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Onneksi olkoon – olette hankkineet Sympa HR -järjestelmän!  

Mahtava valinta, joka tulee varmasti tuomaan henkilöstöhallintoonne 

tehokkuutta ja toimivuutta. 

Olemme koonneet sisäisen viestinnän tueksi muutaman kohdan, joiden 

avulla järjestelmän käyttöönotto sujuu mahdollisimman hyvin. 

Toivottavasti oppaasta on teille hyötyä ja saatte Sympa HR:n sujuvasti 

kokonaisvaltaiseen käyttöön organisaatiossanne! 

Uusi tietojärjestelmä on organisaatiolle aina muutos, joten järjestelmän 

nopean ja tehokkaan käyttöönoton varmistamisessa korostuu 

onnistuneen viestinnän merkitys. 

Suosittelemme, että laaditte dokumentoidun viestintäsuunnitelman 

osaksi Sympa HR -käyttöönottoprojektia. Tähän ohjeeseen on koottu 

vinkkejä viestinnän suunnitteluun ja toteuttamiseen. 
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Onnistunut ja 

suunnitelmallinen viestintä 

käyttöönottoprojektissa  
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Viestintäsuunnitelma  

Hyvässä viestintäsuunnitelmassa toimenpiteet määritellään tavoitteiden ja kohderyhmien mukaan ja ne ovat 

realistisesti toteutettavissa.  

Viestintäsuunnitelma voidaan tehdä kirjalliseen muotoon sekä aikataulua konkretisoivaksi taulukoksi. Nämä 

viestintäsuunnitelman osiot täydentävät toinen toistaan. Viestintäsuunnitelma voi olla toki myös vain yksinkertainen 

taulukko, jossa on lueteltu toimenpiteet, aikataulut ja vastuuhenkilöt.  

Viestintäsuunnitelma toimii projektin viestinnästä vastaavan henkilön työkaluna. Sen avulla myös muut avainryhmät 

voidaan sitouttaa viestinnän tavoitteisiin ja toteuttamiseen. Projektin ohjausryhmän on myös helppo seurata hyvin 

laaditun viestintäsuunnitelman etenemistä.  

 

 

 

     ONNISTUNEEN VIESTINTÄSUUNNITELMAN OSAT: 

Viestinnän tavoitteet 

Viestinnän kohderyhmät 

Kanavat viestinnälle 

Aikataulut, vastuuhenkilöt ja kustannukset 

Viestinnän tulosten arviointi 

 

 

 

 

Vinkki:  

Viestinnän aikataulu on hyvä kirjata myös yrityksen vuosikelloon  

käyttöönottoprojektin suunnitellun keston mukaisesti.  
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Mihin viestintäsuunnitelmaa tarvitaan? 

Hyvä viestintäsuunnitelma auttaa jäsentämään, kohdentamaan ja priorisoimaan viestintään liittyviä tehtäviä. 

Viestintäsuunnitelmaa luotaessa on tärkeää määritellä kohderymät (johto, esimiehet, työntekijät jne.), koska jokaiselle 

kohderyhmälle on viestittävä eri tavalla vastaanottajan lähtökohdat huomioiden. Viestinnän suunnitteluun kannattaa 

mahdollisuuksien mukaan valjastaa muutosagentti jokaisesta funktiosta. 

Järjestelmäprojektin viestinnässä on olennaista saada HR, IT ja viestintä saman pöydän ääreen keskustelemaan ja 

toimimaan yhdessä. 

Viestintään liittyviä riskejä voi ennakoida tunnistamalla organisaatiosta sen mahdollisia reaktioita muutokseen. Muutos 

voidaan kokea uhkana, joka aiheuttaa huolta tulevasta: ”osaanko käyttää uutta järjestelmää”, ”lisääntyykö 

työmääräni”, ”pitääkö minun opetella taas uusi ohjelma”. Näitä reaktioita voi selvittää etukäteen listaamalla 

mahdollisia uhkia ja viestinnän häiriötekijöitä eri käyttäjäryhmissä. 

 

Organisaatiokulttuuri ja roolit  

Organisaatiokulttuuria on hyvä tarkastella suurennuslasilla: onko organisaationne staattinen vai dynaaminen vai jotain 

siltä väliltä? Minkälainen viestintä sopii eri ryhmille ja käyttäjärooleille juuri teidän organsiaatiossanne?  

Erilaiset sisäiset käyttäjäryhmät ja roolit tulee tunnistaa, jotta viestinnän onnistuminen voidaan varmistaa. Johdon 

tehtäväksi jää lisäksi myös ennakoida, perustella ja luoda menettelytapoja. Luottamushenkilöt ovat tiedon etsijöitä, 

välittäjiä ja lähteitä. Esimiehet ovat avaintekijöitä muutoksessa, ja usein riippuu heistä, onnistuuko uuden järjestelmän 

käyttöönoton jalkauttaminen koko organisaatioon. Esimiehet ovatkin tietynlaisia muutosagentteja, ja heidät tulisi 

mahdollisuuksien mukaan sitouttaa ensimmäiseksi muutokseen ja uuteen järjestelmään.  
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Mitä, miksi, milloin?  

Näihin kysymyksiin vastaamalla perustellaan ja osoitetaan muutoksen tarpeellisuus, muutoksen koosta riippumatta.  

Kerro selkeästi, mikä muuttuu ja miksi muutokset tehdään. Mikä on muutoksen tavoite? Järjestelmäprojektin 

viestinnässä on kommunikoitava selkeästi uuden järjestelmän käyttöönoton tavoite ja hyödyt juuri teidän 

organisaatiossanne, mikä kunkin henkilön kohdalla muuttuu ja miksi jokin asia muuttuu. Muutoksen syyt ja tavoitteet 

on myös hyvä linkittää organisaation strategiaan. Useimmiten tavoitteita ovat esimerkiksi tehokkuus, tuottavuus ja 

kilpailukyvyn lisääminen.  

Uudelle järjestelmälle saadaan paras mahdollinen vastaanotto, kun viestintä on suunniteltu hyödyt edellä ja kaikille 

käyttäjäryhmille kommunikoidaan kohdennettu viesti, jossa korostetaan Sympa HR:n hyötyä juuri heille. Ajansäästö, 

tehokkuus, automatisoidut raportoinnit, helppokäyttöisyys, selkeys tai liitettävien järjestelmien yhteensopivuus ovat 

esimerkkejä hyvistä viestintäkulmista Sympa HR:n käyttöönottoon.  

Yksi keskeisimmistä tiedoista viestin vastaanottajalle on ”milloin?”. Milloin muutokset tapahtuvat 

kenellekin? Käyttöönottoprojektin edetessä tarvitaan erilaista viestintää, ja on huolehdittava kullekin käyttäjäryhmälle 

räätälöidystä viestinnästä myös yksityiskohtaisemmalla tasolla.  

 
Viestintäkanavat  

Viestintäkanavien valinnassa kannattaa käyttää harkintaa ja pohtia, mikä sopii juuri teidän organisaatioonne ja 

mikä kanava tavoittaa oikeat vastaanottajaryhmät oikeaan aikaan mahdollisimman hyvin.  

On hyvä käyttää useampaa kuin yhtä kanavaa, mahdollisesti samanaikaisesti. Joillekuille toimii esimerkiksi 

organisaation intranetin ja sähköpostin yhdistelmä, kun taas jokin käyttäjäryhmä vaatii ehdottomasti tarkat 

ohjeistukset esimerkiksi videon muodossa.  

Esimerkkejä hyvistä sisäisen viestinnän kanavista:  

• sähköposti  

• video tai animaatio 

• webinaarit tai muut koulutustilaisuudet  

• henkilökohtainen perehdytys keskeisille käyttäjäryhmille 

• julisteet, flyerit tai muut printit toimitiloissa  

• intranet ja muut organisaation sisäiset kommunikointikanavat 
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Viestinnän tyyli ja tavat 

Meillä kaikilla on kokemuksia hyvin ja huonosti hoidetusta viestinnästä. Monet väärinymmärrykset voidaan yleensä 

välttää riittävän selkeällä, vastaanottajat huomioivalla viestinnällä. 

Parhaimmillaan erinomainen viestintä on:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viestinnän mittaaminen  

Viestinnän onnistumisen mittaaminen on tärkeä osa viestintäprojektia ja siten järjestelmän implementointia. 

Viestinnän onnistumisella on yleensä suora vaikutus järjestelmän käyttöönoton tehokkuuteen ja käyttäjien 

suhtautumiseen, ja sitä kautta järjestelmäinvestoinnin nopeampaan takaisinmaksuaikaan.  

Viestinnän tulokset ovat yleensä erilaisia tuotoksia (tiedotteita, tilaisuuksia ym.) tai vaikutuksia (tunnettuus, näkyvyys, 

kehittäminen ym.). Viestinnän tuloksia kannattaa arvioida tavoitteiden asettamisen yhteydessä sovituilla mittareilla.  

Järjestelmäprojektin viestinnässä viestin ymmärtäminen voidaan varmistaa esimerkiksi kyselyllä siitä, mitä hyötyjä 

vastaaja kokee uuden järjestelmän tuovan organisaatiolle. Tällaisia voivat olla esimerkiksi raportoinnin tehostuminen, 

tiedonsaannin nopeutuminen, paperin kulutuksen väheneminen ja hyväksyntäprosessien nopeutuminen. 

Viestinnän onnistumista voidaan mitata myös muilla tavoin, esimerkiksi seuraamalla, kuinka moni työntekijä on 

kirjautunut järjestelmään käyttöönoton jälkeen ensimmäisen kahden viikon aikana ja kuinka moni käyttää järjestelmää 

jo aktiivisesti.  

Tarvittaessa viestintää voidaan jatkaa ja tehostaa valittuja kohtia, minkä jälkeen suoritetaan uusi mittaus. Esimerkiksi 

Tips&Tricks-tyyppiset lyhyet sisäiset koulutukset tai viestit ovat helppo keino aktivoida järjestelmän hyödyntämiseen.  

 

AVOINTA  Kaikkiin kysymyksiin tulee vastata viipymättä. 

JATKUVAA  Aloita viestiminen riittävän ajoissa ja jatka, kunnes järjestelmä on käytössä. 

VUOROVAIKUTTEISTA Hyvä viestintä on molemminpuolista vuoropuhelua.    

YHTENÄISTÄ   Vaikka kanavia on useita, viestinnän sisällön pitäisi olla yhtenäistä. 

MOTIVOIVAA  Kannattaa kertoa, mitä on jo saatu valmiiksi – pienetkin asiat motivoivat! 

SELKEÄÄ Muutos kannattaa jakaa vaiheisiin ja tavoitteisiin, jotta kokonaisuus  

on helpompi hahmottaa.  
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Sympa HR  

Esimerkki käyttöönottoprojektin viestinnästä Sympan asiakasorganisaatiossa  

Viestintäsuunnitelma  

Viestintäsuunnitelman teko aloitettiin samaan aikaan järjestelmän valintaprosessin kanssa. Sympa HR -järjestelmälle 

valittiin nimi, jota käytettiin viestinnän teemana ja toteutuksen ideoinnissa.  

Lanseeraus ja koulutus 

Kohderyhmät koulutuksille ja muulle viestinnälle mietittiin tarkasti, ja ensimmäiseksi kaikille esimiehille järjestettiin 

koulutus. Toimitiloihin jaettiin flyereita, joilla herätettiin henkilöstön uteliaisuus ja kiinnostus. Virallinen tiedotus 

hoidettiin intranetissä. Koko henkilökunta sai yhtä aikaa käyttäjätunnukset ja salasanat.  

Käyttökoulutus järjestettiin webinaarin muodossa. Webinaari myös taltioitiin ja tallenne jaettiin organisaation 

intranetissä. Ennen webinaaria ja sen aikana henkilöstö sai esittää kysymyksiä, joihin vastattiin. Osaa kysymyksistä 

käsiteltiin intranetissä myös erikseen, ja niihin luotiin erityisohjeet.  

Organisaation Sympa HR -pääkäyttäjä loi myös sisäiset esimerkit ja prosessikuvaukset kuvakaappauksilla ja lyhyillä 

ohjeistuksilla, jotka jaettiin sisäisesti. 

Viestinnän mittaaminen 

Raportoinnin avulla seurattiin käyttäjämäärien kehittymistä. HR-prosesseja siirrettiin järjestelmään systemaattisesti, 

mikä osaltaan edisti järjestelmän ottamista päivittäiseksi työkaluksi. Mittaamisella saatiin selville konkreettiset hyödyt, 

mm. prosessien nopeutuminen, työajan säästöt, nopeampi raportointi sekä jopa paperinkulutuksen väheneminen.  
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Esimerkkejä taulukoista 
ESIMERKKI 1 

Viestinnän kohderyhmä 

 

TAVOITE JA 

MITTARI 

ERITYISTEEMA/ 

PERUSVIESTI 

UHKA/ 

HÄIRIÖTEKIJÄ 

VIESTINTÄKANAVAT 

 

SISÄISET 
KOHDERYHMÄT 

Kirjoita tähän    

JOHTORYHMÄ     

LIIKETOIMINTA- 
ALUEVASTAAVAT 

    

ESIMIEHET     

TYÖNTEKIJÄT     

ULKOISET 
KOHDERYHMÄT 

    

PALKKAHALLINTO     

INTEGROITAVAT 
JÄRJ. YHTEYSHLÖT 

    

Jne… 
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ESIMERKKI 2 

Viestinnän tehtävä (kirjaa tarkasti vaiheineen) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

** Sympa on tehnyt tämän oppaan Sympa HR -järjestelmän käyttöönoton tueksi. Voit muokata oppaan sisältöä tarpeidesi mukaan. 

 

 

VASTUUHENKILÖT KOHDERYHMÄ 

VIIKKO 

x x x x x 

TIEDOTUSTILAISUUS N.N Koko henkilökunta 
 

 
    

KOULUTUSTILAISUUS A.P Johto, esimiehet      

OHJEVIDEO 
INTRANETTIIN 

 Esimiehet      

SÄHKÖPOSTI  Työntekijät      

Jne…        
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