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Tiivistelmä 

Asiakashallinta ja CRM-järjestelmät ovat perinteisesti olleet osa liike-elämän työkalupakkia, mutta nykyään myös 

koulutus- ja tutkimusorganisaatiot ovat ottamassa enenevässä määrin käyttöön CRM-järjestelmiä ja asiakaslähtöisiä 

toimintatapoja. Yliopistojen välinen kilpailu opiskelijoista, yhteistyökumppaneista sekä rahoituksesta on lisännyt 

tarvetta kehittää ja järjestelmällistää asiakashallintaa myös yliopistomaailmassa. 

 

Asiakashallinta on strategiaan perustuvaa toimintaa, jonka tavoitteena on asiakassuhteiden parantaminen ja 

hyödyntäminen siten, että toiminta luo lisäarvoa asiakassuhteen molemmille osapuolille. Asiakashallinnan perustana 

on korkealaatuinen asiakasdata, jota käytetään monipuolisesti teknologiaa hyödyntäen. Teknologian hyödyntämisellä 

tarkoitetaan käytännössä CRM-järjestelmän käyttämistä organisaatiossa.  

 

Tämän diplomityön tarkoituksena on luoda implementointisuunnitelma asiakashallintajärjestelmän käyttöönottoon 

case-organisaatiossa, Oulun yliopiston Teknillisessä tiedekunnassa. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, mitä 

asiakashallinta on, mikä merkitys CRM-järjestelmillä on organisaation asiakashallintaan ja mitkä ovat case-

organisaation vaatimukset CRM-järjestelmän rakentamiselle. Tämän tiedon pohjalta kuvataan empiirinen ratkaisu 

CRM-järjestelmän rakentamisesta ja käyttöönotosta case-organisaatiossa. 

 

Tutkimuksen perustana on kirjallisuuskatsaus asiakashallinnan ja CRM-järjestelmien teoreettiseen viitekehykseen. 

Tämän lisäksi tutkimuksen kirjallisuuskatsauksessa analysoidaan avainasiakashallintaa, muutosjohtamisen 

merkitystä CRM-projektin läpiviennissä, asiakashallinnan tietosuojakysymyksiä sekä tutkimusorganisaation 

asiakashallinnan erityispiirteitä. Kirjallisuuskatsauksen pohjalta tunnistetaan merkittävimmät tutkimusorganisaation 

CRM-käyttöönotosta aiheutuvat hyödyt: yhteistyökumppaneiden yhteystietojen säilyminen, asiakkuuksien 

historiatiedon kertyminen ja viestinnän tehostuminen.  

 

Tutkimuksen toisena tavoitteena on määrittää case-organisaation erityisvaatimukset rakennettavalle CRM-

järjestelmälle. Vaatimusmäärittely suoritetaan haastattelemalla Oulun yliopiston Teknillisen tiedekunnan 

tutkimusyksiköiden johtajat. Haastatteluissa kartoitetaan myös asiakashallinnan nykytilannetta sekä tapoja, joilla 

kumppanitietoja säilytetään ja miten heille viestitään. Tärkeimpänä löydöksenä voidaan pitää systemaattisen 

asiakashallinnan puutetta liki jokaisessa tutkimusyksikössä. Myöskään viestintää tutkimusyksiköiden tärkeimmille 

yhteistyökumppaneille ei ole yksiköissä, muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta, systematisoitu.  

 

Asiakashallinnan ja CRM-järjestelmien teoreettisen tarkastelun sekä haastattelututkimuksen pohjalta tutkimuksessa 

luodaan konstruktio, jonka avulla voidaan suunnitella CRM-järjestelmän implementointi case-organisaatiossa. 

Konstruktion perusteella case-organisaatiolle voidaan antaa ehdotus käyttöönottoprojektin resursoinnista sekä uuden 

CRM-projektiryhmän rooleista ja vastuista. Diplomityössä rakennetaan myös CRM-käyttöönoton prosessikaavio 

case-organisaatiossa sekä annetaan esimerkkejä muutosviestinnän toteutuksesta käyttöönoton aikana ja sen jälkeen. 

Tämän lisäksi tutkimuksessa tunnistettiin käyttöönoton onnistumisen kulmakivet, jotka ovat: johdon tuki ja 

sitoutuminen, resursointi, uudet prosessit ja käytänteet sekä mittarointi ja käytön seuraaminen. Näiden toteutumiseen 

tulee kiinnittää erityistä huomiota, sillä niiden merkitystä case-organisaation CRM-käyttöönoton onnistumiselle ei 

voi vähätellä. 
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Abstract 

Customer Relationship Management and CRM systems have traditionally been used exclusively by companies, but 

nowadays higher education institutions and research organizations are showing an increasing interest in managing 

their customers systematically. Universities are implementing CRM systems to help them build and maintain 

relationships with their students, research partners, and financiers.  

 

Customer Relationship Management (CRM) refers to how an organization manages its customers in order to improve 

their relationship and to create value to both parties. CRM is based on high-quality customer-related data, and it is 

enabled by information technology, which in practice means using a CRM system within an organization.  

 

The purpose of this Master’s Thesis is to create a CRM system implementation plan for the case organization, 

University of Oulu’s Faculty of Technology. This study aims to clarify the description of Customer Relationship 

Management, the utilization of CRM systems, and the case organization’s requirements for the new CRM system. 

Based on this information, a CRM implementation plan for the case organization is created as an empirical solution.         

 

This study is based on Customer Relationship Management and CRM systems’ theoretical framework. In addition, 

the literature review delves into Key Account Management (KAM), Change Management, data privacy in CRM 

systems, and the unique characteristics of research organizations’ CRM applications. According to the 

comprehensive literature review, CRM system implementation in a research organization results in the following 

significant benefits: the contact information of important stakeholders will be stored in the system, useful customer 

data will accumulate over time, and communication processes will be more effective and easier to manage. 

 

The second objective of this Master’s Thesis is to define the case organization’s requirements for the new CRM 

system. The system’s specifications were researched by interviewing the directors of the Faculty of Technology’s 

Research Units. In the semi-structured interviews, the current status of the Research Units’ CRM was investigated, 

as well as the ways how the units communicate with their customers. The most important finding from the interviews 

was the lack of systematic approach to CRM in the Research Units. Moreover, the communication between the 

Research Unit and its stakeholders was not systematic, apart from a couple of units. 

 

Based on the study’s theoretical framework and the results of the interviews, a construct is developed which can be 

utilized to create a CRM implementation plan for the case organization. Using this construct, the case organization 

can be given a proposition on how to allocate resources during the CRM implementation, and which new CRM-

related job roles could be created. In this Master’s Thesis, a process chart for the case organization’s CRM 

implementation is also formulated, alongside guidelines for change communications before, during and after the 

CRM implementation. Furthermore, the four most important factors for the case organization’s CRM implementation 

are identified. These factors are: management support and commitment, adequate resource allocation, new processes 

and policies, and measuring and monitoring CRM system usage. In order to succeed in the CRM implementation, 

the case organization should pay special attention to the aforementioned crucial factors. 

 

 

 

 

Keywords: CRM, CRM system, research organization 
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1 JOHDANTO 

Tässä diplomityössä paneudutaan asiakashallintajärjestelmän rakentamiseen ja 

käyttöönottoon case-organisaatiossa. Johdanto-luvussa esitellään työn teoreettinen tausta 

sekä tutkimuskysymykset, tavoitteet ja rajaukset. Tämän lisäksi kuvataan työn 

toteutustapa sekä aineiston kerääminen. 

1.1 Tutkimuksen tausta 

Asiakashallinta ja CRM-järjestelmät ovat perinteisesti kuuluneet liike-elämän 

työkalupakkiin, mutta nykyään myös koulutus- ja tutkimusorganisaatiot ovat ottamassa 

enenemässä määrin käyttöön CRM-järjestelmiä ja asiakaslähtöisiä toimintatapoja. 

Yliopistojen välinen kilpailu opiskelijoista, yhteistyökumppaneista sekä rahoituksesta on 

lisännyt tarvetta kehittää ja järjestelmällistää asiakashallintaa myös yliopistomaailmassa. 

(Badawood 2016) Tämä tutkimus on olennainen osa Oulun yliopiston Teknillisen 

tiedekunnan CRM-projektia, joka aloitettiin tammikuussa 2018, kun yliopiston 

erillisyksikkö CEE (Centre for Environment and Energy) liitettiin Tuotantotalouden 

tutkimusyksikköön, osaksi Teknillistä tiedekuntaa. CEE:ssä oli ollut käytössä CRM-

järjestelmä, ja sen tuomat moninaiset hyödyt asiakashallinnan kehittymisessä ja 

viestinnän tehostumisessa haluttiin myös Teknilliseen tiedekuntaan. 

1.2 Tutkimuskysymykset, tavoitteet ja rajaukset 

Tämän diplomityön tarkoituksena luoda implementointisuunnitelma Microsoft Dynamics 

365 -asiakashallintajärjestelmän käyttöönottoon case-organisaatiossa; Oulun yliopiston 

Teknillisessä tiedekunnassa. Tutkimuksen aluksi perehdytään asiakashallintaan ja 

asiakashallintajärjestelmiin liittyvän kirjallisuuteen. Samanaikaisesti kartoitetaan 

organisaation tarpeet ja arvioidaan asiakashallintajärjestelmän käyttöönoton 

toteuttamisvaihtoehdot. Myös Microsoft Dynamics 365 -asiakashallintajärjestelmän 

käyttö ja ominaisuudet opetellaan saatavilla olevasta aineistosta. Tämän tiedon 

perusteella kuvataan empiirinen ratkaisu asiakashallintajärjestelmän rakentamisesta ja 

käyttöönotosta case-organisaatiossa.  
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Diplomityön tutkimusta jäsennetään seuraavien tutkimuskysymyksien avulla: 

 TK1: Mitä on asiakashallinta ja mikä merkitys CRM-järjestelmillä on organisaation 

asiakashallintaan? 

 

 TK2: Mitkä ovat asiakashallintajärjestelmän rakentamisen vaatimukset Oulun 

yliopiston Teknilliselle tiedekunnalle? 

 

 TK3: Miten tutkimusorganisaation asiakashallintajärjestelmä tulee rakentaa ja 

implementoida? 

Tässä diplomityössä pääpaino on empiirisellä ratkaisulla case-organisaation ongelmaan. 

Tämän vuoksi työssä on tehty selviä rajauksia. Tarkoituksena ei ole kuvata yleispätevää 

ratkaisua, kuinka asiakashallintajärjestelmä tulee rakentaa ja käyttöönottaa kaikissa 

tapauksissa, sillä jokainen CRM-järjestelmäprojekti on ainutkertainen ja erilainen. 

Lähtökohtina ovat olleet Oulun yliopiston Teknillisen tiedekunnan uniikit tarpeet ja 

tutkimusorganisaation erityispiirteet, minkä pohjalta empiiristä ratkaisua on alettu 

työstää.   

1.3 Tutkimuksen toteutus 

Tutkimus toteutetaan noudattaen konstruktiivista tutkimusotetta, joka tähtää aina jonkin 

reaalimaailman ongelman ratkaisuun. Ratkaisua kutsutaan konstruktioksi, joka voi 

tarkoittaa esimerkiksi jotain uutta mallia, diagrammia tai järjestelmää, joka on innovoitu 

ja kehitetty tutkimuksen myötä. Konstruktio tulee olla sidottu olemassa olevaan 

teoreettiseen tietämykseen, ja empiiriset löydökset pitää voida heijastaa takaisin teoriaan. 

(Lukka 2000) Kuvassa 1 on esitetty konstruktiivisen tutkimuksen keskeiset elementit 

mukaillen Kasasta et al. (1991). 
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Kuva 1. Konstruktiivisen tutkimuksen keskeiset elementit (mukaillen Kasanen et al. 1991). 

Ensimmäiseksi työssä paneudutaan aiheeseen liittyvään kirjallisuuteen, jonka pohjalta 

saadaan vastaus ensimmäiseen tutkimuskysymykseen. Toista tutkimuskysymystä on 

alettu ratkaista perehtymällä kirjallisuuden lisäksi myös case-organisaation aineistoon. 

Tämän lisäksi case-organisaation henkilöstöä on haastateltu. Viimeisen 

tutkimuskysymyksen ratkaisuun on käytetty kaikkea ennalta mainittua tietoa, minkä 

perusteella on luotu konstruktio siitä, miten järjestelmä tulee rakentaa ja implementoida 

case-organisaatioon. Tämän diplomityön tutkimusprosessi on mallinnettu kuvaan 2. 

Koko työn aikajana on kuvattu liitteessä 1. 

Kuva 2. Diplomityön tutkimusprosessi. 
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2 ASIAKASHALLINTA  

Asiakashallinta, eli Customer Relationship Management (CRM), on suhteellisen uusi 

käsite, joka vakiintui kielenkäyttöön vasta 1990-luvulla. Muita alalla käytettyjä termejä 

ovat asiakassuhteen johtaminen, asiakkuuksien johtaminen ja asiakaspalvelu. (Oksanen 

2010) Tässä työssä käytetään käsitteitä asiakashallinta, asiakashallintajärjestelmä ja 

CRM. 

2.1 Asiakashallinta eli CRM käsitteenä 

Varsinkin IT-alalla CRM-käsitettä on yleensä pidetty synonyyminä asiakashallintaan 

liittyvälle tietojärjestelmälle, vaikka käsite pitää sisällään paljon muutakin (Buttle 2009). 

Oksasen (2010) mukaan asiakashallinta voi tarkoittaa ainakin seuraavia asioita: 

 Käsite toimintatavoille ja tietojärjestelmille, joilla organisaatio järjestelmällisesti 

hallitsee asiakkuuksiaan. 

 Prosessi, jolla hallita kaikkia asiakaskohtaamisia. 

 Lähestymistapa asiakkaiden tunnistamiseen, hankkimiseen ja niistä kiinni pitämiseen. 

 Liiketoiminnan tietojärjestelmä, jonka avulla suunnitellaan, aikataulutetaan ja 

johdetaan markkinointi-, myynti- ja asiakaspalvelutoimintaa. 

 Liiketoimintastrategia, jolla maksimoidaan asiakkaiden kannattavuus, tuotot ja 

tyytyväisyys. 

Oksanen (2010) korostaa, että asiakashallintaan kuuluu CRM-tietojärjestelmän 

käyttämisen lisäksi aina strategisia ja käytännön toimia asiakassuhteen hoitamiseen 

liittyen. Myös Buttle (2009) on kuvannut asiakashallintaa samankaltaisesti: ”CRM on 

liiketoimintastrategian ydin, joka integroi sisäiset prosessit ja funktiot sekä ulkoiset 

verkostot luoden ja toimittaen arvoa kohdennetuille asiakkaille tuottaen voittoa. Sen 

pohjana on korkealaatuinen asiakasdata ja mahdollistajana informaatioteknologia.” CRM 

voidaan jaotella edelleen strategiseen, operatiiviseen, analyyttiseen ja kollaboratiiviseen 

asiakashallintaan (Buttle 2009). Kuvassa 3 on havainnollistettu asiakashallinnan osa-

alueet ja niiden väliset vuorovaikutussuhteet Vogtin (2008) mukaan. 
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Kuva 3. Asiakashallinnan osa-alueet ja niiden väliset vuorovaikutussuhteet (mukaillen 

Vogt 2008). 

2.1.1 Strateginen CRM 

Perinteisesti yrityksen liiketoiminnan suuntautuminen on jaoteltu tuote-, tuotanto- tai 

myyntikeskeiseksi (Kotler 2000). Strateginen CRM keskittyy asiakaskeskeisen 

liiketoimintakulttuurin luomiseen. Yrityksen resursseja tulee kohdentaa toimintoihin, 

jotka tuottavat eniten arvoa tärkeille asiakkaille. (Buttle 2009) Kaikki asiakkaat eivät ole 

samanarvoisia, ja yrityksen pitääkin jatkuvasti arvioida ja priorisoida asiakkaitaan, jotta 

pitkien ja tuottoisien asiakassuhteiden luominen on mahdollista (Zablah et al. 2004). 

2.1.2 Operatiivinen CRM 

Operatiivinen CRM painottuu käytännön toimiin asiakassuhteiden parantamiseksi. Se 

käsittää kaikki suoraan asiakkaaseen vaikuttavat toiminnot kuten myynnin, 

markkinoinnin ja asiakaspalvelun. (Foss et al. 2008) Erilaisilla CRM-järjestelmillä 

voidaan automatisoida asiakkaan kanssa tapahtuvia liiketoimintaprosesseja. Tällaisia 

ovat markkinoinnin automaatio (engl. Marketing automation, MA), myynnin automaatio 
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(engl. Sales-force automation, SFA) ja palveluiden automaatio (engl. Service automation, 

SA). (Buttle 2009) 

Markkinoinnin automaatio pyrkii tietoteknisin sovellutuksin automatisoimaan 

päivittäisiä markkinoinnin työtehtäviä liittyen muun muassa sähköpostin ja sosiaalisen 

median käyttöön sekä Web-analytiikkaan (HubSpot 2018). Sitä voidaan käyttää myös 

tarkasti kohdennetuiden markkinointikampanjoiden suunnitteluun ja hallintaan. 

Mahdollisista asiakkaista kerätään tietoa sekä aktiivisin että passiivisin keinoin. 

Aktiivisia keinoja ovat suorat kysymykset, esimerkiksi ”haluaisitko oppia lisää tästä 

aiheesta?” tai ”toivoisitko, että asiakaspalvelumme ottaa sinuun yhteyttä?” Passiiviset 

keinot pohjautuvat sen sijaan Web-analytiikkaan, joka mahdollistaa käyttäjän toimien, 

kuten klikkausten, hakusanojen ja ostotapahtumien, seurannan. (Järvinen & Taiminen 

2016) Kerätyn asiakasdatan perusteella markkinointia voidaan kohdentaa yksilöllisesti, 

ja jo pitkään on tiedetty, että mitä henkilökohtaisempaa ja relevantimpaa viestintä on, sitä 

paremmin se otetaan vastaan (Petty & Cacioppo 1986). 

Buttlen (2009) mukaan myynnin automaatio on toiminut perustana operatiivisen CRM:n 

kehittymiselle. Organisaation myyntiprosessi voidaan jaotella edelleen osaprosesseiksi, 

kuten liidien hallintaan, tarjousten tekemiseen sekä varsinaiseen myyntivaiheeseen. 

Näistä kerätyn datan perusteella voidaan myyntiprosessia automatisoida, esimerkiksi 

kohdentamalla potentiaalisia asiakkaita sopivimmille myyjille ja luomalla ennusteita 

kysynnälle. Bush et al. (2005) korostavat sitä, että myyntihenkilökunta tulee perehdyttää 

hyvin ohjelmistoihin, joilla myynnin automaatiota tehdään. Mikäli myyjät eivät osaa tai 

ole kiinnostuneita automaatio-ohjelmiston käytöstä, jäävät myös tulokset vajavaisiksi.  

Palveluiden automaatiolla tarkoitetaan organisaation asiakaspalvelun ja muiden 

samankaltaisten palveluiden automatisointia, tuli yhteydenotto sitten puhelimitse, 

Internetin välityksellä tai kasvotusten (Buttle 2009). Yksi yleisimmistä palveluiden 

automaatioteknologioista on käyttäjän itse matkapuhelimellaan suorittamat 

puhelunohjaukset; esimerkiksi, näppäile numero yksi, jos asiasi koskee modeemeita, tai 

näppäile numero kaksi, jos asiasi koskee tulostimia. Näin puhelu saadaan ohjattua 

suoraan asianomaiselle henkilölle. Muita enenevässä määrin yleistyviä teknologioita ovat 

tekoälyyn perustuvat chatbotit, jotka voivat vastata asiakkaan tiedusteluihin mihin 

vuorokauden aikaan tahansa, kaikkina vuoden päivinä. Chatbotit osaavat ratkaista 

yksinkertaisimmat asiakastarpeet, kuten auttaa ohjelmistojen asentamisessa, 
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vianetsinnässä tai vaikka lentolippujen ostamisessa. Näin oikeat asiakaspalvelijat voivat 

keskittyä vaativimpien asiakastarpeiden hoitamiseen. On arvoitu, että vuoteen 2020 

mennessä jopa 85 %:a kaikesta asiakaskanssakäymisestä hoidetaan täysin ilman 

ihmiskontaktia. (Schneider 2017) 

2.1.3 Analyyttinen CRM 

Analyyttinen CRM kerää ja tuottaa tietoa asiakkaista, jonka perusteella voidaan tehdä 

strategisia ja operatiivisia päätöksiä. Organisaation sisäistä asiakastietoa saadaan 

esimerkiksi myyntitiedoista (asiakkaan ostohistoria), talousluvuista (asiakkaan 

maksuvalmius ja luottoluokitus), markkinointi- ja asiakaspalvelutiedoista sekä 

asiakkaiden segmentoinnista. (Buttle 2009) Asiakassegmentointi voi Doylen (2005) 

mukaan olla hyvinkin tarkkaa, pitäen sisällään tietoja esimerkiksi asiakkaan 

elämäntilanteesta, asenteista, lähipiiristä ja kotiseudusta.  

Organisaation operatiivista dataa sekä muun muassa myynti- ja asiakastietoja voidaan 

kerätä erilliseen moniulotteiseen tietovarastoon (engl. data warehouse), jonne 

ajantasainen tieto tallennetaan helposti analysoitavassa muodossa (Khan et al. 2012). 

OLAP-prosessointi (engl. online analytical processing) on yksi tapa etsiä relevanttia 

tietoa tietovarastosta (Micu et al. 2018). OLAP-menetelmän tehokkuus perustuu siihen, 

että dataa voidaan analysoida monesta eri näkökulmasta. Halutessa tietoa voidaan etsiä 

esimerkiksi tietyltä aikaväliltä, tietystä asiakassegmentistä tai tietyistä tuotteista. (Parekh 

2013) Tämä on mahdollista moniulotteisten tietokantojen ansiosta, joissa data ja sen 

väliset suhteet on rakennettu kolmiulotteiseen muotoon, eli niin sanotuiksi datakuutioiksi. 

Tämän avulla datan käsittely ja analysointi on perinteisiä relaatiotietokantoja nopeampaa. 

(Collins 2003) 

Tiedonlouhinta (engl. data mining) on toinen tapa etsiä relevanttia tietoa suuresta 

määrästä dataa hyödyntäen matemaattisia algoritmisovelluksia ja -työkaluja. Handin ja 

muiden (2001) mukaan tiedonlouhinta on erityisesti tarkoitettu löytämään ennalta-

arvaamattomia yhteyksiä datasta, jotka voidaan tiivistää hyödylliseen muotoon. Ilman 

tiedonlouhintatyökaluja suurten tietovarastojen dataa olisi liki mahdotonta analysoida 

tehokkaasti (Agal 2015). Huomionarvoista Rygielskin et al. (2002) mukaan on se, että 

kaikki tiedonlouhintatyökaluilla löydetyt yhteydet eivät välttämättä ole merkittäviä, vaan 

louhittu data pitää myös analysoida ja validoida, jotta sitä voidaan käyttää hyväksi 

päätöksenteossa.  
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2.1.4 Kollaboratiivinen CRM 

Kollaboratiivinen CRM perustuu kanssakäymisen ja viestinnän parantamiseen sekä 

asiakkaan että muiden tilaus-toimitusketjun jäsenten välillä. Tähän kuuluu myös 

organisaation sisäisen viestinnän kehittäminen, jolloin asiakastietoa jaetaan kaikille 

relevanteille organisaation jäsenille. (Kracklauer & Mills 2004) Esimerkiksi 

kuluttajatuotteita valmistava yritys ja tuotteiden jälleenmyyjä voivat hyödyntää 

kollaboratiivista asiakashallintaa tekemällä yhteisiä markkinointikampanjoja, 

tuotekehitystä, varastonhallintaa ja markkinatutkimuksia (Buttle 2009). Organisaatioiden 

välinen yhteistyö kasvattaa tutkitusti molempien osapuolten tuottavuutta, mikä edelleen 

lisää organisaatioiden kannattavuutta (Alavi 2013). 

2.2 CRM-järjestelmät 

Asiakashallinta yhdistetään yleensä vahvasti tietojärjestelmiin, sillä tietojärjestelmät 

auttavat asiakastietojen keräämisessä, säilyttämisessä ja analysoimisessa (Buttle 2009). 

Laudon ja Laudon (2012) määrittelevät tietojärjestelmäksi teknisen järjestelmän, joka 

kerää, prosessoi, säilyttää ja jakaa informaatiota, ja joka koostuu toisiinsa integroiduista 

komponenteista. Tietojärjestelmät voivat sisältää tietoa muun muassa ihmisistä, 

tuotteista, paikoista sekä yrityksen sisäisistä ja ulkoisista sidosryhmistä. 

Tietojärjestelmästä saatua informaatiota käytetään päätöksenteossa sekä organisaation 

hallinnassa. Tässä tapauksessa informaatiolla tarkoitetaan jo käsiteltyä dataa, josta on 

hyötyä päätöksenteossa. Data sen sijaan on jalostamatonta tietoa, jota kerätään erilaisista 

lähteistä prosessointia varten. Tietojärjestelmien toiminta perustuu siis raakadatan 

prosessoimiseen organisaatiota hyödyttäväksi informaatioksi. (Laudon & Laudon 2012) 

CRM-järjestelmiin kerätään asiakastietoa organisaation sisäisistä ja ulkoisista 

asiakkaista, jonka jälkeen tieto kerätään yhteen paikkaan prosessoitavaksi. CRM-

järjestelmään kerättyä tietoa organisaatio voi käyttää helpottamaan päätöksentekoa sekä 

asiakassuhteiden hallintaa. (Laudon & Laudon 2012) Asiakashallintaa voidaan 

organisaatioissa lähestyä monesta eri tulokulmasta, mikä on nähtävissä kuvasta 4. 

Kapeimmillaan määriteltynä asiakashallinta on yksittäisten teknologiaratkaisujen 

käyttämistä liiketoiminnallisten ongelmien ratkaisuun. Laajimmillaan asiakashallinta 

nähdään strategisena ja kokonaisvaltaisena lähestymistapana, joka määrittelee koko 

organisaation toimintaa asiakassuhteiden hallitsemiseksi ja arvon tuottamiseksi. (Payne 

& Frow 2005) Sekä Payne ja Frow (2005) että Goldenberg (2000) korostavat, että 
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asiakashallinta tulee aina nähdä laajempana kokonaisuutena kuin pelkkänä 

teknologiaratkaisuna, mikäli CRM-järjestelmäprojektin halutaan onnistuvan. 

 Kuva 4. CRM-jatkumo (mukaillen Payne & Frow 2005).  

2.2.1 CRM-järjestelmän hyödyt 

Pitkäaikaisten asiakassuhteiden luominen ja ylläpitäminen on tuottavampaa 

organisaatioille kuin uusien asiakkaiden hankkiminen. Asiakashallintajärjestelmät 

mahdollistavat kokonaisvaltaisen asiakassuhteiden hallinnan, tärkeimpien asiakkaiden 

tunnistamisen ja monipuolisten asiakasviestintäkanavien hyödyntämisen. (Nguyen & 

Mutum 2012) Kirjallisuuden perusteella tutkijat ovat tunnistaneet seitsemän ydinhyötyä, 

joita asiakashallintajärjestelmät tuovat organisaatiolle. Näihin ydinhyötyihin on viitattu 

useita kertoja monien eri tutkijoiden toimesta. Richardsin ja Jonesin (2008) mukaan 

asiakashallintajärjestelmän ydinhyödyt organisaatoille ovat: 

1. kannattavien asiakkaiden tunnistaminen, 

2. kokonaisvaltainen tarjonta eri viestintäkanavilla, 

3. myynnin tehokkuuden ja vaikuttavuuden parantuminen, 

4. yksilöllinen markkinointiviestintä, 

5. kustomoidut tuotteet ja palvelut, 

6. asiakaspalvelun tehokkuuden ja vaikuttavuuden parantuminen sekä 

7. hinnoittelun parantuminen. 

Ensimmäinen hyöty asiakashallintajärjestelmistä on kannattavien asiakkaiden 

tunnistaminen. Tästä hyötyy niin asiakashallintajärjestelmää käyttävä organisaatio kuin 

asiakaskin. Kannattaviin asiakkaisiin keskittyminen parantaa organisaation tuottavuutta 

ja asiakastyytyväisyyttä, ja sitä kautta arvoa luodaan molemmille osapuolille. (Richard & 

Jones 2008) Ja vaikka organisaation brändi- ja suhdepääoma ovat asiakkaille tärkeitä, 

pitkät asiakassuhteet vaativat aina toteutuakseen arvolupauksen, jonka organisaatio 

täyttää asiakkaalleen (Rust et al. 2000). 
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Asiakashallintajärjestelmien toinen ydinhyöty on kokonaisvaltainen tarjonta eri 

viestintäkanavilla. Asiakkaiden tietous organisaation brändistä, tuotteista ja palveluista 

lisääntyy, kun tietoa on saatavilla useista eri lähteistä. Tämä parantaa ja yhtenäistää 

vuorovaikutusta asiakkaan ja organisaation välillä, mikä mahdollistaa kolmannen 

ydinhyödyn, eli myynnin tehokkuuden ja vaikuttavuuden parantumisen. 

Asiakashallintajärjestelmästä myyjät saavat relevanttia tietoa hinnoista, toimitusajoista ja 

asiakashistoriasta, mikä parantaa myynnin tehokkuutta sekä luo arvoa molemmille 

osapuolille. (Richard & Jones 2008) 

Asiakashallintajärjestelmät keräävät historiatietoa asiakkaista, mitä voidaan hyödyntää 

yksilöllistä markkinointiviestintää suunnitellessa. Sheth et al. (2000) ovat käyttäneet 

yksilöllisestä markkinointiviestinnästä termiä asiakaskeskeinen markkinointi. Tällöin 

markkinoinnin fokus on yksittäisen asiakkaan tarpeiden tunnistamisessa ja niiden 

täyttämisessä, ei niinkään tuotteen tai palvelun markkinoinnissa. (Sheth et al. 2000) 

Asiakashallintajärjestelmien viides ydinhyöty, kustomoitujen tuotteiden ja palveluiden 

tarjoaminen, perustuu myös asiakashistorian hyväksi käyttämiseen. Järjestelmässä olevan 

asiakastiedon perusteella voidaan suoraan päätellä, minkälaisen tuotteen tai palvelun 

asiakas haluaa. Tämän lisäksi asiakaspalvelun laatu paranee, kun asiakkaiden tarpeista ja 

toiveista on olemassa yksilöllistä tietoa. Asiakashallintajärjestelmän avulla myös 

hinnoittelua voidaan parantaa dynaamisesti eri asiakkaiden välillä, mikä lisää sekä 

asiakastyytyväisyyttä että organisaation tuottavuutta. (Richard & Jones 2008) 

Yleisesti ottaen kaikki tietojärjestelmät, asiakashallintajärjestelmät mukaan lukien, 

voidaan nähdä tuotannontekijöinä, jotka vähentävät perinteisen manuaalisen työn 

tarvetta. Tietotekniikan hinnan laskeminen on tuonut monia uusia tietojärjestelmiä myös 

pienten organisaatioiden saataville. Informaatioteknologia mahdollistaa laajojen 

kokonaisuuksien koordinoimisen, kuten markkinoinnin, sidosryhmien hallinnan ja 

tilausten käsittelyn, hyvinkin vähäisellä henkilöstön määrällä. Eri teknologioiden ja 

tiedon avoimuuden avulla päätöksenteon ei tarvitse olla keskitettyä, vaan sitä voidaan 

jakaa myös organisaation alemmille tasoille. Ajantasaisen ja oikean tiedon jakautuminen 

mahdollisimman monelle tehostaa toimintaa koko organisaatiossa. (Laudon & Laudon 

2012)  
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2.2.2 CRM-järjestelmän valinta ja arviointi 

Tietojärjestelmäprojektit ovat laajoja ja haastavia kokonaisuuksia. Onnistuneeseen 

järjestelmäprojektiin kuuluu liiketoimintaprosessien muutoksen johtaminen, sopivan 

järjestelmän ja toimittajan valinta, järjestelmän käyttöönotto sekä valitun järjestelmän 

käytännöllisyyden ja toiminnan tarkastelu. Järjestelmän valintaan tulee kiinnittää erityistä 

huomiota, sillä uudet tietojärjestelmät voivat olla taloudellisesti organisaation suurimpia 

investointeja. (Teltumbde 2000) Myös järjestelmätoimittajan valinnalla on suuri merkitys 

projektin onnistumisen kannalta. Monesti valmiit järjestelmäpaketit eivät tarjoa parasta 

mahdollista ratkaisua organisaation tarpeisiin, vaan järjestelmää pitää räätälöidä ja 

muokata yhteistyössä toimittajan kanssa. Mikäli organisaatio ottaa uuden 

tietojärjestelmän käyttöön liian nopealla aikataululla ilman perusteellista suunnittelua ja 

testausta, saattaa sen implementointi aiheuttaa jopa enemmän haittaa kuin hyötyä. 

(Gargeya & Brady 2005) 

Verville ja Halingten (2003) ovat luoneet yleispätevän mallin tietojärjestelmän 

valintaprosessille, jonka vaiheet ja niiden väliset suhteet on esitetty kuvassa 5. 

Valintaprosessi alkaa suunnitteluvaiheella ja päättyy sopimusneuvotteluun. Muita 

vaiheita ovat tiedonetsintä, järjestelmän valinta ja arviointi sekä lopullinen valinta. 

Prosessi on luonnoltaan iteratiivinen ja monet prosessin vaiheet tapahtuvat päällekkäin. 

(Verville & Halingten 2003)  

Kuva 5. Tietojärjestelmän valinta (mukaillen Verville & Halingten 2003). 

Tietojärjestelmän valintaprosessin työläin vaihe on suunnittelu ja seuraavien vaiheiden 

valmistelu. Oman organisaation tarpeet ja vaatimukset järjestelmälle on selvitettävä 

perusteellisesti, ja vaatimusten täyttymiselle on luotava selvät ja helposti arvioitavat 

kriteerit. Tämän jälkeen aloitetaan tiedonetsintä mahdollisista järjestelmä- ja 

toimittajavaihtoehdoista. Huomionarvoista on, ettei tiedonetsintä rajoitu ainoastaan 
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prosessin alkuvaiheeseen, vaan se on jatkuvaa toimintaa, joka tukee päätöksentekoa läpi 

koko valintaprosessin. (Verville & Halingten 2003) 

Neuvottelut potentiaalisten järjestelmätoimittajien kanssa alkavat suhteellisen aikaisessa 

vaiheessa valintaprosessia, ja ne tapahtuvat päällekkäin tiedonetsinnän, valinnan ja 

arvioinnin kanssa. Mahdollisia järjestelmiä ja toimittajia arvioidaan ennalta määriteltyjen 

kriteerien perusteella, minkä pohjalta tehdään lopullinen valinta sekä järjestelmän että 

toimittajan suhteen. Tämän jälkeen toimittajan kanssa aloitetaan sopimusneuvottelut, 

jossa sovitaan tarkemmin käyttöönoton toteutuksesta, aikataulusta, budjetista ja vastuista. 

Tietojärjestelmän valintaprosessin iteratiivisen luonteen vuoksi viimehetken muutokset 

esimerkiksi toimittajan suhteen ovat mahdollisia jopa sopimusneuvottelujen 

loppusuoralla. (Verville & Halingten 2003) 

Wang ja Wei (2004) ovat luoneet perusteellisen arviointihierarkian helpottamaan 

tietojärjestelmäprojektin päätöksentekoa. Tarkoituksena on arvioida koko 

järjestelmäprojektia kolmesta eri näkökulmasta; projektin, järjestelmän ja toimittajan 

osalta. Projektinhallinnallisesti tarkasteluun otetaan kokonaiskustannukset, aikataulu 

sekä hyödyt ja riskit. Järjestelmää arvioitaessa analysoidaan sen strategista sopivuutta 

organisaatiolle, toiminnallisuutta sekä teknologisia ominaisuuksia. Toimittaja-

arvioinnissa perehdytään toimittajan kyvykkyyteen ja maineeseen, taloudelliseen 

tilanteeseen sekä suosituksiin.  Arviointihierarkia on esitetty kokonaisuudessaan kuvassa 

6. 
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Kuva 6. Tietojärjestelmien arviointihierarkia (mukaillen Wang & Wei 2004). 

Kuten ylläolevasta kuvasta nähdään, on tietojärjestelmän arviointi monimutkainen 

prosessi ja arvioitavia tekijöitä on useita. Tämän lisäksi joitakin attribuutteja, kuten 

projektin riskejä ja toimittajan kyvykkyyttä, on vaikea arvioida yksiselitteisesti tai 

numeraalisesti. Näissä tapauksissa on turvauduttava sanalliseen tai yleisluontoiseen 

arviointiin. Myös valintaa helpottavat suodattavat kysymykset on todettu toimivaksi 

keinoksi arvioida potentiaalisia järjestelmiä ja toimittajia. Wang ja Wei (2004) ovat 

koonneet muutamia esimerkkikysymyksiä, jotka voivat auttaa oikean tietojärjestelmän ja 

sen toimittajan valinnassa: 

 Mikä on budjetin ja projektin kustannusten suhde? 

 Onko järjestelmä liian monimutkainen? 

 Onko teknologia joustavaa ja toimivaa myös tulevaisuudessa? 

 Kuinka systeemin moduulit vastaavat vaatimuksiimme? 

 Maksammeko turhista ominaisuuksista? 

 Kuka on vastuussa ylläpidosta ja päivityksistä? 
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 Millaisia muita palveluita tai ohjelmistoja toimittaja tarjoaa? 

 Kuinka toimittaja on pärjännyt viimeisten vuosien aikana? 

2.2.3 CRM-järjestelmän implementointi 

Asiakashallintajärjestelmän implementointi eroaa tavallisempien tietojärjestelmien 

käyttöönotosta, sillä CRM-projekti pitää sisällään sekä uuden järjestelmän että uusien 

toimintatapojen implementoimisen organisaatiossa (Oksanen 2010). Myös Catalyst 

(2001) näkee asian samankaltaisesti ja tarkastelee CRM-järjestelmän implementointia 

ihmisten, prosessien ja teknologian näkökulmista. Tämän lisäksi se laajentaa tarkasteluun 

koko CRM-projektiympäristön, jota on havainnollistettu kuvassa 7.  

Kuva 7. CRM-projektiympäristö (mukaillen Catalyst 2001). 

Ihmisnäkökulma CRM-projektin käyttöönotossa on yhtä tärkeä kuin prosessien ja 

teknologian näkökulma, ja tarkastelun kohteena on oltava sekä organisaation työntekijät 

että asiakkaat. CRM-järjestelmän käyttöönotto synnyttää usein muutosvastarintaa, sillä 

CRM-projekti on aina suuri muutos koko organisaation orientoitumisessa. Johdon tulee 

korostaa asiakashallinnan roolia osana organisaation strategiaa sekä tukea henkilöstöä 

käyttöönotossa. (Mendoza et al. 2007) Tämä voi olla haastava tehtävä, eritoten, jos 

organisaatio on ollut ennen esimerkiksi hyvin tuote- tai valmistuskeskeinen, eikä 

asiakasnäkökulmaa ole huomioitu tarpeeksi. Myös organisaation vakiintuneiden 

käytäntöjen muuttaminen vaatii työntekijöiden vakuuttamista uuden tietojärjestelmän ja 

strategian hyödyistä ja tuloksista. (Catalyst 2001) 
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Prosessien näkökulmasta tarkastellessa keskiössä on organisaation 

asiakasvuorovaikutuksen toteutus. Tähän kuuluvat kaikki asiakkaan kanssa tapahtuva 

toiminta, kuten markkinointi, myynti ja asiakaspalvelu. (Mendoza et al. 2007) CRM-

projektilla pyritään systematisoimaan näitä prosesseja ja juurruttamaan ne organisaation 

kulttuuriin. Jotta tässä onnistutaan, täytyy organisaation tarkastella analyyttisesti ja 

kyseenalaistaen omia käytäntöjään asiakkaiden kanssa toimiessa. (Catalyst 2001) 

Teknologia mahdollistaa kokonaisvaltaisen asiakashallintastrategian käyttöönoton, 

minkä vuoksi organisaation on tunnettava uusimmat teknologiat ja niiden soveltuvuuden 

asiakashallintaan (Mendoza et al. 2007). Oman haasteensa tuo järjestelmien nopea 

kehitystahti, niiden lukumäärä sekä liki loputtomat muokkaamismahdollisuudet. Monesti 

organisaatio joutuu turvautumaan ulkopuoliseen konsulttiin ja oman henkilöstön 

kouluttamiseen, sillä CRM-järjestelmäosaamista löytyy harvoin organisaatiosta 

valmiiksi. Muita huomioitavia teknologisia näkökulmia ovat uuden CRM-järjestelmän 

sovittaminen ja integroiminen organisaation muihin tietojärjestelmiin, ylläpito, päivitys 

ja tietotekninen tuki. Näiden lisäksi asiakasdatan laatuun on kiinnitettävä erityistä 

huomiota asiakasrekisteriä rakennettaessa. (Catalyst 2001) 

Projektiryhmän kokoaminen on erittäin tärkeä osa CRM-järjestelmän käyttöönottoa. 

Ryhmän tehtävänä on saada projekti onnistuneesti toteutettua ennalta määriteltyjen 

tavoitteiden ja vaatimusten mukaisesti. Oksanen (2010) esittelee CRM-projektin roolit ja 

tehtävät taulukossa 1. 

Taulukko 1. CRM-projektin roolit ja vastuut (Oksanen 2010). 

Rooli Vastuu 

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. 
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2.3 Avainasiakashallinta 

Toimintatavoista, joilla organisaatio hallitsee kaikista tärkeimpiä asiakkuuksiaan, 

käytetään kirjallisuudessa useita eri nimityksiä, kuten avainasiakashallinta, 

avainasiakkuuksien johtaminen (engl. Key Account Management, KAM) ja strategisten 

asiakkuuksien johtaminen (engl. Strategic Account Management) (Ojasalo 2001). Tässä 

tutkimuksessa käytetään termiä avainasiakashallinta. 

2.3.1 Avainasiakashallinta eli KAM käsitteenä 

Avainasiakkaat ovat organisaatiolle kaikista arvokkaimpia ja strategisesti tärkeimpiä 

asiakkaita. Asiakkuuksien arvokkuuteen vaikuttavat muun muassa taloudellinen 

kannattavuus, potentiaaliset uudet liiketoimintamahdollisuudet, pitkäkestoisuus sekä 

asiakkuuden strateginen arvo organisaatiolle. Avainasiakashallinta on yrityksille 

erityisen tärkeää, sillä muutamat avainasiakkaat luovat yleensä varsin suuren osan 

yrityksen liikevaihdosta. (Storbacka et al. 2000) Tämän vuoksi yrityksen tulisi tarjota 

avainasiakkailleen heidän tarpeisiin räätälöityjä tuotteita ja palveluita sekä luoda 

pitkäkestoisia kumppanuussuhteita heidän kanssaan. Onnistuessaan tämä hyödyttää 

taloudellisesti molempia osapuolia, sekä luo mahdollisuuksia uudelle liiketoiminnalle. 

(McDonald et al. 1997)  

Avainasiakashallinta poikkeaa perustavanlaatuisesti organisaation vähemmän tärkeiden 

asiakkuuksien hallinnasta, sillä avainasiakashallinnan painopiste ei ole lyhyen tähtäimen 

tai yksittäisten liikevoittojen seuraamisessa, vaan pitkäaikaisten kumppanuussuhteiden 

luomisessa (Buttle 2009). Myös Davies ja Ryals (2010) korostavat, että 

avainasiakashallinta ei ole yksittäinen implementoitavissa oleva asia, vaan jatkuvaa ja 

koko ajan kehittyvää toimintaa. Avainasiakashallinnan käyttöönotto voi kestää vuosia, ja 

se vaatii koko organisaation sitoutumista, henkilöstön uudelleenkouluttamista ja 

kokonaisvaltaista toimintatapojen muutosta. (Davies & Ryals 2010). Tämän vuoksi 

suurissa organisaatioissa perustetaan usein oma avainasiakastiimi, jota johtaa 

avainasiakaspäällikkö. Avainasiakastiimin vastuulla on päivittäinen kanssakäyminen ja 

vuorovaikutus avainasiakkaiden kanssa. Hyvät suhteet avainasiakkaisiin vaativat 

avainasiakaspäälliköltä syvää ymmärrystä asiakkaan liiketoiminnasta, päätöksenteosta, 

strategiasta ja organisaatiorakenteesta. Monesti avainasiakaspäällikkö tuntee asiakkaansa 

myös henkilökohtaisella tasolla. (Ala-Mutka & Talvela 2004) 
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Keskitetty liiketoiminta avainasiakkaiden kanssa tarjoaa asiakassuhteen molemmille 

osapuolille mahdollisuuksia parantaa tehokkuuttaan ja kannattavuuttaan. Tiivis, 

strateginen yhteistyö mahdollistaa muun muassa osaamisen, teknologian ja tietokantojen 

jakamisen asiakassuhteen molemmilla puolilla. Kun luottamus on rakennettu, ja 

osapuolet tuntevat hyvin toisensa, voidaan liiketoimintaa virtaviivaistaa, mikä säästää 

molempien osapuolten työmäärää, kuluja ja resursseja. (Buttle 2009)  

2.3.2 Avainasiakashallinnan osatekijät 

Ojasalo (2001) on määritellyt avainasiakashallinnan koostuvan neljästä eri osatekijästä, 

jotka on esitetty kuvassa 8. Ensimmäiseksi organisaation tulee tunnistaa sekä nykyisistä 

että potentiaalisista uusista asiakkaista ne, jotka ovat organisaatiolle strategisesti ja 

tulevaisuudennäkymien kannalta kaikista tärkeimpiä. Jotta organisaatio voi tunnistaa 

omat avainasiakkaansa, täytyy asiakkuuksien strategisen ja taloudellisen tärkeyden 

mittaamiseen määritellä tarkat kriteerit. (Ojasalo 2001) Yleisiä tarkastelukriteerejä ovat 

muun muassa myyntivolyymi asiakkaalle, strategisten resurssien käyttö, asiakassuhteen 

historia, toimittajan osuus asiakkaan kaikista ostoista sekä asiakkaan kannattavuus. Myös 

muutoksia asiakkaan liiketoimintaympäristössä sekä kasvupotentiaalia tulee arvioida. 

(Campbell & Cunningham 1983). Kun avainasiakkaat on tunnistettu, heidän 

ominaisuuksiaan analysoidaan ennalta määriteltyjen parametrien avulla. Tarkastelussa 

voi olla esimerkiksi asiakassuhteen historia, asiakkaan taloudellinen tilanne sekä 

molempien osapuolten strategia visio ja tavoitteet. (Ojasalo 2001) 

Kuva 8. Avainasiakashallinnan osatekijät (mukaillen Ojasalo 2001). 

Avainasiakkaiden analysoinnin perusteella organisaatio voi luoda ja valita sopivat 

strategiat kullekin avainasiakkaalleen. Strategian valintaan vaikuttaa suuresti 

organisaation ja asiakkaan väliset voimasuhteet. Monesti organisaatio ei voi yksin päättää 

toteutettavaa strategiaansa, vaan asiakkaan kanssa täytyy tehdä kompromisseja strategian 

valinnassa. Joissain tapauksissa asiakkaan etu tulee asettaa organisaation edun edelle, 



26 

jotta avainasiakassuhde saadaan säilytettyä. Strategian lisäksi myös organisaation 

operatiivisten toimintojen, organisaatiorakenteen, henkilöstön ja viestinnän tulee tukea 

pitkäaikaisten asiakassuhteiden muodostumista. Näitä kyvykkyyksiä tulee kehittää, 

kontrolloida ja implementoida avainasiakassuhteiden parantamiseksi ja ylläpitämiseksi. 

(Ojasalo 2001) 

2.3.3 Avainasiakashallinta asiakashallintajärjestelmässä 

Asiakashallintajärjestelmät hyödyttävät ja helpottavat avainasiakashallintaa, sillä kun 

kaikki asiakastieto on koottu yhteen paikkaan, on se organisaation laajuisesti ja helposti 

saatavilla analysointia varten. Tämä tieto, kuten esimerkiksi asiakashistoria, 

avainasiakassuhteen nykytila ja avainasiakkaan tarpeet, on ensiarvoisen tärkeää 

avainasiakashallinnan onnistumisen kannalta. (Salojärvi & Sainio 2015) CRM-

järjestelmät antavat valmiuksia myös päivittäiseen vuorovaikutukseen avainasiakkaiden 

kanssa. Useisiin asiakashallintajärjestelmiin voidaan integroida sähköpostisovelluksia 

sekä muita kommunikointityökaluja ja liiketoimintaa parantavia ratkaisuja, jotka 

helpottavat saumattomien asiakaskohtaamisien luomista. (Storbacka et al. 2000) 

2.4 Muutosjohtaminen osana asiakashallintaprojektia 

Menestyäkseen nykypäivän globaaleilla ja ankarasti kilpailuilla markkinoilla 

organisaation on oltava joustava ja mukautumiskykyinen. Parhaiten pärjäävät ne 

organisaatiot, jotka eivät ainoastaan mukaudu liiketoimintaympäristönsä muutoksiin, 

vaan pyrkivät itse aktiivisesti muuttumaan ja parantamaan toimintojaan. Organisaation 

muutoksessa tarvitaan muutosjohtamista, johon sisältyy muutosprosessin suunnittelu, 

hallinta ja toteuttaminen. (Kvist & Kilpiä 2006) Muutosprosesseja on olemassa 

monenlaisia, kuten tietotekniset muutokset, henkilöstö- ja organisaatiomuutokset, sekä 

kokonaisvaltaiset muutokset organisaation toimintatavoissa ja -kulttuurissa. Liki kaikkia 

muutosprosesseja kuitenkin yhdistää organisaation halu parantaa toimintojansa 

selvitäkseen kilpailusta yhä haastavammilla markkinoilla. (Kotter 1995)  

Oksanen (2010) näkee muutosjohtamisen olevan olennainen osa asiakashallintaprojektia: 

”CRM-käyttöönotto on perusluonteeltaan muutoksen johtamista.” CRM-projektissa 

muuttuvat sekä käytettävät tietotekniset työkalut että toimintatavat, ja joskus myös 

organisaatiorakenne voi muuttua projektin edetessä. Johdon tulee kyetä viestiä muutos ja 

ajamaan se läpi koko organisaatiossa. Päivittäistason johtaminen ja muutoksen 
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jalkauttaminen organisaatioon on eriarvoisen tärkeää, jotta CRM-projekti saadaan 

läpivietyä onnistuneesti. CRM-omistajan ja johdon on näytettävä, että muutos koskettaa 

kaikkia organisaatiossa – myös heitä itseään. (Oksanen 2010) 

2.4.1 Muutos ja organisaatio 

Russell-Jones (1995) on kuvannut muutosta organisaation kehittymisenä kohti uutta tai 

aiempien toimintatapojen korvaamista uusilla. Toisaalta muutos voidaan nähdä 

normaalina ja jatkuvana olotilana, sekä luonnollisena reaktiona muualla tapahtuviin 

liikkeisiin. Vaikka muutoksesta on useita eri määritelmiä, kyse on aina pohjimmiltaan 

siitä, etteivät asiat jää muutoksen jälkeen ennalleen. Tarve muutokselle voi syntyä 

esimerkiksi uusien mahdollisuuksien hyödyntämisestä tai toiminnassa havaitun puutteen 

tai vian korjaamisesta. (Kvist & Kilpiä 2006) Yritysmaailmassa muutostarpeita 

synnyttävät muun muassa asiakkaiden vaatimukset, kilpailijoiden toiminta, muutokset 

teknologiassa tai hinnoissa sekä lainsäädäntö ja määräykset. Muutoksella pyritään 

parantamaan yrityksen kilpailukykyä ja menestystä sekä varmistamaan pitkän aikavälin 

toiminta. (Russell-Jones 1995)  

Muutoksia on olemassa kaiken kokoisia, pienistä parannuksista aina kokonaisvaltaisiin 

toimintatapojen muutoksiin. Anderson ja Anderson (2002) jakavat muutokset kolmeen 

eri perustyyppiin: 

1. pieni muutos eli parannus, 

2. keskisuuri muutos eli uudistus, 

3. suuri muutos eli muodonmuutos. 

Parannuksessa organisaation toimintaa kehitetään pienimuotoisesti ilman merkittäviä 

organisatorisia tai toimenkuvallisia muutoksia uudistamalla esimerkiksi yksittäistä 

prosessia tai ilmiötä. Parannus voi koskea esimerkiksi valmistusprosessin pullonkaulojen 

tunnistamista ja niiden kehittämistä. Jatkuvan parantamisen periaatteen mukaisesti 

organisaatio voi vastata nopeasti pieniin muutoksiin liiketoimintaympäristössään. 

(Anderson & Anderson 2002) 

Uudistuksessa organisaation olemassa olevia rakenteita tai toimintatapoja ei yritetä 

kehittää, vaan ne korvataan täysin uudella mallilla tai tavalla työskennellä. Tällä vastataan 

joko suuriin sisäisiin vaatimuksiin tehostaa ja muuttaa organisaation toimintoja tai 
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huomattaviin liikahduksiin organisaation liiketoimintaympäristössä. Esimerkkejä 

uudistuksista ovat muun muassa uusien tietojärjestelmien käyttöönotot, korvaavien 

tuoteryhmien luominen ja pienet yrityskaupat. Ennen uudistusprosessin alkua on tärkeää 

määritellä tarkasti tavoitetila, johon uudistus tähtää, sekä ne keinot, joilla muutos saadaan 

onnistuneesti läpivietyä organisaatiossa. (Anderson & Anderson 2002) 

Muodonmuutoksen tarkoituksena on kokonaisvaltainen ja strateginen muutos 

organisaation ajattelutapoihin, kulttuuriin sekä käytäntöihin. Tavoiteltu lopputila voi olla 

alussa epäselvä, ja se tarkentuu muodonmuutosprosessin edetessä. Yksi esimerkki 

muodonmuutoksesta on viime vuosina tapahtunut pankkihenkilöstön muuttuminen 

pankkivirkailijoista pankkipalveluiden myyjiksi. Toisena esimerkkinä on 

ohjelmistovalmistajien siirtyminen enenemässä määrin pilvipalveluiden tarjoajiksi on-

site-ratkaisujen sijaan. Tarve muodonmuutokselle voi syntyä muun muassa organisaation 

henkilöstömäärän kasvaessa, vahvan uuden kilpailijan myötä, asiakkaiden vähenemisen 

vuoksi tai liiketoimintaympäristön muutosten seurauksena. (Anderson & Anderson 2002) 

Muutokseen voidaan organisaation sisällä suhtautua monella eri tavalla. Yksi tapa on 

odottaa muutoksen tapahtumista ja reagoida siihen vasta pakon edessä. Päinvastainen 

tapa on muutoksen ennakoiminen ja siihen valmistautuminen hyvissä ajoin 

suunnittelemalla tulevaa muutosprosessia. Kolmas tapa on suhtautua muutokseen täysin 

välinpitämättömästi ja olla reagoimatta siihen lainkaan. (Russell-Jones 1995) Kvist ja 

Kilpiä (2006) korostavat, että kaikista menestyneimmät organisaatiot eivät ainoastaan 

pyri sopeutumaan muutokseen, vaan aktiivisesti itse etsivät mahdollisuuksia kääntää 

liiketoimintaympäristön muutoksesta syntyneet haasteet taloudellisiksi hyödyiksi. Koska 

muutokset ovat usein pitkiä ja monimutkaisia prosesseja, kaikkien eri osatekijöiden 

hallinta on vaikeaa. Muutoksen aikaansaaminen vaatii koko organisaation sitoutumista 

muutosprosessiin, sillä kokonaisvaltainen muutos koskettaa kaikkia organisaation osia ja 

toimintoja: henkilöstöä, organisaatiokulttuuria, strategiaa, rakenteita, järjestelmiä ja 

toimintatapoja. (Russell-Jones 1995)  

2.4.2 Muutosjohtamisen roolit 

Muutoksen yhteydessä organisaation jäsenet ja muut muutosprosessiin osallistuvat 

henkilöt voivat omaksua itselleen erilaisia rooleja. Yleisesti tunnistettuja muutosrooleja 

on neljä: aloitteentekijä, muutosagentti, kohde ja puolestapuhuja. Roolit voivat olla joko 

henkilösidonnaisia tai ryhmäkohtaisia. (Kvist & Kilpiä 2006) Muutosprosessin 
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johtaminen vaatii sekä vahvaa projektinhallintaosaamista että hyvää muutosjohtamista. 

Pádár et al. (2017) ovat esittäneet, että muutosprosessissa pitäisi paremmin hyödyntää 

saatavilla olevaa tietämystä niin projektien kuin muutoksenkin johtamisesta. Monesti 

muutosprosessin projektipäällikön ja muutosagentin roolit ovat hyvin samankaltaiset. 

(Pádár et al. 2017) 

Aloitteentekijä on yksilö tai ryhmä, jolla on valta ja tahtotila käynnistää muutosprosessi 

organisaatiossa. Heidän vastuullaan on suunnitella muutos ja sen toteutus, varmistaa 

prosessiin tarvittavien resurssien saatavuus sekä viestiä kattavasti muutoksesta muulle 

henkilöstölle. Useasti aloitteentekijänä on organisaation johto ja heidän keskuudestaan 

valittu muutosjohtaja, jonka rooli korostuu varsinkin projektin alkuvaiheessa. (Kvist & 

Kilpiä 2006) 

Muutosagentti toimii muutosjohtajan valtuuttamana, ja hän johtaa muutoksen 

operatiivista toteutusta omassa yksikössään. Isoissa muutosprosesseissa muutosagentteja 

voi olla useita, ja monesti organisaatio turvautuu myös ulkopuolisen konsultin apuun, 

mikäli oman henkilöstön tietämys tai kokemus eivät ole riittävän korkealla tasolla. 

Muutosagentin rooli organisaation kannalta on hyvin merkittävä, ja usein hänellä onkin 

sekä ammatillinen että henkilökohtainen kiinnostus ja halu organisaation toiminnan 

muuttamiseen. Hyvän muutosagentin tulee nähdä muutosprosessi kokonaisuudessaan, 

ymmärtää ja käsitellä muutosvastarintaa sekä edistää muutoksen toteutumista omalla 

esimerkillään. (Kvist & Kilpiä 2006)  

Muutosagentin tärkeimpiä tehtäviä ovat konsultointi, perehdytys ja tulosten analysointi. 

Organisaation ulkoinen konsultti voi tuoda tuoreita näkökulmia toimintatapojen 

muutokseen, sillä häntä ei sido organisaation vakiintuneet käytännöt ja kulttuuri. 

Toisaalta ulkopuolisen konsultin tietämättömyys organisaation historiasta ja 

henkilöstöstä voi vaikeuttaa yhdessä toimimista. Tämän vuoksi ulkoisen konsultin 

rinnalla työskentelee useasti myös organisaation oma muutosagentti. Muutosprosessin 

loppupuolella tapahtuva perehdytys on pitkälti muutosagentin vastuulla. Hän varmistaa, 

että koko henkilöstö koulutetaan muutoksen vaatimalla tavalla ja että organisaation 

jäsenet huomaavat muutoksesta syntyneet hyödyt. Prosessin päätyttyä muutosagentti 

analysoi, kuinka muutos onnistui organisaatiossa. Tätä tietoa voidaan käyttää hyväksi 

esimerkiksi lisäkoulutustarpeen arvioinnissa sekä uusia muutosprosesseja suunnitellessa. 

(Lunenburg 2010)  
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Muutoksen kohde on yksilö tai ryhmä, jonka toimintojen ja käyttäytymisen muutos on 

prosessin tavoitteena. Kohteella on yleensä suhteellisen vähän valtaa vaikuttaa 

muutosprosessin sisältöön ja toteutukseen, vaikka muutos vaikuttaa juuri tämän roolin 

toimintaan hyvin vahvasti. Mikäli prosessin aikana esiintyy muutosvastarintaa, käy se 

ilmi vahvimmin muutoksen kohteiden keskuudessa. Tämän vuoksi myös muutoksen 

kohteet tulisi ottaa mukaan muutoksen suunnitteluun ja toteutukseen. (Kvist & Kilpiä 

2006) 

Muutoksen puolestapuhuja on yksilö tai ryhmä, joka toivoo muutosta, mutta jolta puuttuu 

valta muutoksen toteutuksen suhteen. Heidän esittämät ajatukset ja ideat muutokseen 

liittyen voivat olla merkittävässä osassa muutoksen onnistumisen kannalta, minkä vuoksi 

aloitteentekijöiden tulisi tukea ja kuunnella puolestapuhujia. Muuten vaarana on, että 

moni tärkeä näkökulma muutosprosessin sisällöstä ja etenemisestä jää kokonaan 

huomiotta. (Kvist & Kilpiä 2006)  

2.4.3 Muutosjohtamisen vaiheet 

Kvist ja Kilpiä (2006) ovat luoneet kirjallisuuden pohjalta viisiosaisen muutosjohtamisen 

mallin, joka sopii yritys- ja organisaatiotason uudistuksiin sekä muodonmuutoksiin 

liittyviin tilanteisiin. Mallissa on kuvattu muutosagentin tehtävät muutosta johdettaessa, 

jotka ovat: 

1. Luo muutosvalmiutta ja muuttumiskykyä. 

2. Suunnittele muutoksen toteuttamista. 

3. Kuuntele, keskustele sekä tarkenna ja oivalluta visio. 

4. Tue uuden oppimista ja opettele; varmista onnistumiset ja päivitä 

muutossuunnitelmaa. 

5. Juhlista, vahvista ja valmistele seuraavaa muutosta. 

Nykypäivän globalisoituvassa maailmassa organisaation muutosvalmiuden ja 

muuttumiskyvyn kehittämisen tulee olla jatkuvaa toimintaa. Koska muutosagentin oma 

esimerkki muutoksessa on ensiarvoisen tärkeää, täytyy hänen vahvistaa jatkuvasti myös 

omaa muuttumiskykyään. Se vaatii ongelmanratkaisutaitoja, positiivista asennetta, 

riskinottovalmiutta, vastuunottoa sekä kykyä muuttaa tavoitteita yllättävissä tilanteissa. 

Organisaation muutosvalmiuden kehittämisen edellytyksenä on muutoshenkisen 

ilmapiirin luominen. Tarve muutokselle pitää tuoda esille konkreettisten esimerkkien ja 
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tosiasioiden kautta, jolloin muutoksen kohde saa mahdollisuuden ymmärtää muutoksen 

syyt, taustat ja tavoitteet. (Kvist & Kilpiä 2006) 

Muutoksen toteutuksen suunnittelu alkaa ohjaustiimin muodostamisesta. Toteutuksen 

onnistumisen kannalta olennaista on tiimin monipuolisuus, eli jäsenten erilaiset taustat 

tiedoissa, taidoissa, asemassa, kokemuksessa ja luonteenpiirteissä. Seuraavaksi tiimin 

kanssa luodaan visio muutosprosessin lopputulemasta sekä määritellään muutoksen 

vaikutukset ja organisaation muutosvalmius. Muutoksen vaikutuksia ovat muun muassa 

muutoksesta syntyvät hyödyt ja mahdollisuudet, henkilöstön mahdollinen 

muutosvastarinta, sekä organisaatiokulttuurista kumpuavat tekijät muutoksen 

onnistumisen kannalta. Muutoksen toteutussuunnitelma voidaan tehdä, kun muutoksen 

visio ja vaikutukset on saatu määriteltyä. Toteutussuunnitelmasta käy ilmi organisaation 

nykytila, muutoksen visio ja muutoksella tavoiteltavat hyödyt, aikataulu ja budjetti, 

konkreettiset mittarit muutoksen etenemiselle sekä riskit ja niiden hallintatavat. Tämän 

lisäksi tehdään viestintäsuunnitelma, jossa määritellään viestinnän toteutus 

muutosprosessin aikana. (Kvist & Kilpiä 2006) 

Muutoksen suunnittelun lisäksi muutosagentin on osattava käsitellä myös muutoksen 

tunnepuolta. Muutoksen kohteen kanssa pitää keskustella ja hänen toiveitaan ja pelkojaan 

pitää kuunnella ja pyrkiä ymmärtämään. Heille on tarjottava mahdollisuus oivaltaa 

muutosprosessin syy ja sen merkitys niin yksilö- kuin organisaatiotasollakin. 

Keskusteluissa ilmenneitä huolenaiheita ja kehitysehdotuksia voidaan hyödyntää 

muutoksen toteutussuunnitelman tarkentamisessa, ja tämän jälkeen viestiä tehdyistä 

muutoksista tehokkaasti. (Kvist & Kilpiä 2006) 

2.5 Tietosuojan merkitys asiakashallinnassa 

Tietosuojan huomioiminen on olennainen osa asiakashallintaa, sillä CRM-järjestelmät 

voivat sisältää useita henkilörekisterejä moniin eri käyttötarkoituksiin (Oksanen 2010). 

Henkilötietojen rekisteröinnistä ja käsittelystä on säädetty henkilötietolaissa, jonka 

”tarkoituksena on toteuttaa yksityiselämän suojaa ja muita yksityisyyden suojaa turvaavia 

perusoikeuksia henkilötietoja käsiteltäessä sekä edistää hyvän tietojenkäsittelytavan 

kehittämistä ja noudattamista.” (Henkilötietolaki 1999/523 1 §) Tällä hetkellä 

lainsäädäntö on muutosvaiheessa, sillä 25.5.2018 alkaen koko Euroopan Unionin alueella 

aletaan soveltaa uutta EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (engl. GDPR, General Data 
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Protection Regulation) Lainsäädännön ensisijainen tavoite on parantaa henkilötietojen 

suojaa ja rekisteröityjen oikeuksia sekä yhtenäistää tietosuojasääntelyä kaikissa EU-

maissa. (Tietosuojavaltuutetun toimisto 2018) 

2.5.1 Rekisterinpitäjän velvollisuudet 

Yksi CRM-järjestelmien keskeisimpiä ominaisuuksia ovat erilaiset asiakas- ja 

sidosryhmärekisterit. Ison organisaation CRM-järjestelmässä voi olla tuhansien ihmisten 

yhteystietoja sekä muuta informaatiota esimerkiksi henkilön taloudellisesta ja 

sosiaalisesta tilanteesta. (Oksanen 2010) Rekisterinpitäjä on velvollinen noudattamaan 

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen tietosuojaperiaatteita. Tietosuojavaltuutetun toimisto 

(2018) on antanut ohjeistuksen. joiden mukaan henkilötietoja on: 

 käsiteltävä lainmukaisesti, asianmukaisesti ja rekisteröidyn kannalta läpinäkyvästi, 

 käsiteltävä luottamuksellisesti ja turvallisesti, 

 kerättävä ja käsiteltävä tiettyä, nimenomaista ja laillista tarkoitusta varten, 

 kerättävä vain tarpeellinen määrä henkilötietojen käsittelyn tarkoitukseen nähden, 

 päivitettävä aina tarvittaessa – epätarkat ja virheelliset henkilötiedot on poistettava tai 

oikaistava viipymättä; sekä 

 säilytettävä muodossa, josta rekisteröity on tunnistettavissa ainoastaan niin kauan 

kuin on tarpeen tietojenkäsittelyn tarkoitusten toteuttamista varten. 

Oksanen (2010) korostaa, että tietosuojakysymykset tulee ottaa huomioon jo CRM-

järjestelmää suunniteltaessa. Kaikelle järjestelmässä olevalle tiedolle pitää olla asialliset 

ja kirjallisesti määritellyt perusteet, joista käy ilmi henkilötietojen käsittelyn tarkoitus. 

Tämän lisäksi henkilötietoja sisältävästä CRM-järjestelmästä on laadittava 

rekisteriseloste, josta on henkilötietolain 10 §:n 1 momentin mukaan käytävä ilmi: 

1. rekisterinpitäjän ja tarvittaessa tämän edustajan nimi ja yhteystiedot, 

2. henkilötietojen käsittelyn tarkoitus, 

3. kuvaus rekisteröityjen ryhmästä tai ryhmistä ja näihin liittyvistä tiedoista tai 

tietoryhmistä, 

4. mihin tietoja säännönmukaisesti luovutetaan ja siirretäänkö tietoja Euroopan 

unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle; sekä 

5. kuvaus rekisterin suojauksen periaatteista. 
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CRM-järjestelmän rekisteriselosteella on kaksi pääasiallista käyttötarkoitusta. 

Ensinnäkin se täyttää henkilötietolain 24 §:n 1 momentin edellyttämän 

informointivelvollisuuden, jonka mukaan rekisterinpitäjän pitää olla valmis ilmoittamaan 

muun muassa henkilörekisterin käyttötarkoitus. (Henkilötietolaki 1999/523 24 §) 

Toisekseen organisaatio voi käyttää rekisteriselostetta CRM-järjestelmää suunnitellessa 

ja muussa sisäisessä toiminnassaan, kuten dokumentoinnissa ja perehdytyksessä. 

(Oksanen 2010) 

2.6 Tutkimusorganisaation erityispiirteet asiakashallinnassa 

Asiakashallinta ja CRM-järjestelmät ovat perinteisesti olleet liike-elämän työkaluja, 

mutta nykyään myös koulutus- ja tutkimusorganisaatiot ovat ottamassa enenemässä 

määrin käyttöön CRM-järjestelmiä ja asiakaslähtöistä ajattelutapaa. Yliopistojen välinen 

kilpailu opiskelijoista, yhteistyökumppaneista ja rahoituksesta on lisännyt tarvetta 

järjestelmällistää ja kehittää asiakashallintaa myös yliopistomaailmassa. (Badawood 

2016) 

Suurilla tutkimusorganisaatioilla, kuten yliopistoilla ja ammattikorkeakouluilla, on 

lukuisia eri sidosryhmiä, joihin kuuluvat muun muassa opiskelijat, akateeminen ja ei-

akateeminen henkilöstö, yhteistyöyritykset ja -tutkijat, eri viranomaistahot sekä muut 

julkishallinnolliset organisaatiot ja yliopistot (Rigo et al. 2016). Erilaiset CRM-

järjestelmät voivat helpottaa tutkimusorganisaatioita hallitsemaan sidosryhmiään. CRM-

järjestelmien avulla voidaan seurata esimerkiksi opiskelijoiden etenemistä opinnoissa 

sekä hallita uusien opiskelijoiden rekrytointiprosessia. Yleinen käyttökohde CRM-

järjestelmille on myös lahjoitus- ja alumnitoiminnan kehittäminen. CRM-järjestelmän 

lahjoittaja- ja alumnirekisteri mahdollistaa systemaattisen yhteydenpidon tärkeimpiin 

sidosryhmiin, sekä luo arvokasta historiatietoa lahjoittajien ja alumnien kanssa käydyistä 

keskusteluista ja neuvotteluista. Tämän lisäksi erilaisten tapahtumien, kuten seminaarien 

ja varainkeruutilaisuuksien, järjestelyä CRM-järjestelmien sidosryhmärekisterit ja 

viestintätyökalut helpottavat. CRM-järjestelmistä saatavat raportit ja erilaiset kuvaajat 

toimivat myös tutkimusorganisaation ylimmän johdon tukena päivittäistason 

johtamisessa sekä esimerkiksi rahoitusta hakiessa. (Badawood 2016) 

Yliopistoyhteisö voi luoda oman haasteensa CRM-projektin käyttöönotolle. Varsinkin 

vielä vuosituhannen vaihteessa yritysmaailman järjestelmien ja toimintatapojen tuominen 
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osaksi yliopiston toimintaa aiheutti vastustusta yliopiston akateemisen henkilöstön 

keskuudessa. (Daradoumis et al. 2010) Muita tyypillisiä haasteita tutkimusorganisaation 

CRM-projektille luovat asiakashallinnan strategian puute, epäonnistunut 

muutosjohtaminen, huolimaton suunnittelu sekä olemassa olevien prosessien 

puutteellinen ymmärrys. CRM-järjestelmän valinta ja rakentaminen ovat myös haastavia 

tehtäviä, sillä useimpia kaupallisia CRM-järjestelmiä ei ole alun perin tarkoitettu 

yliopisto- vaan yrityskäyttöön. (Badawood 2016)  

2.7 CRM-järjestelmien merkitys tutkimusorganisaation 

asiakashallinnassa 

Asiakashallinta yhdistetään yleensä vahvasti tietojärjestelmiin, sillä tietojärjestelmät 

auttavat asiakastietojen keräämisessä, säilyttämisessä ja analysoimisessa (Buttle 2009). 

Oksanen (2010) kuitenkin korostaa, että asiakashallintaan kuuluu CRM-tietojärjestelmän 

käyttämisen lisäksi aina strategisia ja käytännön toimia asiakassuhteen hoitamiseen 

liittyen. Myös Payne ja Frow (2005) ja Goldenberg (2000) painottavat, että mikäli CRM-

käyttöönottoprojektin halutaan onnistuvan, pitää asiakashallinta aina nähdä laajempana 

kokonaisuutena kuin pelkkänä tietoteknisenä ratkaisuna. Tutkimusorganisaatioiden 

erityishaaste CRM-käyttöönotoille on se, että useimmat kaupalliset CRM-järjestelmät on 

alun perin tarkoitettu yrityskäyttöön, ja käyttöönotto tutkimusorganisaatiossa vaatii 

syvällistä osaamista CRM-järjestelmän rakentamisesta ja muokkaamisesta 

yliopistoyhteisölle sopivaksi (Badawood 2016). 

Yhä useampi yliopisto sekä Suomessa että globaalisti on ottanut tai on ottamassa käyttöön 

CRM-järjestelmää sekä sen myötä kehittämässä myös asiakaslähtöisiä toimintatapojaan 

(Badawood 2016). Aiemmin vain yrityskäytössä ollut Microsoft Dynamics 365  

-järjestelmä on tällä hetkellä yliopistojen käytetyin CRM-järjestelmä, sillä 

järjestelmätoimittajat ovat kehittyneet sen muokkaamisessa niin, että MS Dynamics 

365:sta saadaan rakennettua myös tutkimusorganisaatioiden tarpeita palveleva CRM-

järjestelmä (van Vugt & Knasys 2015). Alla olevaan taulukkoon 2 on koottu 

tyypillisimpiä tutkimusorganisaatioiden käyttötarpeita asiakashallintajärjestelmälle sekä 

miten CRM-järjestelmä ratkaisee tutkimusorganisaatioiden tarpeet. 
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Taulukko 2. CRM-järjestelmien merkitys tutkimusorganisaatioiden asiakashallinnassa (Richard 

& Jones 2008, van Vugt & Knasys 2015, Anttila 2016, Badawood 2016, Microsoft 2018b). 

Tutkimusorganisaation 

käyttötarve 

CRM-järjestelmän ratkaisu 

Yhteistyökumppaneiden yhteystietojen 

säilyvyys ja organisaation sisäisen muisti 

Ajantasainen sidosryhmärekisteri (Microsoft 2018b) 

Uusien, tuottoisien 

tutkimuskumppaneiden löytäminen 

Ajantasainen ja hyvin segmentoitu sidosryhmärekisteri 

(Microsoft 2018b) 

Yksilöllinen, tehokas 

markkinointiviestintä 

Sidosryhmärekisteri, markkinointilistat ja 

massasähköpostien lähettäminen (Microsoft 2018b) 

Yhteistyökumppaneiden historiatiedon 

kertyminen 

Sidosryhmärekisterin avoimet kentät historiatiedolle 

(Microsoft 2018b) 

Monitieteellisen yhteistyön läpinäkyvyys 

ja lisääminen 

Avoin sidosryhmärekisteri historiatietoineen, asiakassuhteen 

omistajuus (Microsoft 2018b) 

Projektiportfolion hallinnan kehittäminen Projektiportfolion hallinnan työkalu: yhteistyökumppanit, 

budjetti, aikataulu, sisältö jne. (Microsoft 2018b) 
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3 AINEISTO 

Tässä luvussa esitellään case-organisaatio, Oulun yliopiston Teknillinen tiedekunta. 

Tarkastelussa ovat Teknillisen tiedekunnan organisaatiorakenne sekä tärkeimmät 

toiminnot; perus- ja jatkokoulutus sekä akateeminen tutkimus. Näiden lisäksi käsitellään 

tutkimusyksiköiden johtajien anonyymien haastatteluiden pohjalta tiedekunnan tarpeet ja 

vaatimukset asiakashallintajärjestelmälle, sekä esitellään valittu CRM-järjestelmä, 

Microsoft Dynamics 365. Lopuksi esitellään lyhyesti benchmark aiemmasta 

onnistuneesta CRM-järjestelmän käyttöönotosta yliopiston alaisessa 

innovaatiokeskuksessa. 

3.1 Tutkimusmenetelmät ja aineiston keruu 

Tämä tutkimus on toteutettu noudattaen konstruktiivista tutkimusotetta. 

Tutkimusmenetelmät ja aineiston keruu on esitelty kuvassa 9.  Tutkimuksen aineistoa on 

kerätty haastattelemalla Oulun yliopiston Teknillisen tiedekunnan henkilöstöä ja 

tutkimusyksiköiden johtajia sekä perehtymällä TTK:n sisäisiin materiaaleihin. 

Puolistrukturoidussa teemahaastattelussa selvitettiin TTK:n tutkimusyksiköiden 

asiakashallinnan nykytilannetta, sidosryhmätietojen säilytyksen toteutusta sekä 

tutkimusyksiköiden tarpeita ja vaatimuksia rakennettavalle CRM-järjestelmälle. 

Haastattelun kesto oli noin tunti, ja kysymysten lisäksi asian tiimoilta käytiin myös 

avointa keskustelua. Haastattelukysymykset ovat liitteessä 2. 

Kuva 9. Tutkimusmenetelmät ja aineiston keruu. 
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Haastateltaviksi valittiin TTK:n tutkimusyksiköiden johtajat, sillä he varmimmin tietävät 

oman yksikkönsä tärkeimmät yhteistyökumppanit ja -projektit. Tutkimusyksiköt 

jakautuvat useasti vielä pienempiin tutkimusryhmiin, mutta ryhmien vetäjiä emme 

haastatelleet, sillä eri tutkimusryhmät eivät aina tiedä toisten ryhmien tutkimushankkeista 

paljoakaan. Haastattelimme kaikki TTK:n tutkimusyksiköt myös sen takia, että saisimme 

tietää, onko tutkimusyksiköiden välillä suuria eroja asiakashallinnan toteutuksessa. 

Tämän lisäksi tavoitteena oli ottaa tutkimusyksiköt mukaan CRM-projektiin 

mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, jotta yksiköt pääsevät vaikuttamaan CRM-

järjestelmän sisältöön ja ominaisuuksiin, mikä voi osaltansa vähentää mahdollista 

muutosvastarintaa järjestelmän käyttöönottovaiheessa.  

Aineisto Teknillisestä tiedekunnasta kerättiin tutustumalla TTK:n kotisivulla olevaan 

materiaaliin sekä tiedekunnan sisäisiin dokumentteihin. Koska TTK:n tärkeimmistä 

prosesseista, kuten hankkeistuksen tai viestinnän toteutuksesta ei olemassa valmiita 

prosessikaavioita tai selkeitä kuvauksia, selvitettiin prosessien sisältö keskustelemalla 

tiedekunnan henkilöstön kanssa. Keskustelut TTK:n toimintaympäristön ja prosessien 

sisällön selvittämiseksi käytiin Tuotantotalouden tutkimusyksikön tutkimusprofessorin ja 

kahden tohtorikoulutettavan kanssa CRM-projektin alkuvaiheessa. Myös benchmark-

kokemukset CRM-käyttöönotosta innovaatiokeskuksessa saatiin keskustelemalla 

kyseisen hankkeen entisen projektipäällikön kanssa sekä tutustumalla hänen 

kirjoittamaansa diplomityöhön CRM-järjestelmän käyttöönotosta.  

Microsoft Dynamics 365 -CRM-järjestelmän esittelymateriaalit on kerätty Microsoftin 

verkkosivuilta. Microsoftin myyntiedustaja esitteli myös järjestelmän ominaisuuksia ja 

muokattavuutta yksipäiväisessä koulutuksessa TTK:n CRM-projektiryhmälle. Tämän 

lisäksi opettelin järjestelmän käyttöä ja perehdyin sen toimintoihin Microsoftin 

tarjoamalla ilmaisella 30:n päivän kokeiluversiolla. Kaikki luvun 3.2 kuvakaappaukset 

ovat peräisin kyseisestä Microsoft Dynamics 365 -kokeiluversiosta, johon olen tehnyt 

tarvittavia muokkauksia kuvatakseni järjestelmän erilaisia ominaisuuksia. Kokeiluversio 

ei poikkea millään tavoin järjestelmän tuotantoversiosta.    

3.2 Oulun yliopiston Teknillinen tiedekunta 

Teknillinen tiedekunta (TTK) on yksi Oulun yliopiston kahdeksasta tiedekunnasta. 

Vuonna 2018 TTK:ssa työskentelee 414 henkilöä, joista professoreita on 33. 
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Tiedekunnan tutkinto-ohjelmissa opiskelee 2100 perustutkinto-opiskelijaa sekä 221 

tohtorikoulutettavaa. TTK:n vuosibudjetti on noin 20 miljoonaa euroa, josta yliopiston 

ulkopuolisen rahoituksen osuus on noin puolet. (Teknillinen tiedekunta 2018a) 

3.2.1 Organisaatiorakenne 

Teknillisessä tiedekunnassa toimii 17 tutkimusyksikköä, jotka ovat edelleen 

järjestäytyneet kuuteen laajempaan tutkimusyhteisöön. Tiedekunnan toimintaa johtaa 

dekaani, ja hänen apunaan toimii tiedekunnan johtoryhmä, joka tukee dekaania 

tiedekunnan kehittämisessä ja strategian toimeenpanossa. Tämän lisäksi neljän vuoden 

välein valitaan tiedekuntahallitus, jonka tehtävänä on avustaa tiedekunnan johtoa muun 

muassa toimenpideohjelman valmistelussa, toiminnan ja talouden seurannassa sekä 

tiedekunnan asioiden tiedottamisessa henkilökunnalle ja opiskelijoille. Sekä tiedekunnan 

johtoryhmään että tiedekuntahallitukseen kuuluu professoreita ja muuta henkilöstöä, 

yliopiston ulkopuolisia jäseniä sekä yksi opiskelijajäsen. TTK:n tutkimusyksiköt ja  

-yhteisöt on esitelty kuvassa 10. (Teknillinen tiedekunta 2018b) 

Kuva 10. Oulun yliopiston Teknillisen tiedekunnan tutkimuksen organisaatiorakenne 2018, 

tutkimusyksiköt (vas.) & tutkimusyhteisöt (oik.) 
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Koulutusdekaani vastaa teknillisen tiedekunnan koulutuksesta, sen tuloksellisuudesta 

sekä muista yliopiston koulutuksen johtosäännössä määritellyistä tehtävistä. TTK 

myöntää alempina korkeakoulututkintoina tekniikan ja luonnontieteiden kandidaatin 

tutkintoja ja ylempinä korkeakoulututkintoina arkkitehdin, diplomi-insinöörin ja 

filosofian maisterin tutkintoja. Lisäksi tekniikan alalla voi suorittaa tekniikan ja filosofian 

tohtorin tutkinnon Oulun yliopiston tutkijakoulussa. Tekniikan alan opetusta annetaan 

seitsemässä tutkinto-ohjelmassa ja luonnontieteellistä kahdessa ohjelmassa, jotka on 

esitetty kuvassa 11. (Teknillinen tiedekunta 2018c)  

Kuva 11. Oulun yliopiston Teknillisen tiedekunnan koulutuksen organisaatiorakenne 2018. 

3.2.2 Tämänhetkiset prosessit ja toimintaympäristö 

Oulun yliopiston Teknillisen tiedekunnan tutkimus painottuu yliopiston 

tutkimusstrategian, ”Kestävyyttä luovat materiaalit ja järjestelmät”, mukaisesti. 

Tutkimusta tehdään muun muassa ympäristöystävällisistä materiaaleista, bio- ja 

kiertotaloudesta, teräksen valmistuksesta, kaivosalasta sekä suunnittelusta ja 

tuotteistamisesta. Yksi tärkeimmistä prosesseista on rahoituksen ja 

yhteistyökumppaneiden hakeminen, sillä tutkimusprojektit toteutetaan yleensä yhdessä 

alan yritysten ja muiden tutkimusorganisaatioiden kanssa. (Teknillinen tiedekunta 2018b) 

Vaikka rahoitusprosessi vaihtelee riippuen rahoitusta myöntävästä tahosta, Euroopan 

aluekehitysrahaston ohjeistus hankehakemuksista toimii hyvänä pohjana rahoitusta 

haettaessa. Työ- ja elinkeinoministeriön (2018) mukaan hyvällä hankehakemuksella on 

seuraavia ominaisuuksia: 

 Hankkeen tarpeelle on selkeät perustelut. 

 Tavoite ja toimenpiteet ovat selkeät ja tarkasti määritellyt. 
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 Kohderyhmä on selkeästi määritelty ja rajattu. 

 Hankkeen kannalta tarpeelliset kumppanit ovat sitoutuneet mukaan. 

 Kustannusarvio suhteessa hankkeen tavoitteisiin ja toimenpiteisiin on perusteltu ja 

kohtuullinen. 

 Hankkeella on suunnitelma toiminnan jatkumisesta ja vakiinnuttamisesta sekä 

tulosten levittämisestä. 

 Hankkeen toteuttaja on sopinut hankkeelle tulevasta muusta rahoituksesta ja 

sitoutunut omarahoitusosuuteensa. 

 Hankkeelle on varattu riittävät ja osaavat henkilöresurssit. 

Tutkimushankkeiden tuloksista julkaistaan usein tieteellisiä artikkeleita ja 

konferenssiesityksiä. Julkaisuprosessi alkaa artikkelikäsikirjoituksen tekemisestä, jossa 

on yleensä yksi pääkirjoittaja sekä muutama muu kirjoittaja. Seuraavaksi valitaan 

julkaisufoorumi, jonne käsikirjoitus lähetetään arvioitavaksi. Tässä vaiheessa artikkelin 

ulkoasu muokataan vastaamaan julkaisijan vaatimuksia. Julkaisufoorumin päätoimittaja 

arvioi käsikirjoituksen sopivuutta ja lähettää sen edelleen apulaistoimittajille, mikäli 

käsikirjoitus sopii julkaisufoorumin profiiliin. Monet käsikirjoitukset palautetaan jo tässä 

vaiheessa takaisin kirjoittajalle, jos päätoimittaja arvioi, ettei kirjoitus sovi 

toimittamalleen lehdelle. Apulaistoimittaja lähettää hyväksytyn käsikirjoituksen 

arvioijille, jotka vertaisarvioijat apunaan perehtyvät tarkemmin käsikirjoitukseen. 

Arvioinnin jälkeen toimittaja voi hyväksyä käsikirjoituksen sellaisenaan, mutta useasti 

käsikirjoitus lähetetään korjauskehotuksineen takaisin kirjoittajalle. Korjausten 

tekeminen käsikirjoitukseen on monesti pitkä iteratiivinen prosessi, ja ennen lopullista 

hyväksymistä tai hylkäystä käsikirjoitusta joudutaan muokkaamaan ja 

uudelleenarvioimaan useasti.   Kun artikkelin käsikirjoitus hyväksytään, tekee toimittaja 

artikkelista oikovedoksen, joka tarkistetaan vielä kerran kirjoittajan toimesta ennen 

artikkelin painoa. Koko julkaisuprosessiin, alkaen käsikirjoituksen luomisesta aina 

artikkelin julkaisuun asti, voi kulua julkaisufoorumista ja tarvittavista korjauksista 

riippuen jopa vuosia. (Oulun yliopisto 2015) 

Koulutuksen prosessit kattavat koko opiskelijan elinkaaren alkaen 

opiskelijarekrytoinnista aina valmistumiseen ja alumnirekisteriin liittämiseen saakka. 

Rekrytoinnissa korostuvat yliopiston ja koulutusalojen brändit, alumnien kokemukset, 

valmistumisen jälkeiset työnäkymät sekä muu tilastotieto koulutusalasta. Monipuolista ja 

laadukasta opetusta ylläpidetään muun muassa opetushenkilöstön kouluttamisella, 
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tutkijavaihdoilla, vierailijaluennoitsijoilla ja yrityksiin tehdyillä harjoitustöillä. 

Tiedekunnan henkilöstö avustaa myös opiskelijoita löytämään mielekkäitä ja opiskelijan 

opintoihin sopivia kandidaatintyöaiheita sekä diplomityöpaikkoja.  

Tiedekunnan viestintäprosessit koostuvat sisäisestä ja ulkoisesta viestinnästä. Sisäistä 

viestintää ovat erilaiset tiedotteet, tapahtumakutsut ja esimerkiksi tutkimustuloksista 

viestiminen. Yliopiston intranet on yleinen julkaisukanava sisäiselle viestinnälle, mutta 

myös sähköpostia käytetään paljon. TTK:n ulkopuolisille sidosryhmille viestitään 

sähköpostin lisäksi myös tiedekunnan Facebook- ja Twitter-tilien kautta sekä 

henkilökohtaisesti erilaisissa seminaareissa ja konferensseissa. Koska TTK:lla ei ole 

yhteistä sidosryhmärekisteriä, yhteystietojen etsiminen esimerkiksi tapahtumakutsuihin 

on työlästä. Yhteisen viestintästrategian puuttumisen vuoksi myös viestinnän toteutus ja 

sisältö vaihtelevat tutkimusyksiköittäin. 

3.3 CRM-järjestelmän tarpeet ja valinta 

Tällä hetkellä Oulun yliopistossa on CRM-järjestelmä käytössä alumnisuhteiden 

hoidossa ja varainhankinnassa. Kasvava kilpailu yhteistyökumppaneista ja rahoituksesta 

on kuitenkin lisännyt tarvetta parantaa ja systematisoida asiakashallintaa myös 

tiedekuntatasolla. Kartoitimme Teknillisen tiedekunnan tarpeita ja vaatimuksia CRM-

järjestelmälle haastattelemalla TTK:n tutkimusyksiköiden johtajat. Puolistrukturoiduissa 

teemahaastatteluissa selvitimme tutkimusyksiköiden asiakashallinnan nykytilannetta, 

vakiintuneita käytänteitä sekä odotuksia tiedekunnan CRM-projektille. 

Haastattelukysymykset ovat liitteessä 2. 

3.3.1 CRM-järjestelmän tarpeet 

Teknillisen tiedekunnan tutkimusyksiköiden yhteistyö ulkopuolisten sidosryhmien 

kanssa koostuu erilaisista tutkimushankkeista sekä yrityksiin tehdyistä opinnäytetöistä. 

Tutkimushankkeita tehdään yritysten, organisaatioiden sekä kaupunkien ja kuntien 

kanssa. Noin puolet hankkeiden rahoituksesta tulee yliopiston ulkopuolelta, joko suoraan 

yrityksiltä tai muiden rahoitusinstrumenttien, kuten Business Finlandin, Suomen 

Akatemian tai EU:n, kautta. Rahoituksen hakemisen toteutus vaihtelee 

tutkimusyksiköissä. Useimmissa yksiköissä tutkimusryhmät tekevät itse 

hankehakemukset, joiden valmistelemiseen ja kirjoittamiseen yliopisto tarjoaa 

valmennusta. Rahoituksen hakemisprosessia ei ole kuitenkaan systematisoitu, ja 
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hakemusten läpimenoprosentit vaihtelevat tutkimusyksiköiden välillä. Esimerkiksi 

Aalto-yliopistossa kaikki EU:n rahoitushakemukset tarkastetaan ja viimeistellään 

hakemusten tekemiseen erikoistuneen ryhmän toimesta. Näin hakemuksista ei tule liian 

teknisiä, mikä on yleinen ongelma pelkästään tutkijoiden kirjoittamissa 

hankehakemuksissa.  

Suurimmalla osalla Teknillisen tiedekunnan tutkimusyksiköistä ei ole käytössä 

minkäänlaista sidosryhmärekisteriä yksikön yhteistyökumppaneista. Neljä 

tutkimusyksikköä on koonnut kumppaneidensa yhteystietoja Excel-taulukkoon, mutta 

tietojen ajantasaisuus ja käyttötarkoitus vaihtelevat. Ilman sidosryhmärekisteriä toimivia 

tutkimusyksiköitä on yhdeksän, ja heidän sidosryhmiensä yhteystiedot ovat pääasiassa 

henkilöstön henkilökohtaisen muistin varassa tai tallennettuna muistitikulle, pilveen tai 

sähköpostin kansioihin. Tämä yhteystietojen siiloutuminen on aiheuttanut tilanteita, 

joissa tutkimusyksikön sisällä toimivat tutkimusryhmät eivät ole tietoisia toistensa 

hankkeista, sillä hankkeiden tiedot ovat vain yhden ryhmän hallussa eikä niitä välttämättä 

jaeta muille yksikön työntekijöille. 

Systemaattinen viestintä tutkimusyksikön tärkeimmille sidosryhmille on harvinaista 

TTK:ssa. Ainoastaan yksi tutkimusyksikkö lähettää kolmannesvuosittaisen uutiskirjeen 

avainasiakkailleen, jossa kerrotaan yksikön uusimmista tutkimuslöydöistä, hankkeista ja 

julkaisuista. Sen lisäksi kaksi yksikköä muistaa tärkeimpiä yhteistyökumppaneitaan 

vuosittaisella tervehdysviestillä, mutta lopuilla tutkimusyksiköillä ei ole minkäänlaista 

systemaattista sidosryhmäviestintää. Osa haastatelluista koki systemaattisen 

uutiskirjeviestinnän jopa häiritsevänä tekijänä viestinnän laadulle ja informatiivisuudelle, 

mutta suurin osa toivoi omaan tutkimusyksikkönsä järjestelmällisempää 

viestintäkulttuuria. Jotkut haastateltavat olivat myös tunnistaneet tarpeen oman 

yksikkönsä uutiskirjeelle ja viestinnän systematisoimiselle, mutta tarvittavaa osaamista 

tai resursseja niiden toteuttamiselle ei yksikössä ole ollut.  

Haastateltavien mukaan heidän oman tutkimusyksikkönsä asiakashallinnassa parhaiten 

on onnistuttu henkilökohtaisten, pitkäaikaisten ja luottamukseen perustuvien 

yhteistyökontaktien luomisessa. Toisaalta monet yksiköt olivat tunnistaneet kontaktien 

henkilökohtaisuuden suureksi ongelmaksi, sillä henkilöstön vaihtaessa työpaikkaa tai 

eläköityessä, myös kontaktit voivat kadota ja yhteistyö päättyä. Myöskin 

yhteistyökumppaneista raportointi esimerkiksi tiedekunnan johdolle on tarpeettoman 



43 

työlästä, mikäli tutkimusyksikön tutkijoilla on kaikilla omat kontaktilistat, mutta yksikön 

johtajalla ei ole kattavaa kokonaiskuvaa yksikön sidosryhmistä.  

Teknillisen tiedekunnan CRM-järjestelmän tärkein ominaisuus on ajantasainen ja hyvin 

jaoteltu sidosryhmärekisteri, jonne on koottu toimialoittain tiedekunnan 

yhteistyöyritykset ja -tutkijat. Useat haastateltavat toivoivat, että sidosryhmärekisteriin 

voisi lisätä niin sanottua hiljaista tietoa yhteistyökumppanista. Esimerkiksi yrityksen 

yhteistyöpotentiaalin, strategian, kehityssuunnitelmien ja mahdollisten 

salassapitosopimusten näkyminen järjestelmästä helpottaisi sopivien 

yhteistyökumppanien löytämisessä tutkimushankkeita suunniteltaessa. Toinen yhtä 

paljon toivottu ominaisuus järjestelmälle oli yksinkertainen käyttökokemus. Järjestelmän 

ensimmäiseen versioon haluttiin mahdollisimman vähän opeteltavia ominaisuuksia sekä 

helppotajuista ja yksinkertaista käyttöliittymää.  

Sidosryhmärekisterin lisäksi CRM-järjestelmään toivottiin erilaisia viestintätyökaluja, 

jotka helpottaisivat ja systematisoisivat tutkimusyksiköiden viestinnän toteutusta. 

Erityisesti uutiskirje- ja tapahtumakutsupohjat sekä massasähköpostitustyökalut olivat 

laajalti toivottuja ominaisuuksia. Tehokkaat viestintätyökalut yhdistettynä hyvin 

segmentoituun sidosryhmärekisteriin mahdollistaisivat tarkasti kohdennettujen 

massasähköpostien lähettämisen tietyn alan yrityksille. Myös järjestelmän läpinäkyvyyttä 

pidettiin tärkeänä, vaikkakin osa haastateltavista pelkäsi avoimuuden lisäävän kilpailua 

yhteistyökumppaneista. Toisaalta läpinäkyvyyden uskottiin parantavan 

tutkimusyksiköiden välistä yhteistyötä sekä helpottavan raportointia tiedekunnan 

johdolle. CRM-järjestelmään keräytyvä historiatieto tutkimushankkeista ja 

yhteistyökumppaneista helpottaa asiakashallinnan tilanteen seuraamista niin 

tutkimusyksiköittäin kuin koko Teknillisen tiedekunnan osalta.  

Kaikki haastateltavat tunnistivat kehityskohteita oman tutkimusyksikkönsä 

asiakashallinnassa, ja suurin osa heistä koki, että toimiva CRM-järjestelmä toisi lisäarvoa 

heidän tutkimusyksikkönsä toimintaan. Järjestelmästä saatavia hyötyjä olisivat muun 

muassa yhteystietojen säilyvyys henkilöstön vaihtuvuudesta huolimatta, tutkimusyksikön 

sisäisen muistin kehittyminen, viestinnän helpottuminen ja systematisoituminen, 

sidosryhmärekisterin mahdollistama tarkasti kohdennettu tiedon jakaminen sekä 

työtehokkuuden lisääntyminen. Haastatteluissa esille nousi myös se, etteivät CRM-

projektin hyödyt rajoitu ainoastaan järjestelmän mahdollistamiin parannuksiin, vaan 
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todellinen lisäarvo saavutetaan käytänteiden ja toimintatapojen muutoksella 

asiakasrajapinnassa.  

CRM-projektissa tarvitaan muutosviestintää koko projektin elinkaaren ajalta, alkaen 

muutosvision luomisesta ja tiedottamisesta aina perehdytykseen ja projektin 

onnistumisen seurantaan saakka. Haastateltavat toivoivat muutosviestinnän tulevan 

aluksi tiedekuntatasolta, mutta perehdytysvaiheessa viestintä vietäisiin 

tutkimusyksikkötasolle. Tiedotuksen pitäisi olla avointa ja kattavaa, sekä viestinnästä 

tulisi käydä selväksi syyt ja tavoitteet CRM-projektin käynnistämiselle. Varsinkin 

perehdytysvaiheessa CRM-järjestelmästä saatavat konkreettiset hyödyt pitäisi viestiä 

tehokkaasti järjestelmän uusille käyttäjille. Lisäksi toisen tutkimusyksikön hyviä 

kokemuksia ja onnistumisen hetkiä järjestelmän käytöstä tulisi painottaa vahvasti 

muutosviestinnässä.  

Haastateltavat kokivat CRM-projektin suurimmaksi uhaksi henkilöstön sitoutumisen ja 

todennäköisen muutosvastarinnan. Aikaisemmissa tietojärjestelmäprojekteissa haasteina 

oli ollut järjestelmän päivitysahkeruuden puute sekä alkuinnostuksen pikainen 

laantuminen. Lisäksi yhteisen pelisääntöjen tärkeyttä korostettiin, sillä muuten riskinä on, 

että henkilöstö ei käytä järjestelmää yhtenäisesti. Eritoten CRM-järjestelmissä tämä on 

todellinen uhka, sillä kaikki käyttäjät voivat tuottaa ja muokata järjestelmän sisältöä, 

kuten yhteistyö- ja yrityskontakteja.  

Monet haastateltavat kokivat uhkana omien kontaktiensa luovuttamisen läpinäkyvään ja 

avoimeen CRM-järjestelmään. Tämän pelättiin lisäävän kilpailua samoista 

yhteistyökumppaneista tutkimusyksiköiden välillä. Lisäksi omia pitkäaikaisia 

kumppaneita ja heidän kanssaan rakennettua henkilökohtaista suhdetta ja luottamusta 

haluttiin suojella. Joitakin haastateltavia epäilytti myös CRM-projektin suuruus, sillä 

kyseessä on sekä laaja tietotekninen että toimintatapojen muuttamiseen tähtäävä projekti.  

CRM-järjestelmän käyttöönoton jälkeisistä haasteista esille nousi sidosryhmärekisterin 

ajantasaisuus. Monet haastateltavista pohtivat, kuinka ajan myötä aina vain suuremmaksi 

kasvavaa sidosryhmärekisteriä saadaan pidettyä ajantasaisena ja oikeellisena, varsinkin 

kun yritysten henkilöstö ja yhteystiedot vaihtuvat. Muut tekniset uhat liittyivät 

tietosuojaan ja CRM-järjestelmän integroituvuuteen muiden yliopiston tietojärjestelmien 

kanssa. Lisäksi yliopistoyhteisön yritysmaailmasta poikkeavat käytänteet ja 

hallintomallit voivat aiheuttaa haasteita CRM-järjestelmän käyttöönotossa.  



45 

3.3.2 CRM-järjestelmän toteutusalusta ja valinta 

Tietojärjestelmän hankinnassa on olemassa neljä erilaista päätoimitusvaihtoehtoa. 

Ensimmäiseksi on päätettävä, missä järjestelmä fyysisesti sijaitsee. Hardware, kuten 

serverit ja muut järjestelmän ylläpidolle tärkeät laitteet, voivat sijaita joko organisaation 

omissa tiloissa tai toimittajan tiloissa. Seuraava päätös on järjestelmän omistussuhde. Se 

voidaan joko ostaa omaksi tai toinen yleinen vaihtoehto on hankkia järjestelmä 

kuukausittaisella palvelumaksulla. Kuvassa 12 on tietojärjestelmän neljä eri 

toimitusvaihtoehtoa sijoitettu matriisiin. 

Kuva 12. Tietojärjestelmän toimitusvaihtoehdot. 

Perinteisin toimitusvaihtoehto tietojärjestelmälle on On-site, jolloin sekä serverit että 

järjestelmä sijaitsevat asiakkaan tiloissa. Järjestelmä ostetaan kertamaksulla, joka voi 

vaihdella organisaation koosta ja järjestelmästä riippuen sadoista aina kymmeniin 

tuhansiin euroihin. Tällöin järjestelmän ja servereiden ylläpito, päivitys ja huoltaminen 

ovat täysin asiakkaan vastuulla. Käytännössä organisaatiolla täytyy olla siis erillinen IT-

yksikkö, jolla on tarvittavaa tietoteknistä osaamista vikatilanteiden varalta. (Gardner 

2017) 

Nykyään varsin yleinen tietojärjestelmän toimitusvaihtoehto on SaaS, eli ”software as a 

service” -ratkaisu. Tällöin sekä palvelin että järjestelmä sijaitsevat toimittajan tiloissa, ja 

asiakas käyttää järjestelmää pilvipalveluna. Järjestelmästä maksetaan kiinteä 

kuukausimaksu, joka määräytyy käyttäjämäärän sekä haluttujen ominaisuuksien mukaan. 

Uusien käyttäjien ja ominaisuuksien lisääminen järjestelmään on yleensä helppoa ja 

joustavaa, minkä lisäksi käyttöönoton kustannukset ovat pienempiä kuin On-site  
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-vaihtoehdossa. Organisaatio ei tarvitse myöskään omaa, syvällistä IT-osaamista, sillä 

vastuu järjestelmän ja palvelimien ylläpidosta on toimittajalla. (Gardner 2017) 

Hosted-malli ja On-site vuokratulla palvelimella ovat edellä mainittujen kahden 

toimitusvaihtoehdon välimuotoja. Hosted-ratkaisussa järjestelmä hankitaan kertaostolla 

omaksi, mutta serverit sijaitsevat toimittajan tiloissa, usein suurissa datakeskuksissa. 

Vaikka kertainvestointi Hosted-mallissa voi olla hyvin suuri, tulee se pitkässä juoksussa 

usein halvemmaksi kuin kuukausimaksulliset ratkaisut. On-site vuokratulla palvelimella 

muistuttaa leasingia, jolloin järjestelmä sijaitsee fyysisesti organisaation omissa tiloissa, 

mutta järjestelmää ei omisteta, vaan sen käytöstä maksetaan kuukausimaksua. (Gardner 

2017) 

CRM-järjestelmän valintaprosessi toteutettiin samanaikaisesti järjestelmän 

vaatimusmäärittelyn kanssa. Seuraten Wangin ja Wein (2013) tietojärjestelmien 

arviointihierarkiaa sekä van Vugtin ja Knasysin (2015) tekemää tutkimusta yliopistojen 

käyttämistä CRM-järjestelmistä perehdyin saatavilla oleviin CRM-järjestelmiin. 

Tärkeimmät vaatimukset järjestelmälle olivat yksinkertainen käyttöliittymä, hyvä 

muokattavuus sekä integroitavuus yliopiston muihin järjestelmiin. 

Toteutusvaihtoehdoista sopivin oli kuukausimaksullinen SaaS-ratkaisu, sillä yliopistolla 

ei ole omaa IT-osaamista CRM-järjestelmien ylläpidosta. Pilvipalveluna toteutetun 

CRM:n käyttöönottokustannukset ovat myös huomattavasti pienenemmät verrattuna 

omien palvelinten pystyttämiseen yliopiston tiloihin.  

Van Vugtin ja Knasysin (2015) tutkimuksessa esiteltiin useita yliopistomaailmaan 

tarkoitettuja CRM-järjestelmiä. Niissä pääpaino oli kuitenkin koulutuspuolen tarpeissa, 

kuten opiskelijarekrytoinnissa ja kurssi-ilmoittautumisten seurannassa. Teknillisen 

tiedekunnan CRM-järjestelmän ensisijainen tarkoitus on sen sijaan tutkimuspuolen 

asiakashallinnan systematisoiminen. Tämän lisäksi yliopistoille tarkoitetuista CRM-

järjestelmistä on erittäin vaikea löytää hyviä koulutusmateriaaleja tai ulkoista 

konsultaatioapua. Suomen yliopistoista Aallossa oli ollut käytössä erityisesti yliopistoihin 

tarkoitettu CRM, mutta muutaman vuoden käytön jälkeen siellä oltiin siirrytty, muun 

muassa kustannussyistä, Microsoft Dynamics 365 -järjestelmään. Kyseinen järjestelmä 

on monipuolisuutensa ja muokattavuutensa vuoksi erittäin yleinen yliopistomaailmassa, 

vaikka alun perin se on tarkoitettu lähinnä myyntiorganisaatioiden asiakashallintaan.  
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Aluksi CRM-järjestelmää oltiin ottamassa käyttöön vain Teknillisessä tiedekunnassa, 

mutta nopeasti myös yliopiston Tietohallinto kiinnostui projektista. Uutena vaatimuksena 

järjestelmän piti olla laajennettavissa tulevaisuudessa koko yliopiston käyttöön. Lisäksi 

järjestelmän rakentamiseen ja käyttöönottoon tuli olla saatavissa ulkoista konsulttiapua, 

mikä sulki pienimmät CRM-järjestelmät pois vaihtoehdoista. Jäljelle jääneistä 

järjestelmistä Microsoft Dynamics 365 vastasi parhaiten vaatimuksiamme, sen ollessa 

myös käytetyin CRM-järjestelmä yliopistomaailmassa (van Vugt & Knasys 2015). Sekä 

Microsoftin edustaja että Suomen yksi johtavista CRM-konsulteista kävivät esittelemässä 

järjestelmää yliopistolla, minkä jälkeen päädyimme valitsemaan Microsoft Dynamics 365 

-järjestelmän. Oulun yliopistolla on laaja campus-lisenssisopimus Microsoftin kanssa, 

mikä mahdollisti joustavan ja edullisen lisensoinnin järjestelmälle. Näin CRM-projektin 

alkuinvestointi on varsin pieni, ja lisäkäyttäjiä voidaan lisensoida sitä mukaa, kun CRM-

järjestelmää otetaan käyttöön yliopiston eri osissa. 

3.4 Microsoft Dynamics 365  

Microsoft Dynamics 365 on pilvipalveluna toteutettu Microsoftin toiminnanohjaus- ja 

asiakashallintajärjestelmä. Ensimmäinen versio, Microsoft Business Solutions CRM 1.0, 

julkaistiin vuonna 2003, ja tällä hetkellä markkinoilla oleva versio on sarjassaan 

yhdeksäs. Järjestelmään julkaistaan vuosittain kaksi suurta päivitystä, joilla kehitetään 

järjestelmän käytettävyyttä, lisätään uusia toiminnallisuuksia sekä esimerkiksi 

parannetaan järjestelmän tietosuojaa. (Microsoft 2018a) Vuonna 2017 Microsoft 

Dynamics 365 oli maailman viidenneksi käytetyin CRM-järjestelmä, ja päivittäisiä 

käyttäjiä järjestelmällä oli noin 4,5 miljoonaa (Capterra 2017). Toisessa 

käyttäjätutkimuksessa, jossa tutkittiin yliopistojen asiakashallintaa, Microsoft Dynamics 

365 oli selvästi käytetyin CRM-järjestelmä, ja sitä käytti noin joka neljäs tutkimukseen 

osallistunut yliopisto (Van Vugt & Knasys 2015). Järjestelmän suosioon yliopistojen 

keskuudessa vaikuttavat Dynamics 365:n kilpailukykyinen hinnoittelu tutkimus- ja 

opetusorganisaatioille sekä järjestelmän monipuolinen muokattavuus vastaamaan 

yliopistojen uniikkeja tarpeita.  

3.4.1 Microsoft Dynamics 365:n tärkeimmät ominaisuudet TTK:lle 

Microsoft Dynamics 365 -järjestelmä tarjoaa monipuolisia työkaluja asiakashallinnan 

toteuttamiseen. Perinteisten CRM-ominaisuuksien lisäksi järjestelmässä on myös 

työkaluja muun muassa projektinhallinnan, laskutuksen ja rekrytoinnin toteuttamiseen. 
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MS Dynamics 365 toimitetaan kuitenkin käytännössä täysin tyhjänä järjestelmänä, ja 

kaikki ominaisuudet ja toiminnot tulee suunnitella ja rakentaa ennen järjestelmän 

käyttöönottoa. MS Dynamics 365:n muokkaaminen ei vaadi sinänsä lainkaan 

ohjelmointiosaamista, mutta järjestelmän syvällinen tunteminen on edellytys toimivan 

CRM-järjestelmän rakentamiselle. (Microsoft 2018b) 

Organisaation CRM-järjestelmän ensimmäisen version määritykset ja ominaisuudet on 

mietittävä tarkkaan. Mikäli ensimmäisestä versiosta tulee liian monipuolinen, voi sen 

rakentamiseen ja testaamiseen mennä kohtuuttomasti aikaa ja resursseja, minkä lisäksi 

käyttöönotossa haasteita voi tuottaa järjestelmän monimutkaisuus. Läheskään kaikkia 

järjestelmän mahdollistamia toimintoja ja ominaisuuksia ei myöskään ole 

tarkoituksenmukaista rakentaa järjestelmään. Esimerkiksi Teknillisen tiedekunnan CRM-

järjestelmän tarkoituksena ei ole toimia projektinhallinta- tai rekrytointityökaluna, joten 

kyseisiä toimintoja emme sisällytä ainakaan ensimmäiseen järjestelmäversioomme. Alla 

olevaan taulukkoon 3 on koottu MS Dynamics 365:n tärkeimmät ominaisuudet Oulun 

yliopiston Teknilliselle tiedekunnalle. 
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Taulukko 3. MS Dynamics 365:n tärkeimmät ominaisuudet TTK:lle (Microsoft 2018b). 

Ominaisuus Kuvaus 
Henkilökohtaiset näkymät Jokaiselle käyttäjälle voidaan luoda henkilökohtaiset näkymät 

halutuilla komponenteilla, sijainneilla ja ominaisuuksilla. Näin 

työympäristöstä saadaan muokattua työntekijän 

henkilökohtaisia tarpeita ja mieltymyksiä palveleva 
kokonaisuus, mikä vaikuttaa positiivisesti 

käyttäjäkokemukseen ja työn tehokkuuteen. 

Microsoft O365 -käyttöliittymä Microsoft Dynamics 365:n käyttöliittymä on samanlainen 
muiden O365-tuoteperheen järjestelmien kanssa. Tuttu 

käyttöliittymä helpottaa järjestelmän käyttöönottoa ja tekee 

työnteosta luontevaa. 

Monipuolinen integroituvuus MS Dynamics 365 integroituu automaattisesti muiden 
Microsoftin järjestelmien, kuten MS Outlookin, kanssa. 

Lisäksi Dynamics on integroitavissa moniin muihinkin 

käyttötarkoituksiin, kuten LinkedIn-sovellukseen tai 
organisaation toisiin tietojärjestelmiin.  

Räätälöinti ja muokattavuus Ennen MS Dynamics 365:n käyttöönottoa tulee järjestelmä 

rakentaa vastaamaan organisaation tarpeita. Tämän 
mahdollistajana on järjestelmän monipuoliset räätälöinti- ja 

muokkausmahdollisuudet, minkä vuoksi Dynamics sopii 

kaikille toimialoille ja organisaatioille. 

Koontinäytöt (dashboards) Koontinäytöillä visualisoidaan dataa ja niitä käytetään 

analysointi- ja raportointityökaluina. Koontinäyttöjä voidaan 

tehdä itse käyttäjän toimesta halutuilla arvoilla, ja niitä 
voidaan viedä helposti myös muihin järjestelmiin. 

Tavoitteiden asettaminen ja seuranta Järjestelmään voidaan asettaa henkilö-, tiimi- ja 

organisaatiokohtaisia tavoitteita, joiden etenemistä seurataan 

automaattisesti. Tavoitteita voi asettaa myös esimerkiksi 
kampanjoille ja tapahtumakutsuille. Käyttäjä voi helposti 

seurata tavoitteiden etenemistä ja tehdä tarvittavia 

toimenpiteitä niiden onnistumiselle. 

Tehokkaat hakutyökalut ja markkinointilistat MS Dynamics 365:n tehokkaat hakutyökalut mahdollistavat 

monenlaisten hakujen tekemisen. Käyttäjät voivat luoda 

vapaasti erilaisia hakuja tai heille voidaan tehdä valmiiksi 
tärkeimpiä hakuja. Hakutyökalut pohjautuvat perinteisiin 

loogisiin operaattoreihin. Hakutuloksia kutsutaan 

markkinointilistoiksi. 

Roolikohtaiset näkymät ja lomakkeet Jokaisella käyttäjällä on jokin rooli järjestelmän sisällä, joilla 
voidaan kontrolloida käyttäjälle näkyviä tietoja, näkymiä ja 

lomakkeita. Näin esimerkiksi arkaluontoiset tiedot voidaan 

piilottaa peruskäyttäjien näkyviltä. 

Ratkaisut (solutions) MS Dynamics 365:n laajennukset toteutetaan yleensä 

ratkaisujen avulla. Ratkaisuun on valmiiksi rakennettu 

laajennukseen tarvittavat komponentit, entiteetit ja relaatiot. 
Näin laajennuksen asentaminen järjestelmään on helppoa ja 

turvallista, sillä pääkäyttäjän tarvitsee asentaa vain ratkaisu. 

Mikäli ongelmia ilmenee asennuksen jälkeen, ratkaisu voidaan 
ottaa pois käytöstä muokkaamista varten. Valmiita ratkaisuja 

voidaan myös ostaa Microsoft Dynamics Marketplace -

kaupasta.  

MS Dynamics 365 Community -yhteisö MS Dynamics 365 Community on suuri, maailmanlaajuinen 

Microsoftin ylläpitämä Dynamics-käyttäjien yhteisö, joka 

tarjoaa tukea, opetusvideoita ja keskustelualustan kaikille 
Dynamicsin käyttäjille. Yhteisön jäsenet antavat toisilleen 

vertaistukea, ja monesti kysymyksiin vastataan nopeasti ja 

ammattitaitoisesti, sillä yhteisön jäsenet voivat kerätä erilaisia 
sertifikaatteja ja kunniamerkkejä avustamalla muita käyttäjiä.  

Microsoft AppSource -sovelluslaajennukset MS AppSource tarjoaa suuren valikoiman kolmansien 

osapuolien tekemiä sovelluslaajennuksia MS Dynamicsiin, 

joista monet ovat ilmaisia ja helposti asennettavia. Tällä 
hetkellä sovelluskaupassa on yli 3000 sovellusta, ja uusia 

sovelluksia julkaistaan noin sadan sovelluksen 

kuukausivauhtia.  

Monialustatuki MS Dynamics 365 on käytettävissä tietokoneiden lisäksi myös 

Android-, iOS- ja Windows  

-mobiililaitteilla. Järjestelmän käyttöliittymä ja ulkoasu ovat 
samanlaisia kuin tietokoneversiossa, mikä tekee 

mobiilikäytöstä luontevaa.    

Luotettava Microsoft Cloud MS Dynamics 365 on toteutettu pilvipalveluna 
huipputurvallisessa ja luotettavassa MS Cloud  

-pilvessä. Kaikki tieto on asianmukaisesti suojattu ja kryptattu, 

sekä servereiden toimintavarmuus on maailman parasta. Sekä 
MS Cloud että MS Dynamics 365 toimivat myös GDPR:n 

säädösten mukaisesti. 
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Yksi tärkeimmistä MS Dynamics 365:n ominaisuuksista Oulun yliopistolle ja 

Teknilliselle tiedekunnalle on mahdollisuus muokata jokaiselle käyttäjälle 

henkilökohtaiset näkymät, taulukot ja koontinäytöt. Järjestelmän avattuaan käyttäjä siis 

oletusarvoisesti näkee hänen työnsä kannalta tärkeimmät koontinäytöt, sidosryhmät ja 

työkalut. MS Dynamics 365:n käyttöliittymä, joka muistuttaa muita O365-tuoteperheen 

käyttöliittymiä, on myös tuttu kaikille yliopiston työntekijöille, mikä tekee järjestelmän 

käytöstä luontevaa. Tämän lisäksi järjestelmä integroituu täysin MS Outlookin kanssa, 

joka on yliopiston henkilöstön käyttämä sähköpostisovellus ja näin ollen tuttu 

entuudestaan. MS Dynamics 365:n mobiiliapplikaatioiden käyttöliittymä on samanlainen 

tietokoneversion kanssa, mikä mahdollistaa järjestelmän käyttämisen myös 

mobiililaitteella, mikäli työntekijällä ei ole tietokonetta mukanaan. 

MS Dynamics 365:n jatkokehityksen kannalta tärkeitä ominaisuuksia ovat Microsoft 

AppSource -sovelluslaajennukset sekä aktiivinen ja osaava MS Dynamics 365 

Community -yhteisö. Myös valmiita laajennuspaketteja, niin sanottuja ratkaisuja, voidaan 

joko tehdä itse tai ostaa MS Dynamics Marketplace -kaupasta. Näillä järjestelmään 

voidaan helposti lisätä uusia toimintoja, mikäli tulevaisuudessa esimerkiksi 

koulutuspalvelut haluaisivat seurata opiskelijoiden yrityksiin tekemiä harjoitustöitä 

CRM-järjestelmän kautta. MS Dynamics 365:n tietoturva perustuu luotettavaan 

Microsoft Cloud -pilveen, jossa kaikki järjestelmään syötettävät tiedot ovat 

asianmukaisesti suojattua ja kryptattua. Sekä MS Dynamics 365 että MS Cloud toimivat 

myös Euroopan yleisen tietosuoja-asetuksen, GDPR:n mukaisesti. (Microsoft 2018b) 

3.4.2 Microsoft Dynamics 365:n käyttöliittymä 

Microsoft Dynamics 365 -CRM-järjestelmän käyttöliittymä on samankaltainen muiden 

O365-tuoteperheen järjestelmien kanssa. Tämä helpottaa käyttöönottoa ja järjestelmässä 

navigoimista, mikäli käyttäjällä on kokemusta esimerkiksi Outlook- tai Office-

sovelluksista. Käyttöliittymä on myös samanlainen sekä tietokoneella että 

mobiililaitteella, mikä tekee järjestelmän käyttämisestä helppoa, vaikka tietokonetta ei 

olisikaan käytettävissä. Järjestelmän aloitusnäkymän voi muokata jokaiselle käyttäjälle 

erikseen, minkä lisäksi käyttäjä voi itse halutessaan muokata sitä lisää omien 

mieltymystensä mukaisesti. Koska eri käyttäjäryhmillä voi olla hyvinkin eri tarpeita 

CRM-järjestelmälle, tämä on erittäin käytännöllinen ominaisuus. Esimerkiksi 

varainhankinnan parissa työskentelevä henkilö tarvitsee työssään huomattavasti erilaisen 

aloitusnäkymän kuin vaikkapa prosessimetallurgian tutkija. Alla olevassa kuvassa 13 on 
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esimerkki aloitusnäkymästä, johon on koottu markkinoinnin kannalta tärkeitä 

koontinäyttöjä: ympyrädiagrammi markkinointikampanjoista ja pylväsdiagrammit 

budjetin toteutumisesta ja potentiaalisista asiakkaista. (Microsoft 2018b) 

Kuva 13. Microsoft Dynamics 365:n aloitusnäyttö. 

Sidosryhmärekisteri on yksi CRM-järjestelmän tärkeimmistä ominaisuuksista. Kuten 

aloitusnäyttöjä, myös sidosryhmärekisteriä voidaan Microsoft Dynamics 365  

-järjestelmässä muokata käyttäjän roolin mukaisesti. Järjestelmä voidaan rakentaa niin, 

että oletusarvoisesti käyttäjä näkee itselleen tärkeimmät sidosryhmät, mutta halutessaan 

hän voi saada näkyviinsä kaikki organisaation sidosryhmät. Lähtökohtaisesti CRM-

järjestelmän toiminnan kannalta kaiken sidosryhmätiedon tulisi olla mahdollisimman 

avointa ja läpinäkyvää, mutta tarvittaessa esimerkiksi lahjoittajatietoja voidaan piilottaa 

niiden käyttäjien osalta, jotka eivät lahjoittajadataa tarvitse työssään. 

Sidosryhmärekisterin dataa voidaan jaotella ja visualisoida monipuolisesti, esimerkiksi 

raportointitarkoituksiin, MS Dynamics 365:n valmiilla työkaluilla. Kuvassa 14 on 

esimerkkinäkymä sidosryhmärekisteristä, jossa perinteisen listauksen lisäksi sidosryhmät 

on jaoteltu pylväsdiagrammiin niiden kotikaupungin mukaan.  (Microsoft 2018b) 
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Kuva 14. Microsoft Dynamics 365:n sidosryhmärekisteri. 

Uuden sidosryhmän, esimerkiksi yrityksen tai säätiön, lisääminen Microsoft Dynamics 

365 -järjestelmään on nopeaa ja yksinkertaista. CRM-järjestelmien perusperiaatteena on, 

että jokainen käyttäjä toimii myös sisällöntuottajana, eli kaikki käyttäjät voivat lisätä 

järjestelmään uusia yrityksiä, kontaktihenkilöitä ja aktiviteetteja. Tämän vuoksi kaikki 

toiminnot on pidettävä selkeinä ja yksiselitteisinä, eikä avoimia täytettäviä kenttiä saa olla 

liian paljon, muuten käyttäjän kynnys lisätä esimerkiksi uusi asiakaskontakti voi kasvaa 

liian suureksi. Yksi ratkaisu tähän haasteeseen on käyttää jotain ulkoista 

yritysrekisteripalvelua, joka täyttäisi automaattisesti järjestelmään yrityksen tärkeimmät 

tiedot, kuten toimialan, koon, osoitteen ja liikevaihdon. Myös meidän CRM-

projektiryhmämme harkitsee samankaltaisen palvelun integroimista järjestelmään. 

Tällöin ainoat pakolliset tiedot uutta yritystä lisättäessä olisivat yrityksen nimi ja y-

tunnus; loput tiedot tulisivat automaattisesti palveluntarjoajan järjestelmästä. Avoimeksi 

kentäksi jätetään yrityksen kuvailukenttä, jonne käyttäjät voivat kerryttää hiljaista tietoa 

yrityksestä, esimerkiksi yritys ei lähde tänä vuonna mukaan tutkimusprojekteihin, mutta 

ensi vuonna suunnitteilla on uusi voimala, jonka rakentamiseen tarvitaan energia- ja 

prosessitekniikan osaamista. Näin vältytään tilanteilta, joissa useat eri yliopiston 

työntekijät, toisistaan tietämättä, lähestyvät yritystä projektiaihioidensa kanssa, vaikka 

yritys ei tänä vuonna projekteihin ole lähdössä mukaan. (Microsoft 2018b) 



53 

Kuvassa 15 näkyy uuden sidosryhmän luontilomake, joka on tarkoituksenmukaista pitää 

erittäin yksinkertaisena. Yritystietojen automaattiseen täyttämiseen on olemassa myös 

kolmansien osapuolien tarjoamia integraatiopalveluita. Esimerkiksi Fonecta tarjoaa 

yritysrekisteri-integraatiota jossa käyttäjä syöttää MS Dynamics 365:n uuden 

sidosryhmän luontilomakkeeseen ainoastaan yrityksen y-tunnuksen, ja Fonectan palvelu 

täyttää loput yrityksen tiedot: koon, toimialan, päättäjät, osoitteen ja tärkeimmät talouden 

tunnusluvut. Näin käyttäjän työmäärä jää hyvin vähäiseksi, minkä lisäksi CRM-

järjestelmään syötettävät tiedot ovat ajantasaisia. Fonectan palvelu myös päivittää 

automaattisesti CRM-järjestelmän sidosryhmärekisteriä, mikäli yrityksen tiedoissa tai 

päättäjissä tapahtuu muutoksia. Tämä automatisoitu sidosryhmärekisterin ylläpito 

vähentää merkittävästi tarvetta manuaaliselle päivitystyölle. Suurten 

sidosryhmärekisterien hallinta ja ylläpito vaativat käytännössä aina jonkinlaista 

automatiikkaa, sillä pelkästään manuaalisesti ylläpidetty rekisteri rapautuu nopeasti. 

(Fonecta 2018) 

Kuva 15. Microsoft Dynamics 365:n uuden sidosryhmän luontilomake. 

Kuvassa 16 on MS Dynamics 365:n avoin yrityskortti, johon on koottu kaikki CRM-

järjestelmän tiedot kyseisestä yrityksestä. Hitaasti muuttuvien tietojen, kuten toimialan ja 

yhteystietojen, lisäksi yrityskortille kertyy tietoa kaikesta muusta toiminnasta, mitä 

yrityksen kanssa tehdään. Näihin kuuluvat muun muassa puhelut, sähköpostit, kokoukset 

ja muut tapaamiset. Tämä tieto on arvokasta asiakashallinnan toteuttamisen kannalta, sillä 

siten voidaan seurata asiakassuhteen kehittymistä, ja järjestelmä voi esimerkiksi 

automaattisesti muistuttaa työntekijää, mikäli hän ei ole ollut tekemisissä 

avainasiakkaansa kanssa viime aikoina. Yrityskortille voi myös, GDPR:n puitteissa, lisätä 

hiljaista tietoa, mikä parantaa organisaation ymmärrystä kyseisestä yrityksestä. 

Tarkoituksena on, että CRM-järjestelmän yrityskortti sisältäisi yhteystietojen ja muiden 
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perustietojen lisäksi myös muuta hyödyllistä asiakas- ja historiatietoa, mikä mahdollistaa 

monipuolisen asiakashallinnan toteuttamisen. (Microsoft 2018b)  

Kuva 16. Microsoft Dynamics 365:n yrityskortti. 

Sidosryhmärekisterin lisäksi MS Dynamics 365:n yksi hyödyllisimmistä ominaisuuksista 

on tehokas hakutyökalu, jonka hakutuloksia voidaan hyödyntää niin viestinnässä, 

raportoinnissa ja analysoinnissa sekä hankekumppaneiden etsinnässä. Hakutyökalulla 

voidaan hakea tietoa liki kaikista MS Dynamics 365:n tietokentistä, ja hakua voidaan 

muokata monipuolisesti käyttämällä logiikan operaattoreita. Pääkäyttäjä voi luoda ja 

tallentaa valmiita hakuja järjestelmän käyttäjille, minkä lisäksi jokainen käyttäjä voi 

myös helposti itse luoda ja jakaa omia hakujaan. Kuvassa 17 on esitetty haku, joka 

palauttaa listauksen sidosryhmistä, joiden tiedoista puuttuu sähköpostiosoite ja jotka 

sijaitsevat Yhdysvalloissa. Vastaavasti käyttäjä voisi hakea esimerkiksi kaikkien 

suomalaisten kontaktihenkilöiden tiedot, joista puuttuisi puhelinnumero, tai luoda 

listauksen yrityksistä, joihin ei olla oltu yhteydessä viimeisen kolmen kuukauden aikana. 

Näitä hakutuloksia voidaan sitten hyödyntää esimerkiksi päivittämällä puuttuvat tiedot 

sidosryhmärekisteriin tai ottamalla yhteyttä huomiotta jätettyihin yrityksiin. (Microsoft 

2018b)    

Kuva 17. Microsoft Dynamics 365:n kehittynyt hakutyökalu. 
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3.5 CRM-järjestelmän implementointi innovaatiokeskuksessa  

– kokemuksia käyttöönotosta 

Oulun yliopiston alaisuudessa vuosina 2012-2017 toimineessa innovaatiokeskuksessa, 

CEE:ssä (Centre for Environment and Energy), otettiin käyttöön CRM-järjestelmä 

vuonna 2016. Järjestelmän tärkeimpiä vaatimuksia olivat asiakaskohtaamisten 

systematisointi, markkinoinnin ja erityisesti viestinnän kehittäminen, projektiportfolion 

hallinta sekä tarkasti segmentoidun yritystietokannan rakentaminen. Tieto henkilöstön 

tarpeista järjestelmälle kerättiin avoimilla teemahaastatteluilla ja yhteisillä 

workshopeilla. CRM-järjestelmäksi valittiin pilvipalveluna toteutettu, suhteellisen 

edullinen ja helppokäyttöinen SuperOffice. (Anttila 2016) 

Ensimmäisenä CEE:n CRM-järjestelmään rakennettiin yritystietokanta, jossa yrityksestä 

listattiin sen koko, osoite, kotisivut, yhteistyöpotentiaali, oululaistaustaisuus ja toimiala. 

Koska CEE oli erityisesti ympäristö- ja energia-alan innovaatiokeskus, yritystietokannan 

alkuperäiset toimialat olivat: biotalous, energia, ICT, ilma, jätehuolto, mittaustekniikka, 

rakentaminen, resurssitehokkuus, sivutuotteet ja vesi. Yritystietokanta luotiin ensin 

Excel-taulukkoon, josta se vietiin paloittain CRM-järjestelmään. Kun tietokanta oli saatu 

siirrettyä järjestelmään, aloitettiin sen käyttö myös organisaatiossa. Viestinnän toteutus 

helpottui huomattavasti, sillä yritystietokanta mahdollisti tarkasti kohdennettujen 

sähköpostien ja uutiskirjeiden lähettämisen ja seurannan. (Anttila 2016) 

CRM-järjestelmän käyttöönotto toteutettiin kahdessa vaiheessa. Ensimmäiseksi yksi 

organisaation työntekijöistä koulutettiin järjestelmän pääkäyttäjäksi, ja hän myös rakensi 

ja suunnitteli järjestelmän. Tämän jälkeen hän perehdytti loput työntekijät järjestelmän 

käyttöön. Perehdytys järjestettiin kolmessa työpajassa, joista ensimmäisessä tehtiin 

määritykset CRM-järjestelmälle työntekijöiden tarpeiden pohjalta. Tämän jälkeen 

pääkäyttäjä muokkasi ja viimeisteli järjestelmän ensimmäiseen valmiiseen versioonsa, 

jonka käyttö opetettiin toisessa työpajassa. Kolmannen työpajan pääpaino oli 

muutosviestinnässä sekä järjestelmän käytön juurruttamisessa organisaation työtapoihin. 

Pääkäyttäjä koulutti myös kaksi organisaation työntekijää avainkäyttäjiksi, jotka 

avustivat pääkäyttäjää järjestelmän ylläpidossa ja päivittämisessä. (Anttila 2016)  

Anttilan (2016) mukaan CRM-järjestelmän käyttöönoton suurin haaste oli organisaatioon 

vakiintuneiden käytänteiden ja toimintatapojen muuttaminen. Aiemmin CEE:ssä ei 

esimerkiksi ollut systemaattista käytäntöä asiakastapaamisten dokumentointiin tai 
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hankeaihioiden suunnitteluun, vaan jokaisella työntekijällä oli oma tapansa. Myöskin 

organisaatioon kertynyt asiakastieto oli hajautunut työntekijöiden henkilökohtaisiin 

kansioihin, sähköpostien joukkoon sekä osa tiedosta oli pelkän muistin varassa. Johdon 

sitoutuminen CRM-hankkeeseen sekä selkeä muutosviestintä järjestelmästä saatavista 

konkreettisista hyödyistä edesauttoivat järjestelmän käyttöönoton onnistumista. Anttila 

(2016) on tunnistanut CRM-järjestelmän avulla organisaatioon saadut merkittävimmät 

hyödyt: 

 viestinnän prosessien tehostuminen, 

 projektinhallinnan kehittyminen ja systematisoituminen, 

 projektiportfolion muodostuminen, 

 kilpailukykyisen ja monipuolisen yritystietokannan luominen, 

 järjestelmän toimiminen osana organisaation muistia.  

3.6 Asiakashallinnan ja CRM-järjestelmän vaatimukset TTK:lle 

Asiakashallinnan tehtävänä TTK:ssa on systematisoida ja kehittää asiakasrajapintaa. 

Tämä tarkoittaa muun muassa asiakkaiden tunnistamista, asiakkuuksien tavoitteiden 

määrittämistä ja asiakkuusprosessin luomista. Näiden lisäksi erityisesti 

avainasiakashallintaan kuuluu avainasiakkaiden tunnistaminen ja asiakkuuden 

hoitosuunnitelman laatiminen tarvittavine rooleineen ja vastuineen. Asiakaslähtöisten 

ajattelumallien ja toimintatapojen juurruttaminen Teknilliseen tiedekuntaan vaatii 

pitkäjänteistä työtä ja kokonaisvaltaista kulttuurinmuutosta tavoissa, joilla 

tutkimusyksiköt hallitsevat asiakkuuksiaan. Tätä ei saada aikaan TTK:n hallinnosta 

tulevalla käskyllä, vaan muutos lähtee siitä, että yksikkö itse huomaa tarpeen 

asiakashallinnan kehittämiselle ja systematisoimiselle. 

Koska tutkimusyksiköiden käytänteet sidosryhmien yhteystietojen säilytykseen ja 

ylläpitoon poikkeavat suuresti, CRM-järjestelmän ensimmäinen vaatimus on yhtenäistää 

ja koota kaikki TTK:n yhteistyökumppaneiden tiedot samaan järjestelmään. Jotta 

sidosryhmärekisteriä voidaan käyttää tehokkaasti ja luotettavasti asiakashallinnan 

toteuttamiseen, tulee yhteystietojen laatuun, oikeellisuuteen ja ylläpitoon kiinnittää 

erityistä huomiota. Tällöin CRM-järjestelmä toimii tarkoituksensa mukaisesti myös 

organisaation sisäisenä muistina. Muuten vaarana on yhteys- ja asiakastietojen 

katoaminen henkilöstön eläköityessä tai vaihtaessa työpaikkaa. Järjestelmän tulee myös 
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mahdollistaa asiakkaiden tarkka segmentointi monin eri kriteerein, mitä voidaan käyttää 

pohjana muun muassa viestinnän ja raportoinnin toteuttamisessa. Viimeisenä 

vaatimuksena CRM-järjestelmälle on mahdollisimman yksinkertainen käyttöönotto ja 

luonteva käyttökokemus. Tarkoituksena ei ole luoda uusia ja raskaita prosesseja tai 

työnkuvia, vaan päinvastoin tukea työntekijöiden toimintaa asiakasrajapinnassa ja 

helpottaa asiakashallinnan prosessien toteutusta. 
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4 CRM-JÄRJESTELMÄN IMPLEMENTOINTI TTK:N 

TOIMINTAAN 

Tässä luvussa kuvataan Oulun yliopiston Teknillisen tiedekunnan CRM-projektin 

etenemistä ja sisältöä, sekä esitellään teorian ja haastatteluiden pohjalta luotu CRM-

järjestelmän implementointisuunnitelma. Luvun alussa esitellään TTK:n CRM-

käyttöönoton onnistumisen kulmakivet. Diplomityön empiriaosuuden aikajana on esitetty 

liitteessä 1. 

4.1 TTK:n CRM-käyttöönoton onnistumisen kulmakivet 

Asiakashallinnan teoreettisen tarkastelun ja haastattelututkimustulosten perusteella 

Oulun yliopiston Teknillisen tiedekunnan CRM-käyttöönoton onnistumisen kulmakivet 

ovat: johdon tuki ja sitoutuminen, resursointi, prosessit ja käytänteet sekä mittarointi ja 

käytön seuraaminen, jotka on esitelty tarkemmin kuvassa 18.  Myös kirjallisuudessa on 

tunnistettu samankaltaisia käyttöönoton onnistumiseen keskeisesti vaikuttavia tekijöitä. 

Varsinkin CRM-käyttöönotoille on ominaista useat, organisaation kaikkia osia 

koskettavat menestystekijät. Tutkimuksissa CRM-käyttöönottojen onnistumisiin eniten 

vaikuttaviksi tekijöiksi on tunnistettu kulttuuri, ihmiset, teknologia ja prosessit. Tämä 

johtuu siitä, että CRM-käyttöönotoissa uuden tietojärjestelmän implementoinnin lisäksi 

organisaation on myös muutettava prosessejaan sekä toimintatapojaan 

asiakaskohtaamisissa. (Arab et al. 2010)  

Kuva 18. TTK:n CRM-käyttöönoton onnistumisen kulmakivet. 
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Oulun yliopiston Teknillisen tiedekunnan CRM-käyttöönoton onnistumisen kannalta 

tärkeintä on johdon tuki ja sitoutuminen, sillä johto tekee päätökset esimerkiksi projektin 

resursoinnista ja strategisesta tärkeydestä. TTK:n CRM-käyttöönoton onnistumisen 

kannalta olisikin tärkeää, että asiakashallinta kirjattaisiin näkyviin yliopiston strategiaan. 

Johdon tulisi myös huolehtia, että CRM-järjestelmän käyttöön ja uusiin toimintatapoihin 

tehdään selkeät ohjeistukset ja niitä myös noudatetaan.  

Resursoinnin kannalta ensimmäinen ja tärkein vaihe on varmistaa, että CRM-

käyttöönottoa varten luodaan uudet, kokopäiväiset CRM-toimenkuvat. Tämän jälkeen 

yliopiston CRM-projektiryhmän osaamista asiakashallinnasta ja Microsoft Dynamics 365 

-järjestelmästä tulee kehittää ja ylläpitää sekä kouluttamalla että henkilöstön 

omatoimisella perehtymisellä. Ulkoisen järjestelmätoimittajan käyttäminen CRM-

järjestelmän rakennusvaiheessa sekä pilottikäyttöönotossa on myös suositeltavaa, sillä 

tällä hetkellä CRM-projektiryhmän osaaminen ei riitä kokonaisen CRM-järjestelmän 

rakentamiseen ja käyttöönottoon.  

Uusista prosesseista ja käytänteistä ensimmäisenä on luotava asiakkuusprosessi, eli tavat 

joilla TTK:n henkilöstö hallitsevat asiakkuuksiaan. Avainasiakkaiden hoitamisen 

kohdalla voidaan soveltaa KAM-ajattelua, jossa yksi nimetty henkilö on vastuussa 

tutkimusyksikkönsä tärkeimmistä avainasiakkaista. CRM-järjestelmä voi myös helpottaa 

hankkeistusprosesseja ja viestintää, ja näistäkin prosesseista olisi hyödyllistä tehdä 

selkeät prosessikuvaukset, joista selviää CRM-järjestelmän rooli kyseisten prosessien 

toteutuksessa. Vaikein prosesseihin ja käytänteisiin liittyvä kokonaisuus on 

asiakaslähtöisten toimintatapojen kokonaisvaltainen integrointi osaksi TTK:n toimintaa. 

Vaatii työtä ja aikaa luoda kestäviä, strategisia kumppanuuksia yhteistyöyritysten kanssa, 

mutta pitkällä aikavälillä tämä voi mahdollistaa entistä parempia yhteistyöprojekteja ja 

tutkimushankkeita.  

CRM-käyttöönoton jälkeen tulee huolehtia asiakashallinnan toteutuksen mittarointi ja 

CRM-järjestelmän käytön seuraaminen. Käyttöönoton onnistumisen kannalta on 

ensiarvoisen tärkeää pyrkiä juurruttamaan uudet menettelytavat ja prosessit osaksi 

organisaatiokulttuuria. Tämä voi vaatia lähitukea ja käyttäjien muistuttamistakin uusista 

toimintatavoista, mutta ilman tätä CRM-järjestelmää ei käytetä tarkoituksenmukaisella 

tavalla. Koska jokainen CRM-järjestelmän käyttäjä toimii samalla sisällöntuottajana, 

tulee järjestelmän käyttö, esimerkiksi asiakaskohtaamisia kirjatessa, olla yhtenäistä. 
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Käytön seuraamisessa helpottavat suorituskykymittarit, jotka pitää laatia sekä 

asiakashallinnalle että CRM-järjestelmälle. Käyttäjiltä on hyödyllistä kerätä myös 

palautetta sekä käyttöönoton aikana että sen jälkeen, jotta prosesseja ja 

käyttäjäkokemusta voidaan parantaa tulevaisuudessa. 

4.2 Teknillisen tiedekunnan CRM-projekti 

Oulun yliopiston Teknillisen tiedekunnan CRM-projekti alkoi tammikuussa 2018, kun 

yliopiston erillisyksikkö CEE (Centre for Environment and Energy) liitettiin 

Tuotantotalouden tutkimusyksikköön, osaksi Teknillistä tiedekuntaa. CEE:ssä oli ollut 

käytössä CRM-järjestelmä, ja sen tuomat hyödyt asiakashallinnan ja viestinnän 

tehostamisessa haluttiin myös Teknilliseen tiedekuntaan. CRM-projektin jäsenet ja roolit 

on kuvattu Oksasen (2010) mallia mukaillen alla olevaan taulukkoon 4. 

Taulukko 4. TTK:n CRM-projektin roolit ja tehtävät (mukaillen Oksanen 2010). 

Rooli Tehtävä Henkilö(t) 
Järjestelmän 

omistaja 

Vastuu vision synnyttämisestä ja toteuttamisesta. 

Kokonaisvastuu järjestelmästä ja sen 

kehittämisestä. Isot kehityslinjat. 

Teknillisen tiedekunnan dekaani, Riitta Keiski 

Tuotantotalouden tutkimusprofessori, Pekka 

Tervonen 

Projektipäällikkö Projektin toimitusjohtaja, vastuu päivittäistason 

johtamisesta. 

Tutkimusavustaja, Paulus Lakkala 

Pääkäyttäjä Päivittäistason vastuu järjestelmästä ja siihen 

liittyvästä tuesta projektin päätyttyä. 

Paulus Lakkala 

Projektiryhmä Suunnittelu, määrittely ja testaus 

projektipäällikön ohjauksessa. Usein   

mukana käyttöönotossa avainkäyttäjän roolissa. 

5 työntekijää Tuotantotalouden tutkimusyksiköstä 

Ohjausryhmä Vastuu projektin valvonnasta ja seurannasta. 

Projektin hallitus. 

Pekka Tervonen 

Avainkäyttäjä Vastuu paikallisesta tuesta omassa 

organisaation osassa. Toimii   

pääkäyttäjän oikeana kätenä käytännön asioissa. 

3 työntekijää Tuotantotalouden tutkimusyksiköstä 

 

CRM-projektiryhmän perustamisen jälkeen asiakashallinnan teoreettista viitekehystä 

alettiin tutkia perehtymällä tieteellisiin artikkeleihin, kirjallisuuteen ja aiheeseen liittyviin 

opinnäytetöihin. Samanaikaisesti alkoi tutustuminen eri CRM-järjestelmiin ja niiden 

toiminnallisuuksiin. Monet järjestelmävalmistajat tarjoavat ilmaisia kuukauden demoja, 

joilla voi testata CRM-järjestelmää harjoitusympäristössä. Varsinkin isoilla toimijoilla, 

kuten Microsoftilla ja Salesforcella, on myös laaja valikoima erilaisia 

koulutusmateriaaleja järjestelmän rakentamiseen ja muokkaamiseen. Ensikäden 
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kokemusta CEE:n vanhan SuperOffice -CRM-järjestelmän käytöstä saatiin tutustumalla 

muun muassa järjestelmän yritysrekisterin rakenteeseen ja viestintätyökaluihin.  

Teknillisen tiedekunnan vaatimukset CRM-järjestelmälle päätettiin selvittää 

haastattelemalla tiedekunnan tutkimusyksiköiden johtajat. Projektiryhmän kanssa 

laadittiin haastattelukysymykset, jotka ovat liitteessä 2. Ensimmäisissä kysymyksissä 

kartoitettiin tutkimusyksikön asiakashallinnan nykytilannetta, pääpainon ollessa 

erityisesti sidosryhmien hallinnan toteutuksen selvittämisessä. Seuraavien kysymysten 

tarkoitus oli kerätä tietoa ominaisuuksista ja toiminnoista, joita CRM-järjestelmän tulisi 

sisältää. Viimeiset kysymykset liittyivät muutosviestintään ja CRM-projektin 

mahdollisiin haasteisiin Kysymykset toimivat puolistrukturoidun teemahaastattelun 

runkona, jossa tarkoituksena oli antaa haastateltavien kertoa myös vapaamuotoisesti ja 

avoimesti tutkimusyksikkönsä asiakashallinnan toteutuksesta. Haastatteluihin osallistui 

lisäkseni CRM-järjestelmän omistaja sekä kandidaatintyöntekijä, joka tutki 

muutosviestinnän roolia CRM-käyttöönottoprojekteissa. Aikaa haastatteluille oli varattu 

tunti, ja haastattelut nauhoitettiin, minkä lisäksi haastatteluista tehtiin myös kirjalliset 

muistiinpanot. TTK:n tutkimusyksiköiden johtajien lisäksi yliopiston yhteistyösuhteista 

vastaavan vararehtori sekä kauppakorkeakoulun Martti Ahtisaari  

-instituutin johtaja haastateltiin. 

Haastatteluiden jälkeen tuloksia analysoitiin projektiryhmän kanssa, jonka jälkeen 

tärkeimmistä tutkimuslöydöistä tehtiin PowerPoint-esitys. Samoihin aikoihin yliopiston 

Tietohallinto oli käynnistämässä myös koko yliopiston laajuista CRM-projektia, jonka 

aloitustapaamisessa esiteltiin tutkimustuloksiamme. TTK:n CRM-projektiryhmän ja 

Tietohallinnon kanssa päätettiin, että yliopiston CRM-projekti toteutettaisiin yhdessä, 

sillä Tietohallinnolla oli käytössään tarvittavia tietoteknisiä ja projektinjohdollisia 

resursseja sekä budjettia. TTK:n projektiryhmässä sen sijaan oltiin jo perehdytty 

asiakashallinnan teoreettiseen viitekehykseen, saatu luotua haastattelujen pohjalta CRM-

järjestelmän vaatimusmäärittelyn sekä käytetty aiemmin CRM-järjestelmää osana 

ryhmän jäsenten työtehtäviä. Haastatteluiden tärkeimpiä löydöksiä oli se, kuinka paljon 

sidosryhmien yhteystietoja säilytetään ainoastaan henkilökohtaisen muistin varassa, 

muistitikuilla, sähköpostissa tai muissa henkilökohtaisissa kansioissa. Kuvasta 19 
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nähdään myös se, ettei viestintä tutkimusyksikön tärkeimmille sidosryhmille ole lainkaan 

systemaattista muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta. 

Kuva 19. Tutkimusyksikön sidosryhmärekisteri ja vuosittainen systemaattinen 

sidosryhmäviestintä. 

Oulun yliopiston CRM-projektiryhmä perustettiin uudelleen siten, että projektin vastuu 

jakautuu Oulun yliopiston Tietohallinnon ja Tuotantotalouden tutkimusyksikön välillä. 

CRM-järjestelmän käyttöönoton päätettiin aloittaa pilotilla Tuotantotalouden 

tutkimusyksikössä, jonka jälkeen se laajennettaisiin tutkimusyksikkö kerrallaan koko 

tiedekuntaan. Näin järjestelmän ensimmäisestä versiosta ei tulisi liian monimutkaista, 

vaan fokus olisi Teknillisen tiedekunnan tarpeissa: sidosryhmärekisterin perustamisessa, 

viestintäprosessien tehostamisessa sekä asiakaslähtöisen ajattelutavan juurruttamisessa 

TTK:n toimintatapoihin. Oulun yliopiston CRM-projektiin osallistuvat jäsenet ja uusi 

projektiryhmä on listattu mukaillen Oksasta (2010) taulukkoon 5. 
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Taulukko 5. Oulun yliopiston CRM-projektin roolit ja tehtävät (mukaillen Oksanen 2010). 

Rooli Tehtävä Henkilö(t) 
Järjestelmän omistaja Vastuu vision synnyttämisestä ja 

toteuttamisesta. Kokonaisvastuu järjestelmästä 

ja sen kehittämisestä. Isot kehityslinjat. 

Yhteiskuntasuhteiden vararehtori, Arto Maaninen 

Projektipäällikkö Projektin toimitusjohtaja, vastuu päivittäistason 

johtamisesta. 

Tietohallinnon suunnittelija, Erja Heikkinen 

Pääkäyttäjä Päivittäistason vastuu järjestelmästä ja siihen 

liittyvästä tuesta projektin päätyttyä. 

Tekninen pääkäyttäjä ATK-suunnittelija, Pekka 

Hulkkonen, tutkimusavustaja Paulus Lakkala 

Projektiryhmä Suunnittelu, määrittely ja testaus 

projektipäällikön ohjauksessa. Usein   

mukana käyttöönotossa avainkäyttäjän roolissa. 

4 työntekijää Tuotantotalouden tutkimusyksiköstä, 

4 työntekijää Tietohallinnosta 

Ohjausryhmä Vastuu projektin valvonnasta ja seurannasta. 

Projektin hallitus. 

Ei vielä perustettu 

Avainkäyttäjä Vastuu paikallisesta tuesta omassa 

organisaation osassa. Toimii   

pääkäyttäjän oikeana kätenä käytännön 

asioissa. 

3 työntekijää Tuotantotalouden tutkimusyksiköstä 

 

Koska yliopistolla ei ollut syvällistä osaamista CRM-projekteista eikä valitusta 

järjestelmästä, Microsoft Dynamics 365:stä, yksi Suomen johtavista CRM-konsulteista, 

Tommi Oksanen, kutsuttiin pitämään TTK:n projektiryhmälle yhden päivän CRM-

workshopin. Kyseisessä tilaisuudessa esiteltiin myös projektiryhmän tutkimuslöytöjä, 

jotta konsultin antaisi näkemyksen CRM-projektin tilanteesta. Haastattelujen pohjalta 

tehty vaatimusmäärittely vastasi hänen mukaansa tyypillistä ensimmäisen CRM-

järjestelmäversion sisältöä. Kuvaan 20 on koottu tutkimusyksiköiden johtajien 

tärkeimmät toiveet järjestelmälle, mitkä ovat suhteellisen helposti toteutettavissa olevia 

asioita. Erityisesti järjestelmän yksinkertaista käyttöä toivottiin, mikä oli myös 

projektiryhmän mielestä yksi tärkeimmistä järjestelmän ominaisuuksista. Järjestelmän 

käytön halutaan nopeuttavan ja helpottavan päivittäisiä rutiinitehtäviä, kuten 

massasähköpostien lähetystä ja yhteystietojen etsintää, ja että kynnys järjestelmän 

käyttöön toivotaan pysyvän matalana.  
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Kuva 20. TTK:n tutkimusyksiköiden johtajien toiveet CRM-järjestelmälle. 

Samassa CRM-workshopissa käytiin läpi projektin haasteita ja CRM-käyttöönoton 

menestystekijöitä. Haastateltujen kokemista CRM-projektin uhista ja haasteita 

merkittävimmät liittyivät henkilöstön sitoutumiseen ja sisäisen kilpailun lisääntymiseen 

(Kuva 21). Sen sijaan hyvin harva haastateltu piti projektin teknistä toteutusta tai 

kustannuksia suurena uhkana onnistumiselle. Tämä on ymmärrettävää, sillä suurimmassa 

osaa yliopiston tietojärjestelmähankkeissa tiedekunnat eivät osallistu järjestelmän 

rakentamiseen ja ylläpitoon, vaan käytännössä uudet järjestelmät esiasennetaan kaikille 

työntekijöille Tietohallinnon toimesta.  

Kuva 21. TTK:n tutkimusyksiköiden johtajien kokemat uhat ja haasteet CRM-projektille. 

CRM-projektiryhmän osaamista CRM-järjestelmästä päätettiin syventää tekemällä 

benchmark-vierailu Aalto-yliopistoon, jossa Microsoft Dynamics 365 -järjestelmä on 

ollut käytössä jo muutaman vuoden. Benchmarking on yleinen menetelmä, jonka avulla 

organisaatiot voivat vertailla omia toimintatapojansa toisten organisaatioiden 

toimintatapoihin, oppia niistä sekä omaksua parhaimpia käytäntöjä kehittääkseen omaa 
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suorituskykyään (Stapenhurst 2009). Benchmarking on myös osoitus organisaation 

nöyryydestä ja kyvystä tunnustaa se, että joku toinen tekee kyseisen asian jo paremmin, 

ja että organisaatio voisi ulkopuolisen tahon neuvojen kautta parantaa omaa toimintaansa 

(Niva & Tuominen 2005). Aalto-yliopiston benchmark-vierailussa käytiin läpi Aallon 

CRM-projektiryhmän organisaatiorakennetta ja resursointia, heidän kohtaamia haasteita 

ja ongelmia sekä hyviä käytänteitä CRM-järjestelmän rakentamiselle ja käyttöönotolle. 

Vastavuoroisesti Oulun yliopiston CRM-projektiryhmä kertoi oman projektinsa 

etenemisestä ja Teknillisen tiedekunnan CRM-vaatimusmäärittelystä, joka oli heille uutta 

asiaa, sillä Aalto-yliopistossa CRM-järjestelmä ei ole vielä käytössä tiedekuntatasolla. 

Benchmark-vierailu avasi myös hyödyllisen viestintäkanavan Oulun yliopiston ja Aalto-

yliopiston CRM-projektiryhmien välillä.  

Osa Oulun yliopiston CRM-projektiryhmän jäsenistä koulutettiin CRM-järjestelmän 

pääkäyttäjiksi ulkoisen kouluttajan toimesta. Tällä varmistettiin se, että Oulun yliopiston 

CRM-projektiryhmällä on valmiudet järjestelmän ylläpitoon ja kehitykseen, eikä 

yliopisto olisi ainoastaan ulkoisten järjestelmätoimittajien osaamisen varassa. Kuitenkin 

Oulun yliopiston kokoisen organisaation tapauksessa CRM-järjestelmän rakentaminen, 

testaaminen ja käyttöönotto vaatii käytännössä aina ulkoisen järjestelmätoimittajan. 

Oulun yliopiston CRM-projektiryhmällä on meneillään paraikaa neuvottelut 

potentiaalisen järjestelmätoimittajan kanssa, jonka avulla CRM-käyttöönottoprojektia 

jatkettaisiin yhdessä. Oulun yliopiston neuvotteluasema on hyvä, sillä CRM-

projektiryhmässä ollaan perehdytty käytettävään CRM-järjestelmään sekä siihen 

tarvittaviin ominaisuuksiin ja vaatimuksiin. Kun neuvottelut saadaan päätökseen ja 

sopimus järjestelmätoimittajan kanssa saadaan tehtyä, CRM-järjestelmän rakentaminen 

ja käyttöönotto voidaan aloittaa Oulun yliopiston Teknillisessä tiedekunnassa. 
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4.3 Onnistuneen CRM-käyttöönoton edellytykset TTK:lle 

THO Consulting Oy tutki vuonna 2010 suomalaisten yritysjohtajien näkemyksiä CRM-

käyttöönoton menestystekijöistä, jotka on koottu alla olevaan kuvaan 22. Tutkimukseen 

osallistuneet 80 vastaajaa arvioivat käyttöönoton onnistumisen kannalta tärkeimmiksi 

tekijöiksi johdon sitoutumisen ja osallistumisen, hankkeen projektipäällikön, hankkeen 

strategisen merkityksen, järjestelmän pääkäyttäjän sekä toimittajan osaamisen ja 

kokemuksen. (Oksanen 2010) Onnistuneen CRM-käyttöönoton edellytykset Oulun 

yliopiston Teknilliselle tiedekunnalle ovat samankaltaisia THO Consulting Oy:n 

tutkimustulosten kanssa. TTK:n CRM-projektin alkuvaiheen haasteena on ollut 

resursointi ja oman osaamisen kypsyystason nostaminen. Näihin haasteisiin voidaan 

vastata yliopiston johdon sitoutumisella, mikä tarkoittaa riittävää resursointia, ohjausta ja 

tukea yliopiston CRM-projektiryhmälle.  

Kuva 22. CRM-käyttöönoton menestystekijät (mukaillen Oksanen 2010). 

Tärkein edellytys onnistuneelle CRM-käyttöönotolle Oulun yliopiston Teknillisessä 

tiedekunnassa on yliopiston johdon sitoutuminen ja osallistuminen CRM-projektiin. Sull 

(2003) on määritellyt sitoutumisen tarkoittavan nykyhetkessä tehtävää valintaa, joka sitoo 

organisaatiota tulevaisuudessa.  CRM-projekti on tyypillinen sitoutumista edellyttävä 

hanke, sillä projektin strateginen merkitys yhdistettynä hankkeen merkittäviin suoriin ja 

välillisiin kustannuksiin tarkoittavat, että CRM-projektin keskeyttäminen on vaikeaa ja 

kallista. TTK:n CRM-projektin onnistumisen kannalta johdon sitoutuminen pitäisi näkyä 

avoimesti, ja hankkeen strategista merkitystä tulisi korostaa viestinnässä. Tämän lisäksi 

CRM-projektipäällikön ja CRM-pääkäyttäjien riittävään resursointiin tulee kiinnittää 
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erityistä huomiota. TTK:n CRM-järjestelmän käyttöönotto ja ylläpito vaativat 

kokopäiväisesti järjestelmän ja asiakashallinnan parissa työskenteleviä henkilöitä, joiden 

osaamistasoa nostetaan ja pidetään yllä tarvittaessa ulkopuolisen kouluttajan toimesta.    

4.4 CRM-järjestelmän implementointisuunnitelma 

Microsoft Dynamics 365 -CRM-järjestelmän käyttöönotto Oulun yliopiston Teknillisessä 

tiedekunnassa toteutetaan kahdessa vaiheessa. Pilottikäyttöönotto aloitetaan 

Tuotantotalouden tutkimusyksikössä, ja se toteutetaan yhdessä järjestelmätoimittajan 

kanssa. CRM-järjestelmän rakentaminen, testaaminen ja pilottikäyttöönoton suunnittelu 

ovat pääosin toimittajan vastuulla, vaikka kaikki toiminta tehdäänkin läheisessä 

yhteistyössä yliopiston CRM-projektiryhmän kanssa. Tarkoituksena on, että pilotin 

aikana CRM-projektiryhmän oma osaaminen kehittyy niin, että järjestelmän käyttöönotto 

muissa TTK:n tutkimusyksiköissä onnistuu ilman ulkoisen toimittajan apua.   

4.4.1 CRM-käyttöönoton resursointi, roolitus ja vastuut 

Tällä hetkellä Oulun yliopistossa ei ole olemassa työnkuvia, joiden sisältö on ainoastaan 

asiakashallinnassa tai CRM-järjestelmän ylläpidossa. Kuitenkin CRM-järjestelmän 

käyttöönotto sekä kehittäminen ja ylläpito vaativat kokopäiväisesti CRM:n parissa 

työskenteleviä henkilöitä – esimerkiksi Aalto-yliopiston CRM-tiimissä työskentelee viisi 

kokopäiväistä työntekijää. CRM-käyttöönoton onnistumisen kannalta oleellista onkin, 

että myös Oulun yliopistossa allokoidaan CRM-projektille riittävästi resursseja. Uusien 

työtehtävien lisäksi CRM-projektiryhmän jäsenten osaamista Microsoft Dynamics 365  

-järjestelmästä sekä asiakashallinnasta tulee parantaa koulutuksin. Myös järjestelmän 

rakentamiseen ja käyttöönottoon ulkoisen toimittajan toimesta tulee varata resursseja. 

Tähän mennessä Oulun yliopiston Tietohallinto on vastannut CRM-projektiryhmän 

koulutuksista ja MS Dynamics -lisensseistä. Tulevaisuudessa CRM-järjestelmän 

laajentuessa muualle yliopistoon käyttäjien lisenssimaksut tullaan todennäköisesti 

jyvittämään CRM-projektiin osallistuville tiedekunnille ja yksiköille. 

Tällä hetkellä puolet Oulun yliopiston CRM-projektiryhmän jäsenistä työskentelee 

Tietohallinnossa ja puolet Teknillisessä tiedekunnassa. Vuoden 2019 alusta alkaen 

tarkoituksena on siirtää kaikki projektiryhmän jäsenet Tietohallinnon alaisuuteen. 

Tarvittavia uusia työtehtäviä ovat tekninen CRM-pääkäyttäjä, TTK:n CRM-pääkäyttäjä 

ja TTK:n CRM-projektityöntekijä. Näiden lisäksi jokaisesta TTK:n tutkimusyksiköstä 
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valitaan tutkimusyksikön avainkäyttäjä, jonka toimenkuvaan lisätään CRM-järjestelmän 

avainkäyttäjän tehtävät.  

Oulun yliopiston CRM-projektin roolit ja vastuut sekä osapuolten välinen hierarkia on 

esitetty kuvassa 23. CRM-järjestelmän omistajana toimii yhteistyösuhteiden vararehtori, 

jonka vastuulla on määritellä asiakassuhteiden hallinnan strategia yhdessä yliopiston 

rehtoraatin kanssa. Asiakassuhteiden hallinta liittyy vahvasti yhteen Oulun yliopiston 

strategisista hankekokonaisuuksista. Aktiivinen kumppanuus ja vuoropuhelu  

-hankekokonaisuuden tavoitteiksi on määritelty muun muassa tutkimuslaitos- ja 

yritysyhteistyön vahvistaminen, tavoitteellinen toiminta kansainvälisissä 

edelläkävijäverkostoissa ja osallistuminen erilaisten sidosryhmien toimintaan. 

Kuva 23. CRM-projektin roolit ja vastuut Oulun yliopistossa. 

CRM-ohjausryhmään kuuluu CRM-järjestelmän omistajan lisäksi edustajia 

Tietohallinnosta ja Teknillisestä tiedekunnasta. Heidän tehtävänään on laatia CRM-

strategian mukainen tavoitteenasettelu ja varmistaa CRM-projektin resursoinnin 

riittävyys. Ohjausryhmä seuraa myös projektin etenemistä ja tavoitteiden täyttymistä sekä 

vahvistaa CRM-projektin ja -järjestelmän suorituskykymittarit. 

CRM-projektiryhmä vastaa CRM-projektin käytännön toteutuksesta ja raportoi projektin 

etenemisestä CRM-ohjausryhmälle. Suunnitelmien mukaan CRM-projektiryhmä 
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sijoitetaan Oulun yliopiston Tietohallinnon alaisuuteen, ja ryhmään tulee kuulumaan 

CRM-projektipäällikkö, tekninen pääkäyttäjä, CRM-pääkäyttäjä ja CRM-

projektityöntekijä. CRM-projektipäälliköllä voi olla muitakin projekteja johdettavanaan, 

mutta CRM-projektin osalta hän vastaa päivittäistason johtamisesta: kokousten 

koollekutsumisesta, aikataulutuksesta sekä yhteydenpidosta Oulun yliopiston ja 

järjestelmätoimittajan välillä. Teknisen pääkäyttäjän tärkein tehtävä on järjestelmän 

ylläpito ja kehittäminen sekä tekninen tuki. Jotta Oulun yliopisto saavuttaa tarpeeksi 

korkean omavaraisuuden CRM-järjestelmän ylläpidon ja kehityksen suhteen, tulisi 

tekninen pääkäyttäjä kouluttaa perusteellisesti Microsoft Dynamics 365 -järjestelmän 

käyttöön ja muokkaamiseen. Myös CRM-pääkäyttäjällä ja CRM-projektityöntekijällä 

tulee olla valmiudet järjestelmän ylläpitoon ja kehitykseen sekä syvällinen osaaminen MS 

Dynamics 365 -järjestelmästä, sillä he toimivat järjestelmätoimittajan kanssa yhteistyössä 

järjestelmän rakennusvaiheessa ja pilottikäyttöönotossa. CRM-pääkäyttäjä ja  

-projektityöntekijä ottavat Tuotantotalouden tutkimusyksikön pilotin jälkeisen 

vetovastuun CRM-järjestelmän käyttöönotosta muissa Teknillisen tiedekunnan 

tutkimusyksiköissä. Heidän tehtävänään on myös luoda tarvittavat prosessit ja käytänteet 

TTK:n tutkimusyksiköille asiakashallinnan toteutuksesta. 

Jokaisesta Teknillisen tiedekunnan tutkimusyksiköstä valitaan yksi avainkäyttäjä, joka 

vastaa paikallisesta tuesta ja asiakaslähtöisten toimintatapojen edistämisestä omassa 

tutkimusyksikössään. Avainkäyttäjän tulee olla kiinnostunut CRM-järjestelmän käytöstä 

ja sen tuomista mahdollisuuksista oman yksikkönsä asiakashallinnan kehittämiselle. 

Lisäksi hänen nykyisessä toimenkuvassaan ei saisi olla liikaa vaativia tehtäviä, jotta uudet 

avainkäyttäjän toimet voidaan lisätä henkilön työnkuvaan. Sopivia avainkäyttäjiä voivat 

olla esimerkiksi nuoret, tietotekniikan hyvin hallitsevat tohtorikoulutettavat tai postdoc-

tutkijat.  

4.4.2 CRM-käyttöönoton sisältö ja aikataulu 

Oulun yliopiston Teknillisen tiedekunnan CRM-käyttöönotto alkaa pilotilla 

Tuotantotalouden tutkimusyksikössä, jonka jälkeen järjestelmä laajennetaan muihin 

TTK:n tutkimusyksiköihin. Pilottikäyttöönotto toteutetaan yhdessä järjestelmätoimittajan 

kanssa, ja he vastaavat pääosin pilotin sisällöstä ja etenemisestä. Yliopiston CRM-

projektiryhmä on kuitenkin läheisesti mukana pilottikäyttöönotossa, sillä tarkoituksena 

on kasvattaa projektiryhmän osaamista niin, että järjestelmän käyttöönotto muissa 



70 

tutkimusyksiköissä onnistuu ilman ulkoista järjestelmätoimittajaa. Kuvaan 24 on kuvattu 

Teknillisen tiedekunnan muiden tutkimusyksiköiden CRM-käyttöönoton prosessikaavio. 

Kuva 24. CRM-käyttöönoton prosessikaavio Oulun yliopiston Teknillisessä tiedekunnassa. 

Teknillisen tiedekunnan CRM-käyttöönotto alkaa koko tiedekunnalle avoimella 

orientaatiotilaisuudella, jossa esitellään Oulun yliopiston CRM-projektin taustat, 

eteneminen ja tulokset. Tilaisuudessa selvennetään myös perusteellisesti, miksi 

tiedekunnassa ollaan ottamassa käyttöön CRM-järjestelmä ja mitä asiakashallinta 

yliopistoympäristössä tarkoittaa. Tämän lisäksi valitun järjestelmän, Microsoft Dynamics 

365:n, käyttöliittymä ja tärkeimmät ominaisuudet esitellään. Osallistujia kannustetaan 

esittämään kysymyksiä CRM-projektiryhmälle sekä käymään avointa keskustelua 

asiakashallintaan liittyen. Tarkoituksena on luoda positiivista muutosvalmiutta 

tiedekunnan henkilöstölle kertomalla konkreettisia esimerkkejä CRM-järjestelmän 

mahdollistamasta asiakashallinnasta kehittämisestä. Tässä tärkeässä roolissa on laaja-

alaisen ja ajantasaisen sidosryhmärekisterin esittely ja sen tuomat mahdollisuudet 

esimerkiksi tutkimuskumppaneiden etsintään ja tarkasti kohdennettuun viestintään. 

TTK:n orientaatiotilaisuuden jälkeen valitaan tutkimusyksiköiden avainkäyttäjät, joiden 

kanssa perustetaan CRM-pääkäyttäjän vetämä avainkäyttäjätiimi. Tässä tehtävässä 

CRM-projektiryhmää avustaa Tuotantotalouden tutkimusyksikön avainkäyttäjä, jolla on 

omakohtaista kokemusta avainkäyttäjän tehtävistä pilottikäyttöönoton myötä. Jokaisen 
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avainkäyttäjän kanssa käydään keskustelut hänen tutkimusyksikkönsä asiakashallinnan 

tilanteesta sekä heidän tarpeistaan. Kuvassa 18 näkyy keskusteluiden tärkeimmät 

kysymykset: Onko (avain)asiakkaat tiedossa? Onko asiakkuudella tavoite? Onko 

asiakkuusprosessi tiedossa? Mikäli edellä mainittuihin kysymyksiin ei avainkäyttäjällä 

ole suoria vastauksia, määritellään tutkimusyksikön asiakkaat, asiakkuuden tavoitteet ja 

asiakkuusprosessin sisältö yhdessä CRM-projektiryhmän kanssa. Tämän jälkeen 

tutkimusyksikön työntekijöille pidetään workshop, jossa käydään syvällisemmin läpi 

asiakashallinnan periaatteita sekä esitellään uudet asiakashallinnan prosessit ja 

toimintatavat. Myös näissä workshopeissa tärkeässä roolissa ovat Tuotantotalouden 

tutkimusyksikön avainkäyttäjän kokemukset ja positiivisten esimerkkien voima 

esimerkiksi viestintäprosessien helpottumisesta ja tehostumisesta.  

Asiakashallinnan periaatteiden, prosessien ja toimintatapojen läpikäymisen jälkeen 

tutkimusyksiköille esitellään käyttöönotettava CRM-järjestelmä, Microsoft Dynamics 

365. Tämä ei ole vielä varsinainen järjestelmän käyttökoulutus, vaan pääpaino on antaa 

esimerkkejä yleisistä työtehtävistä, joita järjestelmän käyttö helpottaa tai jopa 

mahdollistaa. Koska Oulun yliopiston Teknillisessä tiedekunnassa ei ole ennen ollut 

käytössä minkäänlaista yhtenäistä sidosryhmärekisteriä, pelkästään MS Dynamics 365:n 

monipuolisesti lajitellun sidosryhmärekisterin esittely tutkimusyksikön työntekijöille on 

voimakas esimerkki järjestelmän mahdollisuuksista. Esimerkiksi uusia 

tutkimuskumppaneita etsivälle koneenpiirustuksen tutkijalle merkittävää lisäarvoa voi 

tuottaa CRM-järjestelmästä nopeasti saatava listaus alueen kymmenistä 

konepajayrityksistä, ajantasaisine talouden tunnuslukuineen ja yhteystietoineen. 

Ennen kuin tutkimusyksiköiden avainkäyttäjät koulutetaan Microsoft Dynamics 365  

-järjestelmän käyttäjiksi, viedään tutkimusyksiköiden asiakastiedot CRM-järjestelmään. 

Asiakastieto kootaan Excel-taulukkoon, ja kaiken tiedon oikeellisuus ja ajantasaisuus 

tarkistetaan CRM-projektiryhmän toimesta. Kun asiakastieto on käyty läpi ja muokattu 

vastaamaan CRM-järjestelmän tietosisältöä, voidaan tieto viedä järjestelmään. Koska 

CRM-järjestelmä sisältää henkilötietoja, jokaisen käyttäjän on hyväksyttävä CRM-

järjestelmän käyttöehdot ennen kuin heille hankitaan lisenssi ja myönnetään järjestelmän 

käyttöoikeus. Tämän jälkeen avainkäyttäjät voidaan kouluttaa Microsoft Dynamics 365  

-järjestelmän käyttöön. Koulutukset järjestetään vasta tässä vaiheessa sen vuoksi, koska 

varastoon ei voi kouluttaa. CRM-järjestelmän käyttöönoton on tapahduttava nopeasti 

koulutuksien päätyttyä, jotteivat käyttäjät ehdi unohtaa koulutuksen sisältöä. Jokaisella 
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koulutettavalla on myös oltava oma tietokone mukanaan, sillä muuten tietojärjestelmän 

koulutus on tehotonta ja opitun varmistaminen ei onnistu. Koulutuksen jälkeinen 

palautteen kerääminen on myös tärkeä osa koulutusprosessin kehittämistä entistä 

paremmaksi. Käyttäjille tehdään myös seikkaperäiset käyttöohjeet järjestelmään sekä 

ratkaisut yleisimpiin ongelmatilanteisiin, minkä lisäksi lisäkoulutusta järjestetään 

tarvittaessa. 

Kun tutkimusyksikön avainkäyttäjä on koulutettu Microsoft Dynamics 365  

-järjestelmään, voidaan järjestelmä ottaa käyttöön hänen tutkimusyksikössään. CRM-

projektiryhmä on mukana käyttöönotossa ja antaa tukea ongelmatilanteissa. 

Käyttöönoton jälkiseurantaan voi kuulua esimerkiksi alkuvaiheessa CRM-pääkäyttäjän 

viikoittaiset vierailut tutkimusyksikön avainkäyttäjän työpisteelle, jossa keskustellaan 

järjestelmän käytön onnistumisesta sekä mahdollisista ongelmista. Pääkäyttäjä ja 

avainkäyttäjätiimi voi myös kokoontua esimerkiksi kuukausittain keskustelemaan 

yleisellä tasolla koko Teknillisen tiedekunnan asiakashallinnan tilanteesta sekä 

järjestelmän ylläpidosta ja kehityksestä.  

4.4.3 Viestintä CRM-käyttöönottoprojektin aikana 

Oulun yliopiston Teknillisen tiedekunnan CRM-käyttöönottoprojektin viestinnän 

toteutusta helpottaa viestintäsuunnitelman laatiminen, jossa on määritelty viestinnän 

sisältö, ajankohta, viestintäkanavat, kohderyhmä sekä viestinnän vastuuhenkilöt. CRM-

projektin sisäiseen markkinointiin ja viestintään tulee kiinnittää huomiota ennen CRM-

käyttöönottoa, sen aikana ja pitkään käyttöönoton jälkeenkin. Eri viestintäkanavien 

käyttäminen parantaa sekä viestinnän näkyvyyttä että vaikuttavuutta. 

Sähköpostitiedottamisen lisäksi CRM-projektista olisi hyvä tiedottaa myös Oulun 

yliopiston Notio-intraverkossa, missä viestit säilyvät pitkään ja ovat koko yliopiston 

henkilöstön nähtävillä. Tämän lisäksi Notio-intraverkossa julkaistuja tiedotteita voidaan 

tehostaa erilaisilla graafisilla elementeillä työntekijöiden mielenkiinnon herättämiseksi.  

Ennen TTK:n CRM-käyttöönoton alkamista viestinnän tarkoituksena luoda tiedekunnan 

henkilöstölle selkeä muutosvisio. Viestinnän keskeisimmät elementit ovat tällöin: mikä 

muuttuu, miksi muuttuu ja erityisesti mitä tästä kaikesta seuraa. Käyttöönoton lähestyessä 

myös käytännön järjestelyt tulevat olennaiseksi osaksi viestintää. Henkilöstölle kerrotaan, 

milloin ja miten CRM-käyttöönotto tapahtuu, mitä muutoksia päivittäisiin 

työprosesseihin ja arkirutiineihin tulee käyttöönoton myötä ja keneltä käyttöönoton 
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aikana saa tukea. Viestinnän tulisi olla avointa ja informatiivista, sekä sen tavoitteena on 

valmistaa tiedekunnan henkilöstöä muutokseen ja luoda positiivisia odotuksia CRM-

käyttöönottoa kohtaan. 

CRM-käyttöönoton aikana viestinnän tärkein tehtävä on tarjota tietoa käytännön asioista: 

esimerkiksi mistä CRM-järjestelmä löytyy ja miten sinne voi kirjautua sisään, mistä 

järjestelmän käyttöohjeet löytyvät sekä koska ja missä tutkimusyksikköni 

käyttöönottokoulutukset järjestetään. Tavoitteena on varmistaa, että kaikki 

käyttöönottoon liittyvä tieto löytyy yhdestä paikasta, eikä kukaan tiedekunnan työntekijä 

koe jäävänsä vaille tietoa ja tukea käyttöönoton aikana. 

Viestintä CRM-käyttöönoton jälkeen keskittyy käytön onnistumisen seurantaan sekä 

käyttöönoton jälkeisen muutoksen konkretisoimiseen. Tarvittaessa käyttäjiä voidaan 

myös muistuttaa CRM-järjestelmän oikeaoppisesta käytöstä ja asiakashallinnan 

toimintatapojen noudattamisesta. Viestintää on hyvä tehostaa kertomalla konkreettisia 

esimerkkejä, miten järjestelmän käyttö on helpottanut TTK:n tutkimusyksiköiden 

päivittäisiä työtehtäviä. Myös käyttöönoton jälkeisiä menestystarinoita tulisi korostaa 

viestinnässä, esimerkiksi: ”CRM-järjestelmän mahdollistama tarkasti kohdennettu 

markkinointikampanja toi ennätysmäärän yritysedustajia biotalouden seminaariin”. 

CRM-käyttöönoton jälkeisen viestinnän tavoitteena on ylläpitää positiivista asennetta 

CRM-järjestelmää ja asiakashallintaa kohtaan, muistuttaa henkilöstöä tarvittaessa 

järjestelmän käyttämisestä sekä juurruttaa asiakashallinnan toimintatavat pysyväksi 

osaksi Teknillistä tiedekuntaa.   
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5 YHTEENVETO 

Tässä diplomityössä tutkittiin asiakashallintaa sekä asiakashallintajärjestelmän 

onnistuneen käyttöönoton edellytyksiä Oulun yliopiston Teknillisessä tiedekunnassa. 

Tutkimuksessa korostuivat case-organisaation uniikit tarpeet ja vaatimukset 

asiakashallinnan toteuttamiselle sekä CRM-järjestelmän rakentamiselle ja 

implementoinnille. Tutkimuksen tarkoituksena oli valita case-organisaatiolle sopiva 

CRM-järjestelmä, määritellä siihen rakennettavat tärkeimmät ominaisuudet sekä luoda 

implementointisuunnitelma järjestelmän vaiheittaiselle käyttöönotolle. 

5.1 Tutkimuksen kulku ja keskeiset tulokset 

Tutkimuksen ensimmäinen tavoite oli selvittää, mitä asiakashallinta on ja mikä merkitys 

CRM-järjestelmillä on organisaation asiakashallinnan toteutukselle. Tähän tavoitteeseen 

on vastattu kirjallisuuskatsauksella asiakashallinnan teoreettisesta viitekehyksestä. 

Asiakashallinta määriteltiin tutkimuksessa strategiaan perustuvaksi toiminnaksi, jonka 

tavoitteena on asiakassuhteiden parantaminen ja hyödyntäminen siten, että toiminta luo 

lisäarvoa asiakassuhteen molemmille osapuolille. Asiakashallinnan perustana on 

korkealaatuinen asiakasdata, jota käytetään monipuolisesti teknologiaa hyödyntäen. 

Teknologian hyödyntämisellä tarkoitetaan käytännössä CRM-järjestelmän käyttämistä 

organisaatiossa.  

Asiakashallinnan ja CRM-järjestelmien lisäksi tutkimuksen kirjallisuuskatsauksessa 

perehdyttiin avainasiakashallintaan, muutosjohtamisen merkitykseen CRM-projektin 

läpiviennissä, asiakashallinnan tietosuojakysymyksiin sekä tutkimusorganisaatioiden 

asiakashallinnan erityispiirteisiin. Tutkimuksen aihealuetta rajattiin vastaamaan case-

organisaation tarpeita. Tavoitteena oli löytää käyttökelpoista tietoa case-organisaation 

CRM-implementaatioprojektin sekä CRM-järjestelmän suunnitteluun. Koska case-

organisaatio on yliopisto, ei kirjallisuuskatsauksessa syvennytty esimerkiksi 

myyntiputken hallintaan, vaan pääpaino oli tutkimusorganisaation asiakashallinnassa. 

Tutkimuksen toisena tavoitteena oli määrittää case-organisaation, Oulun yliopiston 

Teknillisen tiedekunnan, erityisvaatimukset rakennettavalle CRM-järjestelmälle. 

Vaatimusmäärittely suoritettiin haastattelemalla TTK:n tutkimusyksiköiden johtajat. 

Haastatteluissa kartoitettiin myös asiakashallinnan nykytilannetta sekä tapoja, joilla 
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sidosryhmätietoja säilytetään ja kuinka heille viestitään. Tärkeimpänä löydöksenä 

voidaan pitää systemaattisen asiakashallinnan puutetta liki jokaisessa TTK:n 

tutkimusyksikössä: yhteistietojen säilytys ei ole yhtenäistä, vaan monissa tapauksissa 

tietoja säilytetään työntekijöiden omissa kansioissaan, sähköposteissa, käyntikorteissa ja 

jopa pelkän muistin varassa. Myöskään viestintää tutkimusyksiköiden tärkeimmille 

yhteistyökumppaneille ei ole yksiköissä, muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta, 

systematisoitu. 

Tutkimuksen viimeisenä tavoitteena oli luoda CRM-järjestelmän 

käyttöönottosuunnitelma Oulun yliopiston Teknilliselle tiedekunnalle. Tässä 

hyödynnettiin sekä teoreettista tarkastelua asiakashallinnasta ja CRM-järjestelmien 

käyttöönotosta että haastattelututkimuksen löydöksiä rakennettavan järjestelmän 

vaatimuksista.  Näiden perusteella voitiin case-organisaatiolle antaa ehdotus 

käyttöönottoprojektin resursoinnista sekä CRM-projektiryhmän rooleista ja vastuista. 

TTK:n käyttöönotolle laadittiin myös prosessikaavio, johon on kuvattu käyttöönoton 

etenemisen vaiheet ja sisällöt. Case-organisaatiolle annettiin myös esimerkkejä 

viestinnän toteutuksesta ennen käyttöönottoa, sen aikana ja sen jälkeen. Tämän lisäksi 

tunnistimme käyttöönoton onnistumisen kulmakivet, joiden toteutumiseen tulee 

kiinnittää erityistä huomiota.  

5.2 Tutkimuksen kriittinen tarkastelu 

Tässä tutkimuksessa luotiin case-organisaation, Oulun yliopiston Teknillisen 

tiedekunnan, uniikkeihin tarpeisiin sopiva CRM-järjestelmän käyttöönottosuunnitelma. 

Tutkimuksen kirjallisuuskatsauksen alussa perehdyttiin asiakashallintaan ja CRM-

järjestelmiin yleisellä tasolla, pääpainon kuitenkin ollessa tutkimusorganisaation 

asiakashallinnan erityispiirteissä. Tarkoituksena oli tuottaa käyttökelpoista tietoa case-

organisaation CRM-projektiryhmälle, jotta käyttöönotettava CRM-järjestelmä tuottaisi 

lisäarvoa ja toimisi asiakashallinnan tukena TTK:n tutkimusyksiköille. 

Haastattelututkimuksen empiiriset löydöt CRM-järjestelmään tarvituista ominaisuuksista 

ja vaatimuksista vastaavat kirjallisuuskatsauksessa mainittuja yleisimpiä vaatimuksia. 

Haastattelutuloksia esiteltiin myös kokeneelle CRM-konsultille ja ulkoiselle 

järjestelmätoimittajalle, ja myös heidän mukaansa TTK:n CRM-vaatimusmäärittely 

vastaa tyypillistä ensimmäisen CRM-version määrittelyä. Tältä osin tutkimuslöydöksiä 

voidaan pitää luotettavina ja relevantteina. 
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Tämän diplomityön tutkimusprosessi on toistettavissa, mutta case-organisaation 

erityispiirteet voivat vaikuttaa tutkimuksen reliabiliteettiin. Erilaisiin lopputuloksiin olisi 

voitu päätyä esimerkiksi valitessa eri CRM-järjestelmä. Tämän työn tapauksessa Oulun 

yliopiston ja Microsoftin kahdenkeskiset lisensointisopimukset vaikuttivat merkittävästi 

CRM-järjestelmän valintaan. Organisaatio, jolla ei samanlaisia sopimuksia ole, olisi 

hyvin voinut päätyä valitsemaan jonkin eri CRM-järjestelmän. Järjestelmien 

eroavaisuudet eivät kuitenkaan ole kovin suuria, ja erityisesti tutkimusorganisaation 

tapauksessa ero järjestelmien välillä on vielä pienempi, sillä tutkimusorganisaation 

tarpeet CRM-järjestelmälle ovat suhteellisen yksinkertaisia: hyvin lajiteltu 

sidosryhmärekisteri, tehokkaat hakumenetelmät ja mahdollisuus viestinnän 

systematisoinnille. 

Kuten diplomityön rajauksissa on todettu, tavoitteena ei ole kuvata kaiken kattavaa 

ratkaisua CRM-järjestelmän käyttöönotolle kaikissa olosuhteissa. Tässä työssä 

keskityttiin luomaan CRM-käyttöönottosuunnitelma Oulun yliopiston Teknilliselle 

tiedekunnalle. Tärkeänä periaatteena oli myös CRM-järjestelmän skaalautuvuus 

myöhemmin koko Oulun yliopiston käyttöön. Tämän vuoksi järjestelmän ensimmäinen 

versio tulee suunnitella ja rakentaa huolella, sekä sen tietorakenteet tulee pitää tarpeeksi 

selvinä ja yksinkertaisina. Työn tuloksia ei voida varmuudella yleistää koskemaan 

kaikkia organisaatioita, sillä tutkimuksen etenemistä on ohjannut tutkimusorganisaation 

erityispiirteet asiakashallinnalle.  

Tämän diplomityön tutkimusmenetelmä noudattaa konstruktiivista tutkimusotetta, jonka 

pohjana on käytännön ongelma, jonka ratkaisuun kehitetään teorian ja empiirisesti 

kerätyn aineiston pohjalta konstruktio. Tutkimus oli sopiva toteuttaa konstruktiivisella 

tutkimusotteella, sillä linkki käytännön ongelmaan oli selkeä. Konstruktiivisen 

tutkimuksen tuloksena on aina jokin reaalimaailman ratkaisu, joka pitää olla sidottavissa 

olemassa olevaan teoreettiseen tietämykseen, minkä lisäksi empiiriset löydökset tulee 

voida peilata takaisin teoriaan. Tässä suhteessa tätä diplomityötä voidaan pitää 

onnistuneena: Se tarjoaa käyttökelpoisen mallin CRM-järjestelmän käyttöönotolle case-

organisaatiossa tarvittavine prosesseineen ja vatimuksineen. Tätä mallia voidaan 

myöhemmin kehittää eteenpäin esimerkiksi käyttäjäpalautteen ja jatkomäärittelyiden 

pohjalta, mikäli CRM-järjestelmä otetaan käyttöön myös muualla Oulun yliopistossa.  
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5.3 Pohdinta 

Asiakashallinta on laaja ja monitahoinen toimintamalli, joka liittyy organisaation kaikkiin 

asiakaskohtaamisiin. Asiakashallinnan toteutuksen laajuus kumpuaa organisaation 

strategiasta, ja sen mahdollistajana toimivat monipuoliset CRM-järjestelmät. Ilman 

strategista näkemystä, CRM-käyttöönotto voi jäädä pelkäksi tietojärjestelmähankinnaksi. 

Onkin eriarvoisen tärkeää huomata, että CRM-käyttöönotossa uuden tietojärjestelmän 

lisäksi organisaatiossa tulisi ottaa käyttöön myös uusia toimintatapoja ja käytäntöjä 

asiakkaiden hallintaan.     

Tämän diplomityön case-organisaatio, Oulun yliopiston Teknillinen tiedekunta, luo 

muutamia huomionarvoisia erityispiirteitä asiakashallinnan toteutukselle. CRM-

järjestelmiä ja asiakashallintaa on perinteisesti pidetty liike-elämän työkaluina, mutta 

nykypäivän kiristyvä kilpailu tutkimusrahoituksesta on lisännyt painetta systematisoida 

asiakashallintaa myös yliopistoympäristössä. Joissain tapauksissa CRM-käyttöönoton 

yhteydessä yliopistoyhteisön sisältä voi esiintyä vastustusta ja muutosvastarintaa uusien 

toimintatapojen ja käytänteiden vuoksi. Professoreiden johtamien tutkimusyksiköiden 

suhteellisen laaja autonomisuus pitää huomioida käyttöönottoa suunniteltaessa, jotta 

TTK:n yhteiset toimintaperiaatteet saadaan vietyä myös tutkimusyksiköihin. 

5.4 Jatkotutkimus 

Tutkimuksen kirjallisuuskatsausta olisi mielenkiintoista syventää koskemaan enemmän 

juuri tutkimusorganisaatioiden asiakashallintaa. Asiakashallintaa ja CRM-järjestelmiä on 

aikaisemmin tutkittu suurimmalta osin liike-elämän näkökulmista, eikä yliopistojen 

asiakashallinnasta ole julkaistu paljoa tutkimusta. Tässä tutkimuksessa keskityttiin 

yliopiston tutkimuksen asiakashallintaan, mutta olisi kiinnostavaa perehtyä myös muihin 

yliopiston toimintoihin, kuten koulutukseen ja varainhankintaan, ja miten kyseisiä 

toimintoja voitaisiin kehittää asiakashallinnan keinoin.  

Tutkimuksen empiirisessä osuudessa haastateltiin Oulun yliopiston Teknillisen 

tiedekunnan tutkimusyksiköiden johtajia heidän yksikkönsä asiakashallinnasta, 

viestinnästä ja sidosryhmätietojen säilytyksestä. Jatkotutkimuksen kannalta olisi 

mielenkiintoista haastatella myös muiden Oulun yliopiston tiedekuntien työntekijöitä ja 

selvittää, ovatko heidän vaatimuksensa CRM-järjestelmälle samat kuin Teknillisellä 
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tiedekunnalla. Mikäli CRM-järjestelmä tullaan ottamaan myöhemmin käyttöön myös 

muissa Oulun yliopiston tiedekunnissa ja yksiköissä, tämänkaltaisia haastatteluja tullaan 

luultavasti tekemään.  

CRM-käyttöönoton onnistumista ja asiakaslähtöisten toimintatapojen juurtumista osaksi 

organisaatiota olisi kiinnostavaa tutkia TTK:n käyttöönoton jälkeen. Laadullisten 

tutkimusmenetelmien kuten henkilöstön haastatteluiden lisäksi olisi mielenkiintoista 

nähdä konkreettisin numeroin, onko CRM-käyttöönotto esimerkiksi lisännyt 

asiakaskohtaamisia, luonut spin-off-yrityksiä tai synnyttänyt uusia tutkimushankkeita. 

Myös järjestelmän jatkokehitystä varten CRM-projektiryhmä tulee luultavasti keräämään 

laajaa käyttäjäpalautetta sekä mittaroimaan ja analysoimaan käyttöä, minkä perusteella 

CRM-järjestelmää voidaan kehittää eteenpäin.    
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Liite 1. Oulun yliopiston Teknillisen tiedekunnan CRM-projektin aikajana. 
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Liite 2. Teemahaastattelu Oulun yliopiston Teknillisen tiedekunnan CRM-projektista. 

 

 

 

 

Tämänhetkisen tilanteen kartoitus 

1. Millaista yhteistyötä teette yliopiston ulkopuolisten sidosryhmien kanssa? 

Tutkimusprojektit, harjoitus- ja lopputyöt, seminaarit? 

 

2. Miten sidosryhmiänne hallitaan?  

 

a. Onko käytössä sidosryhmärekisteriä? Kenellä käyttöoikeudet? Onko tieto 

ajantasaista? 

b. Onko käytössä avainasiakasjaottelua? Miten ylläpidetään suhteita 

avainasiakkaisiin? 

c. Miten sidosryhmäviestintä hoidetaan? Uutiskirjeet, tiedotteet, 

tapahtumakutsut? 

 

3. Mitä hyvää tutkimusyksikkönne asiakashallinnassa on? Entä mitä kehitettävää?  

 

Odotukset CRM-projektille 

4. Mitä ominaisuuksia uuden CRM-järjestelmän tulisi sisältää? 

Yritysrekisteri, Outlook-integraatio, projektikansiot? 

 

5. Mitä lisäarvoa uusi CRM-järjestelmä tuo tutkimusyksiköllenne? 

 

6. Kuinka CRM-järjestelmä tulisi ottaa käyttöön tutkimusyksikössänne? 

Pää- ja avainkäyttäjät, tietojen syöttö ja hallinta, ylläpito? 

 

7. Kuinka muutosviestintä tulee hoitaa projektin aikana? 

Tiedekunnassa, tutkimusyksikössä, perehdytys? 

 

8. Mitä haasteita projektilla voi olla? 

Henkilöstön sitoutuminen, mahdollinen muutosvastarinta, tekniset ongelmat? 

 

9. Mitä ajatuksia TTK:n yhteinen CRM-järjestelmä herättää? 

 


