkaluja otettiin käyttöön onnistuneesti, mutta pikkuhiljaa ne alkoivat viemään fokusta 

TQM:n alkuperäisestä ytimestä – organisaatioiden muutoksesta ja uusista 

toimintatavoista. (Conti 2010.) 

Conti (2010) esittää modernin systeemiajattelun ja laatujohtamisen linkityksen tuomia 

uusia näkökulmia organisaatioiden johtamiseen. Hänen mielestään systeemiajattelu 

parantaa organisaation kykyä mukautua ympäristön muutoksiin ja sopia 

tarkoitukseensa. Puhutaan organisaation kyvystä täyttää tietty tarkoitus (”fitness for 

purpose”) ja myös ylläpitää asemaansa ajan kuluessa. Systeemiajattelu tarttuu erityisesti 

organisaatioiden kompleksisuuteen ongelmana ja avaa viitekehystä aivan eri tavalla 

kuin tavallinen analyyttinen ajattelu. Perimmäinen tavoite systeemitutkijoilla on 

ymmärtää systeemien luonne ja parantaa niiden toimintakykyä. Tämän takia 

systeemiajattelun ja laatujohtamisen välinen linkki on selkeä. 

Organisaatiot ovat pohjimmiltaan tarkoituksenmukaisia systeemejä, joilla on useita 

tarkoituksenmukaisia päätöksentekijöitä. Tämä tulisi luonnollisesti ottaa huomioon 

hallintomalleja suunnitellessa. Systeemiajattelun tarkoituksena on saada johtajat 

huomioimaan organisaationsa muuttuvana kokonaisuutena ja synnyttää aivan uusia 

ajatusmalleja organisaatioiden johtamiseen ja niiden asemaan ympäristössään. (Conti 

2010.) 

2.1.3 Organisaation systeemimalli 

Conti (2010) esittää mallin, jonka avulla laatujohtaminen ja systeemiajattelu pystytään 

linkittämään. Organisaation monimielinen systeemimalli sisältää kolme ympäristöä: 

organisaation sisäisen ympäristön, liiketoiminnallisen ympäristön sekä riippumattoman 

ympäristön. Organisaation sisäinen systeemi sisältää liiketoimintaprosessit ja 

hallintomallit kaikkine elementteineen ja suhteineen. Se sisältää myös yrityksen 
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hallinnon sekä työntekijät, jotka kuuluvat myös liiketoiminnalliseen ympäristöön. 

Liiketoiminnallinen ympäristö on merkittävässä asemassa, sillä siellä luodaan arvoa 

organisaatiolle. Siihen sisältyvät työntekijöiden lisäksi partnerit ja osittain asiakkaat. 

Huomattavaa on, että organisaatio pystyy vaikuttamaan liiketoimintaympäristöönsä 

liiketoimintaprosessiensa kautta. Riippumaton ympäristö sen sijaan kuvastaa muuta 

ympäröivää maailmaa, jossa sijaitsevat niin uudet asiakkaat, kilpailijat kuin 

potentiaaliset partnerit. Organisaatioiden systeemimalli on kuvattu kuvassa 4. 

 

Kuva 4 Organisaation systeemimalli (Conti 2010) 

Contin (2010) mukaan johtamisjärjestelmien ja tietoteknisten työkalujen käyttöönotto 

organisaatioissa on usein kuin harsuuntuneen kankaan paikkaamista – se vain kasvattaa 

repeämää. Monet organisaatiot tarvitsevat paikkaamisen sijaan koko organisaation 

toimintatavan uudelleenajattelua. Johtamisjärjestelmien ja tietoteknisten sovellusten 

tulisi heijastaa organisaation sosio-kulttuurillista todellisuutta, jonka muodostaminen 

vaatii sopivan systeemiajatteluun perustuvan mallin. Cusins (1994) kuvaa laadun ja 

systeemiajattelun linkkiä seuraavasti: ”Jos systeemin tulokset eivät tyydytä ympäristöä, 

panostukset systeemiin lakkaavat.” 
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2.2 Laatu- ja johtamisjärjestelmät 

Laadunhallintajärjestelmällä on useita eri nimityksiä kuten johtamisjärjestelmä, 

toiminnanohjausjärjestelmä tai toimintajärjestelmä. Eri nimitykset tarkoittavat 

kuitenkin, pienin vivahde-eroin, pohjimmiltaan samaa asiaa, eli järjestelmää, jonka 

avulla pyritään kohti parempaa asiakastyytyväisyyttä. Laatujärjestelmä ei ole 

dokumentti, manuaali tai tietokoneohjelma, vaan järjestelmä, joka sisältää asiat, joiden 

avulla kontrolloidaan, säännöstellään ja parannetaan tuotteiden ja palveluiden laatua. 

Laatujärjestelmä voi olla juuri sellainen kuin organisaatio haluaa ja tarvitsee. Jokaisella 

organisaatiolla on myös omat keinonsa hallita laatua. Pienissä organisaatioissa laatu voi 

esimerkiksi pohjautua omistajan kykyyn tehdä asiat oikein ja kuinka hän viestii 

organisaation toimintatavat muille työntekijöille. (Pesonen 2007.) 

Laatu itsessään on hyvin vaikea määritellä, sillä eri konteksteissa syntyy erilaisia 

määritelmiä. ISO - International Organization for Standardization (2008) määrittelee 

laadun seuraavasti: ”Laatu tarkoittaa sitä, missä määrin luontaiset ominaisuudet 

täyttävät vaatimukset”. Hoyle (2006) sen sijaan kuvaa laatua sanoin: ”Laadun määrittää 

se taso, jonka mukaisesti palvelu tai tuote menestyksekkäästi palvelee käyttäjän 

tarkoitusperiä käytön aikana”. Määritelmissä toistuvat kaksi keskeistä elementtiä: 

asiakkaan vaatimukset ja tuotteen ominaisuudet. Näiden kahden elementin suhde 

kuvastaa laatuajattelun ydintä. Laadun ajatellaan olevan sitä korkeampi, mitä paremmin 

tarjoama vastaa asiakkaiden vaatimuksiin.  

International Organization for Standardization eli ISO on maailman suurin ja 

kansainvälinen standardoimisjärjestö. Se on perustettu vuonna 1947 ja on sen jälkeen 

julkaissut yli 19 500 kansainvälistä standardia, jotka koskettavat lähes jokaista 

teknologian ja liiketoiminnan aspektia. Standardit on luotu helpottamaan kansainvälistä 

kaupankäyntiä.  (Moisio & Tuominen 2008.) 
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Merkittävimmät standardit ovat: 

 ISO 9001, joka määrittelee laadunhallinnan vaatimukset asiakastyytyväisyyden 

jatkuvaksi kehittämiseksi, 

 ISO 14001, joka määrittelee ympäristöhallinnan vaatimukset, 

 OHSAS 18001, joka määrittelee työterveys- ja turvallisuushallinnan vaatimukset. 

Yllä mainitut johtamisjärjestelmät ovat pohjimmiltaan organisoitu ryhmä 

komponentteja, jotka auttavat organisaatiota saavuttamaan haluttuja ja ennalta 

määrättyjä tavoitteita. Esimerkiksi ISO 9001-laatustandardien tapauksessa tavoitteena 

on parantaa kokonaisvaltaisesti organisaation laatua niin tuotteiden kuin toiminnan 

osalta. Ympäristöstandardit taas koskettavat erityisesti ympäristövaikutuksia 

tavoitteenaan niiden minimointi. Työturvallisuusstandardilla taas luonnollisesti halutaan 

vähentää muun muassa työtapaturmia. Kaikkien johtamisjärjestelmien yhteinen ylätason 

tavoite on vähentää kaaosta organisaation operaatioissa. (Dennis 1997.) 

ISO9001 

ISO 9000 ja ISO 9001 -sarjan laatustandardeja on ollut jo vuodesta 1986 lähtien. Niitä 

päivitetään jatkuvasti ja viimeisin päivitys valmistui vuonna 2015. Standardeissa 

asetetaan laadunhallinnan järjestelmälle vaatimuksia, joita sen tulee kuvata. Valmiita 

ratkaisuita ei tarjota, vaan yrityksen on määriteltävä tarkoituksiinsa sopivat 

toimintatavat. (Kankainen & Junnonen 2001.) 

Laatujärjestelmän käyttöönotto tulee olla aina organisaation strateginen päätös. 

Järjestelmän implementaatioon ja suunnitteluun vaikuttavat: organisaation ympäristö ja 

siinä tapahtuvat muutokset ja riskit, erilaiset tarpeet ja tavoitteet, tarjoama, prosessit 

sekä organisaation koko ja rakenne. ISO:n tarkoituksena ei ole yhtenäistää 

laatujärjestelmiä tai dokumentaatiota, vaan ratkaisuun vaikuttavat aina edellä mainitut 

tekijät. Mukana on vaatimuksia sekä toiminnallisille prosesseille kuten myynti, 

viestintä, suunnittelu, hankinnan ja valmistus, sekä hallinnollisille päätösasioille kuten 
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vastuut, tavoitteet ja organisaatio. Laadunhallintajärjestelmä ISO 9001:2008 koostuu 

pääosin viidestä eri osa-alueesta, jotka ovat: 

 laadunhallintajärjestelmä: järjestelmän rakentaminen, dokumentointi ja jatkuva 

parantaminen, 

 johdon vastuu: johdon tulee osoittaa sitoutuminen järjestelmän kehittämiseen ja 

implementaatioon, 

 resurssienhallinta: tarvittavat resurssit järjestelmän ylläpitoon ja 

asiakastyytyväisyyden parantamiseen, 

 tuotteen toteuttaminen: tuotteen toteuttamiseen vaadittavat prosessit, asiakkaan ja 

muiden tahojen vaatimusten täyttäminen sekä 

 mittaus, analysointi ja parantaminen: tuoteominaisuuksien ja laatujärjestelmän 

sopivuuden toteaminen, laatujärjestelmän jatkuva parantaminen. 

Edellä mainitut osiot kuvaavat tarkemmin järjestelmän vaatimukset. Laatujärjestelmän 

avulla organisaatio pystyy demonstroimaan kykynsä tuottaa jatkuvasti asiakkaiden ja 

muiden tahojen vaatimusten täyttämiä tuotteita. Tämän lisäksi tavoitteena on parantaa 

asiakastyytyväisyyttä tehokkaalla järjestelmän käytöllä. Järjestelmän tulee sisältää 

prosessit jatkuvaan parantamiseen niin järjestelmän sisäisesti kuin asiakkaiden tarpeiden 

täyttämiseksi. Johdon tulee sitoutua ja tukea järjestelmän kehittämistä ja varmistaa, että 

resurssit riittävät järjestelmän ylläpitoon. (ISO 9001 2008.) 

Laadunhallinnan kahdeksan tärkeää periaatetta ovat: asiakaskeskeisyys, johtajuus, 

henkilöstön osallistuminen, prosessimainen toimintamalli, järjestelmälähtöinen 

johtaminen, jatkuva parantaminen, tosiasioihin perustuva päätöksenteko sekä molempia 

osapuolia hyödyttävän toimittajasuhteet. Organisaation johtamisessa on tärkeää 

ymmärtää näiden merkitys ja yhteys johtamiseen, koska johto on vastuussa 

organisaation suorituskyvystä ja kehittämisestä. Periaatteiden tarkoituksena on ohjata 

organisaatiota järjestelmällisesti ja avoimesti, jotta sen johtaminen ja toiminta olisi 
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menestyksellistä. Periaatteet on kehitetty johdon käyttöön organisaation johtamiseksi 

entistä parempiin suorituksiin ja ne muodostavat vankan perustan ISO 9000 -sarjan 

standardeille. (SFS ry 2011.) 

ISO 9001 laatujärjestelmän käyttöönoton yleisvaatimukset organisaatiolle ovat: 

 Määrittele laatujärjestelmään tarvittavat prosessit ja niiden käyttö organisaatiossa. 

 Määrittele näiden prosessien järjestys ja vuorovaikutukset. 

 Määrittele kriteerit ja toimintatavat, jolla varmistetaan prosessien toiminta ja 

kontrollointi on tehokasta. 

 Varmista resurssien ja tiedon saatavuus, jotta prosessit toimivat ja niitä 

monitoroidaan. 

 Monitoroi, mittaa ja analysoi näitä prosesseja. 

 Implementoi tarvittavat toimet, jotta päästään suunniteltuihin tavoitteisiin ja 

prosesseja parannetaan jatkuvasti. 

Laatujärjestelmän kulmakivenä on siis prosessipohjaisen organisaatiomallin luominen. 

Prosessimaisella mallilla haluttu tulos saavutetaan tehokkaammin, koska toimintoja ja 

niihin liittyä resursseja johdetaan prosesseina. Kun prosesseja käytetään tehokkaasti, 

kustannukset pienenevät ja suoritusajat lyhenevät. Tämä johtaa siihen, että tulokset ovat 

entistä parempia ja ennustettavampia. Toisiinsa liittyvät prosessit tulee vielä linkittää 

järjestelmäksi, jotta prosessit, joilla saavutetaan parhaiten halutut tulokset, voidaan 

yhdistää ja yhdenmukaistaa. Voimavaroja voidaan yhdistää ja keskittää tärkeimpiin 

prosesseihin. (SFS ry 2011.) 

Standardien luonne on lähellä luetteloa asioista, joiden tulee olla kunnossa. Ne eivät siis 

määritä tarkasti miten nämä asiat tulee hoitaa. Standardit eivät myöskään ota kantaa 

tarjoaman laatutasoon, vaan kunkin organisaation tulee määrittää se itse. ISO 9001 -

laatujärjestelmän tarkoituksena on ensin määrittää mitä halutaan, jonka jälkeen haluttu 
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taso pyritään saavuttamaan hoitamalla tarvittavat asiat kuntoon. Erityisen tärkeitä 

teemoja ovat: asiakastyytyväisyys, asiakkaiden tarpeet, prosessimainen toimintamalli 

sekä jatkuva parantaminen. (Pesonen 2007.) 

ISO-standardien mukainen järjestelmä pystytään myös sertifioimaan. Sertifioinnilla 

tarkoittaa kirjallista varmistusta siitä, että organisaation laatujärjestelmä täyttää 

standardissa esitetyt vaatimukset. Sertifioinnin suorittaa itsenäinen ja ulkopuolinen 

järjestö, joka auditoi sertifikaattia hakevan organisaation laadunhallintajärjestelmän. On 

kuitenkin hyvä pitää mielessä, että mikään ISO:n johtamisjärjestelmästandardeista ei 

vaadi sertifiointia. Sertifioinnin hankkiminen on aina organisaation yksilöllinen päätös. 

(ISO 9001 2008.) 

2.3 Toimintajärjestelmä 

Toimintajärjestelmän ja laatujärjestelmän käsitteet usein limittyvät ja joissain 

tapauksissa tarkoittavat tismalleen samaa asiaa. Toimintajärjestelmä on suomennos 

termistä Integrated Management System (IMS). Suomennos ei ole sanantarkka, mutta se 

on paras vastine, mitä kirjallisuudesta löytyy aiheeseen liittyen. (Laamanen 2005.) 

Kansainvälisessä kirjallisuudessa toimintajärjestelmistä puhuttaessa käsitellään, 

englannin kielisen termin mukaisesti, johtamisjärjestelmien integrointia ja siitä saatavaa 

lopputulosta (Wilkinson & Dale 1999). Suomalaisessa kirjallisuudessa sen sijaan 

toimintajärjestelmä on vahvassa liitoksessa organisaation toimintatapojen ja niiden 

kuvaamisen kanssa (Laamanen 2005). Seuraavissa kappaleissa esitellään tarkemmin 

nämä kaksi määritelmää, ja kuvataan tarkemmin toimintajärjestelmän rakenne sekä 

tehtävät. Viimeisenä puhutaan prosessien merkityksestä toimintajärjestelmässä. 

2.3.1 Kokonaisvaltainen johtamisjärjestelmä 

Kansainvälisessä kirjallisuudessa toimintajärjestelmä siis mielletään niin sanotusti 

kokonaisvaltaiseksi johtamisjärjestelmäksi. Integrated Management System tarkoittaa 

suoraan käännettynä siis integroitua johtamisjärjestelmää. Wilkinson ja Dale (1999) 

määrittelevät toimintajärjestelmän johtamisjärjestelmäksi, joka integroi 

laadunhallintajärjestelmän, ympäristöjärjestelmän sekä työterveys- ja 
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turvallisuusjärjestelmän. Se siis kattaa organisaation laadunhallinnan, ympäristöasiat 

sekä työterveyden ja turvallisuuden hallinnan. Yleisimmät standardit integroidussa 

johtamisjärjestelmässä ovat ISO 9001, ISO 14000 sekä OHSAS 18000. Näiden osa-

alueiden kriittisyys määritellään organisaation omista tarpeista ja erityispiirteistä. 

Grahnin (2008) mukaan laadunhallintajärjestelmällä on useimmiten kaikkein keskeisin 

rooli organisaatioiden toimintajärjestelmässä. 

Organisaatioiden tulee jatkuvasti parantaa operaatioitaan, kilpailukykyään sekä 

tehokkuuttaan. Eri johtamisjärjestelmät toimivat viitekehyksenä ja ohjenuorana kuinka 

tulisi toimia. Niiden avulla myös tuetaan jatkuvaa kehitystä. Ei ole olemassa 

yleispätevää ja kaiken kattavaa johtamisjärjestelmää, ja tämän takia organisaatioiden 

integraatioprosessi on aina yksilöllinen ja uniikki tapaus. Jokaisella kerralla täytyy 

erikseen analysoida mitkä integrointia suorittavan organisaation tavoitteet ovat. Täytyy 

kysyä mitä organisaatio haluaa hallita, kontrolloida ja saavuttaa. Eri järjestelmien 

integraatiolla pyritään vähentämään eri järjestelmien päällekkäisyyksiä muun muassa 

dokumentaatiossa. (Wilkinson & Dale 1999.) 

2.3.2 Yrityksen toimintatapojen kooste 

Niemen (2008) mukaan toimintajärjestelmä ei ole käsitteenä yhtä yksiselitteisesti 

määriteltävissä kuin monet muut yrityksen toimintaan liittyvät järjestelmät, kuten 

tietojärjestelmät. Suomalaisessa kirjallisuudessa toimintajärjestelmän määritellään hyvin 

usein yrityksen toimintatapojen koosteeksi. Sen avulla siis kuvataan sitä, miten 

yrityksessä on totuttu tekemään asioita. Eri yritykset ovat omaksuneet hyvin erilaisia 

tapoja toimia, mikä johtaa siihen, että jokaisen toimintajärjestelmän luonne ja sisältö 

riippuvat organisaatiokohtaisista erityispiirteistä. Myös Grahn (2008) pitää toiminnan 

kuvaamista toimintajärjestelmän keskeisimpänä tarkoituksena ja määritteleekin 

toimintajärjestelmän olevan kuvaus organisaation toimintatavoista. 

Kuten laatujärjestelmissäkin on tavoitteena, toimintajärjestelmän käyttöönotolla 

tarkoitetaan organisaation keskeisten toimintojen ja prosessien sekä suoritustapojen 

vakiointia. Toimintajärjestelmä pyrkii olemaan yhdistävä elementti johdon, 

työntekijöiden ja työmenetelmien välillä. Toimintajärjestelmä kattaa mahdollisimman 
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kokonaisvaltaisesti yrityksen toiminnot ja tuottaa samalla tietoa, jonka avulla toimintaa 

kehitetään. (Kankainen & Junnonen 2001.) 

Laamanen (2005) pitää organisaation päämääriä ja strategiaa toimintajärjestelmän 

lähtökohtana. Hänen määritelmänsä mukaan toimintajärjestelmän tarkoitus on tukea 

ihmisiä onnistumaan työssään niin, että tarkoitus ja päämäärät tulevat käytännössä 

mahdollisiksi toteuttaa. 

2.3.3 Toimintajärjestelmän rakenne 

Laamasen (2003) mukaan toimintajärjestelmän voidaan katsoa kasautuvan kolmesta eri 

kerroksesta. Alimmaisena on tekemisen malli, jonka päälle tulee yhteistyömalli ja aivan 

ylimmäisenä on ohjausmalli. Tekemisen malli sisältää päivittäisten toimien hoitamiseen 

tarvittavat työkalut. Yhteistyömalli sen sijaan sisältää rakenteet kuten organisaation, 

prosessit ja verkostot. Ohjausmallin tehtävänä on kirkastaa periaatteet kuten 

organisaation missio, visio ja arvot. Kuva 5 visualisoi toimintajärjestelmän rakenteen 

kolme kerrosta. 
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Kuva 5 Toimintajärjestelmän rakenne (Laamanen 2003) 

Ylin kerros eli ohjausmalli ohjaa koko organisaation tekemistä ja sen tavoitteena on 

saada aikaan positiivinen ilmapiiri ja innostaa työntekijöitä olemaan ylpeitä 

työpaikastaan. Ohjausmallin periaatteiden avulla pyritään siis parantamaan 

organisaation sisäistä sitoutumista ja työntekijöiden tahtoa toimia organisaation 

päämäärien ja tavoitteiden puolesta. Kaiken pohjana ovat siis yhteiset päämäärät ja 

tarkoitukset. (Laamanen 2003.) 

Yhteistyömallin tehtävänä on auttaa organisaatiota järjestäytymään ohjausmallissa 

valittujen suuntien mukaisesti. Tulokset syntyvät lähes poikkeuksessa yhteistyön 

tuloksena, joten tarvitaan toimintatapoja, joiden avulla yhteistyötä voidaan organisoida. 

Yhteistyön organisoinnin muotoja ovat muun muassa funktionaalinen 

organisaatiorakenne ja tiimit. Yhteistyömuotojen lähtöoletuksena on, että kun asioista 

on sovittu ja tekemiseen sitouduttu, kaikki tiimin jäsenet pyrkivät näihin yhteisiin 
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tavoitteisiin yhteistyön kautta. Keskeinen osa yhteistyömallista ja organisoitumisesta 

ovat prosessit. Prosessien tehtävänä on kuvata yrityksen toiminnan logiikka. Ne 

kuvaavat yrityksen toimintojen sarjaa, jonka avulla tulokset käytännössä saavutetaan. 

Yrityksen toiminnan kriittiset pisteet tavoitteiden saavuttamisen kannalta hahmottuvat 

prosessien mallintamisen avulla. Prosessiajattelun kautta kehittämistoimenpiteet 

voidaan kohdistaa toiminnan kannalta tärkeimpiin osa-alueisiin. (Laamanen 2003.) 

Toimintajärjestelmän alin kerros eli tekemisen malli auttaa organisaatiota toteuttamaan 

toimintansa tärkeät tehtävät käytännössä. Mallin tehtävänä on tukea organisaation 

työntekijöitä käytännön tilanteissa. Tuki voi olla esimerkiksi työkalujen, 

tietojärjestelmien, työohjeiden tai tekniikoiden muodossa. Liian tarkan tiedon liittämistä 

toimintajärjestelmään tulisi välttää. Työntekijät kokevat liian yksityiskohtaiset ohjeet 

raskaiksi ja hyödyttömiksi. Käytännön tilanteissa on vaikea hyödyntää pitkiä ja 

raskaslukuisia ohjeita. Mikäli ihmiset eivät osaa tehdä työtään, ei mikään järjestelmä 

auta tilanteessa. Toimintajärjestelmän tarkoituksena ei ole ensisijaisesti kouluttaa 

ihmisiä tekemään työtänsä, vaan tukemaan henkilöstöä toiminnan kriittisissä vaiheissa. 

(Laamanen 2003.) 

2.3.4 Toimintajärjestelmän tehtävät 

Toimintajärjestelmällä on useita tarkoituksia ja tehtäviä. Niemi (2008) pitää kuitenkin 

strategian toteuttamista toimintajärjestelmän keskeisimpänä tarkoituksena. Strategia 

määrää organisaatiossa tehtävät strategiset valinnat, päämäärät ja tavoitteet, kun taas 

toimintajärjestelmän tehtävänä on tarkistaa ja valvoa, että asiat tehdään oikein. 

Kehittämisen kohteet löytyvät toimintajärjestelmästä, kun taas kehittämisen ja 

arvioinnin vertauspohja löytyy strategiasta. Strategiaa pystytään toteuttamaan 

käyttämällä erilaisia strategiakarttoja, tehokkaalla dokumentinhallinnalla sekä 

toiminnan kuvaamisella. Tärkeimpänä ominaisuutena on toiminnan mittaaminen, sillä 

ilman toiminnan mittaamista, ei käytännössä tiedetä missä määrin strategia toteutuu. 

Dokumenttien järkevä sijoittelu ja toimintatapojen kuvaaminen tehostavat myös 

operatiivisella tasolla organisaation toimintaa. 

Niemi (2008) pitää toimintajärjestelmän yhtenä oleellisena ominaisuutena myös 

organisaation yhteisenä muistina toimimista. Yhteinen muisti tarkoittaa käytännössä 
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sitä, että henkilöstön jäsenet pystyvät tarkistamaan organisaation toimintatavat, hakea 

tarvittavat dokumentit ja työohjeet sekä seuraamaan organisaation suorituskykyä 

toimintajärjestelmäsovelluksesta. 

Kolmantena tärkeänä ominaisuutena Niemi (2008) listaa jatkuvan parantamisen 

mahdollistamisen. Tämä piirre pohjautuu suoraan johtamisjärjestelmästandardien 

vaatimuksiin, sillä jatkuvan parantamisen vaatimus sisältyy niin ISO 9001-, ISO 14001- 

kuin OHSAS 18001 -kokonaisuuksiin. Jatkuva parantaminen mahdollistaa 

organisaation menestyksen pitkällä tähtäimellä. Erilaiset toimintajärjestelmäsovellukset 

mahdollistavat jatkuvan parantamisen muun muassa tarjoamalla työkalut suorituskyvyn 

mittaamiseen sekä poikkeamien ja riskien havainnointiin. 

Yhteenvetona toimintajärjestelmän tehtävät Niemen (2008) mukaan: 

 yhteisen muistin luominen, 

 jatkuvan parantamisen mahdollistaminen ja 

 strategian toteuttaminen. 

Edellä mainitut tehtävät ovat kuitenkin enemmän ylätason tehtäviä. 

Toimintajärjestelmällä voi näiden lisäksi olla lukuisia pienempiä tehtäviä. 

Toimintajärjestelmä pystyy vastaamaan muun muassa seuraaviin tehtäviin: tarjoamaan 

toimintamallin organisaation päämäärien saavuttamiseen, toimimaan organisaation, 

prosessien, henkilöstön ja kumppanuuksien resurssien johtamisen ja kehittämisen 

työkaluna, toimimaan väylänä hyvien toimintatapojen ja tiedon jakamiseen, auttamaan 

työntekijöiden perehdyttämisessä ja toimimaan alustana sertifioinnille. 

Toimintajärjestelmän osa-alueet ja tehtävät riippuvat organisaation toiminnan luonteesta 

sekä toimintajärjestelmän kypsyysasteesta. (Niemi 2008) 

2.3.5 Toimintajärjestelmä ja liiketoimintaprosessit 

Liiketoimintaprosessi tarkoittaa Laamasen (2003) mukaan yrityksessä tai 

organisaatiossa tapahtuvia toimintoja. Prosessiin liittyy joukko toisiinsa linkittyvä ja 
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toistuvia toimintoja sekä niiden toteuttamiseen tarvittavat resurssit, joiden avulla 

syötteet muutetaan tuotteiksi. Käsite koostuu siis toiminnasta, resursseista ja 

tuotoksesta. 

Prosessit ovat sekä toimintajärjestelmän että ISO 9001 -standardiin perustuvan 

laatujärjestelmän ydin. Järkevin lähestymistapa toimintajärjestelmän rakentamiseen 

onkin organisaation prosessien tunnistaminen ja kuvaaminen. Prosessit toimivat 

organisaation kehittämisen rakenteena ja ovat toiminnan punainen lanka. Toiminnan 

kehittäminen prosessien avulla varmistaa sen, että kehittäminen nojautuu sekä 

organisaation että asiakkaiden tarpeisiin. Rajapintana asiakkaisiin ovat tulokset eivätkä 

toiminnalliset yksiköt. Kehittäminen kohdistuu näin siis hyödyttävällä tavalla 

organisaation toimintaan. Organisaation prosessit ja niiden kuvaaminen ovat siis 

keskeisessä roolissa sekä organisaation menestyksen että toimintajärjestelmän 

kehittämisen kannalta. (Laamanen 2003.) 

Laamanen (2005) kuvaa tehokkaan toimintajärjestelmän kehittämisen prosessin neljällä 

vaiheella. Ensimmäisenä tulee tunnistaa avainprosessit, jonka jälkeen ne tulee kuvata. 

Näiden vaiheiden jälkeen toiminta tulee organisoida kuvattujen prosessien mukaisesti. 

Viimeisenä vaiheena prosesseja tulee parantaa jatkuvasti, mikä tekee 

toimintajärjestelmän kehittämisestä iteratiivisen prosessin. Kuva 6 kuvaa 

toimintajärjestelmän kehittämisen prosessiajattelun avulla. (Laamanen 2005.) 
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Kuva 6 Toimintajärjestelmän kehittäminen prosessiajattelun avulla (Laamanen 

2005) 

Huntin (1996) mukaan yritys on juuri niin tehokas kuin sen prosessit ovat. Lisäksi 

liiketoiminnalliset tavoitteet voidaan saavuttaa vain loogisia liiketoimintaprosesseja 

kehittämällä. Prosessiajattelun perusajatus on siis, että organisaation suorituskyky 

perustuu prosessien toimivuuteen. Näin ollen keskeinen keino kehittää liiketoimintaa ja 

tulosta on parantaa prosesseja. Prosessien mallintamisen tärkein tavoite on 

kokonaisuuden ymmärtäminen, mikä syntyy henkilöiden välisen yhteistyön tuloksena. 

Jokaisen toimijan tulisi ymmärtää sekä kokonaisuus, että hänen oma osuutensa 

kokonaisuudesta. (Savolainen, Seppälä, Savolainen 1997.) 

Prosessit tulisi suunnitella ja niitä tulisi hallita organisaation strategian mukaisesti. 

Niiden tulee kattaa johtamistoiminnot, resurssien varaaminen, tuotteen toteuttaminen, 

seuranta, mittaukset sekä katselmointitoiminnot. Prosesseille tulee valita vastuuhenkilöt 

eli prosessin omistajat, joilla tulee olla määritellyt vastuut ja valtuudet ylläpitää, ohjata 

ja parantaa prosessia ja sen vuorovaikutusta muiden prosessien kanssa. On tärkeää pitää 

kiinni laadunhallinnan periaatteista, jotta toiminta keskittyy olennaiseen. (SFS ry 2011.) 
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2.4 Asiakashallintajärjestelmä 

Asiakashallintajärjestelmästä käytetään yleisesti lyhennettä CRM eli Customer 

Relationship Management. Muita käytettyjä termejä ovat asiakassuhteen johtaminen, 

asiakkuuksien johtaminen ja jopa asiakaspalvelu. Tässä työssä käytetään termiä 

asiakashallinta ja asiakashallintajärjestelmä. Oksasen (2010) mukaan asiakashallinta on 

moniulotteinen termi, joka voi tarkoittaa muun muassa seuraavia asioita: 

 käsite toimintatavoille ja tietojärjestelmille, joilla organisaatio järjestelmällisesti 

hallitsee asiakkuuksiaan, 

 prosessi, jolla hallitaan kaikkia asiakaskohtaamisia, 

 lähestymistapa asiakkaiden tunnistamiseen, hankkimiseen ja niiden säilyttämiseen, 

 liiketoiminnan tietojärjestelmä, jonka avulla suunnitellaan, aikataulutetaan ja 

johdetaan markkinointi-, myynti- ja asiakaspalvelutoimintaa sekä 

 liiketoimintastrategia, jolla maksimoidaan asiakkaiden kannattavuus, tuotot ja 

tyytyväisyys. 

Asiakashallinta nähdään usein kirjallisuudessa sekä tietojärjestelmänä että strategiana. 

Buttle (2008) kuvaa asiakashallintaa seuraavalla tavalla: ”Asiakashallinta on 

liiketoimintastrategian ydin, joka integroi sisäisiä prosesseja ja funktioita, ulkoisia 

verkostoja luodakseen ja toimittaakseen arvoa kohdennetuille asiakkaille tuottaen 

voittoa.” Sen pohjana on laadukas asiakas-data ja mahdollistajana toimii 

informaatiotekniikka. Tietojärjestelmät auttavat asiakastietojen hankkimisessa ja 

säilyttämisessä, minkä vuoksi asiakashallinta yhdistetään usein vahvasti 

tietojärjestelmiin. 

Tietojärjestelmäksi määritellään toisiinsa liittyvät komponentit, jotka keräävät, 

prosessoivat, säilyttävät ja jakavat informaatiota tukemaan päätöksentekoa ja 

kontrollointia organisaatiossa. Tietojärjestelmät sisältävät tietoa ihmisistä, paikoista, 
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sidosryhmistä yrityksen sisältä tai sen toimintaympäristöstä. Informaatiolla tarkoitetaan 

käsiteltyä dataa, jolla on jotain arvoa päätöksenteossa. Data taas on jalostamatonta 

tietoa, jota kerätään eri lähteistä prosessoitavaksi. Tietojärjestelmät siis prosessoivat 

raaka-dataa organisaatiota hyödyttäväksi informaatioksi. Laitteistopuolella 

tietojärjestelmät tarkoittavat servereitä, tallennustilaa ja tukevia ohjelmistoja. Nämä 

systeemit on suunniteltu hallitsemaan suuria datavirtoja hyvällä toimintakyvyllä ja 

tietoturvalla. (Laudon & Laudon 2012.) 

Laajan tietojärjestelmän implementoiminen vaatii usein toimenpiteitä 

liiketoimintaprosessien uusimiseksi. Tehokas järjestelmä pystyy automatisoimaan ja 

suoraviivaistamaan useita manuaalisesti suoritettuja toimintoja, mikä tarkoittaa sitä, että 

toimintatapoja on muutettava. Pääasiassa liiketoimintaprosessit kannattaa muokata 

valitun ohjelmiston mukaisiksi, jotta järjestelmästä saadaan irti paras mahdollinen 

hyöty. Ennen implementointia on organisaation tunnistettava ja valittava prosessit, jotka 

tarvitsevat toimenpiteitä. (Laudon & Laudon 2012.) 

Asiakashallinta ei ole kuitenkaan pelkkä järjestelmä, vaan myös liiketoimintastrategia, 

joka on rakennettu asiakaskeskeisyyden ympärille. Asiakashallinnan ratkaisulla 

organisaatio pystyy tunnistamaan hyvät asiakkaat, tekemään reaaliaikaisia tarjouksia 

oikeista tuotteista ja informoimaan markkinoita oikeita kanavia käyttäen. 

Asiakastyytyväisyyden ja voiton kasvattaminen tapahtuvat parantuneen 

vuorovaikutuksen seurauksena. Parantunut vuorovaikutus taas juontaa juurensa tarkoista 

historiatiedoista koskien asiakkaiden käyttäytymistä. (Harej & Horvat 2004.) 

2.4.1 Asiakashallintajärjestelmän hyödyt 

Asiakashallintajärjestelmien tuovat hyödyt organisaatioille ovat moninaisia. 

Järjestelmien avulla voi luoda kattavan kuvan asiakkaista, hallita asiakassuhteita 

kokonaisvaltaisesti kaikkia viestintäkanavia käyttäen sekä kehittää asiakassuhteisiin 

liittyviä prosesseja (Garrudo-Moreno & Padilla-Meléndez 2011.) Kirjallisuuden 

perusteella on kuitenkin löytynyt seitsemän selvää ydinhyötyä. Ydinhyödyiksi voidaan 

lukea ne hyödyt, joihin on viitattu useita kertoja eri tutkijoiden toimesta. Ohessa ovat 

listattuna ydinhyödyt Richardsin ja Jonesin (2008) mukaan: 
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1. kannattavien asiakkaiden tunnistaminen, 

2. kokonaisvaltainen tarjonta viestintäkanavilla, 

3. myynnin tehokkuuden ja vaikuttavuuden parantuminen, 

4. yksilöllinen markkinointi, 

5. räätälöidyt tuotteet ja palvelut, 

6. asiakaspalvelun tehokkuuden parantuminen ja  

7. hinnoittelun kehittyminen. 

Ensimmäinen ydinhyöty on kannattavien asiakkaiden tunnistaminen. Tämä toimenpide 

hyödyttää sekä asiakasta että asiakashallintajärjestelmän hankkivaa organisaatiota. 

Keskittymällä oikeisiin asiakkaisiin, pystyy organisaatio tarjoamaan paremmin 

asiakkaita kiinnostavia tuotteita ja tätä kautta luomaan arvoa molemmille osapuolille. 

Sekä yrityksen tuottavuus että asiakastyytyväisyys kasvaa. Toinen hyöty on 

kokonaisvaltainen tarjonta kaikilla viestintäkanavilla. Tehostamalla viestintää, pystytään 

parantamaan organisaation brändipääomaa. Asiakaskontaktien määrä kasvaa, kun 

tuotteet ja palvelut ovat saatavilla useammasta eri lähteestä. Samalla kasvaa 

mahdollisuus lisätä myyntiä sellaisilla markkinoilla, joille tuotetta ei ole alun perin 

suunnattu. (Richards & Jones 2008.) 

Kolmantena ydinhyötynä voidaan nähdä myynnin tehokkuuden ja vaikuttavuuden 

paraneminen. Kun myyjillä on saatavilla oikeanlaista tietoa oikeaan aikaan, voidaan 

vahvistaa asiakassuhteita. Historiatieto asiakkaiden käyttäytymisestä luo arvoa 

kummallekin osapuolelle. Oikeanlainen tieto mahdollistaa myös neljännen hyödyn eli 

yksilöllisen markkinoinnin. Markkinointia voidaan historiatiedon kautta kohdistaa 

tarkemmin halutulle asiakassegmentille. Markkinoinnin lisäksi myös tarjoamaa voidaan 

räätälöidä tarkemmin joko yksittäisille asiakkaille tai asiakassegmenteille. Kun 

asiakkaista on olemassa historiatietoa, voidaan asiakkaiden tarpeet täyttää tehokkaasti 

räätälöinnin kautta. Saman periaatteen turvin myös asiakaspalvelu tehostuu yksilöllisten 
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asiakastietojen avulla. Asiakashallintajärjestelmän avulla voidaan säätää myös 

hinnoittelua eri markkinoiden asiakkaiden tarpeiden mukaan. Tämän pohjalta sekä 

asiakkaiden tyytyväisyys että tuotot organisaatiolle lisääntyvät. (Richard & Jones 2008.) 

Yleisellä tasolla kaikki tietojärjestelmät voidaan nähdä tuotannontekijänä, jotka 

korvaavat perinteistä manuaalista työtä. Kun tietotekniikan hinta laskee, se korvaa työn, 

jonka hinta on ollut perinteisesti noususuunnassa. Tietotekniikan käytön tulisi siis 

vaikuttaa keskijohdon sekä toimistotyöntekijöiden työpaikkojen määrään laskevasti. On 

olemassa paljon esimerkkejä, jotka osoittavat, että informaatioteknologian kautta 

pienetkin yritykset pystyvät koordinoimaan eri aktiviteetteja, kuten esimerkiksi tilausten 

käsittelyä, hyvin vähällä henkilöstöllä. Tietojärjestelmillä on vaikutuksensa myös 

organisaatiorakenteisiin. Teollisuuden monitasoiset ja byrokraattiset organisaatiomallit 

ovat vanhanaikaisia. Teknologioiden avulla päätöksenteko ei kasaannu pelkästään eri 

tason johtajille, vaan tiedon vapautuessa mahdollisimman monen käyttöön, voidaan 

päätöksentekoa jakaa myös organisaation alimmille tasoille. Ajantasaisen ja 

tarkoituksenmukaisen tiedon määrän kasvaminen tarkoittaa sitä, että johtajien määrää 

voidaan supistaa. Johtajien kustannukset pienenevät suhteessa voittoihin ja hierarkiasta 

on siis mahdollista saada tehokkaampi ja toimivampi. Teollisuuden lisäksi myös 

asiantuntijaorganisaatiot hyötyvät tietojärjestelmistä. Tiedon jakautuessa 

mahdollisimman monelle, ei päätöksenteon tarvitse olla keskitettyä ja toiminta tehostuu. 

(Laudon & Laudon 2012.) 

2.4.2 Asiakashallintajärjestelmän valinta ja arviointi 

Onnistuneeseen tietojärjestelmäprojektiin kuuluvat liiketoimintaprosessien muutosten 

johtaminen, sopivan systeemin ja toimittajan valinta, systeemin implementointi sekä 

valitun systeemin käytännöllisyyden tarkastelu. Järjestelmän valintaa tulee korostaa, 

sillä sitä kautta todelliset hyödyt ja riskit tulevat esiin. Rahallisesti sijoitus on erittäin 

merkittävä, sillä uudet tietojärjestelmät voivat olla yritysten suurimpia investointeja. 

(Teltumbde 2000.) 

Olemassa olevat valmiit järjestelmäpaketit eivät voi tarjota ratkaisua joka teollisuuden 

alalle ja jokaiselle prosessille. Yritysten kannattaakin valita sellainen toimittaja, joka on 

valmis tekemään yhteistyötä asiakkaan kanssa tarpeiden täyttämisessä. Toimittajilla on 
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usein kokemuksen kautta hyvä kuva tarvittavasta järjestelmästä ja heidän mielipiteitään 

kannattaa kuunnella, jotta halutusta järjestelmästä saadaan tehokas ja taloudellisesti 

järkevä. Monet yritykset implementoivat järjestelmänsä kiireellä, ymmärtämättä sen 

käyttötarkoitusta heidän liiketoiminnassaan. Tämän takia järjestelmä ei välttämättä tue 

yrityksen tavoitteita ja strategioita ja aiheuttaa enemmän haittaa kuin hyötyjä. (Gargeya 

& Brady 2005.) 

Verville (2003) tarjoaa yleispätevän mallin valintaprosessille. Prosessi alkaa 

suunnittelusta ja päättyy sopimusneuvotteluun. Mallin kuusi eri vaihetta ovat: 

suunnittelu, tiedonhaku, valitseminen, arviointi, lopullinen valinta ja neuvottelu. Useat 

prosessin vaiheet tapahtuvat päällekkäin ja se on luonnoltaan iteratiivinen. Kuva 7 

visualisoi eri vaiheet ja niiden väliset suhteet. 

 

Kuva 7 Tietojärjestelmän valinta (Verville 2003) 

Suurimman osan ajasta prosessissa vie suunnittelu ja seuraavien vaiheiden valmistelu. 

Hankepäätöksen jälkeen tiedonhaku pyritään aloittamaan mahdollisimman nopeasti. 

Tiedonhakuun kuuluvat olennaisina osina tiedon kerääminen oman yrityksen tarpeista ja 

kriteerien muodostaminen valinnoille sekä niiden arvioimiselle. Samaan aikaan 

selvitetään hankinnan strategioita, aikataulua ja mahdollisia ongelmakohtia. Lisäksi 

tiedonhaun alkuvaiheessa pyritään alustavasti ottamaan selvää mahdollisista 

toimittajista muodostettujen kriteerien perusteella. Tuloksena tulisi olla pitkä lista eri 

toimittajista ja ratkaisuista. Tiedonhaku ei kuitenkaan rajoitu pelkästään prosessin 

alkuvaiheeseen, vaan on elintärkeää koko prosessin aikana tukien muita vaiheita. 

(Verville 2003.) 

Tiedonhaun lisäksi neuvottelut toimittajien kanssa ovat käynnissä jo suhteellisen 

aikaisessa vaiheessa ja tapahtuvat tiedonhaun, valinnan ja arviointien kanssa 
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yhtäaikaisesti. Ensimmäisten toimittajien lähettämien tarjousten tai lisätietojen saamisen 

jälkeen valinta-vaihe käynnistyy ja vaihtoehtoja karsitaan sitä mukaan, kun uutta tietoa 

saadaan. Arviointiin liittyy sekä järjestelmän että toimittajan arvioinnit. Kun lopullinen 

valinta on tehty, siirrytään viimeiseen sopimusneuvotteluun valitun toimittajan kanssa, 

jolloin kaikki loputkin yksityiskohdat sovitaan.  Prosessi on iteratiivinen ja elää 

jatkuvasti, joten viimehetken muutokset jopa neuvottelujen loppusuoralla ovat 

mahdollisia. (Verville 2003.) 

Erilaisia malleja järjestelmien arviointiin on tarjottu kirjallisuudessa melko kattavasti. 

Wang ja Wei (2004) tarjoavat hyvän arviointihierarkian, joka sopii myös pienempien 

tietojärjestelmäprojektien arviointiin. Siinä eri attribuutit jaetaan kolmeen pääryhmään: 

projektiin, ohjelmistoon ja toimittajaan. Tarkoituksena on siis arvioida järjestelmää 

näistä kolmesta eri näkökulmasta. Projektin näkökulmasta arvioidaan 

projektinhallinnallisia elementtejä. Tekijöinä ovat kokonaiskustannukset, 

implementointiaika, hyödyt ja riskit. Ohjelmistoa arvioitaessa tarkastellaan strategista 

sopivuutta organisaatiolle ja ohjelmiston toimintoja sekä teknologiaa. Ohjelmiston 

toimintoja ovat muun muassa käyttäjäystävällisyys sekä laajennettavuus. Toimittajia 

arvioidessa painopisteet ovat toimittajan kyvykkyydessä ja maineessa. Kuva 8 sisältää 

arviointihierarkian kokonaisuudessaan. 
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Kuva 8 Järjestelmien arviointi (Wang & Wei 2004) 

Vaikka hierarkiassa onkin selkeä jäsentely ja attribuutit, todellisuudessa arviointi ei ole 

yksinkertaista. Joidenkin tekijöiden arvoja on vaikea määritellä yksiselitteisesti ja 

objektiivisesti. Vaikeuksia arvioinnissa aiheuttavat esimerkiksi toimittajan 

kyvykkyyden arviointi sekä projektin riskit. Nämä seikat on otettava huomioon 

arviointeja suunnitellessa ja tehdessä. Sanallinen arviokin on riittävä vaikeissa 

tapauksissa. Suodattavien kysymyksien käyttäminen on todettu toimivaksi keinoksi 

sopivan järjestelmän valinnassa. Wangin ja Wein (2004) mukaan voidaan pohtia 

esimerkiksi seuraavia kysymyksiä:  

 Mikä on budjetin ja projektin kustannusten suhde? 

 Onko järjestelmä liian monimutkainen? 
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 Onko teknologia joustavaa ja toimivaa myös tulevaisuudessa? 

 Kuinka systeemin moduulit vastaavat vaatimuksiimme? 

 Maksammeko turhista ominaisuuksista? 

 Kuka on vastuussa ylläpidosta ja päivityksistä? 

 Millaisia muita palveluita tai ohjelmistoja toimittaja tarjoaa? 

 Kuinka toimittaja on pärjännyt viimeisten vuosien aikana?  

2.4.3 Asiakashallintajärjestelmän käyttöönotto 

Oksasen (2010) mukaan asiakashallintajärjestelmän käyttöönotto eroaa 

tavanomaisemman tietojärjestelmän käyttöönotosta. Käyttöönotolla tarkoitetaan sekä 

liiketoimintaprosessien että työvälineiden käyttöönottoa. Nämä kaksi tekijää ovat 

tiiviisti kiinni toisissaan eivätkä voi toimia erillään. Jokainen käyttöönotto on uniikki 

tapaus, joka vaatii erityistä lähestymistapaa. Catalyst (2001) tukee tätä ajatusta ja 

tarkastelee Asiakashallintajärjestelmän käyttöönottoa ihmisten, prosessien ja 

teknologian näkökulmista. Tämän lisäksi on huomioitava vielä olemassa oleva 

ympäristö. Kuva 9 kuvaa asiakashallintajärjestelmä-projektin eri näkökulmat. 

 

Kuva 9 Asiakashallintajärjestelmän käyttöönotto (Catalyst 2001) 
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Prosessien näkökulmasta on tärkeää analysoida prosessit, jotka liittyvät jollakin tapaa 

asiakasvuorovaikutukseen. Näitä prosesseja ovat yleisesti markkinointi, myynti ja 

asiakaspalvelu. Tietokantateknologioiden hyötyjen kuten tietovarastojen analysointi on 

myös tärkeää järjestelmän toimivuuden ja tehokkuuden kannalta. (Mendoza ym. 2007.) 

Ihmisnäkökulma tulisi Mendozan ym. (2007) mukaan ottaa huomioon yhtä vahvasti 

kuin teknologinen tai prosessien näkökulma. Sekä organisaation sisäinen että ulkoinen 

näkökulma tulee tarkastella. Sisäisellä näkökulmalla tarkoitetaan organisaation 

työntekijöitä ja ulkoisella asiakkaita. Asiakashallintajärjestelmän käyttöönotto voi olla 

suuri muutos organisaation orientoitumisessa, minkä vuoksi muutosvastarintaa syntyy. 

Oikea lähestymistapa vaatii organisaation asenteen muutosta ja muutosenergian 

synnyttämistä. Tässä työssä johdon rooli on elintärkeä. Johdon tulee tukea käyttöönottoa 

luomalla ympäristö, joka tunnustaa asiakashallinnan roolin tärkeänä osana 

liiketoimintastrategiaa. Tehtävänä on siis käytännössä vakuutta työntekijät uuden 

tietojärjestelmän ja strategian hyödyistä ja tuloksista. Muutosviestinnän roolia 

asiakashallintajärjestelmä-projektissa ei voi korostaa liikaa. 

Mendoza (2007) toteaa teknologian olevan tekijä, joka mahdollistaa koko 

asiakashallintastrategian käyttöönoton. Tämän vuoksi tulee tuntea uudet teknologiat ja 

kuinka ne suosivat asiakashallintastrategiaa. Teknologisen käyttöönoton tehokkuus 

riippuu käyttäjien tuesta – vanhoista toimintamalleista ja järjestelmistä tulee päästä irti 

mahdollisimman nopeasti (Järvenpää ym. 2001).  

Asiakashallintajärjestelmän käyttöönotto vaatii määrätietoista johtamista ja selkeitä 

toimenpiteitä, jotta uudet toimintamallit ja työkalut päätyvät arkipäiväiseen käyttöön. 

Vanhoihin toimintatapoihin kääntyminen on haaste varsinkin käyttöönoton 

alkuvaiheessa. Käyttöönoton jälkeen tulisikin panostaa järjestelmän juurruttamiseen 

organisaation rutiineihin ja arkipäiväiseen toimintaan. Näin ollen siitä muodostuu ajan 

myötä luonteva ja korvaamaton osa organisaation toimintaa. (Oksanen 2010.) 

Oksasen (2010) mukaan projektiryhmän muodostaminen on olennainen osa 

asiakashallintajärjestelmän käyttöönottoa. Ryhmän tehtävä on saattaa projekti alusta 
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loppuun projektille määriteltyjen tavoitteiden ja vaatimusten mukaisesti. Oksanen 

esittää projektin jäsenille määrättävän taulukossa 2 olevat roolit sekä tehtävät. 

Taulukko 2 Asiakashallintajärjestelmä-projektin roolit 

Järjestelmän omistaja Vastuu vision synnyttämisestä ja toteuttamisesta. Kokonaisvastuu 

järjestelmästä ja sen kehittämisestä. Isot kehityslinjat. 

Projektipäällikkö Projektin toimitusjohtaja, vastuu päivittäistason johtamisesta. 

Pääkäyttäjä Päivittäistason vastuu järjestelmästä ja siihen liittyvästä tuesta projektin 

päätyttyä. 

Projektiryhmä Suunnittelu, määrittely ja testaus projektipäällikön ohjauksessa. Usein 

mukana käyttöönotossa avainkäyttäjän roolissa. 

Ohjausryhmä Vastuu projektin valvonnasta ja seurannasta. Projektin hallitus. 

Avainkäyttäjä Vastuu paikallisesta tuesta omassa organisaation osassa. Toimii 

pääkäyttäjän oikeana kätenä käytännön asioissa. 

 

Ison yrityksen on pääsääntöisesti helpompaa ottaa käyttöönsä uusia työkaluja, sillä 

suurella yrityksellä on yleensä kehittyneemmät IT-järjestelmät, enemmän resursseja ja 

enemmän pääomaa uusien järjestelmien hankintaan. Asiakashallintastrategian on nähty 

tuovan sitä enemmän hyötyjä mitä kypsemmät IT-järjestelmät yrityksellä on. Suuri 

yritys ottaa myös todennäköisemmin käyttöön kokonaisvaltaisemman järjestelmän kuin 

pieni yritys. Lisäksi tutkimukset ovat osoittaneet, että nuoremmat toimitusjohtajat 

omaksuvat asiakashallintastrategiat todennäköisemmin kuin vanhemmat 

toimitusjohtajat. (Ko et al. 2008.) 

2.5 Järjestelmälähtöisen johtamisen kulmakivet 

Tehokkaan järjestelmälähtöisen johtamisen sekä toimintajärjestelmän taustalla on 

systeemiajattelun perusteet. Systeemiajattelu ja -mallintaminen auttavat visualisoimaan 

organisaation sisäistä ja ulkoista rakennetta kaaoksen keskellä. Systeemin on 
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tyydytettävä koko toimintaympäristöä, sillä muuten panostukset siihen lakkaavat ja 

toiminta lakkaa (Cusins 1994). Organisaation tulee siis löytää oma paikkansa ja 

tehtävänsä systeemissä ja sopia tarpeeseensa. Systeemimallintamisen avulla saadaan 

parempi kuva asiakkaista, kumppaneista ja muista tärkeistä rajapinnoista. Täytyy 

selvittää kuinka arvoa luodaan ja kenelle. Kun tärkeimmät rajapinnat on identifioitu, 

voidaan suunnitella rajapintoihin tehokkaat prosessit ja toimintamallit. (Conti 2010.) 

Asiakaslähtöisyys on tärkeä kulmakivi niin toimintajärjestelmissä, laatujärjestelmissä 

kuin asiakashallintajärjestelmissäkin. Laatu vastaa kysymykseen mitkä ovat asiakkaiden 

tarpeet ja kuinka niihin vastataan. Järjestelmät tulee rakentaa siten, että niiden avulla 

pystytään mahdollisimman tehokkaasti tuottamaan maksimaalinen määrä arvoa sekä 

asiakkaalle että organisaatiolle. (ISO 9001 2008.) 

Järjestelmälähtöisen johtamisen ja toimintajärjestelmän ytimenä toimivat prosessit. 

Prosessien kautta organisaatio pystyy keskittymään paremmin ydintoimintoihin ja 

kehittämään niitä tulosvetoisesti (Laamanen 2003). Mallintamalla ja mittaamalla 

prosesseja, pystytään organisaatiossa ottamaan käyttöön jatkuvan parantamisen 

filosofia, joka on yksi laatuajattelun keskeisiä sisältöjä (Niemi 2008). Laatuajattelu ja 

standardit antavat hyvät ohjenuorat kuinka tulisi toimia ja mitä ottaa huomioon, jonka 

jälkeen voidaan toimintatapoja ottaa käyttöön niiltä osin mitä organisaatio tarvitsee. 

Periaatteet ovat: asiakaskeskeisyys, johtajuus, henkilöstön osallistuminen, 

prosessipohjainen toimintamalli, jatkuva parantaminen, järjestelmälähtöinen 

johtaminen, tosiasioihin perustuvat päätöksenteko sekä molempia osapuolia hyödyttävät 

toimittajasuhteet. (SFS ry 2011.) 

Halu järjestelmälähtöiseen johtamiseen ja toimintajärjestelmään tulee tulla 

organisaation johdolta ja strategiasta. Järjestelmien tulee tukea strategiaa ja strategian 

tulee tukea järjestelmiä. Johdon sitoutuminen muutokseen mahdollistaa myös muun 

organisaation sitoutumisen, minkä kautta todellinen arvo organisaatiolle luodaan. 

Uusien järjestelmien rakentaminen tulee aina olla strateginen päätös. (ISO 9001 2008.) 
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3 AINEISTO 

Aineisto-luvussa esitellään tarkemmin case-organisaatio CEE – Centre for Environment 

and Energy. Tarkastelussa ovat muun muassa CEE:n toimintaympäristö, toimintamallit 

sekä asiakkaat ja tarjoama. Näiden tietojen pohjalta luodaan Contin (2010) esittämän 

mallin mukainen systeemimalli organisaatiolle. Tämän lisäksi luvussa käsitellään 

toimintajärjestelmän ja asiakashallintajärjestelmän tarpeet ja valintaprosessi, joiden 

pohjalta siirrytään empiria-luvun teemoihin. 

3.1 CEE – Centre for Environment and Energy 

CEE:n toiminnan ytimenä on uusien innovaatioiden synnyttäminen. Tässä kappaleessa 

esitellään teoriaa innovaatioista ja siihen liittyvistä teemoista kuten ekosysteemeistä ja 

innovaatiokeskittymistä. Nämä ovat CEE:n toiminnassa erittäin keskeisiä käsitteitä, 

jotka tulee ymmärtää, jotta organisaation toiminnan ytimeen ja viitekehyksiin pääsee 

pureutumaan. Muun muassa Hautamäki ja Oksanen (2011, 2015) ovat kuvanneet näitä 

käsitteitä erinomaisesti ja helposti ymmärrettävästi. Kappaleessa esitetään myös Oulun 

innovaatioallianssin viitekehys, CEE:n toimintamallit sekä asiakkaat. Näiden pohjalta 

luodaan organisaation systeemimalli, jonka pohjalta saadaan selville CEE:n toiminnan 

ydin ja tärkeimmät sidosryhmät. 

3.1.1 Innovaatiot 

Innovaatiolla on esitetty monta määritelmää. Hautamäki ja Oksanen (2011) pitävät 

parhaimpana seuraavaa määritelmää: ”Innovaatio on uusi hyödyllinen asia, joka on 

otettu käyttöön”. Vielä yksinkertaisempi määritelmä yhdistää innovaation 

menestyksekkäästi sovellettuun ideaan. Näiden määritelmien ytimenä ovat idean 

soveltaminen sekä hyödyllisyys. Hyödyllisyys ei tässä kontekstissa tarkoita pelkästään 

taloudellista hyötyä, vaan uutta arvoa, jonka innovaatio luo. Innovaatio voi olla uusi 

tuote, palvelu, organisaatio tai toimintamalli – jopa uusi käsite. Innovaatio ei siis ole 

pelkkä idea, vaan oikeassa käytössä oleva uutuus, jolla on vaikutuksia toimintaan. 

(Hautamäki & Oksanen 2015.) 



 

 

42 

Kimin ja Mauborgnen (2005) mukaan olemme siirtyneet tuottavuuskilpailusta 

innovaatiokilpailuun. Innovaatioista on tullut menestyksen avain globaalissa kilpailussa. 

Merkittävä osa yritysten innovaatioista liittyy prosessien parantamiseen tai 

kustannuskilpailukyvyn parantamiseen. Tässä innovaatiokilpailussa luodaan aivan uusia 

markkinoita tuottamalla uuden tyyppisiä tuotteita ja palveluita. Parhaimmassa 

tapauksessa uusilla markkinoilla ei ole vielä ollenkaan kilpailua. 

Innovaation elinkaari ideasta käytäntöön voidaan kuvata 4i-mallin mukaisesti. Tämän 

innovaatioprosessin neljä vaihetta ovat idea, inventio, implementaatio ja impakti. 

Prosessi alkaa ideasta, sen kehittelystä ja testaamisesta. Tämän jälkeen sitä voidaan 

kutsua inventioksi, joka voidaan tuotteistaa. Tuotteistaminen on elintärkeä osa 

innovaatioprosessia, sillä pelkkä uusi idea ei ole innovaatio. Tuotteistamisen ja 

käyttöönoton jälkeen siirrytään implementaatiovaiheeseen, jossa tuotetta käytetään ja se 

leviää. Viimeisimpänä tarkastellaan impaktia eli arvioidaan innovaation vaikutuksia ja 

käyttökokemuksia. 4i-mallin innovaatioprosessi on esitetty kuvassa 10.  

 

Kuva 10 Innovaatioympyrä 4i-mallissa (Hautamäki & Oksanen 2015) 

Innovaatiotoiminnasta on luotu useita erilaisia malleja. Aikaisemmin yleisen lineaarisen 

mallin mukaan innovaatio syntyy ketjussa: perustutkimus, soveltava tutkimus, 

innovaatiot ja markkinat. Hautamäen ja Oksasen (2015) mukaan tämä malli ei 
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kuitenkaan kuvaa oikein tieteen vaikutusta talouteen, eikä siten kuvaa sellaisenaan 

oikein innovaatiotoimintaa. 

Uudemmassa innovaatiotutkimuksessa on päädytty erilaisiin vuorovaikutusmalleihin 

(Dogson & Gann 2010). Näiden mallien mukaan organisaation kaikki osat on kytkettävä 

innovaatiotoimintaan. Pelkkä hyvä tuotekehitysyksikkö ei riitä, jos tuotanto, jakelu ja 

markkinointi eivät ole mukana. Vuorovaikutusmalliin kuuluu myös olennaisena osana 

yhteistyö asiakkaiden, toimittajien ja jopa kilpailijoiden kanssa. Vuorovaikutusmallit 

ovatkin olleet eri maiden innovaatiostrategioiden lähtökohtana. Hyvänä esimerkkinä 

Suomi, jossa julkisella t&k-rahoituksella pyritään edistämään niin korkeakoulujen ja 

yritysten kuin yritysten keskinäistä yhteistyötä. Tässä työssä erityisesti Oulu on toiminut 

ansiokkaasti. (Hautamäki & Oksanen 2015.) 

Vuorovaikutuksen lisäksi uudemmissa innovaatiomalleissa painotetaan verkostoitumista 

ja verkostojen tärkeyttä. Verkosto-mallissa painotetaan monen muotoisia ja monen 

tasoisia verkostoja: muodollisia ja epämuodollisia, pinnallisia ja syvällisiä sekä 

paikallisia ja globaaleja. Innovaatiotoiminnassa tulisi vaalia kumppanuuksia ja rakentaa 

niitä erityisesti kohti loppukäyttäjiä ja vaativia asiakkaita. Innovaatioprosessit ovat 

yhdessä luomisen prosesseja, joihin osallistuu erilaisia osaajia. Avoin innovaatio on 

yksi uusimmista innovaatiomallien paradigmoista, jota muun muassa Chesbrough 

(2006, 2011) on tutkinut. Avoimessa innovaatiossa hyödynnetään tehokkaasti muiden 

yritysten osaamista ja innovaatioita sellaisella tavalla, joka tuottaa kaikille osapuolille 

arvoa. (Hautamäki & Oksanen 2015.) 

3.1.2 Innovaatioiden ekosysteemi 

Innovaatioiden ekosysteemin käsite auttaa selventämään innovaatiotoimintaa ja 

tutkimuksen roolia siinä. Käsite vakiintui ensimmäisen Piilaaksoa koskevassa 

keskustelussa (Bahrami & Evans 2000). Sen jälkeen siitä on kuitenkin tullut yleiskäsite, 

jota muun muassa Hautamäki (2006, 2008) sekä Hautamäki ja Oksanen (2015) ovat 

tehneet Suomessa tunnetuksi. Ekosysteemi on verkosto, joka yhdistää yritykset, 

rahoittajat, korkeakoulut sekä tutkimuslaitokset. Eri tahot yhdistyvät systeemiksi, joka 

tuottaa työvoimaa ja palveluja. Ekosysteemin elementit ruokkivat toisiaan ja luovat 

yhdessä uusia ratkaisuja ongelmiin. Ekosysteemin luontainen piirre on sen 
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dynaamisuus: toimijoiden suhteet muuttuvat ja niitä häviää ja syntyy jatkuvasti. 

Kaikkein dynaamisin ja herkimmin reagoiva osa ovat yritykset. Kokonaisuudessaan 

innovaatioiden ekosysteemiä voidaan kuvata innovaatioita synnyttäväksi, dynaamiseksi 

ja vuorovaikutteiseksi verkostoksi. (Hautamäki & Oksanen 2015.) 

Innovaatioiden ekosysteemin vuorovaikutteisuutta voidaan täsmentää 

ongelmanratkaisukyvyn kautta. Ekosysteemi voidaan kuvata yksinkertaisen panos-

tuotos-kaavion avulla, jossa syötteenä ovat ratkaistavat ongelmat ja tuotteena ratkaisut 

ja innovaatiot. Ekosysteemi itsessään on verkosto, jossa ongelmat ratkaistaan 

toimijoiden välisellä yhteistyöllä käyttäen paikallista tietoa ja osaamista. Kuva 11 

sisältää ekosysteemin yksinkertaisen panos-tuotos-kaavion. 

 

Kuva 11 Innovaatioiden ekosysteemi ongelmanratkaisuverkostona 

Tärkeimmät toimijat ekosysteemissä ovat korkeakoulut ja yritykset. Yliopistot ja 

ammattikorkeakoulut tuovat oman panoksensa ekosysteemiin kouluttamalla osaajia, 

tuottamalla uutta, evidenssiperusteista julkaistua tietoa ja tekemällä tutkimusyhteistyötä 

yritysten kanssa. Näiden lisäksi merkittävää on myös opiskelijoiden ja tutkijoiden 

osallistuminen erilaisiin yhteisöihin ja toimiminen yrityksissä. Nämä toimet ovat kaikki 

niin sanottua yliopistojen kolmatta tehtävää, eli vuorovaikutusta ympäröivän 

yhteiskunnan kanssa. Innovaatioiden ekosysteemin tekee kuitenkin eläväksi ja 

uusiutuvaksi ennen kaikkea vahva yrittäjyyskulttuuri, joka kannustaa riskinottoon ja 
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luovuuteen. Toinen erityispiirre on ideoiden ja ihmisten vaihtuvuus. Ihmisten tulee 

liikkua helposti yrityksestä toiseen ja tutkimuslaitoksista yrityksiin ja päinvastoin. 

(Hautamäki & Oksanen 2015.) 

3.1.3 Innovaatiokeskittymä 

Innovaatiokeskittymistä käytetään englannin kielessä muutamia erilaisia termejä kuten 

innovation center, innovation hub, knowledge hub sekä knowledge center. 

Innovaatiokeskittymällä viitataan yleisesti sellaiseen alueeseen tai paikkakuntaan, jonne 

on kasaantunut poikkeuksellisen paljon osaamista ja innovatiivisuutta. 

Innovaatiokeskittymä on täten myös samalla aina osaamiskeskittymä. 

Innovaatiokeskittymässä halutaan kuitenkin painottaa aina osaamisen hyödyntämistä 

uutena liiketoimintana. Innovaatiokeskittymän on termin kriteerien mukaan 

kytkeydyttävä globaaleihin arvoverkostoihin, eli sillä tulee olla annettavaa globaalissa 

taloudessa. Hautamäki ja Oksanen (2015) määrittelevätkin innovaatiokeskittymän 

seuraavalla tavalla: ”Innovaatiokeskittymä on globaalin talouden luova, paikallinen 

keskus.” Luovuudella tarkoitetaan tässä kontekstissa kykyä tuottaa innovaatioita sekä 

luoda arvoa globaaleissa arvoverkostoissa. 

Innovaatiotoiminnan edellytykset ovat yleisesti parempia suuremmissa keskuksissa, 

joissa on paljon voimavaroja ja osaajia. Arvonmuodostus, tutkimus- ja kehitystoiminta 

ja patentointi tapahtuvatkin pääasiassa globaalin tason innovaatiokeskittymissä, eli 

metropoleissa. Pienemmätkin kaupunkiseudut voivat kuitenkin menestyä omilla niche-

alueillaan, erityisesti, jos niissä toimii globaaleja veturiyrityksiä. Aluekehityksen 

kannalta on olennaista tunnistaa alueen innovaatiopotentiaalit ja tukea niiden 

hyödyntämistä voimistamalla ylläpitävää ekosysteemiä. Isommat keskittymät ovat 

yleensä monialaisia ja pienemmät voimakkaammin erikoistuneita. Olennaista on, että 

innovaatiokeskittymät johtavat tietynlaisen tuotannon tai toimialan kehitystä. Jotkut 

innovaatiokeskittymät voivat olla hyvinkin pieniä tietyn sektorin osaamispisteitä. 

(Hautamäki & Oksanen 2015.) 
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Hautamäki (2008) esittää innovaatiokeskittymien perusominaisuuksiksi: 

 Niissä on globaalisti arvostettua erityistä osaamista. 

 Niissä luodaan uutta tietoa ja teknologiaa joka on tunnustettu globaalisti. 

 Ne vetävät puoleensa osaajia ja investointeja. 

 Osaaminen on riittävän monipuolista turvaamaan menestyksen muuttuvilla 

markkinoilla. 

 Niiden ekosysteemi on maailmanluokkaa ja tarjoaa erinomaiset edellytykset 

innovaatio- ja yritystoiminnalle. 

Innovaatiokeskittymän määritelmän ytimessä on alueen osaamisprofiili. Sillä 

tarkoitetaan osaamista, jonka kehittämiseen ja hyödyntämiseen alueen menestys 

perustuu. Tämä osaamisprofiili voi olla esimerkiksi erityinen teknologia-alusta kuten 

informaatioteknologia. Se voi kuitenkin olla myös erikoistuneeseen tuotantoon liittyvää 

kuten muotoilua tai tekstiiliteollisuutta. Osaamisprofiili voi liittyä myös palveluihin 

kuten matkailuun tai luovalle alalle kuten elokuvateollisuuteen. Innovaatiokeskittymissä 

tarvitaan ennen kaikkea yrityskentän heterogeenisyyttä. Tarvitaan sekä isoja globaalisti 

toimivia yrityksiä että pienempiä toimittajia, pk-yrityksiä ja start-uppeja. (Hautamäki & 

Oksanen 2015.) 

Korkeakoulut ovat niin innovaatioiden ekosysteemissä kuin innovaatiokeskittymissä 

avainasemassa. Niistä pitäisi valmistua osaajia, jotka sitten kykenevät kehittämään 

liiketoimintaa, luomaan innovaatioita ja perustamaan uusia yrityksiä. Ramaswamy ja 

Gouillart (2010) toteavat, että aikaisemmin puhuttiin tiedon, osaamisen ja teknologian 

siirtämisestä yliopistoista yrityksille. Tästä käsityksestä on kuitenkin luovuttu ja 

uusimmissa näkemyksissä korostetaan yhdessä-luomista (”co-creation”). Korkeakoulut 

luovat edellytyksiä yrityksille ja uusille innovaatioille kehittämällä tietopohjaa ja 

osaajien kompetensseja. Korkeakoulujen ja yritysten välinen yhdessä-luominen on 

visualisoitu kuvassa 12. 
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Kuva 12 Korkeakoulujen ja yritysten välinen yhdessä-luominen (Hautamäki & 

Oksanen 2015) 

Osaajien kouluttamisen ja julkaisujen lisäksi korkeakoulujen kolmanteen tehtävään 

kuuluu yhteiskunnallisesti relevantin tutkimuksen hyödyntäminen. Yliopiston asema 

innovaatioketjussa voi vaihdella ideoiden tuottamisesta niiden kehittämiseen ja 

testaamiseen, patentointiin ja lisensointiin tai jopa yrityksen perustamiseen ja 

omistamiseen saakka. Innovaatioiden synnyttäminen ja kaupallistaminen vaatii 

yliopistoilta yrittäjämäisempää lähestymistapaa kolmanteen tehtävään. Tämä edellyttää 

tutkimuksen hyödyntämiseen tähtäävien toimintojen organisointia parhaalla 

mahdollisella tavalla. Näiden toimintojen ytimessä ovat yliopistojen tutkimus-, 

innovaatio- ja yrittäjyyspalvelut. Täytyy vastata kysymykseen kenelle tutkimustulos on 

tai voi olla hyödyllinen ja miksi. (Kankaala ym. 2004.)  

3.1.4 Oulun innovaatioallianssi 

Oulussa on jo vuosikymmeniä tehty aktiivisesti yhteistyötä elinkeinoelämän ja 

tutkimuksen rajapinnassa. Tämä yhteistyö on tunnustettu koko Suomen mittapuulla 

Oulun vahvuudeksi. Oulun innovaatioallianssin (OIA) kautta pyritään synnyttämään 
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monialaisesta tutkimuksesta ja yritysyhteistyöstä käytännön innovaatioita ja 

liiketoimintaa. 

Oulun kaupunki, Oulun yliopisto, Oulun ammatikorkeakoulu (Oamk), VTT Technical 

Research Centre of Finland (VTT) ja Technopolis Oyj ovat sopineet vuonna 2009 

Oulun Innovaatiokeskittymän (OIA) perustamisesta. Allianssisopimuksen mukaan 

innovaatiokeskukset muodostetaan alkuvaiheessa neljälle alalle, joista yksi on 

Ympäristö- ja energia-alan innovaatiokeskittymä (CEE, Centre for Environment and 

Energy). Allianssisopimuksen mukaisesti osapuolet profiloivat toimintaansa, 

koulutustaan ja tutkimus- ja kehitystyötään näille alueille. Lisäksi ne investoivat 

yhteisesti tärkeiksi koettujen infrastruktuurien kehittämiseen. OIA:n uudella kaudella 

allianssin jäseniä ovat edellä mainitut perustajajäsenet sekä Suomen Ympäristökeskus. 

(CEE 2015.) 

Oulun Innovaatioallianssin perustamisvuoden jälkeen on tapahtunut todella paljon 

Oulussa, Suomessa ja koko maapallolla. Vuonna 2015 OIA tuli uuteen vaiheeseen, jossa 

yhteistyö on edelleen voimaa, mutta toimintaan tarvittiin uutta suuntaa ja uusia 

toimintatapoja. OIA:n idean ydin on edelleen eri toimijoiden välisessä yhteistyössä ja 

tämän myötä syntyvissä innovaatioissa, jotka profiloivat Oulua ja siellä toimivia 

yrityksiä ja tutkimusosaajia. (CEE 2015.) 

OIA:n uusi kausi kutsuu nykyiset ja uudet toimijat yhteisen pöydän ääreen viiden uuden 

sisältöpohjaisen ekosysteemin kautta. Uudella kaudella sitoudutaan yhteisellä asialla 

prosessiin, jossa tehdään yhdessä-luomalla korkeasta osaamisesta innovaatioita ja näistä 

edelleen sellaisia tuotteita ja palveluita, joita kasvuhakuiset yritykset osaavat myydä ja 

asiakkaat ympäri maailman haluavat ostaa. CEE tulee olemaan veturiorganisaatio 

Teollisuus 2026 -teemaekosysteemissä. Kuva 13 sisältää Oulun innovaatioallianssin 

uuden toimikauden ekosysteemit vuosille 2016-2020. (CEE 2015.) 
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Kuva 13 OIA:n ekosysteemit 2016-2020 (CEE 2015) 

Innovaatioallianssin tavoitteena on pitää Oulu maailmankartalla tunnettuna 

innovaatiokeskittymänä. Oulu on kansainvälisillekin yrityksille juuri oikean kokoinen 

toiminta-alusta – riittävän pieni ja samalla riittävän suuri, jotta siellä on helppo yhdistää 

eri osaamis- ja liiketoiminta-alueita.  Yliopistolla, Oulun seudun ammattikorkeakoululla 

ja VTT:llä on suuri vaikutus uuden liiketoiminnan synnyttämisessä. OIA puolestaan 

yhdistää nopeasti alan yritysosaamisen ja huippututkimuksen. (CEE 2015.) 

Oulun innovaatioallianssi toimii hyvin pitkälle Hautamäen (2015) listaamien 

innovaatiokeskittymän kehittämisen ohjeiden mukaan. Hänen mukaansa ensimmäisenä 

tulee keskittää resurssit ja valita lupaavimmat alat ja sektorit. Näille sektoreille tulisi 

tarjota oikeanlainen ympäristö ja riittävästi tukea toiminnalle. Tärkeää on määritellä 

uudet etenemissuunnat, joiden avulla keskittymä pääsee maailmankartalle. Kaikki 

toiminta tulee rakentaa olemassa oleville vahvuuksille ja osaamisprofiilille. Yksi 

Hautamäen (2015) neuvoista on avoimuus. Globaalisti parhaimpia osaajia tulee 

kannustaa työskentelemään innovaatiokeskittymässä. OIA:ssa on tunnistettu Oulun 

vahvuudet selvän prosessin kautta ja sen tulosten pohjalta rakennettu 

teemaekosysteemit. OIA:n ekosysteemien yhteistyötä tulee korostaa, sillä varsinkin ICT 

ja digitalisaatio sekä kaupallistaminen ovat poikkileikkaavia teemoja jokaisessa 

ekosysteemissä. 
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3.1.5 CEE:n toiminta 

CEE eli Centre for Environment and Energy on ympäristö- ja energia-alan 

innovaatiokeskus, joka toimii Oulun yliopiston alaisuudessa. CEE:n tehtävä on luoda 

innovaatioista liiketoimintaa tuomalla yhteen tutkimuspartnerit, yritykset ja rahoittajat. 

Näiden verkostojen kautta käynnistetään yhteishankkeita, joiden perimmäinen tarkoitus 

on synnyttää uusia innovaatioita. CEE:n haasteita ovat: valittujen painopistealojen 

kaupallistamisen kehittäminen, tutkimuksen tehostaminen PK-sektorilla, 

yhteishankkeiden kehittäminen, yritysten klusteroiminen, EU rahoituksen 

kohdentaminen sekä uusien tarpeiden tunnistaminen. On olemassa suuri tarve 

paremmalle koordinoinnille, jotta kaikki resurssit ja mahdollisuudet hyödynnetään 

mahdollisimman tehokkaasti. CEE:n toimintamalli on esitetty kuvassa 14. 

 

Kuva 14 CEE:n toimintamalli (CEE 2015) 

CEE:n toimintamalli on ohjelmapohjainen verkostomalli. Toisin sanoen voidaan puhua 

myös projektiliiketoiminnasta, jonka Artto ym. (2011) määrittelevät seuraavasti: 

”Projektiliiketoiminta on projekteihin liittyvää johdettua ja tavoitteellista toimintaa, joka 

palvelee yrityksen päämäärien saavuttamista.” 
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CEE:n keskeinen missio on tehdä ekoinnovaatioista ja vihreästä taloudesta Oulun 

brändi. Visio on olla ekoinnovatiivisten ratkaisujen halutuin yhteistyökumppani 

vertaistensa joukossa. CEE:n strategiana on olla ympäristö- ja energia-alaa yhdistävä 

osaamiskeskus, joka yhdistää nopeasti alan huippuosaamisen, verkostot ja rahoituksen 

TKI-hankkeisiin. Vuoteen 2017 mennessä CEE:n tavoitteena on olla tunnettu ja 

tunnustettu tutkimus- ja yritysosaaja valituilla vihreän talouden aloilla. Toimintatavan 

vahvuus on yksi asiakasrajapinta ja tehokas arvoketju. (CEE 2014.) 

Oulun innovaatioallianssin tulevalla kaudella CEE tulee olemaan vastuussa Teollisuus 

2026 -nimisestä ekosysteemikokonaisuudesta. Tähän haasteeseen vastataan CEE:n 

uudella strategisella innovaatioagendalla (SIA), joka ohjaa hankkeistusta korkeimmalta 

tasolta. Innovaatioagendassa on kolme kokonaisuutta: korkean arvolisän 

biotaloustuotteet, vahva metalli- ja konepajateollisuuden arvoketju sekä energian ja 

ympäristön resurssitehokkuus. Kaikkea tätä ympäröi arktinen konteksti ja globaalit 

markkinat. Kuva 15 sisältää CEE:n strategisen innovaatioagendan (SIA).  

 

Kuva 15 CEE:n strateginen innovaatioagenda (CEE 2015) 

Hautamäen (2015) mielestä monialaisten tutkimusryhmien sijaan parempi toimintamalli 

on, että tutkijat säilyttävät yhteytensä omiin oppiaineyhteisöihinsä mutta toimivat 
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yhteistyössä muiden tieteiden edustajien kanssa erilaisissa projekteissa. Juuri tätä työtä 

CEE tekee koordinoidessaan osaamisen hyödyntämistä strategisesti valituille Oulun 

alueen vahvuuksille. CEE:n toimintalogiikassa on erityisen suuri panostus yritysten 

näkökulmaan. Tavoitteena on auttaa paikallisia yrityksiä kasvamaan ja 

kansainvälistymään sekä edesauttaa uusien yritysten syntymistä kaupallistamalla 

tutkimustuloksia, etsimällä rahoitusta ja tarjoamalla verkostoja. 

3.1.6 Asiakkaat, tarjoama 

Asiakkaiksi voidaan määritellä kaikki innovaatiokehitystä tarvitsevat tahot. Painotus on 

varsinkin CEE:n strategisen innovaatioagendan teemoissa Oulun lähiseudulla ja 

Pohjois-Suomessa. Asiakas voi olla siis esimerkiksi Oulun alueen pk-yritys, tutkija, 

suuryritys, keksijä tai opiskelija. Asiakas tarvitsee nopean ja kattavan vasteen 

tarpeisiinsa, eli kannattaako ideaa lähteä kehittämään pidemmälle ja hankkeistamaan. 

Lisäksi tarvitaan tietoa kenen kanssa ideaa kannattaa lähteä jalostamaan ja minkälaisella 

rahoituksella. 

CEE tarjoaa yhdestä kontaktipisteestä kumppanit, tietoa rahoituksesta ja jopa auttaa 

rahoitushakemuksen kirjoittamisessa. Jos ideoita lähdetään hankkeistamaan, CEE 

haluaa olla osana hanketta johtamassa tai koordinoimassa. CEE:n vahvuuksia ovat laajat 

verkostot, yksi Oulun alueen parhaista yritystietokannoista sektorillaan, eri 

rahoitusinstrumenttien hallinta, projektipäällikkyys sekä vahva innovaatio-osaaminen. 

Lisäksi CEE pyrkii kehittämään uusia innovatiivisia toimintamalleja, jotta kaikki 

osaaminen saadaan hyödynnettyä. CEE on muun muassa lanseerannut innovaatioenkelit 

nimisen hankkeen, jonka kautta erilaisista lähtökohdista tulevat ihmiset voivat 

halutessaan antaa panostaan cleantech-sektorin innovaatioiden edistämiseen. CEE pyrkii 

kehittämään yhteistyötä ja uusia prosesseja myös opiskelijoiden sekä alueen pk-

yritysten välille. 

3.1.7 Organisaation systeemimalli 

Organisaation systeemiajattelun mukainen mallintaminen on CEE:n tapauksessa erittäin 

hyvä keino yksinkertaistaa monimutkaista toimintakenttää. Contin (2010) mukaan 

organisaation systeemimalli koostuu hallitusta ympäristöstä, eli organisaatiosta 
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itsestään, liiketoiminnallisesta ympäristöstä sekä riippumattomasta ympäristöstä. CEE:n 

organisatorinen systeemimalli sisältää käytännössä tämän diplomityön tuloksena luodun 

toimintajärjestelmän sisällön, eli liiketoimintaprosessit, tietojärjestelmät, hallintomallit 

ja henkilöstön. Liiketoiminnalliseen ympäristöön pyritään vaikuttamaan 

liiketoimintaprosesseilla. Tärkeimmät liiketoimintaprosessit ovat innovaatioprosessi ja 

viestintä. Liiketoiminnallisen ympäristön elementtejä ovat CEE:n tärkeimmät 

sidosryhmät: kumppaniyritykset, kumppanitutkijat, spin-off -yritykset, Oulun 

innovaatioallianssi ja Oulun yliopisto. Osin liiketoiminnalliseen ympäristöön kuuluvat 

kansalliset ja kansainväliset verkostot sekä rahoitusinstrumentit. Täysin 

riippumattomaan ympäristöön voidaan lokeroida potentiaaliset uudet asiakasyritykset ja 

-tutkijat. CEE:n systeemimalli on visualisoitu kuvassa 16. 

 

Kuva 16 CEE:n systeemimalli 

Systeemimallin pohjalta on helppo tunnistaa tärkeimpiä rajapintoja, joihin tulee käyttää 

erityistä huomiota liiketoimintaa suunnitellessa ja kehittäessä. Innovaatioprosessin 

tärkeimmät sidosryhmät ovat kumppanit, niin yritykset kuin tutkijatkin sekä 

rahoitusinstrumentit. Organisaatiolle hankittu ja rakennettu asiakashallintajärjestelmä 
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pyrkii kehittämään erityisesti kumppanuuksien hallintaa. Rahoitusinstrumenttien käytön 

tehostamiseen tartutaan sen sijaan toimintajärjestelmän avulla. Yksi tärkeä sidosryhmä 

innovaatioprosessissa on Oulun innovaatioallianssi ja varsinkin sen ekosysteemeistä 

kaksi: ketterä kaupallistaminen sekä ICT ja digitalisaatio. Tulevaisuudessa tulisikin 

kehittää tehokkaampia yhteistyömalleja ja koheesiota eri ekosysteemien välille. 

Tiukempaa yhteistyötä vaaditaan muun muassa Oulun rikkaan start-up -verkoston 

kanssa. Oulun yliopisto on omana osanaan vaikuttamassa toimintaan, sillä CEE kuuluu 

hallinnollisesti yliopiston alaisuuteen. Tämä tuo mukanaan omat prosessinsa, 

tietojärjestelmänsä ja hallintomallinsa. Oulun ammattikorkeakoululta sen sijaan CEE:llä 

on yksi 50 % työajan henkilöresurssi käytössä. 

Viestintäprosessin tärkeimmät sidosryhmät ovat olemassa olevat kumppanit sekä 

kansalliset ja kansainväliset verkostot. Tämän lisäksi on erittäin tärkeää pyrkiä 

vaikuttamaan riippumattomaan ympäristöön uusien asiakkaiden hankkimiseksi. 

Viestintää tehdään johtajan verkostoitumisen lisäksi sekä asiakashallintajärjestelmän 

että sosiaalisen median strategioiden tehostamana. Riippumattomassa ympäristössä on 

huomattavissa myös uusi tutkimus. Tämä tarkoittaa käytännössä kaikkea tutkimusta, 

jolle voisi olla kaupallistamispotentiaalia CEE:n kautta. Uuden tutkimuksen 

valjastaminen kaupallistettavaksi on sekä yliopiston että innovaatioallianssin – ja täten 

myös CEE:n - yhteinen haaste, jolle tulisi löytää omat mekanisminsa innovaatiotyössä. 

3.2 Toimintajärjestelmän tarpeet ja valinta 

Edellisessä kappaleessa esille tuodut teemat ja toimintamallit vaikuttavat vahvasti 

toimintajärjestelmän tarpeisiin ja valintaan. Tässä kappaleessa ensimmäisenä kerrotaan 

CEE:lle rakennettavan toimintajärjestelmän laatuajatteluun pohjautuvat periaatteet. Sen 

jälkeen esitetään organisaation tarpeet ja kuvataan sopivan järjestelmäalustan 

valintaprosessin eteneminen. 

3.2.1 Toimintajärjestelmän periaatteet 

Toimintajärjestelmän tarpeita on selvitetty systeemiajatteluun pohjautuvan 

mallintamisen kautta. Tämän ansiosta on saatu esille tärkeimmät asiakkaat, sidosryhmät, 
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ydinprosessit ja rajapinnat. Systeemiajattelu on yksi kulmakivi sopivan 

toimintajärjestelmän luomiselle. Se varmistaa, että tehdään oikeita asioita.  

CEE:n toimintajärjestelmän rakentamisen pohjalla ovat ISO 9001 -laatujärjestelmän 

kahdeksan perusperiaatetta: asiakaskeskeisyys, johtajuus, henkilöstön osallistuminen, 

prosessipohjainen toimintamalli, jatkuva parantaminen, järjestelmälähtöinen 

johtaminen, tosiasioihin perustuvat päätöksenteko sekä molempia osapuolia hyödyttävät 

toimittajasuhteet. Näistä erityisen tärkeitä ovat asiakkaiden tarpeet, prosessimainen 

toimintamalli sekä jatkuva parantaminen. Järjestelmän tarkoituksena on olla 

työntekijöitä tukeva ja itseohjautuvasti kehittyvä pilari, eikä ole tarkoitus luoda 

tarpeettoman paljon monimutkaisia prosesseja hallittavaksi. Toimintajärjestelmä on 

mahdollista jopa sertifioida, mutta ainakaan alkuvaiheessa sitä ei nähdä tarpeelliseksi. 

ISO-standardin periaatteita on käytetty vain ohjenuorana – ei pilkuntarkasti noudattaen. 

3.2.2 Toimintajärjestelmän tarpeet 

Tieto järjestelmän tarpeista kerättiin keskustelemalla organisaation työntekijöiden 

kanssa, yhteisissä workshopeissa sekä avoimilla teemahaastatteluilla. 

Toimintajärjestelmäprojektin aloittamiselle oli useita erilaisia tarpeita. Tärkeimpänä 

tavoitteena vähentää kaaosta eri johtamisrakenteiden, tietojärjestelmien ja 

dokumentaation hallinnan kanssa keräämällä kaikki tieto yhteen paikkaan. Lisäksi 

haluttiin lisätä läpinäkyvyyttä organisaation sisällä. Yksi suunnittelua ohjaava teema oli 

tehdä mahdolliseksi henkilöstön vaihtuvuus ja toiminnan joustavuus. Kenen tahansa 

tulee pystyä perehtymään CEE:n toimintaan ja omaan rooliinsa, oli hän sitten 

projektipäällikkö tai harjoittelija, ilman, että tieto siirretään henkilöltä henkilölle 

puhumalla tai itse selvittämällä. Tämä johtaa suoraan ajansäästöihin ja tehokkaampaan 

toimintaan. Johtajan sanoin ”kuka tahansa voi hypätä vaivattomasti kenen tahansa 

saappaisiin”. Organisaation vaihtuvuuden vuoksi myös organisaatio kokonaisuudessaan 

tulisi kuvata helposti päivitettävällä tavalla. 

Euroopan laatupalkinto, eli EFQM-malli ehdottaa toimintajärjestelmän rungoksi 

seuraavat osiot: johtajuus, toimintaperiaatteet, henkilöstö, kumppanuudet ja resurssit, 

prosessit, asiakastulokset, henkilöstötulokset, yhteiskunnalliset tulokset ja keskeiset 

suorituskykytulokset. CEE:n tapauksessa selkeä fokus on toimintaperiaatteissa, 
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kumppanuuksissa (asiakashallintajärjestelmä) sekä prosesseissa. Suurimpana työnä on 

luoda uudet prosessit, jotka käyttävät tehokkaasti hyödyksi uutta 

asiakashallintajärjestelmää sekä toimintajärjestelmän ominaisuuksia. 

Toimintajärjestelmän avulla on tavoitteena tehostaa tärkeimpiä prosesseja. Näitä ovat 

rahoitus ja hankkeistus sekä viestintä. Samalla sinne tulee tallentaa historiatietoa, joka 

toimii organisaation yhteisenä muistina ja lisää läpinäkyvyyttä. Dokumentinhallinta 

haluttiin myös soveltuvin osin integroida toimintajärjestelmään - minne hankkeissa 

syntyneet tiedot tallennetaan ja mikä tieto on oleellista. 

Kun prosessit ja järjestelmät on ensimmäistä kertaa pystytetty ja otettu käyttöön, pystyy 

prosesseja tehostamaan tarpeen mukaan. Kun saadaan palautetta prosessien 

toimivuudesta, voidaan tehdä tarvittavia korjauksia. Käytetään hyväksi PDCA-sykliä, 

eli suunnitellaan, tehdään, tarkastetaan ja toimitaan. Ensin kehitetään hyvä toimintatapa, 

kirjoitetaan se ylös ja toimitaan sen mukaan. 

3.2.3 Toimintajärjestelmän toteutusalustat ja valinta 

Toimintajärjestelmille suunniteltuja toteutusalustoja on olemassa jonkin verran. 

Potentiaalisia vaihtoehtoja olivat muun muassa: PKY-LAATU, IMS, QL Tools, QPR. 

Osa järjestelmistä on valjastettu hyvin tarkkaan eri standardit silmälläpitäen, kuten 

PKY-LAATU, jonka sertifioiminen on yksinkertaista järjestelmän pystyttämisen 

jälkeen. Järjestelmien perusominaisuuksia olivat prosessikartat, asiakirjojen 

tallentaminen, toimintakäsikirjapohjat, dokumenttipankit, mittaristot, palautteet, viestit 

ja ilmoitukset.  Tutustuin erityisesti IMS sekä PKY-LAATU -järjestelmiin, joista IMS 

vaikutti demon perusteella sopivimmalta organisaatiolle. Kyseiset järjestelmät olivat 

pääasiassa kuukausimaksullisia pilvipalveluita SaaS-tyyliin. Näiden vaihtoehtojen 

lisäksi Oulun yliopistolle on hiljattain otettu käyttöön uusi Sharepointtiin pohjautuva 

intranet järjestelmä Notio, joka tuli ottaa mukaan arviointiprosessiin. Notioon perehdyin 

kokeilemalla järjestelmän rajoja testaamalla sen sopivuutta organisaation tarpeisiin. 

Lisäksi tutkin kuinka muualla yliopistossa on hyödynnetty sen ominaisuuksia. 

Päädyttiin yhteisymmärryksessä käyttämään Notiota pohjana uudelle järjestelmälle. 

Haluttiin pitäytyä isäntäorganisaation järjestelmissä ja samalla minimoida 

kuukausimaksut. Arviointi ja päätös pohjautuvat Wangin ja Wein (2004) esittämään 
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järjestelmäprojektin arviointihierarkiaan, joka on esitetty kappaleessa 2.4.2. Kaikkein 

suurin painotus tässä tapauksessa oli järjestelmän elinkaarikustannuksissa, jotka 

valitussa järjestelmässä jäävät hyvin pieniksi. Lisäksi alustan strateginen sopivuus oli 

ylivertainen: se sopii visioon ja tavoitteisiin ja kattaa ympäristön vaatimukset. Sen 

sijaan SaaS palveluna otettu IMS-järjestelmä olisi vastannut parhaiten toimivuudeltaan 

ja teknologialtaan. Se oli kaikkein käyttäjäystävällisin, laajennettavin ja sen 

funktionaalinen sopivuus olisi ollut paras. Muissa arviointikriteereissä, kuten toimittajan 

kyvykkyydessä ja projektin ajassa ei huomattu suuria eroavaisuuksia. 

Sharepoint-alustan valinta tuo mukanaan sekä hyviä että huonoja puolia. Heikkoutena 

mainittakoon kankeampi rakenne ja päivitettävyys muun muassa prosessikuvauksissa, 

sillä järjestelmää ei yksinkertaisesti ole suunniteltu tällaista käyttöä varten. Onneksi 

Sharepoint ei tuo mukanaan ylitsepääsemättömiä ongelmia, vaan joidenkin toimintojen 

kasaamisessa pitää käyttää hieman enemmän luovuutta. Vahvuutena on vahva linkki 

muihin yliopiston järjestelmiin, ilmainen hinta sekä muutamat lisäominaisuudet kuten 

työtilat ja integroitavat kalenterit. Toimintajärjestelmän rakentaminen Notioon voi myös 

toimia hyvänä referenssinä järjestelmän laajennustöitä ja muita käyttökohteita ajatellen. 

3.3 Asiakashallintajärjestelmän tarpeet ja valinta 

Toimintajärjestelmän lisäksi case-organisaatioon valitaan asiakashallintajärjestelmä. 

Tässä kappaleessa esitetään CEE:lle rakennettavan asiakashallintajärjestelmän tarpeet. 

Tämän jälkeen kuvataan järjestelmän valintaprosessi, jonka lopputuloksena on 

organisaatiolle valittu ja tarpeet täyttävä järjestelmäalusta. 

3.3.1 Asiakashallintajärjestelmän tarpeet 

Tieto järjestelmän tarpeista kerättiin keskustelemalla organisaation työntekijöiden 

kanssa, yhteisissä workshopeissa sekä avoimilla teemahaastatteluilla. CEE:n toiminta on 

hyvin viestintäkeskeistä, joten toimiva asiakashallintajärjestelmä on erittäin tärkeä 

investointi. CEE:n entinen asiakashallinta on pyörinyt lähinnä sähköpostilla ja excel-

taulukoiden avulla. Markkinoinnin käytäntö on ollut tiedotus massapostilla excel-

taulukkoon kerätyille yhteystiedoille, mikä oli todettu tarpeettoman vaikeaksi. Ongelmia 



 

 

58 

olivat viestinnän räätälöinti, yhteystietolistan päivittäminen sekä tietojen ajantasaisuus 

ja saatavuus. Postituslista on kuitenkin nähty olevan hyvä tapa tiedottaa toiminnasta 

sidosryhmille. Tarpeena olisikin siis luoda asianmukainen postituslista, jonka tietoja 

pystyisi kategorisoimaan ja hallinnoimaan tehokkaasti.  

Ongelmana on ollut myös se, että organisaation tieto on pakkautuneena yksittäisille 

henkilöille, eikä kaikilla ole ajantasaista pääsyä tarvittavaan informaatioon. Tarpeena 

olisi siis valita sellainen järjestelmä, jossa tieto olisi ajantasaisesti saatavilla oikeilla 

henkilöillä oikeaan aikaan. Tiedon lisäksi myös tiedostojen saatavuus on heikkoa. 

Tiedostot ovat tallessa projektien vastuuhenkilöillä, eivätkä muut pääse niihin käsiksi 

ilman, että tiedostot lähetetään sähköpostitse ja siirretään esimerkiksi muistitikulla. 

Tarpeena olisi siis keskitetty tiedostopankki, jonka kautta tarvittavat henkilöt pääsevät 

käsiksi ajantasaisiin tiedostoihin ilman välikäsiä. 

Sähköposti on viestintävälineenä tehokas, mutta kun viestejä tulee kymmenistä eri 

lähteistä päivittäin, on ajan tasalla pysyminen vaikeaa. Sähköpostin integroiminen 

asiakashallintajärjestelmään takaa sen, että halutessaan valitut sähköpostiviestit voi 

tallentaa ja linkittää eri yhteystietoihin, tehtäviin ja projekteihin. Tarvittavan 

järjestelmän tärkein piirre tulisi olla se, että se ei vaikeuta työntekoa entisestään, vaan 

tukee ja tehostaa kaikkia prosesseja, joihin sillä pyritään vaikuttamaan. Kuvaan 17 on 

kerätty asiakashallintajärjestelmän tarpeet. 
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Kuva 17 Järjestelmän tarpeet 

Vaikeuksia järjestelmän valinnassa aiheuttavat erityisesti kaksi tekijää: yliopiston 

hallintokäytännöt ja määrärahojen tiukkuus. Määrärahojen tiukkuus rajoittaa suuresti 

ratkaisuvaihtoehtoja. Tavoitteena olikin löytää mahdollisimman halpa, mutta kuitenkin 

tarpeet täyttävä järjestelmä. Toinen tätä rajaava tekijä on yliopiston käytännöt muun 

muassa palkanmaksussa ja laskutuksessa. Ei voida valita kokonaisvaltaista 

toiminnanohjausjärjestelmää, sillä prosessien on kuljettava yliopiston yhteisten 

järjestelmien läpi. Suuri ja monipuolinen järjestelmä ei myöskään tässä tapauksessa 

maksaisi itseään takaisin. 

3.3.2 Asiakashallintajärjestelmän valinta 

On olemassa neljä eri päätoimitusvaihtoehtoa kun suunnitellaan tietojärjestelmän 

hankintaa. Ensimmäisenä täytyy miettiä missä järjestelmä fyysisesti sijaitsee. Tällä 

tarkoitetaan hardwarea, eli servereitä ja muita tarvittavia laitteita, joilla ohjelmistoa 

pyöritetään. Tähän on olemassa kaksi eri vaihtoehtoa: omissa tiloissa tai toimittajan 

tiloissa. Toinen muuttuja on ohjelmiston omistussuhde. Ohjelmiston voi hankkia omaksi 

kokonaisuudessaan tai sen voi hankkia kuukausittaisella palvelumaksuna. Näiden 

kahden eri muuttujan avulla saadaan siis neljä eri perusvaihtoehtoa järjestelmän 

toimitukselle. Kuva 18 sisältää eri vaihtoehdot sijoitettuna matriisiin. 
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Kuva 18 Järjestelmän toimitusvaihtoehdot 

On-site malli on perinteisin vaihtoehdoista. Tällöin palvelimet hankitaan omiin tiloihin 

ja ohjelmisto asennetaan koneelle. Ohjelmiston ostaminen tapahtuu kertamaksulla, joka 

saattaa euromääräisesti olla jopa kymmeniä tuhansia. Hankinnan jälkeen asiakas joutuu 

itse huolehtimaan sekä ohjelmiston ylläpidosta että serverien toiminnasta. Tämä 

tarkoittaa käytännössä sitä, että asiakasorganisaatiolla on oltava olemassa teknistä 

osaamista näiltä osin. Vastuu vikatilanteissa on täysin asiakkaalla. Fyysisten serverien 

rikkoutuessa, voi vahinko olla todella merkittävä koko liiketoiminnalle. (Profiz 

Business Solution Oyj 2013.) 

Toisessa kulmassa matriisia ovat niin sanotut SaaS, eli ”software as a service”-ratkaisut. 

Tällöin sekä ohjelmisto että palvelin jäävät palvelutarjoajan hoidettavaksi ja asiakas 

vuokraa kokonaisvaltaista palvelua toimittajalta. Hankinnan yhteydessä ei yleensä ole 

minkäänlaista kertamaksua, vaan maksu tapahtuu kiinteällä kuukausimaksulla, joka 

määräytyy haluttujen ominaisuuksien sekä käyttäjämäärän mukaan. Kiinteän 

kuukausihinnan takia pitkässä juoksussa tämä vaihtoehto on kaikkein kallein, mutta 

kynnys järjestelmän ottamisesta käyttöön sen sijaan on pienin. Omaa IT-organisaatiota 

ei myöskään tarvita, sillä vastuu ylläpidosta on toimittajalla. Hosted-ratkaisut sekä On-

site vuokratulla palvelimella ovat näiden kahden vaihtoehdon välimuotoja. Hosted-
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mallissa ohjelmiston lisenssi hankitaan kertaostolla omaksi, mutta sitä pyöritetään 

ulkoisen palvelutarjoajan servereillä eikä omissa tiloissa. On-site vuokratulla 

palvelimella muistuttaa leasing mallia. (Profiz Business Solution Oyj 2013.) 

Valintaprosessi alkoi omien tarpeiden tunnistamisella, mikä toteutettiin keskusteluiden, 

teemahaastatteluiden ja workshopin avulla. Määrittelimme nykyiset ongelmakohdat 

toiminnassa ja otin selvää mitä kaikkea asiakashallintajärjestelmillä pystyy tekemään. 

Valinnan kriteerit määrittyivät tarkemmin vasta melko myöhäisessä vaiheessa 

valintaprosessia. Johdolta vaadittiin päätös järjestelmän laajuudesta: halutaanko ottaa 

mahdollisimman halpa ja nopeasti implementoitava järjestelmä, vai kaikki tarpeet 

kattava ja laajennettavissa oleva järjestelmä. 

Aloitin järjestelmien läpikäymisen halvoista, kuukausimaksullisista SaaS-palveluista. 

Muodostin löyhästi Wangin ja Wein (2013) esittämien arviointikriteerien mukaan 

taulukon, johon arvioin omasta mielestäni potentiaalisimmat SaaS-järjestelmät. Vertailu 

pohjautui lähinnä ominaisuuksiin ja tarpeiden täyttämiseen, sillä toimittajien 

luotettavuus ja projektin arviointi olivat lähes samat kaikissa tapauksissa. Kaikista 

vaihtoehdoista oli olemassa ilmainen versio, jonka avulla pystyin tehokkaasti 

testaamaan toimintaa käytännössä. Järjestelmät olivat hyvin samankaltaisia 

ominaisuuksiltaan tarjoten perustoiminnallisuudet kontaktien, sähköpostien, tehtävien ja 

projektien hallintaan. Osa järjestelmistä oli selvästi enemmän myyntityöhön painottuvia, 

eli ne pyörivät eritoten euromääräisten myyntiputkien ympärillä. En nähnyt näiden 

järjestelmien olevan sopivia CEE:n toimintaan. Arvioinnin jälkeen halvan hintaluokan 

järjestelmistä erottui selvästi ryhmän paras vaihtoehto. 

Halvan vaihtoehdon lisäksi tarkastelin myös kalliimmat ja kokonaisvaltaisemmat 

ratkaisut. Näissä haluttiin painottaa oululaisuutta, joten toimittajat rajautuivat sen 

mukaan. Oulusta löytyy paljon ohjelmistotaloja, jotka olisivat varmasti pystyneet 

luomaan meille alusta asti räätälöidyn asiakashallinta-ratkaisun. Se olisi kuitenkin ollut 

tarpeettoman kallista ja en näe, että heillä olisi samanlaista substanssiosaamista kuin 

johtamisen tietojärjestelmiin painottuvilla järjestelmätoimittajilla, jotka tarjoavat 

ammattilaisten kehittämiä ratkaisuja. Oulusta löytyi kaksi selkeää vaihtoehtoa 

järjestelmätoimittajiksi. Toinen tarjosi Microsoftin Dynamics CRM:ää ja toinen 
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SuperOffice CRM:ää. Microsoft Dynamics CRM:ään tutustuin ilmaisen demon sekä 

opetusvideoiden kautta kun taas SuperOfficeen kävimme läpi etädemon toimittajan 

kanssa. 

Tärkeimmät kriteerit valinnassa olivat ensimmäisenä ominaisuuksien sopivuus 

tarpeeseen ja toisena hinta. Microsoft Dynamics CRM:n pystytyksen hinta olisi 4500 €, 

jonka lisäksi jokaisesta käyttäjästä maksetaan 55 € kuukausimaksu. Microsoftin 

järjestelmä oli erittäin kattava ja siinä oli kaikkein paras integroitavuus Outlookiin. Sen 

painopiste oli kuitenkin selvästi myyntityön puolella. Hyödyt olisivat realisoituneet, jos 

myynnistä olisi olemassa tarkkaa euromääräistä dataa, jota eri raporttien kautta pääsisi 

analysoimaan. Hinta oli myös selvästi korkeampi kuin muissa vaihtoehdoissa ja 

lisenssejä olisi tullut ostaa vähintään viisi kappaletta. Microsoft Dynamics CRM on 

selvästi suunnattu enemmän suuremmille organisaatioille ja nimenomaan yrityksille. 

Järjestelmä olisi pystynyt tekemään kaikki haluamamme asiat, mutta loppupeleissä 

olisimme joutuneet maksamaan kovan hinnan ominaisuuksista, joita emme tarvitse. 

Käytettävyys oli myös oman kokemukseni perusteella kehno. 

SuperOffice-serverin pystytys luvattiin ilmaiseksi 2900 € normaalihinnan sijaan, kun 

taas koulutus kustantaisi 980 €. Käyttäjäkohtainen hinta olisi joko 740 € kertamaksuna 

tai 37–49 € kuukaudessa, jolloin ohjelmisto sijaitsisi toimittajan palvelimilla. Kävimme 

toimittajan kanssa etädemon läpi, jolloin pääsin näkemään järjestelmän soveltuvuuden 

haluamiamme ominaisuuksia vastaan. Kaiken kaikkiaan SuperOffice vastasi kaikkiin 

tarpeisiimme ja myös käytettävyys oli hyvä. 

Päädyimme valitsemaan SuperOfficen, sillä näimme että sillä on mahdollisuus tuoda 

todellista pitkäjänteistä hyötyä toiminnalle. Järjestelmän kustannukset olivat myös 

kohtuulliset ja sopivat budjettiin. Järjestelmä hankittiin kuukausimaksullisena 

pilvipalveluna, sillä organisaatioilla ei ole riittävää osaamista eikä infrastruktuuria 

ylläpitää järjestelmää itse. 



 

 

63 

3.4 Toimintajärjestelmän ja asiakashallintajärjestelmän vaatimukset 

CEE:lle 

Toimintajärjestelmän yleinen vaatimus on, että sen tulee systematisoida CEE:n 

toimintaa. CEE:n toimintasysteemissä on useita rajapintoja ja tahoja joihin halutaan 

vaikuttaa. Systematisoinnin onnistumisen taustalla on prosessimaisen toimintamallin 

rakentaminen ja sen visualisoiminen. Järjestelmän tulee toimia laatuajattelun 

periaatteiden mukaisesti, jotta oikeat asiat tehdään oikein. Tärkeimmät laatuajattelun 

periaatteet ovat: asiakaskeskeisyys, prosessipohjainen toimintamalli sekä jatkuva 

parantaminen. Systematisoinnin taustalla on tarve nostaa esiin ydinprosessit ja kehittää 

niiden tehokkuutta. 

Toimintajärjestelmän tulee pystyä toimimaan asiakashallintajärjestelmän kanssa 

yhteistyössä organisaation muistina. Tämä auttaa organisaation toimintaa 

tulevaisuudessa, sillä ihmisten liikkuvuus on suurta. Järjestelmän avulla tulee pystyä 

helpottamaan työntekijöiden toimintaa ja antamaan heille ymmärrys organisaation 

toimintamalleista. Työntekijöiden tulee tietää mitä organisaatiossa tapahtuu ja mikä 

heidän tehtävänsä on. Toimintajärjestelmän tulee toimia myös alustana strategian 

kommunikoimiselle ja sen toteuttamiselle organisaatiossa sekä toiminnan ohjekirjana 

organisaation jäsenille.  

Asiakashallinnan tehtävänä CEE:llä on systematisoida ja kehittää asiakasrajapintaa. 

Tärkein rajapinta koko systeemimallinnuksen pohjalla olivat asiakkaat, joita ovat 

erityisesti alueen yritykset. Yrityksistä vielä erityisesti CEE:n sektoreilla toimivat 

innovaatiokehitystä tarvitsevat pk-yritykset. Järjestelmän tulee mahdollistaa tehokas 

klusterointi monin eri kriteerein, mitä voidaan käyttää niin viestinnän kuin 

innovaatioprosessin pohjana. Myös projektien hallintaan vaaditaan lisää rakennetta, 

sillä organisaatiolla ei ollut minkäänlaista projektiportfoliota, johon kaikki pääsisivät 

käsiksi. Portfoliosta tulee saada selville kenen kanssa CEE on tehnyt yhteistyötä ja 

historiatieto tuli tallentua järjestelmään. 

CEE toimi jo ennen asiakashallintajärjestelmää hyvin pitkälle asiakashallinnan 

strategioiden ja filosofian mukaisesti. Asiakkaat, heidän tarpeidensa kuunteleminen ja 
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keskustelu olivat toiminnan keskiössä. Organisaatiolta kuitenkin puuttui riittävä 

tietotekninen sovellus, jolla asiakkaiden kanssa toimiminen saataisiin systemaattisesti 

haltuun. Toiminnan mallit olivat valmiiksi hyviä, mutta tietoa ei jää talteen, joten 

toiminta nojasi työntekijöiden muistiin ja sähköpostiin. 

Organisaatio on pieni ja sillä on pienet resurssit, joten rakentaminen tulee toteuttaa 

siten, että kustannukset pysyvät minimissä. CEE:llä ei myöskään ole omaa 

infrastruktuuria kuten servereitä, jonne järjestelmän pystyy rakentamaan, mikä täytyi 

myös ottaa huomioon. Järjestelmän vaatimus oli myös, että uusia raskaita prosesseja 

syntyy mahdollisimman vähän. Järjestelmän tulee tukea työntekijöiden toimintaa, ei 

vaikeuttaa sitä. 

 

 

 



 

 

65 

4 JÄRJESTELMIEN IMPLEMENTOINTI CEE:N 

TOIMINTAAN 

Tässä luvussa kuvataan case-organisaatio CEE:n toimintajärjestelmän ja 

asiakashallintajärjestelmän implementaatioprojektit hyödyntäen edellisissä luvuissa 

kuvattuja teorioita ja prosesseja. Seuraavissa kappaleissa kuvataan rakentamisen ja 

käyttöönoton prosessit sekä projektissa mukana olleiden henkilöiden roolit ja vastuut. 

Taustalla on ISO 9001 -laatustandardi ja Laamasen (2005), Niemen (2008) sekä 

Oksasen (2010) kuvaamat prosessit rakentamiselle ja käyttöönotolle. 

Implementaatiokuvausten jälkeen kerrotaan case-organisaatiossa järjestelmien 

aiheuttamat hyödyt ja ongelmat. Lisäksi, tässä luvussa mallinnetaan case-organisaatiolle 

uudet liiketoimintaprosessit organisaation tarpeiden sekä uusien järjestelmien 

ominaisuuksien pohjalta. Alla oleva kuva 19 visualisoi järjestelmien implementoinnin 

CEE:n toimintaan. Empiriaosuuden aikajana on kuvattu kokonaisuudessaan liitteessä 1. 

 

Kuva 19 Järjestelmien implementointi CEE:n toimintaan 

4.1 Toimintajärjestelmän implementointi 

Toimintajärjestelmän ja laatujärjestelmän käsitteet kulkevat hyvin pitkälle käsi kädessä. 

CEE:n tapauksessa toimintajärjestelmä ei ole perinteisesti kirjallisuudessa esillä oleva 

ISO 9001 -, ISO 14001 - ja OHSAS 18001 -järjestelmien integraatio, vaan yksilöllinen 

ja organisaatiolle suunniteltu johtamiskokonaisuus. CEE:lle rakentamani 

toimintajärjestelmä on tehty herkällä korvalla ISO9001 -laatustandardeja mukaillen, 
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mutta tarpeen mukaan yksinkertaistaen ja suoraviivaisemmalla lähestymistavalla. 

Kappaleessa 3.2.1 on kuvattu ISO9001-standardin ominaisuudet ja vaatimukset, joita 

tätä järjestelmää rakentaessa on pidetty silmällä. Tämä mahdollistaa tulevaisuudessa 

myös järjestelmän kehittämisen aina viralliseen sertifiointiin saakka. Liitteessä 1 on 

kuvattu toimintajärjestelmä-projektin vaiheet ja aikajana. 

4.1.1 Toimintajärjestelmän rakentaminen 

Toimintajärjestelmän rakentamisprosessi mukailee Laamasen (2005) esittämää 

toimintajärjestelmän kehittämisprosessia, joka on kuvattu uudelleen kuvassa 20, sekä 

Niemen (2008) kuvaamaa projektimuotoista rakentamisprosessia, johon kuuluvat 

seuraavat vaiheet: startti, projektin toteutus ja käyttöönotto. Starttivaiheessa kartoitettiin 

organisaation tarpeet toimintajärjestelmälle, sekä mahdolliset potentiaaliset 

toteutusalustat. Starttivaihe oli tässä projektissa kuitenkin paljon kevyempi kuin mitä 

Niemi (2008) ehdottaa. Hänen mukaansa starttivaiheessa tulisi määritellä tarkasti 

projektisuunnitelma, joka sisältää tavoitteet, tehtävät, aikataulun, työmäärät ja 

kustannukset. Toimintajärjestelmän rakentaminen CEE:n tapauksessa oli kuitenkin yksi 

minun toissijaisista työtehtävistäni, minkä takia tarkkoja työmääriä ja kustannuksia ei 

alettu arvioimaan. Näiden arvioiminen olisi lisäksi ollut erittäin vaikeaa kokemuksen 

puutteen vuoksi. Tein yksinkertainen projektiaikataulun, joka sisälsi suurimmat 

työkokonaisuudet. Nämä olivat prosessien mallintaminen sekä työpajojen pitäminen. 

Starttivaiheen päätteeksi tehtiin päätös toteutusalustasta sekä organisaation tarpeista, 

jotka on esitetty kappaleessa 3.2. 
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Kuva 20 Toimintajärjestelmän kehittämisen prosessi (Laamanen 2005) 

Toteutusvaihe sisälsi ennen kaikkea liiketoimintaprosessien kuvaamisen. Uusien 

liiketoimintaprosessien mallintaminen on kuvattu tarkemmin kappaleessa 4.3. 

Ensimmäisenä vaiheena oli Laamasen (2005) ohjeistuksen perusteella avainprosessien 

tunnistaminen. Tämä oli kenties koko toimintajärjestelmäprojektin kriittisin vaihe. 

Avainprosesseiksi ilmenivät innovaatioprosessi, joka pitää sisällään rahoitusprosessin ja 

hankkeistusprosessin, sekä viestintäprosessi. Tätä seurasi muutama epävirallinen 

organisaation projektipäälliköiden haastattelu. Haluna oli selvittää, millä tavalla he 

haluaisivat helpottaa ja systematisoida innovaatioprosessin toimintaa. Haastattelujen 

lisäksi, tutkin mitä mahdollisia työkaluja toimintajärjestelmäalusta sekä 

asiakashallintajärjestelmä pitävät sisällään. Näiden tietojen pohjalta rakensin demo-

osiot, jotka sisälsivät halutut ominaisuudet. Validoin osiot projektipäälliköiden ja 

johtajan kanssa, ja totesimme työkalujen olevan tarpeellisia ja käyttökelpoisia. Seuraava 

vaihe on osioiden viimeisteleminen ja työkalujen käyttöönotto. Prosessien kuvaamisen 

lisäksi Niemen (2008) neuvojen mukaisesti kuvasin järjestelmään CEE:n strategiat, 

toimintamallit ja johtamisen elementit olemassa olevan dokumentaation pohjalta. 

Toimintajärjestelmän viestintäosio ja tietojärjestelmien kuvaus on pidemmällä kuin 

muihin prosesseihin liittyvät osiot. Viestinnälliset toimet on jo organisoitu prosessin 

mukaiseksi, ja prosessia on tarkennettu ja parannettu Laamasen (2005) mallin 
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mukaisesti. Myös kaikki asiakashallintaan ja järjestelmän käyttöön liittyvät prosessit ja 

ohjeistukset on kuvattu järjestelmään ja otettu käyttöön. 

4.1.2 Toimintajärjestelmän käyttöönotto 

Toimintajärjestelmän käyttöönottoa varten pidetään kaksi workshoppia. Ensimmäinen 

on pidetty asiakashallintajärjestelmän asennus -workshopin yhteydessä. Tällöin esittelin 

valittua järjestelmäalustaa ja pyysin palautetta prosessikartasta sekä halutuista 

ominaisuuksista. Seuraava workshop tullaan pitämään yhtä aikaa 

asiakashallintajärjestelmän opetus -workshopin kanssa. Tällöin esittelen valmiin 

järjestelmän sekä muistutan asiakashallintajärjestelmän perusominaisuuksista. 

Projektien aikataulu on esitetty liitteessä 1. 

Olen kuvannut toimintajärjestelmä-projektin jäsenten roolit alla olevaan taulukkoon 3 

Oksasen (2010) ohjeistuksen mukaisesti. Alun perin roolit on tarkoitettu 

asiakashallintajärjestelmä-projektiin, mutta mielestäni samaa menetelmää voi käyttää 

analogisesti myös toimintajärjestelmäprojektissa. 

Taulukko 3 Toimintajärjestelmä-projektin roolit 

Toimintajärjestelmän 

omistaja 

Vastuu vision synnyttämisestä ja toteuttamisesta. Kokonaisvastuu 

järjestelmästä ja sen kehittämisestä. Isot kehityslinjat. 

Pekka Tervonen, 

Janne Anttila 

Projektipäällikkö Projektin toimitusjohtaja, vastuu päivittäistason johtamisesta. Janne Anttila 

Pääkäyttäjä Päivittäistason vastuu järjestelmästä ja siihen liittyvästä tuesta 

projektin päätyttyä. 

Janne Anttila 

Projektiryhmä Suunnittelu, määrittely ja testaus projektipäällikön ohjauksessa. 

Usein mukana käyttöönotossa avainkäyttäjän roolissa. 

3 harjoittelijaa 

Ohjausryhmä Vastuu projektin valvonnasta ja seurannasta. Projektin hallitus. Pekka Tervonen 

Avainkäyttäjä Vastuu paikallisesta tuesta omassa organisaation osassa. Toimii 

pääkäyttäjän oikeana kätenä käytännön asioissa. 

2 harjoittelijaa 
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Tulen toimimaan järjestelmän pääkäyttäjänä ainakin alkuvaiheessa. Minun vastuullani 

tulee olemaan järjestelmän ajantasaisuus ja sinne tehtävät päivitykset. Avainkäyttäjät 

tulevat toimimaan sekä minun että muun organisaation tukena ja ovat myös järjestelmän 

asiantuntijoita. Tärkeä elementti käyttöönoton onnistumisessa tulee olemaan 

organisaation sisäinen viestintä. Viestinnällä pyritään siihen, että järjestelmän 

olemassaolosta tiedetään, se muistetaan ja sitä käytetään. Organisaation jäsenten tulee 

tietää, millaisiin ongelmiin toimintajärjestelmästä löytyy apua. 

4.1.3 Toimintajärjestelmän hyödyt ja ongelmat 

Toimintajärjestelmän tuomia hyötyjä ei ole vielä täysin realisoitu. Tämä johtuu siitä, 

että järjestelmä on innovaatioprosessin osalta vielä keskeneräinen. Halutut työkalut ja 

ominaisuudet on suunniteltu, mutta niiden toteutus on osin vielä kesken. 

Tähän mennessä toimintajärjestelmä on kuitenkin tuonut jo huomattavia etuja muun 

muassa perehdytysprosessissa. Uusi työntekijä voi helposti perehtyä CEE:n toimintaan 

toimintajärjestelmän avulla. Sen lisäksi sinne on kirjattu, mitä käytännön toimia 

tarvitaan, kun uusi työntekijä tulee organisaatioon. Tämä on nopeuttanut prosessia 

huomattavasti. 

Myös viestintäosio on tehostanut viestinnän prosesseja kuvaamalla muun muassa eri 

tietojärjestelmien sisällä tapahtuvat prosessit. Tämän ansiosta kaikki viestintätoimet on 

systematisoitu ja nopeasti toistettavissa kenen tahansa toimesta pienellä 

perehdytyksellä. Viestintäprosessien kuvaaminen on myös mahdollistanut jatkuvan 

parantamisen aivan uudella tavalla kuin aikaisemmin. Viestinnästä on saatu 

kohdennetumpaa sekä tehokkaampaa, ja sitä on suunnattu uusiin kanaviin kuten 

sosiaaliseen mediaan.  

Toimintajärjestelmän sisältämät työtilat hankkeille ovat helpottaneet muun muassa 

hankkeisiin liittyvien raporttien työstämistä ryhmissä. Työtilassa voi jakaa dokumentit 

koko organisaation käyttöön helposti ja nopeasti. Toimintajärjestelmän avulla 

hankkeiden aikana syntyneet dokumentit ja muut tiedostot voidaan tallentaa koko 

organisaation käyttöön. Täten yksi toimintajärjestelmän tehtävistä, eli organisaation 

yhteisenä muistina toimiminen, toteutuu. Myös strategiakuvaukset ja toimintamallit 
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ovat nyt selvästi esillä, mikä helpottaa strategian kirkastamista työntekijöille. 

Toimintajärjestelmä toimii strategian toteuttajana kiihdyttäen ydinprosesseja ja 

helpottamalla organisaation fokusoitumista kriittisiin tehtäviin. 

Ongelmana mainittakoon, että toimintajärjestelmä ei ole vielä kokonaisvaltainen. 

Minulla ei ole vielä tietoa kaikista organisaatiossa tapahtuvista tukiprosesseista ja 

toimintaympäristön rakenteista. Tarkoituksena on päivittää järjestelmää, jos uusi tilanne 

tulee ilmi ja se saadaan ratkaistua. Mahdollinen ongelma on myös vastuuhenkilön 

määrääminen. Toimintajärjestelmällä tulee olla koko ajan vastuuhenkilö, joka pitää 

tiedon ajantasaisena ja käyttökelpoisena. Vastuuhenkilön tulee myös tarkastella 

järjestelmää kriittisesti ja suunnitella jatkuvan parantamisen periaatteen mukaisia 

parannuksia kun tarpeita ilmenee. 

4.2 Asiakashallintajärjestelmän implementointi 

Tietojärjestelmien käyttö mahdollistaa toiminnan tehostamisen ja 

liiketoimintaprosessien uudelleenorganisoinnin. CEE:n tapauksessa kriittisin hankittava 

tietojärjestelmä oli asiakashallintajärjestelmä. CEE toimii tiiviisti asiakasrajapinnassa, 

mutta aiemmin asiakassuhteita ei hoidettu systemaattisesti. Tämä kappale kuvaa 

järjestelmän rakentamisen ja käyttöönoton. Lopputuloksena luotiin asiakashallinnan 

prosessit, erittäin kattava rekisteri asiakasyrityksistä sekä projektiportfolio. 

4.2.1 Asiakashallintajärjestelmän rakentaminen 

Asiakashallintajärjestelmän rakentaminen tapahtui kahdessa kokonaisuudessa. 

Ensimmäisenä rakennettiin yritystietokanta ja sen jälkeen projektiportfolio. 

Kokonaisuudet liittyvät vahvasti toisiinsa. Työtä tehtiin samaan aikaan, kun pohdin 

parannuksia liiketoimintaprosesseihin, joka on kuvattu kappaleessa 4.3. Rakentaminen 

tapahtui organisaatiossa kartoitettujen tarpeiden perusteella. 

Järjestelmän rakentaminen alkoi vanhan yrityslistauksen tarkastelulla. Ensimmäisenä 

vaiheena oli selvittää, minkälaisilla hakukriteereillä järjestelmästä tulee pystyä 

hakemaan tietoa yrityksistä. Alkuperäinen lista sisälsi yrityksen nimen, yhteyshenkilön, 
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sähköposti-osoitteen, puhelinnumeron, lyhyen kuvauksen sekä tiedon, sijaitsiko yritys 

Oulussa. Vanhan yrityslistauksen lisäksi järjestelmään tuli saada organisaation 

henkilöille ajan saatossa kertyneiden käyntikorttien tiedot. Tarpeena oli, että viestintää 

voitaisiin tehdä kohdennetusti valittujen alojen yrityksille. Haastattelin epävirallisesti 

organisaation työntekijöitä kategorisointiin liittyvistä tarpeista. Haastattelujen ja 

iteraatioiden pohjalta syntyi ensimmäinen kriteeristö, jonka perusteella lähdin 

rakentamaan tietokantaa. Kriteeristöön kuului: yrityksen koko, osoite, kotisivut, 

yhteistyöpotentiaali sekä oululaistaustaisuus. Näiden lisäksi muodostettiin kategoriat, 

joiden mukaan yrityksiä pystytään valitsemaan aloittain. Alkuperäiset kategoriat olivat: 

biotalous, energia, ICT, ilma, jätehuolto, mittaustekniikka, rakentaminen, 

resurssitehokkuus, sivutuotteet ja vesi. 

Muutoksia lähdettiin listaamaan ensin excel-taulukkoon, jotta kaikki informaatio 

voitaisiin kerralla siirtää asiakashallintajärjestelmään. Tämä vaihe sisälsi paljon uuden 

järjestelmän toiminnallisuuden testaamista, jotta informaatio saatiin siirrettyä oikeassa 

muodossa. Tässä vaiheessa otin osaa myös järjestelmän toimittajan päivän kestävään 

etäkoulutukseen, jossa käytiin läpi CEE:n alustavat tarpeet ja kuinka järjestelmällä 

pystytään ottamaan ne haltuun. Etäkoulutuksessa käytiin läpi pääasiassa järjestelmän 

ylläpitoa ja muokkausmahdollisuuksia. Valmis excel-lista vietiin paloittain uuteen 

järjestelmään, jonka olin konfiguroinut sopimaan organisaation tarpeisiin. 

Tässä vaiheessa otin järjestelmän käyttöön viestinnässä. Kategorioiden kautta 

sähköpostien lähettäminen oli kohdennettua ja uutiskirje oli helppo lähettää koko 

rekisterille. Aikaa säästyi huomattava määrä verrattuna vanhoihin toimintatapoihin. 

Työaikaa säästyi jo tässä vaiheessa vähintään järjestelmän kuukausimaksun verran. 

Ensimmäisen käyttöönoton jälkeen alkoi yritysrekisterin laajennustyöt. Uusia 

kategorioita ja tapoja järjestää rekisteriä lisättiin ja projektiportfolion rakentaminen 

aloitettiin. 

Jatkotoimenpiteenä mainittakoon, että järjestelmän tutkijatietokanta on vielä 

puutteellinen. Järjestelmä sisältää koko Suomen kattavan tutkijalistauksen, mutta 

tarkempaa analyysiä tarvitaan, jotta voidaan muodostaa sopivat lajittelukriteerit. Tämä 

mahdollistaisi tehokkaan tiedonhaun, jollainen on saavutettu yrityslistausten puolella. 



 

 

72 

Projektiportfolion rakentaminen alkoi haastattelutyöllä, jotta saisin selville 

kokonaiskuvan käynnissä olevista ja päättyneistä hankkeista. Samalla keräsin 

keskustelujen päätteeksi hankkeisiin liittyvät tiedostot talteen, jotta voisin syöttää ne 

järjestelmään. Projektiportfolio oli hajallaan ennen asiakashallintajärjestelmää. 

Hankkeita ei ollut kerättynä järjestelmällisesti yhteen paikkaan, vaan ne olivat listattuna 

useille eri nettisivuille tai pelkästään projektipäällikön omiin kansioihin. 

Tämän jälkeen alkoi selvitys siitä, mitä tietoja projekteista halutaan tallentaa 

asiakashallintajärjestelmään. Päädyin tässä organisaation kulttuuriin nivoutuneeseen 

KISS-periaatteen (keep-it-short-and-simple) ratkaisuun. Projektien tiedoista tulisi 

tallentaa: ajankohta, budjetti ja nettisivut. Tämän lisäksi projektiin tulee linkittää siinä 

mukana olevat yhteyshenkilöt ja organisaatiot. Dokumenteista tallennetaan 

projektisuunnitelma, rahoituksen hyväksymisen lomake, väliraportit ja loppuraportti – 

muiden dokumenttien lisääminen on vapaaehtoista, mutta suotavaa. Keräsin siis 

projektipäälliköiltä ja johtajalta tarvitsemani materiaalit ja loin jokaiselle projektille 

oman projekti-sivun, jonne syötin tiedot niille kuuluviin kohtiin. 

4.2.2 Asiakashallintajärjestelmän käyttöönotto 

Käyttöönotto päätettiin tehdä kahdessa vaiheessa. Minut määrättiin ensimmäisenä 

järjestelmän pääkäyttäjäksi, jonka tehtävänä oli määritellä, rakentaa ja opiskella uusi 

järjestelmä. Tämän jälkeen kouluttaisin muille CEE:n työntekijöille, kuinka 

asiakashallintajärjestelmää tulee käyttää. 

Käyttöönottoprojektin tärkeimmät pilarit ovat kolme työpajaa, jotka järjestetään 

projektin aikana. Näistä kaksi on pidetty ja yksi pidetään vuoden 2016 helmikuun 

aikana. Ensimmäisenä järjestettiin määrittely-workshop, jossa työntekijät saivat antaa 

oman palautteensa järjestelmän kehitykseen. Tämän tarkoituksena oli saada muokattua 

järjestelmä työntekijöiden tarpeisiin. Palautteen pohjalta tein tarvittavat muutokset ja 

kehitin järjestelmää eteenpäin. Sen jälkeen pidettiin asennus ja käyttöönotto -workshop, 

jossa opastin jokaiselle asiakashallintajärjestelmän perusominaisuudet ja asensin 

tarvittavat ohjelmat Outlook-integraatiota varten. Työpajan aikana järjestelmä sai hyvää 

palautetta. Liitteessä 1 on kuvattuna rakentamis- ja käyttöönottoprojektin vaiheet 

aikajanalla. 
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Huomasin kuitenkin välittömästi, että käyttöönotto ei ollut onnistunut. Nyt 

organisaation jäsenillä oli tieto järjestelmästä, mutta heillä ei kuitenkaan ollut tarpeeksi 

aikaa perehtyä sen tarkoitukseen ja opetella käyttöä. Tämän takia täytyy järjestää vielä 

kolmas työpaja, jossa muistutetaan järjestelmän käytöstä ja perehdytetään käyttöön 

kädestä pitäen. Viimeisessä työpajassa painotetaan erityisesti muutosviestintää. Oksalan 

(2010) sanoin: ”Muutosvisio aliviestitään yrityksissä vähintään kymmenkertaisesti”. 

Olen kuvannut projektin jäsenet ja roolit alla olevaan taulukkoon Oksasen (2010) 

ohjeistuksen mukaisesti: 

Taulukko 3 Asiakashallintaprojektin roolit 

Järjestelmän omistaja Vastuu vision synnyttämisestä ja toteuttamisesta. Kokonaisvastuu 

järjestelmästä ja sen kehittämisestä. Isot kehityslinjat. 

Pekka Tervonen, 

Janne Anttila 

Projektipäällikkö Projektin toimitusjohtaja, vastuu päivittäistason johtamisesta. Janne Anttila 

Pääkäyttäjä Päivittäistason vastuu järjestelmästä ja siihen liittyvästä tuesta 

projektin päätyttyä. 

Janne Anttila 

Projektiryhmä Suunnittelu, määrittely ja testaus projektipäällikön ohjauksessa. 

Usein mukana käyttöönotossa avainkäyttäjän roolissa. 

3 harjoittelijaa 

Ohjausryhmä Vastuu projektin valvonnasta ja seurannasta. Projektin hallitus. Pekka Tervonen 

Avainkäyttäjä Vastuu paikallisesta tuesta omassa organisaation osassa. Toimii 

pääkäyttäjän oikeana kätenä käytännön asioissa. 

2 harjoittelijaa 

 

Projektin käynnistyttyä sain johtajalta tehtävänannon ja vapaat kädet toteutukseen. 

Projektiryhmän tehtävänä on ollut ensimmäisen vaiheen rakentamisen jälkeen perehtyä 

sen toimintaan ja toteuttaa minun suunnittelemani parannukset ja lisäykset tietokantaan. 

Tämä on ollut pitkälti manuaalista työtä, johon minulla yksin ei olisi aika riittänyt 

muiden työtehtävieni lisäksi. Samalla koulutin muista harjoittelijoista avainkäyttäjiä, 

jotka voivat tarvittaessa tukea muuta organisaatiota asiakashallintajärjestelmään 

liittyvissä ongelmissa. 
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4.2.3 Markkinointityökalun käyttöönotto 

Asiakashallintajärjestelmän toimittaja antoi meille testattavaksi 

markkinointijärjestelmän, jonka avulla järjestelmästä saisi vielä enemmän irti 

markkinoinnissa. Järjestelmän avulla pystyy luomaan kustomoituja lähetyspohjia 

uutiskirjeille ja tiedotteille, lomakkeita sekä nettisivuja. Järjestelmän avulla pystyimme 

seuraamaan viestintämme tehokkuutta ja parantamaan viestintätoimia tulosvetoisesti. 

Asetin testiajalle määrättyjä vaatimuksia asioista, jotka järjestelmän avulla piti pystyä 

tekemään. Nämä olivat: lomakkeiden integraatio nettisivuille, uutiskirjeen ja ad-hoc -

listojen tekeminen, viestien avauksien määrän seuranta ja tapahtumailmoittautuminen. 

Järjestelmä vastasi vaatimuksiin, ja teimme päätöksen sen hankkimisesta. Kyseessä on 

asiakashallintajärjestelmän tyyliin pilvipalvelusovellus, jonka hinnoittelu on 

kuukausipohjaista ja suhteessa kontaktitietojen määrään. Lähdimme liikkeelle 

pienimällä kontaktimäärällä ja saimme sillä prosessit liikkeelle. Nopeasti kuitenkin kävi 

ilmi, että kontaktirajan korottaminen on tarpeellista. Markkinointijärjestelmä 

mahdollistaa viestinnän tehokkuuden seurannan ja sitä kautta myös tehostaa 

markkinoinnin prosesseja ja tekee niistä mitattavia. 

4.2.4 Asiakashallintajärjestelmän hyödyt ja ongelmat 

Asiakashallintajärjestelmän käyttöönottoprosessi on vielä hieman kesken, joten on 

vaikea nähdä, minkälaisia vaikutuksia muu organisaatio kokee sen tuovan heidän 

päivittäiseen toimintaansa. Omasta mielestäni järjestelmä on olennainen osa CEE:n 

toimintaa ja se olisi pitänyt rakentaa jo organisaation perustamisajankohtana vuonna 

2009. Jälkeenpäin pystyttäminen ja käyttöönottaminen tietenkin onnistuvat, mutta 

uusien järjestelmien jalkauttaminen on vaikeampaa, jos kaikki ovat muodostaneet omat 

työskentelytapansa ja prosessinsa. Uskon kuitenkin, että organisaation innovatiivisen 

luonteen ja nuoren keski-iän takia käyttöönoton viimeisteleminen ei tule olemaan 

ongelma. Oksasen (2010) mukaan vain hyvin harva asiakashallintajärjestelmä-projekti 

onnistuu. Annan kaikki panokseni, jotta tämä projekti onnistuisi ja järjestelmää 

parannettaisiin vuosien varrella yhä eteenpäin. Viimeinen ja kriittinen osa on 

muutosjohtaminen, jossa suurin rooli on johtajalla. Sitä ennen minun kuitenkin pitää 
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vielä viestiä uuden järjestelmän tuovat hyödyt koko organisaatiolle, jotta yhteinen 

tahtotila saavutetaan. 

Suurin vaikeus käyttöönoton kanssa on saada projektipäälliköt käyttämään järjestelmää 

päivittäisessä toiminnassaan. Ongelman luonne on vakava, sillä juuri projektipäälliköt 

ovat suurimmassa roolissa oikeanlaisen ja tarpeellisen tiedon tallentamisessa 

järjestelmään. Järjestelmän arvo muodostuu käytännössä pelkästään sen sisällön laadun 

ja käyttökelpoisuuden perusteella. Uskoisin kuitenkin, että tämä ongelma tullaan 

selvittämään ja sopivat prosessit saadaan sovittua projektipäälliköiden kanssa. Tässä on 

jälleen kerran suuri vastuu organisaation johtajalla. 

Tarvekartoituksen aikana CEE:n kriittisimmät prosessit ovat rahoituselementtien 

systemaattinen hyödyntäminen ja ammattitaitoinen projektinhallinta. 

Asiakashallintajärjestelmä taklaa näistä jälkimmäisen ongelman. Se sisältää jokaisen 

projektin oman projekti-sivun, jonne tallennetaan projektin yhteyshenkilöt, tärkeät 

dokumentit, sähköpostit ja toiminnat. Olen varma, että kun projektihenkilöstölle 

viestitään järjestelmän edut konkreettisella tavalla, ottavat he sen käyttöön ilman 

vastaväitteitä. Asiakashallintajärjestelmän äärimmäinen tehokkuus ja helppous muun 

muassa sähköpostien ja liitetiedostojen tallentamisessa Outlook-integraation kautta on 

arvoa tuottavaa sekä projektipäällikölle että muulle organisaatiolle historiatietojen 

keräämisessä. Käytännössä pelkästään sähköpostikeskustelujen säilöminen 

järjestelmään luo jatkuvuuden tunteen asiakkaiden hallintaan ja käyttökelpoista tietoa 

koko organisaatiolle – ja tämä onnistuu yhtä nappia painamalla päivittäisen toiminnan 

ohessa. 

Järjestelmän toiminnan kannalta on elintärkeää, että järjestelmän omistaja ja pääkäyttäjä 

ovat asiantuntevia ja motivoituneita. Tällä hetkellä näen, että itse hoidan kumpaakin 

roolia, mutta tulevaisuudessa tähän täytyy kouluttaa jatkaja. Yksi ja paras vaihtoehto 

olisi, että pääkäyttäjän rooli siirtyy harjoittelijalta toiselle. CEE:llä on ollut perinteenä, 

että organisaatiossa on vähintään yksi opiskelija harjoittelijana. Harjoittelijat tekevät 

toistensa kanssa tiivistä yhteistyötä CEE:n päivittäisen toiminnan pyörittämisessä, joten 

on luontevaa, että opit siirretään harjoittelijalta toiselle ja jokainen uusi harjoittelija saa 

jättää kädenjälkensä järjestelmään parannusten muodossa. 
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Asiakashallintajärjestelmän avulla on saatu muun muassa seuraavat merkittävät hyödyt: 

 Viestinnän prosessit ovat tehostuneet. 

 Projektinhallinta on kehittynyt ja systematisoitunut. 

 Projektiportfolio kerää tärkeän tiedon yhteen paikkaan. 

 Kilpailukykyinen yritystietokanta helpottaa asiakashallintaa. 

 Järjestelmä toimii osana organisaation muistia. 

Yksi hyöty on myös pienentyneet kustannukset asiakkaiden hallinnassa ja viestinnässä. 

Organisaatio on pieni, mikä tuli ottaa huomioon hankintatavassa saadaksemme 

kustannukset mahdollisimman pieniksi. Sen sijaan, että jokaisella organisaation 

jäsenellä olisi omat tunnukset järjestelmään, käytämme kaikki yhteistä tunnusta. Tämän 

ansiosta maksamme vain yhden henkilön kuukausimaksua, joka on muutamia 

kymmeniä euroja, mutta järjestelmä on käytössä koko organisaatiossa ilman ongelmia. 

Asiakashallintajärjestelmän kaikki ominaisuudet ovat käytössä kaikilla – sähköposti-

integraatiosta lähtien. Pienten kustannusten lisäksi järjestelmä mahdollistaa 

viestintäprosessien kehittämisen aivan uudelle tehokkuusasteelle. 

Asiakashallintajärjestelmä kehittää myös projektinhallintaa uusien työkalujen kautta ja 

luo tarvitun projektiportfolion. Lisäksi CEE:n järjestelmä sisältää yhden Oulun alueen 

parhaimmista yritystietokannoista ympäristö- ja energia-alalta. Ehkä tärkein hyöty on 

kuitenkin järjestelmän toimiminen osana organisaation muistia. Tämä mahdollistaa 

jatkuvuuden ja toiminnan kehittämisen. 

4.3 Liiketoimintaprosessien kehittäminen 

Liiketoimintaprosessien kehittäminen liittyy olennaisena osana niin uusien 

tietojärjestelmien käyttöönottoon kuin toimintajärjestelmänkin rakentamiseen. Uudet 

tietojärjestelmät avaavat uusia mahdollisuuksia tehostaa ja parantaa toimintaa. 

Toiminnan parantuminen tarkoittaa CEE:n tapauksessa sitä, että jatkuvuus ja jatkuva 



 

 

77 

toiminnan kehittäminen mahdollistetaan. Tämä kappale kuvaa CEE:n 

liiketoimintaprosessien mallintamisen taustat sekä uudet, uusia tietojärjestelmiä 

hyödyntävät liiketoimintaprosessit. 

4.3.1 Prosessikartan luominen 

Yksi kriittisimmistä ja ensimmäisistä vaiheista toimintajärjestelmän rakentamisessa oli 

CEE:n liiketoimintaprosessien mallintaminen. Tehtävän prosessointi alkoi jo kesällä 

2014, jolloin sovimme alustavasti toimintajärjestelmän rakentamisesta sekä diplomityön 

aloittamisesta. Uudelle tiimin jäsenelle tehtävä oli haastava, sillä organisaatiolla on 

useita erityispiirteitä, jotka erottavat sen sekä yrityksistä että tutkimusorganisaatioista. 

Suunnittelutyö alkoi tarkalla havainnoinnilla ja vanhempien työntekijöiden kanssa 

keskustelemalla. Heti alkuun kävi ilmi, että minun oli osattava kysyä työntekijöiltä juuri 

oikeat kysymykset, sillä heistäkään kukaan ei ollut täysin perillä kaikista organisaation 

osista. Haastattelut olivat pääosin hyvin epämuodollisia ja suullisia. Tein näiden lisäksi 

myös yhden lyhyen haastattelulomakkeen, jossa kysyin lyhyesti ja ytimekkäästi 

asiakkaista ja rahoituksen lähteistä. Tavoitteena oli saada selville CEE:n kriittiset 

menestystekijät, tärkeimmät prosessit sekä asiakkaiden tarpeet. Systeemiajattelun 

mukaisesti päätin ensimmäisenä selvittää tärkeimmät sidosryhmät, toiminnan 

edellytykset ja tavoitteet. Tämä alkoi selvittämällä, mitä CEE:n työntekijät tekevät 

käytännössä. Henkilöstö jakaantui käytännössä johtajaan, projektipäällikköihin sekä 

harjoittelijoihin. Projektipäälliköt hoitivat pääasiassa omia projektejaan, kun taas 

harjoittelijoiden tehtäviin kuului viestintä ja toiminnan kannalta elintärkeät 

jokapäiväiset toimet kuten asiakasrekisterin hoitaminen.  

Ennen selvitystäni CEE:llä ei ollut minkäänlaisia dokumentoituja prosessikarttoja. 

Tämä on yksi syy, miksi mallintaminen oli haastavaa. Minulla oli 

toimintajärjestelmäprojektin kanssa yhtä aikaa käynnissä myös 

asiakashallintajärjestelmän rakennus- ja käyttöönottoprojekti. Nämä projektit 

kompensoivat toinen toisiaan, sillä pystyin toimintajärjestelmää suunnitellessani 

suoraan valitsemaan sopivimmat tietojärjestelmäalustat prosesseilleni. Integroin 

prosessisuunnitteluun siis myös tietojärjestelmät. 
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Keskustelujen ja haastattelujen pohjalta sain selville CEE:n toiminnan kannalta 

merkittävimmät prosessit. Kutsun tätä nimellä innovaatioprosessi. Tämä tarkoittaa 

käytännössä eri lähteistä tulevien ideoiden hankkeistamista. Innovaatioprosessi koostuu 

kahdesta alaprosessista: rahoituksesta ja hankkeiden hallinnasta. Kriittisimmiksi 

menestystekijöiksi haastattelujen pohjalta nousivat hankeosaaminen ja 

rahoituselementtien hallinta. Lähes kaikki rahavirta CEE:llä kulkeekin juuri hankkeiden 

kautta. 

Toinen tärkeä prosessi on viestintä ja markkinointi, joka koostuu myös useammista 

alaprosessista. Lisäksi keräsin tietojärjestelmäprosessit yhdeksi kokonaisuudeksi, kuten 

myös tukiprosessit, joihin kuuluu muun muassa yliopiston omat prosessit ja vähemmän 

tärkeät sidosryhmät ja palveluntarjoajat. Halusin kuvata samaan kuvioon myös CEE:n 

toimintamallin, tarjoaman ja tulokset, systeemimallin sekä organisaation. Kaikki nämä 

elementit muodostavat mielestäni hyvän visuaalisen kokonaiskuvan CEE:n prosesseista. 

Projektipäälliköt ovat vastuussa omien projektiensa innovaatioprosessista eli 

rahoituksesta ja hankkeistuksesta. Harjoittelijat ja johtaja ovat sen sijaan vastuussa 

viestinnästä. Pohdintojen ja useiden iteraariokierrosten jälkeen CEE:n prosessikartta 

näyttää alla olevan kuvan 21 mukaiselta. Tätä kuvaa käytetään myös pohjana 

toimintajärjestelmän sisällön hahmottamisessa ja järjestämisessä. 
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Kuva 21 Mallinnetut liiketoimintaprosessit 

Lopputuloksena syntynyt prosessikartta yksinkertaistaa kaaosta organisaation sisällä. Se 

kuvaa CEE:n sisäistä toimintaa ja auttaa fokusoitumaan tärkeimpiin prosesseihin, eli 

rahoitukseen ja hankkeistukseen, unohtamatta viestinnän tärkeyttä. 

4.3.2 Viestintäprosessin kehittäminen 

Pääsin CEE:n viestintävastaavan rooliin edellisen vaihdettua työnantajaa. Minun 

vastuulleni tulivat nyt siis myös tiedottaminen ja nettisivujen ylläpito. Aiemmin 

tiedostusprosessi koostui lähinnä satunnaisista julkaisuista CEE:n nettisivuilla, joiden 

kävijämäärät olivat minimaalisen pienet johtuen CEE:n pienestä tunnettuudesta ja 

nettisivujen huonosta linkityksestä muihin kanaviin. Tiedotus asiakkaille ja 

sidosryhmille tapahtui excel-listan pohjalta. 

Prosessin kehittämisen ajurina olivat uudet tietojärjestelmät sekä sosiaaliseen mediaan 

siirtyminen. Uudet tietojärjestelmät mahdollistivat toiminnan kehittämisen ja 

jatkuvuuden aivan uudella tasolla kuin pelkkä excel-taulukko. Kuva 22 visualisoi 
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CEE:n uuden viestintäprosessin. Kuvaan on merkitty vain viestinnän pääkohdat 

ylimmällä tasolla. 

 

Kuva 22 Uusi viestintäprosessi 

Tarkemmat aliprosessikuvaukset on kuvattu toimintajärjestelmässä viestintä ja 

markkinointi -osiossa. Se sisältää: 

 viestintästrategian, vastuut ja resursoinnit, 

 sosiaalisen median strategian ja tavoitteet, 

 kotisivujen ja sosiaalisen median käytön prosessikuvauksen, 

 sähköpostiviestinnän prosessikuvaukset ad-hoc -tiedotteille ja uutiskirjeelle, 

 ohjeet tapahtumien järjestämiseen ja 

 materiaalipankin, joka sisältää lehtijutut, artikkelit, diaesitykset, seminaaripohjat, 

logot ja kuvat. 

Uudet asiakashallinnan ja markkinoinnin tietojärjestelmät ovat suuressa roolissa 

viestintäprosessissa. Asiakashallintajärjestelmässä ylläpidetään CEE:n asiakasrekisteriä, 

joka koostuu alueen yrityksistä ja tutkijoista. Alueen yritykset on kategorisoitu ja jaettu 
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useiden ominaisuuksien mukaan. Tämän ansioista viestintä on äärimmäisen 

kohdennettua. Järjestelmästä saadaan siis kuhunkin viestinnälliseen tilanteeseen sopivat 

lähetyslistat millä tahansa kriteereillä. Hankittu markkinointijärjestelmä eMarketeer 

toimii asiakashallintajärjestelmän kanssa integraatiossa. Yhteystiedot voidaan tuoda 

suoraan asiakashallintajärjestelmästä eMarketeeriin tehtyihin kampanjoihin, kuten 

uutiskirjeeseen, ad-hoc-tiedotteisiin, kyselyihin ja tapahtumailmoittautumislistoihin. 

Emarketeerin avulla saadaan mielenkiintoista dataa jokaista henkilöä kohden viestien 

avaamisista aina linkkien klikkauksiin saakka. Tietojärjestelmien linkitykset ja 

toimintamallit eri tilanteissa on kuvattu toimintajärjestelmässä. 

Uusi, laajempi ja tehokas viestintäprosessi on tuottanut hyviä tuloksia. Nettisivujen 

kävijämäärä on kymmenkertaistunut ja sosiaalisen median käyttö on lisännyt 

organisaation näkyvyyttä. Uusien tietojärjestelmien kautta sähköpostiviestintä on 

kohdennettua ja tehokasta ja sitä pystytään kehittämään tulosvetoisesti. 

4.3.3 Hankkeistusprosessin kehittäminen 

CEE:n toimintafilosofiaksi on valittu ohjelmapohjainen verkostomalli. Kaiken 

tekemisen ja hankkeiden tähtäin on innovaatioiden synnyttäminen sekä keksintöjen, 

tutkimustulosten ja tuote- ja palvelukonseptien kaupallistaminen. CEE ei tee itse 

tutkimusta, vaan toimii koordinoivana organisaationa hankkeissa. 

Hankkeistus on hoidettu ja hoidetaan tulevaisuudessakin pääosin projektipäällikköjen 

omien tottumusten pohjalta. Asiakashallintajärjestelmä ja toimintajärjestelmä kuitenkin 

tuovat uusia apuvälineitä CEE:n ydinryhmälle toiminnan systematisoimiseksi.  Alla 

kuvassa 23 esitettynä CEE:n uusi hankkeistuprosessi uusien tietojärjestelmien 

avustamana. 
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Kuva 23 Hankkeistusprosessi 

Asiakashallintajärjestelmä on erittäin tärkeä pala hankkeistusprosessia. Sen kautta 

hallitaan sekä yksittäisten hankkeiden toimintoja että koko CEE:n projektiportfoliota. 

Yksittäisten hankkeiden hallinta on jaettu hankkeen elinkaaren mukaan. 

Suunnitteluvaiheessa järjestelmään tallennetaan projektisuunnitelma sekä dokumentit 

rahoituksen hyväksynnästä. Myös projektiin kuuluvat sidosryhmät kerätään ylös, jotta 

heidän osallisuudestaan CEE:n toimintaan jää jälki. Kun projekti on käynnissä, 

tallennetaan järjestelmään kaikki väliraportit sekä hankkeen aikana tapahtuneet 

merkittävät tapahtumat. Myös tärkeät sähköpostit liitteineen voi tallentaa projektin alle 

suoraan Outlookin kautta. Kun hanke päättyy, lisätään viimeisenä toimena loppuraportti 

järjestelmään. Asiakashallintajärjestelmän kautta pystyy myös tarkastelemaan helposti 

koko CEE:n projektiportfoliota. Yhdellä silmäyksellä näkee suunnitellut, käynnissä 

olevat, päättyneet ja hylätyt hankkeet, sekä niiden ajankohdat ja budjetit. Kaikki tämä 

informaatio on mukana luomassa organisaation yhteistä ja avointa toiminnan 

tietokantaa.  
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Toimintajärjestelmän työtilojen tarkoitus on tehostaa yhteistyötä ja edesauttaa 

dokumenttien säilymistä. Kun uusi hanke alkaa, voi projektipäällikkö halutessaan 

perustaa sille työtilan CEE:n toimintajärjestelmään. Työtilaan tallennetaan dokumentit, 

jotka halutaan jakaa myös muulle projektin työryhmälle, kuten raporttien uusimmat 

versiot ja taustamateriaalit. Työtilan ja asiakashallintajärjestelmän dokumenttipankit 

eroavat siinä suhteessa, että asiakashallintajärjestelmään on sovittu tallennettavan 

tärkeimmät dokumentit projektin elinkaarella, jotta ne olisi tulevaisuudessa helposti 

löydettävissä. Työtila on sen sijaan tarkoitettu vapaampaan työstämiseen ja 

projektiryhmän toiminnan helpottamiseen. Toimintajärjestelmä sisältää myös 

ideapankin, jonne tallennetaan sellaiset ideat, joita ei ole vielä täysin hyödynnetty 

hankkeistuksessa tai spin-off-toiminnassa, mutta joilla kuitenkin on potentiaalia 

jatkojalostamiseen. Ideapankin tarkoitus on saada ideatulvasta systemaattisesti 

parhaimmat ideat talteen ja hyödynnettäväksi. 

Hankkeistusprosessiin on myös kehitetty työkalu ideoiden arvioimista varten. Tämän 

avulla tulevat hankeideat voidaan arvioida systemaattisella tavalla jatkotoimenpiteitä 

varten. Lisäksi kehitettiin tyytyväisyyskysely, jonka avulla laatuajattelun mukaisesti 

kerätään asiakaspalautetta hankkeisiin osallistuneilta ja kehitetään toimintaa. 

4.3.4 Rahoitusprosessin kehittäminen 

Rahoituksen hankkiminen on CEE:n innovaatioprosessin toinen osa-alue. Osaaminen ja 

tieto ovat pääosin keskittyneet eri henkilöille organisaatiossa. Järjestelmällistä 

hakuprosessia ei ole ollut olemassa. Toimintajärjestelmän avulla halutaan ennen kaikkea 

systematisoida rahoituksen hakeminen ja saada muutamilla henkilöillä oleva tieto 

keskitettyä yhden linkin taakse kaikkien käyttöön. Kuvassa 24 on kuvattu 

rahoitusprosessi. 
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Kuva 24 Rahoitusprosessi 

Rahoituksen hakemisen prosessi riippuu aina rahoitusinstrumentista. Vaikeudet ovat 

olleet sopivan rahoitushaun löytäminen ja tiedon ja tiedottamisen hajanaisuus. 

Toimintajärjestelmällä on tarkoitus kehittää juuri näitä ongelmakohtia. Kaikki 

rahoituslähteet on kerätty yhteen päivitettävään listaan lyhyiden esittelyiden kera. Tämä 

vähentää tiedonetsintää huomattavasti. Listaan kerätään rahoituselementtien 

erityispiirteet ja tärkeimmät deadlinet. Nämä deadlinet lisätään myös 

rahoitushakukalenteriin, jonka on tarkoitus toimia laajennettuna CEE:n toiminnan 

vuosikellona sisältäen lisäksi tapahtumat ja muut tärkeät päivämäärät. Kalenterissa on 

täysi Outlook-integroitavuus, joten sen käyttö sujuu vaivattomasti osana organisaation 

työntekijöiden arkea. 

4.3.5 Perehdytysprosessin kehittäminen 

Johtaja on vastuussa uusien työntekijöiden perehdyttämisestä CEE:n toimintaan. Tämä 

on kuitenkin hyvin nopea tapahtuma ja useat käytännön asiat jäävät selvittämättä. 

Toimintajärjestelmän kautta pyrin systematisoimaan myös perehdytysprosessia. 

Käytännön asioita on useita, ja niissä on useita eri yhteyshenkilöitä ja tahoja. Pääsin itse 

perehdyttämään viittä henkilöä CEE:n toimintaan ja käytännön prosesseihin, joten uusi 

perehdytysprosessi on testattu ja toimiva. Kuvaan 25 on kuvattu perehdytykseen 

liittyvät käytännön asiat, jotka tulee hoitaa. 
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Kuva 25 Perehdytyksessä hoidettavat asiat 

Käytännön toimien lisäksi uusi työntekijä on perehdytettävä CEE:n toimintaan sekä 

tietojärjestelmiin. Toimintajärjestelmään on näitä varten koottu muistilistat ja linkit, 

joiden pohjalta perehtymisen voi tehdä itsenäisesti. CEE pyrkii perehtytyksellä 

antamaan uudelle työntekijälle tietoa, jonka avulla hän pääsee nopeasti mukaan 

tehokkaaseen työntekoon. Kokonaisvaltainen perehdytys sisältää tarvittavan 

informaation ennen työhön tuloa, työntekijän vastaanoton, yritykseen perehdyttämisen 

sekä työsuhdeperehdytyksen ja työhön opastuksen. Perehdytyksen tärkeä tehtävä on 

myös saada uusi työntekijä tuntemaan olonsa tervetulleeksi ja helpottaa hänen 

liittymistään uuteen työyhteisöön ja organisaatioon. 

4.3.6 Toiminnan mittarit 

Yliopiston hallinnon alla olemisesta on havaittu useita ongelmia, jotka liittyvät 

mitattaviin tuloksiin. CEE:n toiminnalle ei ole selkeitä mittareita yliopiston strategiassa, 

mikä tekee organisaation tulosvetoisesta parantamisesta vaikeaa. Toiminnalle kuitenkin 

muodostetaan mittarit, joiden avulla CEE:n toimintaa pystyy mittaamaan oman 

organisaation tavoitteiden mukaisesti. Valitettavasti isäntäorganisaatio eli yliopisto ei 

palkitse innovaatiokeskuksen toiminnan kannalta merkittävimmistä tuloksista. Tämä 

epäkohta ohjaa toimintaa jopa väärään suuntaan, sillä kilpailu rahoituksesta on todella 

tiukkaa.  
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Innovaatioprosessin toimivuutta pystytään mittaamaan muun muassa seuraavilla 

mittareilla: 

 käynnissä olevien projektien arvo, 

 spin-off -yritysten määrä vuosittain, 

 projektien tyytyväisyyskysely, 

 rahoitushakemusten määrä ja  

 hakemusten läpimenoprosentti. 

Viestintäprosessia sen sijaan mitataan seuraavin mittarein: 

 nettisivujen kävijämäärät, 

 sosiaalisen median seuraajat ja tavoitetut ihmiset, 

 uutiskirjeen avausprosentti ja  

 ad-hoc -uutisten avausprosentti. 

 

 



 

 

87 

5 POHDINTA 

CEE on innovaatiokeskus kaikissa sen merkityksissään. Sen toimintamalli ottaa 

vaikutteita yritysten johtamisen, strategian ja toimintamallien uusimmista tuulista ja 

integroi systeemiajattelun periaatteet innovatiiviseksi kokonaisuudeksi, joka on 

rakenteeltaan kevyt ja joustava. CEE:n toimintatapa on ennen kaikkea ihmislähtöinen ja 

pyrkii kehittämään ja hyödyntämään yksilöiden omia vahvuuksia luoden arvoa kaikille 

sidosryhmille ja systeemeille, joiden kanssa se on vuorovaikutuksessa - lähtökohtanaan 

aina todellinen tarve ja halu innovoida yhteisen hyvän puolesta. 

Tämän diplomityön pohjalta haluan antaa oman panokseni CEE:n toiminnan 

kehittämiseen. Toimintajärjestelmä sekä asiakashallintajärjestelmä ovat kriittisiä 

komponentteja yrityksen digitalisoinnissa, jatkuvuuden takaamisessa ja organisaation 

kehittämisessä. Minulle on suotu mahdollisuus kehittää ja käyttää osaamistani rohkeasti 

ja itseohjautuvasti ja olen mielestäni onnistunut työssäni. Käyttöönotetut järjestelmät ja 

prosessit tukevat työntekijöiden työtä ja ne on suunniteltu ensikädessä heidän 

tarpeisiinsa. 

5.1 Kontribuutio 

Järjestelmälähtöisen johtamisen ja toimintajärjestelmän kulmakiviä ovat: 

systeemiajattelun perusteet, asiakaslähtöisyys, laatu, prosessipohjainen organisaatio ja 

strateginen tuki. Systeemiajattelu auttaa visualisoimaan organisaatiota kaaoksen 

keskellä, asiakaslähtöisyys varmistaa toiminnan kohdistumisen oikein, laatuajattelu 

antaa ohjenuorat toiminnalle, prosessipohjainen organisaatio mahdollistaa jatkuvan 

parantamisen ja strateginen tuki järjestelmien implementaation onnistumisen. Yhdessä 

nämä teemat tukevat toisiaan ja mahdollistavat tehokkaiden johtamisjärjestelmien 

implementaation. Työssä esitettyjen teemojen pohjimmainen tarkoitus on kuvata kuinka 

organisaatio tekee oikeita asioita, oikealla tavalla, systemaattisesti, dokumentoidusti ja 

kehittyvästi. Aiheesta on kerrottu tarkemmin kappaleessa 2.5. 

CEE:n tapauksessa toimintajärjestelmän ja asiakashallintajärjestelmän avulla tuli pystyä 

hoitamaan kahta tärkeää ylätason tehtävää, jotka olivat: systematisoida CEE:n sisäistä 
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toimintaa ja asiakasrajapinnassa toimimista. Näiden tarpeiden pohjalta nousi tarve 

selvittää organisaation ydinprosessit ja kehittää niiden tehokkuutta. Järjestelmien tulee 

pystyä yhteistyössä toimimaan osina organisaation muistia muun muassa 

projektiportfolion kautta. Tarkoituksena toimintajärjestelmällä on toimia toiminnan 

ohjekirjana ja helpottaa työntekijöiden toimintaa. Käytännön vaatimuksina oli 

kustannusten pitäminen minimissä ja infrastruktuurin puute, joten ylläpitovastuu 

järjestelmistä tuli olla organisaation ulkopuolella. Vaatimukset on kuvattu tarkemmin 

kappaleessa 3.4. 

Jokainen toimintajärjestelmän ja asiakashallintajärjestelmän implementaatio on uniikki 

projekti, jota ei sellaisenaan voi suoraan toistaa eri kontekstissa. Rakentaminen 

kannattaa kuitenkin suorittaa projektimuotoisena ja tarpeeseen sopivan kaavan 

mukaisesti. CEE:n kontekstissa rakentaminen tapahtui Laamasen (2005) sekä Niemen 

(2008) ohjeiden mukaisesti. Laamanen (2005) kuvaa neljän vaiheen prosessimallin, 

joka on esitetty kuvassa 19. Siihen kuuluu avainprosessien tunnistaminen, prosessien 

kuvaaminen, toiminnan organisointi prosessien mukaisesti sekä prosessien jatkuva 

parantaminen. Niemi taas ehdottaa kolmiportaista projektimallia, johon kuuluu startti, 

rakentaminen ja käyttöönotto. Oksasen (2010) mallin mukaisesti tulisi määrittää selvät 

roolit projektin aikana ja täten varmistaa, että resursseja on käytössä tarvittava määrä, 

jotta projekti saadaan saatettua onnistuneesti loppuun. Myös laatustandardit kannattaa 

pitää koko rakentamisen ajan tarkkailun alla, sillä ne tarjoavat hyvät ohjenuorat mitä 

asioita tulee tarkastella. 

Kun toimintajärjestelmää tai asiakashallintajärjestelmää implementoidaan, on 

selvitettävä tarkoin mitä organisaation eri osissa tapahtuu – varsinkin jos ei ole 

olemassa valmista prosessikarttaa toiminnasta. Tämän jälkeen pystyy selvittämään 

ydinprosessit ja tarpeet eri järjestelmille. Tarpeiden pohjalta tulee selvittää minkälaisia 

ratkaisuja eri sovellus- ja alustavaihtoehdot tarjoavat. Kun sopiva alusta on validoitu ja 

valittu, voidaan siirtyä rakennusvaiheeseen. 

Organisaation työntekijät on otettava mukaan rakentamisprosessiin, sillä järjestelmä 

luonnollisesti rakennetaan heidän tarpeidensa perusteella. CEE:n tapauksessa työntekijät 

huomioitiin epämuodollisten esittelyjen ja haastattelujen sekä muodollisimpien 
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workshoppien ja teemahaastatteluiden pohjalta. Organisaatio on pieni, joten jokaisen 

jäsenen tarpeet ja ajatukset ovat merkittäviä. 

Rakentaminen ja käyttöönotto kannattaa suorittaa osissa. CEE:n tapauksessa 

toimintajärjestelmästä valmistui ensimmäisenä viestintäosio, joka otettiin heti käyttöön 

harjoittelijoiden toimesta. Sen sijaan kriittisimpiä prosesseja varten kerätään kaikki 

mahdollinen palaute ennen käyttöönottoa. Sama kaava toimii myös 

asiakashallintajärjestelmän kanssa. Ensimmäisenä rakennettiin yritystietokanta, joka 

pystyttiin ottamaan heti käyttöön viestinnän prosesseissa. 

Käyttöönotossa kriittisiä elementtejä ovat muutosviestintä sekä johdon vastuu. Koko 

organisaatio tulee saada tietoiseksi uusista järjestelmistä ja toimintatavoista 

mahdollisimman tehokkaasti. Myös uusille työntekijöille tulisi heti esitellä käytössä 

olevat järjestelmät ja kuinka niitä käytetään. Käyttöönoton aikana on määrättävä 

järjestelmille vastuuhenkilöt, jotka pitävät tiedon ajantasaisena ja käytettävänä. 

Järjestelmien arvo syntyy eritoten laadukkaasta tiedosta. 

Asiakashallintajärjestelmän tapauksessa on huomioitava, että kyseessä ei ole pelkästään 

tietojärjestelmän käyttöönotto. Asiakashallinta voidaan nähdä strategisena 

kokonaisuutena, joka keskiössä ovat asiakkaat. CEE:n tapauksessa asiakaskeskeinen 

filosofia oli jo toiminnassa, joten tätä näkökulmaa ei tarvitse painottaa käyttöönotossa. 

5.2 Realibiliteetti 

Yin (2009) määrittelee realibiliteetin seuraavasti ”jos myöhempi tutkimus seuraisi 

samoja toimenpiteitä kuin aiempi tutkija on kuvannut tutkimuksessa ja tekisi saman 

tutkimuksen alusta alkaen, tämän tulisi päätyä samaan lopputulokseen.” 

Ongelmana realibiliteetin tapauksessa on subjektiivisuus ja organisaation erityispiirteet. 

Prosessi on toistettavissa, mutta tällä hetkellä realibiliteetille ei ole takeita. 

Lopputuloksen onnistumista on myös vaikea mitata konkreettisin mittarein – olisiko 

toisenlaisella lähestymistavalla päästy parempaan lopputulokseen. Realibiliteettia 

tullaan todennäköisesti tulevaisuudessa varmistamaan jatkotyön kautta, sillä tässä työssä 
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kehitellyt toimintamallit tullaan skaalaamaan CEE:llä vastaavaan viitekehykseen eri 

henkilön toimesta. Tällöin tässä työssä esitettyjä toimintamalleja voidaan kehittää 

eteenpäin. 

Kuten työn rajauksissa on todettu, tämän työn tavoite ei ole kuvata kaiken kattavaa 

ratkaisua siitä kuinka toimintajärjestelmä ja asiakashallintajärjestelmä tulee 

implementoida kaikissa olosuhteissa. Tässä työssä tarkastellulle ongelmalle ei ole 

olemassa yhtä oikeaa ratkaisua, sillä jokainen implementaatioprosessi on uniikki. Kun 

tarkastellaan työn luotettavuutta puhtaasti empirian puolelta, tärkeimmät vaiheet ovat 

järjestelmien valinta, rakentaminen ja käyttöönotto. Näissä vaiheissa onnistumiseen on 

esitetty prosessit ja avaintekijät. Lisäksi onnistuminen on varmistettu case-organisaation 

tapauksessa. Kuitenkin, työ on tehty pienelle ja uniikille Oulun yliopiston 

erityisyksikölle, joten tulee olla tarkkana kuinka kirjaimellisesti tämän työn prosesseja 

ja ohjeita noudattaa muissa viitekehyksissä. Luotettavuuden puolesta puhuu kuitenkin 

se, että ratkaisuun johtavat prosessit ja mallit ovat tunnettuja ja tunnustettuja 

suomenkielisessä kirjallisuudessa.  

Kirjallisuusanalyysissä eroa voi syntyä varsinkin eri laatuajatteluun pohjautuvien 

teemojen valinnassa. Tässä työssä käytetty ISO 9001-standardi on yleisin, mutta ei 

ainoa laatuajattelun malli, jota voisi käyttää toimintajärjestelmän pohjana. Eri teemat 

tuovat mukanaan omat periaatteensa ja eroa lopputulokseen voi syntyä. Tässä työssä 

tutkittiin vain ISO 9001 -standardiin pohjautuvaa toimintajärjestelmää. 

Yhteenvetona voidaan todeta, että tässä työssä esitellyt toimintaohjeet ja prosessit 

voivat helpottaa vastaavanlaisia implementaatioprojekteja. Tuloksia tulee kuitenkin 

tarkastella kriittisesti ja käyttää tilanteeseen soveltuvin osin. 

5.3 Validiteetti 

Validiteetti kuvaa tutkimusmenetelmän kykyä selvittää sitä, mitä sillä on tarkoitus 

selvittää. Tämän työn tutkimusmenetelmä noudattelee konstruktiivista tutkimusotetta. 

Sen pohjana on relevantti ongelma, jolla on kiinteä kytkentä käytäntöön. Tässä työssä 
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ongelma oli käytännön case, jolle rakennettiin teorian ja kerätyn aineiston pohjalta 

käytännön ratkaisu.  

Tämä tutkimus oli kaikkein järkevintä toteuttaa valitulla tutkimusmenetelmällä, sillä 

linkki käytännön ongelmaan on erittäin vahva. Koko työ tehtiin ensisijaisesti empiria-

osuuden case-organisaation tarpeisiin tekemällä yhtäaikaisesti kirjallisuustutkimusta ja 

käyttämällä opittuja prosesseja käytännössä. Konstruktiivisen tutkimusotteen ytimenä 

on juuri ongelman ratkaiseminen ja siihen liittyvien toimintatapojen kehittäminen. 

Tämän takia tutkimusmenetelmä oli tilanteeseen sopiva. 

Loogisesti tarkasteltuna tulos vaikuttaa validilta. Tästä on takeena empiirisen osuuden 

lopputuloksesta saatu hyvä palaute ja case-organisaation käytännön toiminnan 

tehostuminen. Koska empiirisen osuuden lopputulos on onnistunut, voidaan todeta että 

sitä tukeva teoria-analyysi on relevanttia. Teoriasisällön suhteen työssä jäi kuitenkin 

monia näkökulmia tutkimatta, jotka saattavat johtaa parempaan lopputulokseen. 

Tutkimuksessa on käytetty epämuodollisia ja osallistavia menetelmiä aineiston 

keruussa. On mahdollista että olen tiedonkeruutilanteessa vaikuttanut omalla 

pohjustuksellani mukana olevien henkilöiden mielipiteisiin, sillä konseptit olivat uusia 

osalle organisaation työntekijöistä. Kerättyä aineistoa voi kuitenkin pitää validina, sillä 

käyttäjäpalaute on hyvää. Tämä tarkoittaa sitä, että tarvekartoituksessa on onnistuttu. 

Työn tuloksia ei voida yleistää varmuudella muualle kuin CEE:tä vastaavien 

organisaatioiden toimintaan - eli pieniin projektiliiketoimintaperustaisiin 

organisaatioihin, jotka toimivat Oulun yliopiston sisällä. Näissä tilanteissa tulokset ovat 

valideja. Muissa konteksteissa tuloksia voidaan käyttää vain ohjenuorana ja vaativat 

kriittistä tarkastelua. 

Konstruktiivisen tutkimusotteen luonteena on tarjoa lopputuloksena toimintamalleja ja 

ongelmanratkaisumenetelmiä. Tässä suhteessa työ on onnistunut. Se tarjoaa hyvän 

mallin, jolla ratkaistiin onnistuneesti käytännön ongelma. Malli ei kuitenkaan tarjoa 

universaalia ja parasta ratkaisua kyseiseen ongelmaan ja niinpä sitä tulee kehittää 

eteenpäin jatkotutkimuksen kautta. 



 

 

92 

5.4 Jatkotutkimus ja sovellettavuus 

Työn pohjalta tutkimustyötä voisi jatkaa tarkastelemalla tarkemmin systeemiajattelun 

sekä johtamisjärjestelmien suhdetta. Systeemimallintaminen voisi auttaa monien suurten 

yritysten ongelmissa liittyen toimintatapoihin ja prosesseihin. Lisäksi tutkimuksen 

aiheena voisi olla toimintajärjestelmien käyttö eri organisaatioissa: minkälaisia 

järjestelmiä käytetään ja mitä hyötyjä niillä nähdään saavutettavan eri konteksteissa. 

Lähemmin tämän työn teemoihin liittyen lisätutkimusta voisi tehdä laajentamalla laadun 

teoriatarkastelua. Esimerkiksi lukuisat laadunhallinnan kypsyysmallit voisivat tuoda 

uusia näkökulmia toimintajärjestelmien teemoihin. Lisäksi jatkotutkimuksena tulee 

tutkia tässä työssä esitetyn ratkaisun toimivuutta muissa organisaatioissa, jotta voidaan 

varmistaa työn realibiliteetti. CEE:n tapauksessa olisi mielenkiintoista tutkia 

toimintajärjestelmän ja asiakashallintajärjestelmien tuomia etuja pidemmällä 

aikajänteellä. Olisi myös mielenkiintoista jatkaa järjestelmien kehitystyötä sekä 

prosessien tehostamista. 

Työn empiirisen osuuden tulokset ovat toistettavissa ja skaalattavissa relevanteissa 

organisaatioissa. Tämä järjestelmäkokonaisuus toisi erityisesti hyötyjä, jos se 

laajennettaisiin koko yliopiston uuden ”tutkimus-yrittäjyys-innovaatio”-osaston tai 

Oulun innovaatioallianssiin perustettujen innovaatiokeskuksien ja ekosysteemien 

käyttöön. Koska tietojärjestelmä- ja toimintajärjestelmäprojektit ovat aina uniikkeja, 

pystyy työssä esitettyä rakentamisen ja käyttöönoton prosessia sekä toimintamalleja 

hyödyntämään ohjenuorana lähes minkä tahansa organisaation vastaavanlaisessa 

projektissa. 

Kehitystyö jatkuu diplomityö- ja implementaatioprojektin jälkeenkin. CEE tulee 

olemaan keskiössä Oulun innovaatioallianssin Teollisuus 2026 -ekosysteemin 

toiminnan käynnistämisessä. Tämän työn opit tullaan laajentamaan soveltuvin osin 

käyttöön myös tässä uudessa kontekstissa toisen työntekijän toimesta. 
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