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1 Johdanto 

1.1 Työn taustat ja tavoitteet 

Opinnäytetyön taustana toimi Sleipner Finland Oy:n toimeksianto, joka sisälsi ky-

seessä olevan yrityksen kasvustrategian mukaisten vaatimusten yhteensovittaminen 

uuden toiminnanohjausjärjestelmän kanssa. Nykyinen toiminnanohjausjärjestelmä 

oli yrityksen mukaan tullut jo aikansa päähän ja tilaus-toimitusketjussa oli liikaa tur-

hia toimenpiteitä. Sleipner Finland Oy oli käyttänyt aikaisemmin C9000 -toiminnan-

ohjausjärjestelmää ja viime aikoina CRM käytössä oli ollut ODOO:n toiminnanohjaus-

järjestelmä. Positiiviset käyttökokemukset asiakkuudenhallinnasta (CRM) ODOO:sta 

innostivat yritystä tutkimaan ohjelman toimivuutta heidän toiminnanohjaustarpei-

siinsa. 

Työn tavoitteena oli yhtenäistää suurin osa, ellei jopa kaikki prosessin vaiheet toimin-

nanohjausjärjestelmään, lukuun ottamatta kirjanpitoa. Nykyisestä toiminnasta yritet-

tiin karsia toiminnanohjausjärjestelmän ulkopuoliset osajärjestelmät, kuten Excel-tie-

dostojen sekä Dropboxin käyttö. Opinnäytetyössä keskityttiin tuotantotalouteen, ti-

laus-toimitusketjuun sekä toiminnanohjausjärjestelmän vaatimuksiin yrityksen näkö-

kulmasta.  

1.2 Sleipner Finland Oy 

Sleipner Finland Oy on kaivosteollisuuden siirtoratkaisujen tarjoaja. Yritys valmistaa 

siirtoalustoja raskaille telakaivinkoneille sekä muille kaivoksilla toimiville tela-alustai-

sille koneille. Yritys on saanut alkunsa vuonna 1996 ja nykyiseen muotoonsa perus-

tettuna vuonna 2011. Yrityksen kotipaikka on Jyväskylä, jossa tapahtuu teknologian 

kehittäminen ja hallinnolliset tehtävät. Osien valmistus ja kokoonpano tehdään ali-

hankintana Suomessa. (Kivirock 2017, 59-62) 

Asiakaskunta koostuu globaaleista toimijoista avokaivoksilla, louhoksilla ja muissa 

suurissa maarakennuskohteissa. Sleipner Finland Oy:n siirtoratkaisut saavuttavat 

säästöjä tela-alustaisten koneiden kustannuksissa vähentämällä alustan kulumista 
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siirroissa sekä parantavat tuottavuutta ja tehokkuutta pienentämällä siirtoihin kulu-

vaa aikaa.  (About N.d.)  

 

Kuvio 1. E550-malli käytössä (Products/ E-series. N.d.) 

2 Tutkimusmenetelmät 

Opinnäytetyö on asian tai ongelman tutkimista ja ratkaisua. Kuten jokaisessa tutkiel-

massa, niin opinnäytetyössäkin, koko prosessi on jatkuvaa valintojen ja päätöksien 

tekoa, kunnes se tullaan arvioimaan. Vaikka valinnat ja päätökset ovat tärkeitä tutki-

muksen kannalta, ei voida aukottomasti todistaa, että ne olisivat olleet vääriä. (Hirs-

järvi, Remes & Sajavaara 2009, 123.) 

Tutkimusstrategioita on traditionaalisesti kolme, kokeellinen tutkimus eli eksperi-

mentaalinen tutkimus, survey-tutkimus eli kvantitatiivinen tutkimus sekä tapaustutki-

mus eli kvalitatiivinen tutkimus. Kokeellisessa tutkimuksessa testataan pääasiallisesti 

hypoteeseja mittaamalla yhden muuttujan vaikutusta toiseen muuttujaan hallitussa 

ympäristössä. Survey-tutkimus keskittyy tietojen keräämiseen standardoidussa muo-

dossa kyselylomakkeilla tai strukturoiduin haastatteluin joukolta ihmisiä. Tapaustut-

kimus on survey-tutkimusta yksityiskohtaisempaa tutkimusta yksittäisestä tapauk-

sesta tai joukosta toisiinsa suhteessa olevista tapauksista havainnoimalla, haastatte-

luin ja dokumentteja tutkien. (Mts. 134-135.)  
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Jotta tutkimukselle voitaisiin löytää sopiva strategia, määritellään tutkimuksen tarkoi-

tus tai tehtävä. Yleisesti tutkimuksen tarkoitus on jaoteltu neljään piirteeseen, jotka 

eivät poissulje toisiaan sekä tutkimuksen edetessä ne voivat kehittyä. Nämä piirteet 

ovat kartoittava, selittävä, kuvaileva ja ennustava. (Mts. 137-138.) 

Taulukko 1. Tutkimuksen tarkoitus ja sen yhteys tutkimusstrategiaan (Hirsjärvi ym. 
2009, 138-139) 

Tutkimuksen tarkoitus Tutkimuskysymykset Strategia 

Kartoittava 

• Katsoa mitä tapah-
tuu 

• Etsiä uusia näkökul-
mia 

• Selvittää vähän tun-
nettuja ilmiöitä 

• Kehittää hypo-
teeseja 

Mitä tapahtuu tässä kou-

lutusohjelmassa? 

Mitkä ovat keskeiset tee-

mat, mallit, luokat? Miten 

tyypittelyt ovat suhteessa 

toisiinsa? 

Tavallisimmin kvalitatiivi-

nen (ei välttämättä) 

Kenttätutkimus 

Tapaustutkimus 

Selittävä 

• Etsiä selitystä tilan-
teelle tai ongel-
maan, tavallisimmin 
kausaalisten suhtei-
den muodossa (= 
syy-seuraus-suh-
teita etsivä) 

• Tunnistaa todennä-
köisiä seurausket-
juja 

Mitkä tapahtumat, usko-

mukset, asenteet ja toi-

minnat ovat vaikuttaneet 

tähän ilmiöön? Kuinka 

nämä tekijät ovat vuoro-

vaikutuksessa keskenään? 

Voi olla kvantitatiivinen 

tai kvalitatiivinen 

Kenttätutkimus 

Historialliset metodit 

Kuvaileva 

• Esittää tarkkoja ku-
vauksia henkilöistä, 
tapahtumista tai ti-
lanteista 

• Dokumentoida ilmi-
öistä keskeisiä, kiin-
nostavia piirteitä 

Mitkä ovat tässä ilmiössä 

esiin tulevat näkyvimmät 

käyttäytymismuodot, ta-

pahtumat, uskomukset ja 

prosessit? 

Voi olla kvantitatiivinen 

tai kvalitatiivinen 

Kenttätutkimus 

Survey-tutkimus 

Ennustava 

• Ennustaa tapahtu-
mia tai ihmisten toi-
mintoja, jotka ovat 
seurauksena ilmi-
östä 

Mitä on tuloksena tästä il-

miöstä? 

Kehen vaikutukset ulottu-

vat? 

Eksperimentaalinen stra-

tegia 
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2.1 Kvantitatiivinen tutkimus 

Kvantitatiivinen tutkimus eli määrällinen tutkimus, on usein käytössä sosiaali- ja yh-

teiskuntatieteissä. Määrällinen tutkimus keskittyykin syy-seuraus-suhteeseen ja pe-

rustuu suoriin havaintoihin ja loogisiin päättelyihin tutkittavien asioiden suhteen. Tä-

män tapaisissa tutkimuksissa käytetäänkin paljon aiempien tutkimuksien johtopää-

töksiä sekä teorioita pohjana omalle tutkimukselle. Määrällisessä tutkimuksessa kes-

keistä on hypoteesien esittäminen ja käsitteiden määrittely. Tulokset kvantitatiivi-

sessa tutkimuksessa perustuvat usein tilastolliseen analysointiin, jonka vuoksi tutki-

muksen koejärjestelyt sekä aineiston keruun havaintoaineisto täytyy soveltua mää-

rälliseen, numeeriseen mittaamiseen. Tutkittavasta asiasta kerätään koehenkilöiden 

tai tutkittavien henkilöiden perusjoukko, josta otetaan tutkittava otos satunnaisesti. 

(Mts. 139-140.) 

2.2 Kvalitatiivinen tutkimus 

Kvalitatiivinen tutkimus eli laadullinen tutkimus, kuvaa todellista elämää ja kohteen 

tutkiminen pyritään tekemään kokonaisvaltaisesti. Laadullisessa tutkimuksessa käy-

tetään hyödyksi havaintoja ja keskusteluja tutkittavista asioista niiden luonnollisissa 

ja todellisissa tilanteissa. Tutkimuksessa ei ole tarkoitus testata teorioita tai hypo-

teeseja, vaan tarkastella aineistoa monitahoisesti sekä yksityiskohtaisesti. Laadulli-

nen tutkimus luottaakin aineiston hankinnassa erilaisiin haastatteluihin, osallistuviin 

havainnointeihin sekä dokumenttien ja tekstien diskursiivisiin analyyseihin. Aineiston 

keruun kohdejoukko valikoituu tarkoituksenmukaisesti eikä satunnaisotoksin. Laadul-

lisessa tutkimuksessa alussa määritelty tutkimussuunnitelma ei ole joustamaton ja 

suunnitelmaa tullaan muuttamaan tutkimuksen edetessä olosuhteiden mukaan. Tut-

kimuksen tapaukset mielletäänkin tyypillisesti ainutlatuisiksi ja aineistoa tulkitaan 

sen mukaisesti. (Mts. 160-164.) 

2.3 Tutkimuskysymykset ja aiheen rajaus 

Opinnäytetyön tutkimuskysymykset olivat seuraavat: 

1) Mitä vaatimuksia yrityksellä on toiminnanohjausjärjestelmältä? 
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2) Kuinka yrityksen kasvustrategia vaikuttaa toiminnanohjausjärjestelmän vaatimuk-
siin? 

3) Miten toiminnanohjausjärjestelmän hankinta ja rakentaminen suoritetaan? 
 

Tässä opinnäytetyössä ei oteta kantaa kustannuslaskelmiin tai aloiteta tarjouspyyntö-

prosessia, vaan keskitytään yrityksen vaatimuksiin toiminnanohjausjärjestelmältä ja 

yrityksen valitseman toiminnanohjausjärjestelmän toimintojen muokkaamisesta yri-

tyksen tarpeisiin.  

3 Organisaation avaintoiminnot 

toiminnanohjausjärjestelmän hankinnassa 

Tässä luvussa käydään läpi eräitä avaintoimintoja toiminnanohjausjärjestelmän han-

kinnassa. Teollisuus- ja tuotantotalouden hallinnalla pyritään hakemaan toimintaan 

ratkaisuja tutkimalla yrityksen prosesseja. Kasvustrategia kuuluu yrityksen toiminnan 

strategiaan ja ymmärtämällä strategia kokonaisuutena, auttaa havaitsemaan puut-

teita nykyisissä järjestelmissä ja toimintatavoissa. Projektinhallinnan avulla pyritään 

saavuttamaan onnistunut hanke. Tilaus-toimitusketju on tuotannollisen yrityksen toi-

minnanohjausjärjestelmän selkäranka ja siihen koko järjestelmän toiminta tulee pe-

rustumaan. 

3.1 Teollisuus- ja tuotantotalous 

Teollisuustalous tarkastelee teollisten yritysten toimintaa teknisinä, taloudellisina ja 

käyttäytymistieteellisinä prosesseina ja etsii yritysten taloudellisen toiminnan lain-

alaisuuksia. Teknisinä prosesseina tarkastellaan yrityksen tehokkuutta ja systemaatti-

suutta, taloudellisina prosesseina ovat yrityksen taloudellisuus ja niukkuus sekä käyt-

täytymistieteellisinä prosesseina tarkastellaan yrityksen käyttäytymisen inhimillisiä ja 

sosiaalisia tekijöitä. Teollisuustalous tuottaa tutkimustuloksia ja välineitä tekniikan 

tehokkaaseen, taloudelliseen ja ympäristön huomioon ottavaan hyödyntämiseen 

sekä se pyrkii auttamaan yrityksiä tuottavuuden, kilpailukyvyn ja kannattavuuden 

analysoinnissa sekä kehittämisessä. Päämääränä on tutkittavien ilmiöiden kuvaami-

nen, selittäminen, hallinta ja ennustaminen sekä haetaan ratkaisuja käytännön ongel-

miin. (Haverila, Uusi-Rauva, Kouri & Miettinen 2009, 3.) 
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Tuotantotalous on prosessien hallintaa tuotteiden tuotannossa tai kuljetuksessa sekä 

palveluiden tarjoamisessa. Tuotantotaloudella pyritään nostamaan yrityksen tuotta-

vuutta, laatua ja parantamaan työskentelyolosuhteita tuomalla teknologisia ratkai-

suja sekä uusia tuotantotapoja. Näillä pyritään tehokkaampaan tuotantoon laadusta 

tinkimättä sekä vähentämään turhaa työtä. (Greasley 2013, 4.) 

3.2 Yrityksen toiminnan strategia 

Johnson, Scholes ja Whittington (2009, 3) määrittelevät strategian olevan organisaa-

tion pitkän tähtäimen suunta ja ulottuvuus, joka yhteen sovittaa resurssit muuttu-

vaan ympäristöön ja erityisesti sen markkinoihin, asiakkaisiin tai tilaajiin sekä vastaa 

osakkeenomistajien odotuksiin. 

Strategia jaetaan yleisesti kolmeen tasoon: yritys-, liiketoiminta- ja toiminnallisen ta-

son strategiaan. Yritystason strategia on pitkän tähtäimen suunnitelma koko organi-

saatiolle ja sen tulisi määrittää yrityksen sidosryhmille kokonaisstrategia, jolla tullaan 

vastaamaan niiden odotuksia tulevaisuuden toiminnasta. Sidosryhmät yrityksessä 

voidaan jakaa myös kolmeen pääryhmään, sisäiset sidosryhmät, liitoksissa olevat si-

dosryhmät sekä ulkoiset sidosryhmät. Sisäisiin sidosryhmiin kuuluvat yrityksen johta-

jat ja työntekijät joita kiinnostavat työpaikan säilyvyys, palkkiosysteemit, huomiointi 

sekä työtyytyväisyys. Liitoksissa olevat sidosryhmät ovat asiakkaita, sijoittajia, osak-

keenomistajia, rahanlainaajia kuten pankit, jakelijoita ja tavarantoimittajia jotka ovat 

suorassa yhteydessä yrityksen toimintaan. Ulkoiset sidosryhmät ovat tahoja, jotka 

voivat vaikuttaa yrityksen toimintaan kuten valtio, kunnat ja erilaiset järjestöt. 

(Greasley 2013, 23-24.) 

Liiketoimintatason strategia keskittyy pääosin yrityksen tuotteen tai palvelun mark-

kina-aseman hakemiseen sekä kilpailijoiden voittamiseen. Strategian tarkoitus on 

miettiä, kuinka saadaan asiakas valitsemaan yrityksen tuote tai palvelu kilpailijan si-

jaan. Viimeinen strategian taso on toiminnallisen tason strategia, joka on jatkoa liike-

toimintastrategialle. Toiminnallisen tason strategiassa haetaan pitkän tähtäimen 

suunnitelmia eri yrityksen toiminnoissa esimerkiksi markkinoinnissa, hankinnassa ja 
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tuotekehittelyssä. Liiketoimintatason strategia määritteli, miten saadaan asiakas va-

litsemaan yrityksen tuote tai palvelu, toiminnallisen tason strategia määrittelee millä 

toiminnan osa-alueilla yrityksen sisällä päästään tähän tavoitteeseen. (Mts. 24.) 

3.3 Projektinhallinta 

Toiminnan strategian täytäntöönpano vaatii tyypillisesti jonkinlaisten suunnitelmien 

toteutuksia. Nämä toteutukset kannattaakin tehdä projektinomaisesti, jolloin projek-

tinhallinta on ehdotonta. Projektit voivatkin olla tuotekehityksestä prosessien kehi-

tyksiin tai niiden päivittämiseen, kuin myös uusien ohjelmistojen hankinta ja toi-

meenpano. (Greasley 2013, 371.) 

Projekti on määritelty niin, että sellaista ei ole aikaisemmin täysin vastaavana tehty ja 

se on rajattu ajallisesti, kustannuksiltaan ja laajuudeltaan. Tunnusomaista projektille 

on sen selkeä tavoite, jota ajoitetut väliaikaiset aktiviteetit edistävät rajallisten re-

surssien puitteissa ja projekteihin liittyy aina riski. Projekteja voidaan jaotella niiden 

toiminnan mukaisesti tai projektissa tehtävän työn mukaisesti (ks. taulukko 1). Eri 

projektityypit vaikuttavat yrityksen toimintaan projektissa eri tavoin. On erilaisia pro-

jektin takaisinmaksuaikoja, resurssien käyttöä, yrityksen sisäisiä tai ulkoisia toimin-

toja ym. (Mäntyneva 2016, 11-12) 

Taulukko 2. Projektien jaottelu. (Mäntyneva 2016, 11) 
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Projektin tulos syntyy rajauksien kautta, joita on tekniset (laajuus), laadulliset, aika-

taululliset sekä resursseja koskevat rajaukset. Yleisesti ottaen kahden osa-alueen hal-

linnalla joudutaan tinkimään yhdestä, jotta yksi osa-alue saadaan hoidettua. Jos on 

rahaa ja resursseja, saadaan laadukasta työtä, jos aikataulusta ei tarvitse huolehtia. 

(Pelin 2011, 31-32.) 

Projektinhallinta voidaan jakaa eri osa-alueisiin, joita ovat: 

• Projektin kokonaisuuden hallinta 
• Laajuuden hallinta 
• Aikataulun hallinta 
• Kustannusten hallinta 
• Resurssien ja henkilöstön hallinta 
• Kommunikaation hallinta 
• Riskienhallinta 
• Hankintojen hallinta 
• Laadunhallinta 

 
Projektin kokonaisuuden hallinta on toteutuksen suunnittelua, eri osa-alueiden vä-

listä koordinaatiota, osien välistä riippuvuussuhteiden hallintaa, toteutuksen valvon-

taa ja muutosten hallintaa. Laajuuden hallinnalla varmistetaan, ettei projektissa 

tehdä ylimääräistä työtä, vaan on laajuudeltaan se mitä sovittu. Aikataulun hallin-

nalla varmistetaan ajallinen toteutus ja eri tehtävien väliset riippuvuudet. Kustannus-

ten hallinta käsittää kaiken rahallisen toiminnon ja budjetin pitävyyden. Resurssien ja 

henkilöstön hallinnalla tarkoitetaan tehokasta työn käyttöä, jotta vältetään turhien 

resurssien tuhlausta. Kommunikaation hallinnalla pyritään järjestämään tiedonkulku 

projektin sisällä eri osapuolten välillä. Riskienhallinnassa tunnistetaan, analysoidaan 

ja varaudutaan mahdollisiin riskeihin. Hankintojen hallinta käsittää projektista ulkois-

tetut ostot ja toimittajien valinnat. Laadunhallinnalla pyritään täyttämään projektille 

asetetut vaatimukset. (Lehtonen 2004, 232-233)  

3.4 Tilaus-toimitusketju 

Tilaus-toimitusketjun (Supply Chain) määritelmiä on monia. Sakki (2014, 4) määritte-

lee tilaus-toimitusketjun niin, että se on useasta osapuolesta koostuva ryhmä yrityk-

siä, joiden keskinäinen vuorovaikutus liittyy tavaratoimituksiin, palvelusuorituksiin, 
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tiedon vaihtoon ja rahaliikenteeseen. Osapuolten erikoistunutta osaamista ja ammat-

titaitoa tarvitaan tavaroiden hankkimiseen tuottajilta ja niiden toimittamiseen asiak-

kaille, mutta osapuolten välillä ei tarvitse olla yhteistä suunnittelua tai ohjausta. 

(Sakki 2014, 4).  

Toisenlainen määritelmä tilaus-toimitusketjulle on, että se sisältää kaikki tarvittavat 

aktiviteetit kunnes myyty tuote tai palvelu on tavoittanut loppukäyttäjän. Nämä akti-

viteetit voivat olla aina materiaalin jalostuksesta lähtien ja niiden täytyy linkittyä toi-

siinsa jollain tasolla. Tilaus-toimitusketju ei ainoastaan tarkoita tuotteen siirtymistä 

ketjun aktiviteettien välillä, vaan siihen sisältyy myös informaatio, ihmiset, varat ynnä 

muut samankaltaiset asiat. Ketjussa tapahtuva liike ei ole myöskään välttämättä yh-

densuuntaista, vaan informaatio ja materia liikkuvat molempiin suuntiin. (Meredith 

& Shafer 2001, 259.) 

Greasley (2013, 341) toteaakin että toiminnan strategia antaa ohjaavat perusteet ti-

laus-toimitusketjussa luotaville päätöksille.  

Kysyntä käynnistää toimitusketjun ja siihen liittyvä tiedon virta kulkee osittain vastak-

kaiseen suuntaan kuin toimitusketjussa tavaran kulkeminen (ks. kuvio 1). Tavaravirta 

ja vastakkainen tilausvirta muodostavat tilaus-toimitusketjun, jota voidaan kutsua 

myös arvoketjuksi. Arvoketjussa tuotteet jalostuvat valmiiksi hyödykkeiksi vaiheittain 

eri yritysten toimesta. Yrityksillä itselläänkin on omat arvoketjunsa kuten hankinta, 

tuotekehitys ja myynti. (Sakki 2014, 5.) 
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Kuvio 2. Tilaus-toimitusprosessin virrat (Sakki 2014, 12) 

Keskeisiä ominaisuuksia tilaus-toimitusprosessissa on neljä. Vasteaika kuvaa kuinka 

nopeasti tilauksesta saadaan määriteltyä tuleva toimituspäivä. Toimitusvalmius ku-

vaa kuinka hyvin saadaan tilaus toimitettua asiakkaan toivomalle toimituspäivälle. 

Toimitusaika kertoo tilauksen kokonaisläpäisyajan sekä toimitusvarmuus sen, kuinka 

on pidetty kiinni alkuperäisestä vahvistetusta toimituspäivästä. (Lehtonen 2004, 109) 

Yrityksen tilaus-toimitusketjun eri toimintojen ja tehtävien suunnittelua sekä hallin-

taa kutsutaan toiminnanohjaukseksi. Toiminnanohjaus käsitteenä on kokonaisvaltai-

sempi kuin aikaisemmin yrityksen toiminnan hallinnasta käytetty käsite tuotannon-

ohjaus. Vaikka tuotantoon keskittyvän yrityksen päätoiminta on tuotteiden tuottami-

nen, sen toimintaan liittyy paljon muitakin hallinnallisia toimintoja kuten myynnin, 

jakelun, tuotesuunnittelun ja hankintojen ohjausta. Ohjaus onkin tilaus-toimitusket-

jun eri vaiheisiin liittyvää suunnittelua, päätöksentekoa, toteutusta ja valvontaa. Toi-

minnanohjaus organisoi ja ohjaa yrityksen toimintaa, jotta tuotannon tavoitteet to-

teutuvat optimaalisella tavalla. (Haverila ym. 2009, 397.) 

4 Toiminnanohjausjärjestelmät 

Toiminnanohjausjärjestelmällä eli ERP-järjestelmällä (Enterprise Resource Planning) 

tarkoitetaan tietojärjestelmää, jolla hallinnoidaan valituilta osin yrityksen toimintoja 

ja resursseja. ERP ohjaa ja yhdistää yrityksen eri osien toimintoja, kuten tuotanto, 
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osto ja varastonhallinta.  Tyypillisesti järjestelmä on modulaarinen, jolloin ERP on 

muokattavissa juuri sopivaksi yrityksen tarpeisiin sekä käyttöönotto voidaan suorit-

taa portaittain.  (Ritvanen, Inkiläinen, Bell & Santala 2011, 56-57.) 

Käytännössä toiminnanohjausjärjestelmä on tietojenkäsittelyn ja toiminnanohjauk-

sen integraatio. Tietojenkäsittelyllä tarkoitetaan järjestelmään kertaalleen syötetyn 

tiedon saatavuutta kaikille organisaation osapuolille välittämättä siitä missä järjestel-

män piirissä kyseinen tieto on syötetty. Tällöin monissa toimipisteissä toimiva yritys 

tai yritys joka vain hallinnoi alihankintana tai ulkoistettuna olevia toimintojaan, voi 

ohjata ja valvoa toimintaa yhden järjestelmän kautta. Yhteinen tietokanta luo lä-

pinäkyvyyttä yrityksen koko organisaatioon sekä tiedot pysyvät jokaiselle aina ajanta-

saisina. (Haverila ym. 2009, 430.) 

Toiminnanohjausjärjestelmän pääelementit koskevat sisäistä tuotantoa, jakelua ja ta-

loudellisia prosesseja mutta nykyään järjestelmiin liitetään asiakkuudenhallinta 

(CRM), tilaus-toimitusketjun hallinta (SCM), elinkaaren hallinta (PLM) sekä toimittaja-

suhteiden hallinta (SRM) (Greasley 2013, 322-323). 

Yritykset ja organisaatiot ovat yksilöllisiä ja toiminnanohjausjärjestelmälle ei saata 

olla aina tarvetta. Tyypillisesti kuitenkin yritykset, jotka ovat toiminnanohjausjärjes-

telmän tarpeessa, jakavat samat ongelmat ja haasteet kuin muutkin samassa tilan-

teessa olevat yritykset. Yleisesti ottaen yrityksen tuleekin tehdä tarkastelu liiketoi-

mintansa ongelmakohtiin sekä haasteisiin ja pohtia olisiko niihin apua toiminnanoh-

jausjärjestelmästä. Tyypillisiä liiketoiminnallisia haasteita joita toiminnanohjausjärjes-

telmä voi ratkaista, ovat esimerkiksi ajanhallinta ja taloudellisen toimintakyvyn seu-

raaminen. Useasti myös liiketoimintamallin muutos tai yrityksen halu kasvaa tekee 

edeltävistä järjestelmistä kankeita tai niitä ei pystytä muokkaamaan tarpeeksi. Yrityk-

sillä saattaa olla myös liian monta erillistä järjestelmää liiketoimintansa pyörittämi-

sessä, jolloin uusi järjestelmä voi nopeuttaa ja selkeyttää liiketoimintaprosessia.  

(Bradford 2013, 5.) 

4.1 Tietojärjestelmän rakentamismallit 

Tietojärjestelmien rakentamisessa on yleisesti käytössä erilaisia malleja, joilla projekti 

voidaan toteuttaa. Näitä malleja kutsutaan myös vaihejakomalleiksi tai systeemityön 
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menetelmiksi. Kaikki menetelmät eivät sovi kaikkien tietojärjestelmähankkeiden 

kanssa, vaan niiden soveltuvuus on hanke- ja organisaatiokohtaista. Menetelmillä on 

myös omat vaatimuksensa suunnitteluvaiheessa sekä ne vaativat oman toimintata-

pansa tietojärjestelmäprojektin aikana. Näitä menetelmiä ovat vesiputousmalli, 

inkrementaalinen malli, prototyyppimalli ja spiraalimalli. (Kettunen 2002, 55.) 

4.1.1 Vesiputousmalli 

Vesiputousmallia (kuvio 3) kutsutaan myös lineaariseksi malliksi sen loogisesta vai-

heittaisesta toimintamallista johtuen. Jokainen tämän toimintamallin vaihe on kyt-

köksissä edellisen vaiheen lopputuloksena tulevaan syötteeseen, jolloin uutta vai-

hetta ei voida aloittaa, ennen kuin edellisen vaiheen tehtävät on saatu laadullisesti 

loppuun. Vesiputousmallin aluksi suoritetaan esitutkimus yrityksen sisällä tietojärjes-

telmän tarpeista ja näiden kautta valmistellaan tarkat vaatimusmääritelmät ja suun-

nitelmat tietojärjestelmähankkeen tavoitteiden täyttämiseksi. Loogisesti suunnitel-

man jälkeen tapahtuu hankkeen toteutus, testaus sekä käyttöönotto ja ylläpito. Ny-

kyisellään vesiputousmalli ei ole niin joustamaton kuin alun perin, jolloin tietojärjes-

telmät eivät olleet niin suuria tai monimutkaisia, vaan vaiheissa voidaan palata takai-

sinpäin ja tehdä tarkennuksia edellisten vaiheiden tuloksiin. Tämän mallin etuina on 

sen suoraviivaisuus sekä se on helposti ymmärrettävä. Jokainen vaihe tuottaa loppu-

tuloksena syötteen seuraavan vaiheen toteutukselle ja jokaisen vaiheen lopussa pi-

detään tarkastuskatselmus. Myöskin projektin alussa tehty esitutkimus kertoo pääte-

tyn lopputuloksen ja aikataulun. Mallin heikkoutena voidaan pitää havaitun virheen 

tai puutteellisen määrittelyn korjaaminen, joka yleensä vaatii koko mallin läpikäynnin 

alusta asti uudelleen. Vesiputousmallissa projektin lopputulos määritellään jo alussa, 

jolloin kokeilulle ja ideoiden kehittämiselle ei ole tilaa. (Mts. 55-57.) 
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Kuvio 3 Vesiputousmalli (Kettunen 2002, 56.) 

4.1.2 Inkrementaalinen malli 

Inkrementaalisessa mallissa (kuvio 4) tietojärjestelmä rakennetaan vaiheittain niin, 

että järjestelmän ydin tehdään ensin ja sen jälkeen lisätään lisätoimintoja, inkre-

menttejä. Tietojärjestelmäprojektin alkaessa yritys määrittelee tavoitteet ja aikatau-

lun projektin eri vaiheille. Tietojärjestelmätoimittaja otetaan mukaan tarkentamaan 

yrityksen tekemää vaatimusmäärittelyä ja luomaan ensimmäisen toteutusvaiheen 

suunnitelmat.  Inkrementaalinen malli noudattaa vesiputousmallia jokaisessa lisätoi-

minnossa ja näitä kaikkia käsitellään tietojärjestelmän kokonaisprojektin aliprojek-

teina. Projektin alussa tehdyt määrittelyt ja suunnitelmat eivät ole vesiputousmallin 

mukaisia lukittuja tuloksia, vaan enemmän suuntaa antavia. Projektin edetessä voi-

daan tarkentaa suunnitelmia ja määrittelyjä sekä kehitellä järjestelmää uusien tieto-

jen valossa. Inkrementaalisen mallin etuina voidaankin nähdä sen joustavuus tavoit-
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teiden ja määrittelyiden muokkaamisessa kesken projektin sekä sopivalla vaiheistuk-

sella saadaan tuloksia järjestelmästä hyvinkin nopeasti. Yritys pystyy ottamaan järjes-

telmän tarvittaessa käyttöön kesken kokonaisprojektin ja silloin käyttäjät pääsevät 

vielä parantamaan järjestelmän toimivuutta käyttökokemuksien ja järjestelmän ym-

märryksen myötä. Heikkoutena voidaan nähdä etujen huonoja puolia kuten projektin 

kehittyminen alati muuttuvaksi tietojärjestelmäryppääksi joka ei valmistu koskaan. 

Tämä malli myös vaatii sitoutumista yritykseltä jatkuvaan tietojärjestelmän kehittä-

miseen. (Mts. 58-60.) 

 

Kuvio 4 Inkrementaalinen malli (Kettunen 2002, 59.) 

4.1.3 Prototyyppimalli 

Prototyyppimalli (kuvio 5) on tietojärjestelmäprojekteille, joiden alkuvaiheen vaati-

musmäärittelyt ja tavoitteet ovat hankalia määrittää tai yrityksen henkilöstöllä on vä-
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häistä käyttökokemusta järjestelmistä. Tietojärjestelmästä rakennettavan prototyy-

pin kautta, tulevat käyttäjät voivat testata ja omaksua järjestelmän käyttöä, joiden 

pohjalta pystyvät antamaan kehitysehdotuksia sekä vaatimuksia. Prototyyppimallia 

on myös hyvä soveltaa inkrementaalisen mallin kanssa yhdessä, jolloin järjestelmän 

käyttöliittymää voidaan rakentaa sopivaksi organisaation halujen mukaisesti. Tieto-

järjestelmän prototyyppi ei ole viimeistelty versio, vaan auttaa keräämään tietoja ja 

käyttökokemuksia varsinaiseen vaatimusmäärittelyyn. Varsinainen toteutus proto-

tyypin jälkeen tehdäänkin yleensä käyttäen vesiputous- tai inkrementaalista mallia. 

Prototyyppimallin etuna onkin järjestelmähankkeen onnistunut toteutus mutta se voi 

viedä paljon resursseja kuten aikaa ja rahaa. (Mts. 60-63.) 

 

Kuvio 5 Prototyyppimalli (Kettunen 2002, 62.) 
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4.1.4 Spiraalimalli 

Spiraali- eli iteratiivinen malli (kuvio 6) on yhdistetty malli vesiputous-, inkrementaali 

ja prototyyppimalleista. Vaikka spiraalimallissa rakennetaankin tietojärjestelmä sa-

malla tavalla vaiheittain kuin Inkrementaalisessa mallissa, spiraalissa tarkennetaan 

rakennettavaa järjestelmää joka kierroksella ja malli etenee iteratiivisesti kierros kier-

rokselta. Ensimmäinen kierros voi olla alustava prototyyppi rakennettavasta järjestel-

mästä ja toisella kierroksella se voidaan rakentaa varsinaiseksi kokeiltavaksi prototyy-

piksi. Tämän jälkeen seuraavalla kierroksella tehdään ensimmäinen versio tietojärjes-

telmästä. Kierros päätetään tulosten arviointiin ja seuraavan kierroksen tavoitteiden 

määrittelyyn. Kierroksen päätyttyä tehdään myös riskianalyysi ja arvioidaan projektin 

jatkomahdollisuudet. Spiraalimallin etuina onkin jatkuva riskien valvonta ja jatkuva 

palaute tulevilta käyttäjiltä. Myöskin käyttäjät pääsevät testaamaan ja oppimaan jär-

jestelmän käyttöä ja sitoutumaan tulevaan järjestelmään. Joka kierroksen jälkeen 

projektin lähtötietoja voidaan muuttaa ja järjestelmää muokata haluttuun suuntaan. 

Malli vaatii yrityksen käyttäjiltä paljon osallistuvuutta sekä projektin aikataulu voi olla 

pitkä ja se kasvattaa kustannuksia. (Mts. 63-65.) 

 

Kuvio 6 Spiraalimalli (Kettunen 2002, 64.) 
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4.2 Valmisteluprojektin vaiheet tietojärjestelmien hankinnassa 

Tietojärjestelmien hankintaprojekti on aina valmisteltava hyvin, jotta vältyttäisiin yri-

tyksen resurssien tuhlaamista hankintaprojektin aikana. Hyvällä valmistelulla saa-

daan vertailukelpoisia tarjouksia tietojärjestelmätoimittajilta sekä pystytään teke-

mään perusteltu valinta tietojärjestelmästä. Kuviossa 7 on suunnitteluprojektin to-

teutusta kuvaava vaihemalli. Tämä malli kertoo sen, että minkälainen tietojärjes-

telmä tulee rakentaa, miten kyseinen järjestelmä tukee yrityksen toimintaa sekä 

millä aikataululla järjestelmä maksaa itsensä takaisin. (Kettunen 2002, 67.) 

 

Kuvio 7. Vaihemalli (Kettunen 2002, 67.) 

4.2.1 Nykytila-analyysi 

Nykytila-analyysi kuvaa organisaation nykyistä toimintaympäristöä ja se tehdään en-

nen varsinaista hankintaprosessin käynnistämistä. Analyysin kohteina ovat nykyinen 



21 
 

 

tietotekninen infrastruktuuri, henkilöstöresurssit ja tietojärjestelmät. Kuvauksen tar-

koitus on auttaa tietojärjestelmätoimittajaa niin, että toimittajalla on käsitys, minkä-

laiseen ympäristöön tietojärjestelmä tulee ja mitä kehitystarpeita toimittajan ja jär-

jestelmän puolelta vaaditaan. (Kettunen 2002, 68.) 

Yrityksen tietotekninen tila on saattanut muokkautua ajan saatossa ja nykyhetken 

tietotekninen tila voi olla huonosti dokumentoitu tai sitä ei ole tehty ollenkaan. Tä-

män vuoksi nykytilan analyysia varten tyypillisesti tehdään henkilöhaastatteluja. 

Haastattelujen avulla myös motivoidaan henkilöstöä ja saadaan heidät mukaan tieto-

järjestelmän kehittämiseen. (Kurki 2010, 54.) 

Kettusen (2002, 68) mukaan nykytila-analyysin tuloksena tulee seuraavaa: 

- Yrityksen tietohallinnon organisointi ja projekteihin käytettävissä olevat resurssit 
- Nykyisten järjestelmien tietotekninen arkkitehtuuri ja tehdyt ohjelmistoratkaisut 
- Käytössä olevat tietokoneet, palvelimet ja tietoliikenneyhteydet sekä niiden toimitta-

jat 
- Ulkoistetut palvelut ja niiden käyttö 
- Käytössä olevat ohjelmistot ja niiden integrointitarpeet 

 

4.2.2 Kehitystarpeiden analysointi 

Tietojärjestelmästrategia käy läpi yrityksen tietotekniset kehitystarpeet, jotka 

yleensä ovat yksikkökohtaisia. Nämä tarpeet ovat usein huomaamattomia mutta nii-

den tarjoamat mahdollisuudet ovat hyödyksi yritykselle. Strategia antaa tietotekni-

selle kehitykselle peruslinjaukset ja se kuvaa priorisoinnin eri hanketarpeiden välillä. 

(Kettunen 2002, 69.)  

Tietoteknisessä kehityshankkeessa kannattaa selvittää hankkeen vaikutukset yrityk-

sen toimintoihin. Selvityksessä käydään läpi järjestelmän käyttäjät ja mitä tietoja jär-

jestelmä tarvitsee. Nämä tiedot määrittävät tarkastettavat toimintaprosessit, jotta 

tiedot ovat järjestelmän käytettävissä ja sieltä otettavissa. (Mts. 69.) 

Kehitystarpeita analysoidessa tulee ottaa huomioon, hankitaanko räätälöity tietojär-

jestelmä vai valmispaketti. Riskittömämpää on hankkia valmispaketti, jolloin niiden 

toimivuus on tarkastettu sekä tukipalvelut ja jatkokehitys ovat varmoja. Räätälöity 

ratkaisu omalle organisaatiolle mahdollistaa tietojärjestelmän täydellisen istuvuuden 

yrityksen toimintaan mutta se ei aina ole kustannustehokasta. (Mts. 69.) 
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4.2.3 Tietovirta-analyysi 

Kehitystarpeiden analysoinnissa tietovirtojen ja –varastojen selvitysvälineenä voi-

daan käyttää tietovirtamatriisia. Tietovirtamatriisilla kartoitetaan tiedon liikkumista 

yrityksessä sekä prosessimallilla nähdään miten yrityksen prosessit toimivat. Tietovir-

tamatriisin ja prosessimallin avulla voidaan nähdä näistä näkökulmista mahdolliset 

kehityskohteet. Malli ei ota kantaa ongelmien ratkaisuun, vaan nostaa esille mahdol-

lisia tarpeita ja ongelmakohteita. Ongelmat eivät välttämättä liity tietojärjestelmään 

vaan ne voivat olla myös muita yrityksen toimintaan liittyviä, jolloin tietojärjestelmän 

suunnittelu tuo apua muuhunkin toimintaan. Matriisi tehdään yrityksen pääproses-

seista ja niiden välisistä tiedonsiirroista. (Kettunen 2002, 70-71.) 

4.2.4 Vaatimusmäärittely 

Vaatimusmäärittelyn avulla voidaan vertailla eri toiminnanohjausjärjestelmiä ja 

kuinka ne täyttävät yrityksen tarpeet. Määrittely tehdään yrityksen tietojenkäsittelyn 

erityispiirteistä sekä tulevaisuuden toimintamallin tarpeiden mukaisesti. Pääosin vaa-

timusmäärittelyyn ei tulisi kirjata yleisiä vaatimuksia mitkä jokainen ERP-järjestelmä 

täyttää, mutta jos jokin asia epäilyttää, niin se kannattaa kirjata määrittelyyn. Vaati-

mukset tulisi kuvata tarkkaan ja yksiselitteisesti, kuitenkin niin, etteivät ne liikaa mää-

rittelisi toiminnon yksityiskohtia tai teknistä toteutustapaa. Vaatimusten tulisi myös 

olla keskenään ristiriidattomia. (Vilpola & Kouri 2006, 46-47.) 

Vaatimusmäärittelyn sisältö riippuu näkökulmasta, josta se on tehty. Näkökulmat ja-

kautuvat tyypillisesti kahteen, asiakkaan ja toimittajan näkökulmaan. Asiakkaan nä-

kökulmasta vaatimusmäärittely laaditaan kuvaamaan yrityksen tarpeita hankittavalta 

järjestelmältä ja se sisältää nykyisen tietoteknisen infrastruktuurin, toiminnalliset ta-

voitteet järjestelmältä sekä järjestelmän rajaukset. Myös ei-toiminnallisia tavoitteita 

voidaan määritellä, kuten suorituskyky, ylläpidettävyys sekä tukipalveluiden saata-

vuus. Toimittajan näkökulmasta tehdyt vaatimusmäärittelyt ovat tarkennuksia asiak-

kaan vaatimusmäärittelyyn sekä itse järjestelmän toimintaan liittyviä vaatimuksia. 

(Kettunen 2002, 73.) 
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4.3 Hankintaprosessi C-CEI menetelmällä 

 

Kuvio 8. ERP-hankkeen vaiheet (Vilpola & Kouri 2006, 13) 

Seuraavissa kappaleissa käydään läpi Tampereen teknillisen yliopiston (TTY) Ohjel-

mistotekniikan ja Teollisuustalouden laitosten yhteistyönä kehittämää C-CEI-

menetelmää (Customer-Centered ERP Implementation), joka on tarkoitettu yritysten 

tueksi ERP-hankkeissa. (Vilpola & Kouri 2006, 21.) 

Tyypillisesti yritysten hankintaprosessi on samanlainen (ks. kuvio 8). Hankkeesta teh-

dään päätös yrityksessä, jolloin perustetaan projektitiimi selvittämään hankkeen kan-

nattavuutta. Yleensä tiimi koostuu osastojen johtajista sekä yrityksen ylimmästä joh-

dosta. Heidän tehtävänsä on selvittää yrityksen liiketoiminnan vaatimukset ja tavoit-

teet tulevan järjestelmän kohdalla. Jos nämä vaatimusmäärittelyt järjestelmän osalta 
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onnistuvat, voidaan järjestelmästä tehdä valinta ilman ulkopuolista konsulttia. (Mts. 

14.) 

Järjestelmän tärkeimpänä valintakriteerinä voidaan pitää sen yhteensopivuutta yri-

tyksen toimintamallin kanssa. On myös useita muita kriteerejä, jotka vaikuttavat jär-

jestelmän valintaan, kuten käyttöjärjestelmävaatimukset, toimittajan markkina-

asema, järjestelmän kansainvälisyys, käyttöönottoaika ja yritysreferenssit samalta 

alalta. Nämä kriteerit vaikuttavat järjestelmän käyttömukavuuteen, it-tukeen, yh-

teensopivuuteen kansainvälisesti, aikataulutukseen ja järjestelmän yleiseen sopivuu-

teen alalla. (Mts. 14.) 

Kun järjestelmätoimittaja on valittu ja toimivin järjestelmäkokonaisuus päätetty yri-

tyksen käyttöön, seuraa testaus- ja muokkausvaihe. Tällä vaiheella pyritään estä-

mään yllätykset varsinaisen käyttöönoton yhteydessä ja pystytään vielä tekemään 

muutoksia tulevaan järjestelmään. Tätä varten luodaan toiminnanohjausjärjestel-

mään kaikki yrityksen haluamat asiat tiedostomuotoineen ja käydään järjestelmän 

toimivuus testiympäristössä. (Mts. 15.) 

Käyttöönoton suunnittelulla ja käyttäjien kouluttamisella hoidetaan uuden järjestel-

män käyttöönoton sulavuus. Riippuen yrityksen toimintaympäristöstä, käyttäjistä ja 

heidän tehtävistään, laitteista ja kanssakäymisestä, on huolehdittava, että siirtymi-

nen vanhasta toiminnanohjausjärjestelmästä uuteen tapahtuu ilman suuria toimin-

nallisia katkoja. Tähän pystytään vaikuttamaan myös käyttäjien kouluttamisella, jotta 

jokaisella on tieto omasta roolistaan, sekä kokonaiskuva järjestelmän logiikasta. (Mts. 

15.) 

Lopullinen käyttöönotto on ajoitettava niin, ettei siitä koidu ylimääräistä haittaa yri-

tyksen toiminnalle. Suuren datamäärän vuoksi järjestelmän ylös ajo ei tapahdu nope-

asti, sekä ongelmatilanteisiin on varauduttava. Vanhaa järjestelmää voidaan käyttää 

rinnakkain uuden käyttöönoton ajan niin, että uudet lisäykset tehdään uuteen järjes-

telmään ja vanhaan järjestelmään raportoidaan inventaarion tyhjennykset. Käyttöön-

otossa on tärkeää siirtää ajantasainen data uuteen järjestelmään, jotta virheitä ei ta-

pahdu tulevaisuudessa tai hukata resursseja etsien mahdollisia virhetietoja. (Mts. 15-

16.) 
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C-CEI-menetelmä sisältää kolme vaihetta: toimintoanalyysi, toimintaympäristöana-

lyysi ja riskianalyysi. (Mts. 21.) 

4.3.1 Toimintoanalyysi 

Toimintoanalyysin tavoitteena on löytää yrityksen kriittiset toiminnot, koska ne ovat 

todennäköisesti toiminnanohjausjärjestelmän valintakriteereinä tai haasteina käyt-

töönotolle. Analyysi aloitetaan normaalisti yrityksen johtoryhmän kanssa käyden läpi 

yrityksen strategia ja tavoitteet. Siitä jatkumona suoritetaan pienryhmähaastattelut 

osastojen johtajien tai tiimin vetäjien kanssa yrityksen toiminnoista. Toimintojen 

haastatteluilla pyritään selvittämään esimerkiksi prosessi, toimintamallit, tietojenkä-

sittelytarpeet ja määrälliset suureet. Prosessit ovat tehtäväkokonaisuuksia tai työvai-

heita sisältäen kaikki tieto- ja materiaalivirrat. Toimintamalleissa käydään läpi peri-

aatteet, joilla prosessia ja sen ohjausta kehitetään. Tietojenkäsittelytarpeita käydään 

läpi niiltä osin, joissa prosesseja ja toimintamalleja uudistetaan. Määrälliset suureet 

ovat laskennallisia tilastoja kuten henkilöstön määrä, ajankäyttö ja materiaalinkäyttö 

yms. Toimintoanalyysilla saadaan yrityksen ajantasainen toimintamalli ja sen ongel-

makohdat. Näiden tietojen avulla pystytään määrittelemään toiminnanohjausjärjes-

telmän vaatimukset ja uusi toimintamalli yrityksen prosesseille. Analyysissä löydetyt 

kriittiset toiminnot antavat toimintaympäristöanalyysille painopisteen. (Vilpola & 

Kouri 2006, 22-23.) 

4.3.2 Toimintaympäristöanalyysi 

Toimintaympäristöanalyysin tarkoitus on havainnoida päivittäisten työtehtävien hoi-

toa, tiedonkulkua ja yleistä työkulttuuria työympäristössä. Havainnointi tapahtuu 

seuraamalla työntekijöitä heidän työtehtävissään. Tämän analyysin etuna on, että se 

paljastaa mahdollisesti sellaisia asioita ja käytäntöjä prosessissa joita ei tule haastat-

teluissa ilmi. Tuloksena saadaan kuvaus nykyisestä toimintaympäristöstä, käyttäjistä, 

tehtävistä sekä fyysisestä ja sosiaalisesta ympäristöstä. Analyysin tehtävänä on ku-

vata tulevat muutokset toimintaympäristössä ja listata kehitysehdotuksia yrityksen 

toimintaan, jotta saadaan mahdollisimman suuri hyöty tulevasta toiminnanohjausjär-

jestelmästä. (Vilpola & Kouri 2006, 23-24.) 



26 
 

 

4.3.3 Riskianalyysi 

Riskienhallinnan työkaluna käytetään riskianalyysia, jossa tunnistetaan, analysoidaan 

ja arvioidaan toiminnanohjausjärjestelmän hankinnan riskejä. Riskit kartoitetaan niin 

ohjelmiston käyttöönoton ja toiminnallisuuden riskeistä aina yrityksen toiminnallisiin 

ja henkilöllisiin riskeihin. Luokitteluna käytetään ERP-järjestelmän valinnan, käyttöön-

oton ja käytön riskit. Nämä riskialueet jaotellaan yleisiin ja yrityskohtaisiin riskeihin 

sekä jokaisesta riskistä kuvaillaan sen aiheuttaja, sen vaikutukset hankkeelle tai orga-

nisaatioon, sen ennaltaehkäisevä toimenpide sekä sen todennäköisyys ja vaikutta-

vuus. (Vilpola & Kouri 2006, 24.) 

5 Sleipner Finland Oy:n toiminnanohjausjärjestelmän 

hankinnan valmistelu 

Tässä opinnäytetyössä ei otettu kantaa kustannuslaskelmiin tai aloitettu tarjouspyyn-

töprosessia, vaan keskityttiin yrityksen vaatimuksiin toiminnanohjausjärjestelmältä. 

Tutkimuksessa analysoitiin yrityksen nykytilaa ja kehitystarpeita, tehtiin tyypillinen 

riskikartoitus toiminnanohjausjärjestelmähankinnan osalta, täytettiin vaatimusmärit-

tely, täytettiin yleiset käyttötapauskuvaukset sekä tehtiin hankinnan jatkosta projek-

tisuunnitelma. Teimme toiminnanohjausjärjestelmän tarvekartoituksen tilaus-toimi-

tusketjun pohjalta sekä seuraamalla työskentelyä ja haastattelemalla työntekijöitä. 

Yrityksellä oli vanha tilaus-toimitusketjun prosessikaavio, jonka päivitimme nykyiseen 

muotoonsa. Järjestelmän rakentamismalliksi todettiin kannattavimmaksi proto-

tyyppi- tai spiraalimalli. Näiden mallien etuina olisi jatkuva seuranta ja mahdollisuus 

vaikuttaa järjestelmän toimintoihin rakentamisen aikana, jotta virheelliseltä tai epä-

käytännölliseltä toiminnanohjausjärjestelmältä vältyttäisiin. Valmiin järjestelmän 

käyttömukavuus ja eri osastojen toimintoihin sopivuus koettiin tärkeänä. 

Tässä opinnäytetyössä perehdyttiin enemmän toimitusprojektin mukaisiin toimintoi-

hin. Toimitusprojekti on yritykseltä asiakkaan toimeksiannosta toteutettava kerta-

luonteinen suorite. Se voi olla tuotteen, palvelun tai ratkaisun toimitus, usein liittyy 

tietojärjestelmän, tuotantolinjan tai vastaavan käyttöönottoon. Toimitusprojektille 

ominaista on, että sillä on selkeä asiakas, jolle on tärkeää projektin läpäisy sovitussa 

aikataulussa ja sovitulla laadulla. (Mäntyneva 2016, 12.) 
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5.1 Toimintoanalyysi 

Toiminnanohjausjärjestelmähankinnan tavoitteet ja strategia: 

Seuraavien vuosien tavoitteena oli muuntautua laitetarjoajasta kokonaispalvelun tar-

joajaksi. Nykyisellään Sleipner Finland Oy:n toimintaan kuuluu laitteiden tarjoamisen 

lisäksi niiden käyttökoulutusta ja varaosatoimintaa. Tulevaisuudessa toivottiin jäl-

leenmyyjien ja kokoonpanon kanssa syvempää yhteistyötä ja läpinäkyvyyttä. Nykyisin 

kokoonpano tapahtuu vain Suomessa mutta tulevaisuudessa mahdollisesti lähem-

pänä laitteiden käyttömaita. Varsinaista varastointia ei yrityksellä itsellään ole, vaan 

varastointi tapahtuu auditoitujen toimittajien tai kokoonpanon tiloissa. Menekillisesti 

suurien osien kohdalla on pidetty jonkinasteista varastosaldoa ja pientä ennakointia 

tapahtuu hankinnoissa mutta varsinaisesti kalliimmat ja työläimmät osat tilataan ko-

koonpanoon vasta myynnin varmistuessa. Hankinta toimii JIT-periaatteella, eli ko-

koonpanon alkaessa osien tulisi olla kokoonpanon käytettävissä, jotta ylimääräistä 

varastointia ei tarvittaisi. Näihin haasteisiin pyrittiin hakemaan vastausta koko tilaus-

toimitusketjun yhteisestä ERP-järjestelmästä. (Höylä, Korhonen & Pajarinen 2018.)  

Hankinnan päätavoitteeksi voitiinkin asettaa kokonaisuuden kattava toiminnanoh-

jausjärjestelmä, jonka käyttäjät pystyvät näkemään eri prosessin vaiheiden tilanteen. 

Haluttiin päivitetty järjestelmä hoitamaan tilaus-toimitusketjun prosessien vaiheet 

kohtalaisen autonomisesti sekä kaikkien tarvittavien tietojen löytyminen yhdestä pai-

kasta päivitettynä.  

Hankinnan tavoitteet ja strategia voitiin jakaa eri näkökulmiin, joita ovat taloudelli-

nen, asiakaslähtöinen sekä henkilöstönäkökulma. Taloudellisesta näkökulmasta toi-

minnanohjausjärjestelmällä haluttiin karsia turhat resursseja vievät toiminnot pois 

kuten tietojen haku erillisistä Excel-tiedostoista sekä muista lähteistä. Haluttiin myös 

suoraa raportointia järjestelmästä kuukausitasolla yrityksen hankinnoista ja kesken-

eräisestä tuotannosta. Järjestelmän tulisi olla englanninkielinen, jotta mahdollisesti 

tulevaisuuden kasvun myötä kokoonpano tai komponenttien tilaus tapahtuisi myös 

ulkomailla. Toiminnanohjausjärjestelmältä haluttiin läpinäkyvyyttä ja yhteistyötä jäl-

leenmyyjien sekä kokoonpanon kanssa, jotta toimitusketjun tilanne näkyisi projektin 

eri vaiheissa. 
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Asiakaslähtöisen näkökulman tavoitteet ja strategia olivat asiakassuhteiden ylläpitä-

minen projektin aikana sekä sen jälkeen. Jokainen laite haluttiin saada järjestelmään 

generoimalla projektitunnus omana osakokoonpanona SolidWorks-ohjelmasta, jotta 

laitteen jäljitettävyys hoituisi myös projektin jälkeen. Järjestelmästä haluttiin mahdol-

lisuus kommunikoida asiakkaan kanssa eri vaiheissa sekä laitteen valmiusasteen il-

moitus erillisellä Certificate of Readiness dokumentilla.  

Henkilöstön näkökulmasta järjestelmästä haluttiin helppokäyttöinen sekä selkeä. Jär-

jestelmään vaadittiin aikataulumoduulia GANTT-kaaviolla, johon voitaisiin laitepro-

jekteittain tehdä aikataulutus ja tarvittavissa välivaiheissa olisi tarkistuspaikat projek-

tin etenemisestä. Henkilöstön vaatimuksia järjestelmästä kerättiin haastattelemalla 

yleisellä haastattelupohjalla ja keräämällä tiedot erilliseen tarveluetteloon haastatte-

lujen tuloksista. 

Prosessi: 

Tilaus-toimitusketju (liite 1 ja 2) oli toiminnanohjausjärjestelmähankinnan kannalta 

pääprosessi, joka tuli määrittelemään vaatimukset järjestelmälle. Kyseinen prosessi 

suunniteltiin asiakaslähtöiseksi eli ketju alkoi asiakkaan tekemästä tilauksesta ja päät-

tyi asiakkaan luona tehtyyn laitekoulutukseen. Pääprosessiin liittyi monia päätoimin-

toja kuten kuviossa 9 näkyy.  

Tietojenkäsittelytarpeet: 

Tulevaan toiminnanohjausjärjestelmään haluttiin kokonaisuudessaan tilaus-toimitus-

ketju, jolloin tietojenkäsittelytarpeiksi voitiin todeta päätoiminnot kuviossa 9. Tieto-

jenkäsittelytarpeita on tarkemmin kuvailtu liitteinä olevissa käyttötapauksissa ja kap-

paleessa 5.4.1. 
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Kuvio 9 Tilaustoimitusketjun päätoiminnot 

Päätoimintojen lisäksi tuli esille muita tietojenkäsittelytarpeita kuten kuukausirapor-

tointi eli kuukausittainen varaston- sekä keskeneräisen tuotannon arvo, joka tulisi 

saada raportteina suoraan järjestelmästä. Nykyisin toimintamalli on hyvin työläs ja 

hidas prosessi koska tiedot on selvitettävä monesta eri paikasta sekä osittain tieto on 

oletuksien varassa.  

Vaatimuksena oli myös, että toiminnanohjausjärjestelmä tulisi pystyä siirtämään tie-

toa muiden tietojärjestelmien välillä, pääosin SolidWorks-ohjelmistosta laitteen osa-

luettelo ja projektinumero sekä mahdollisesti Talenom-ohjelmiston kirjanpidon liittä-

minen toiminnanohjausjärjestelmään. Tulevaisuudessa toivottiin myös mahdolli-

suutta kokoonpanon ja varaston toimintaan tavaran vastaanotossa RFID-

skannereiden ja toiminnanohjausjärjestelmän välistä tiedonsiirtoa, jolloin tiedettäi-

siin tavaran sijainti jatkuvasti. 

Määrälliset suureet: 

Sleipner Finland Oy:n tilaus-toimitusketjun läpivienti kestää laitteesta riippuen 3-5 

kuukautta. Valettavat ja koneistettavat osat kuten laitteiden rungot sekä navat vievät 

paljon aikaa ja ovat aikataulun kannalta kriittisiä tilausosia. Näiden osien varastointi 

ei olisi kannattavaa koska ne ovat pääosin laitekohtaisia, kalliita sekä laitemyynnin 

ennustavuus on hankalaa jolloin varaston arvo olisi turhaan suuri. Laitemallista sekä 

kokoonpanon työntekijöiden määrästä riippuen kokoonpanon teoreettiset valmistus-

ajat vaihtelevat 3-50 päivän välillä. Toiminnanohjausjärjestelmälle arvioitiin käyttäjä-

määräksi 15-20 käyttäjää. 
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5.2 Nykytila ja toimintaympäristöanalyysi 

Yrityksen laitteisto on PC- ja Apple-tietokoneita. Toiminnanohjausjärjestelmänä 

Sleipner Finland Oy käyttää nykyisin C9000 –järjestelmää ja yrityksen hankinnat teh-

dään sitä kautta. C9000 sisältää pääosin toimittajien tiedot ja osarakenteet. Yrityksen 

kirjanpito ja laskutus suoritetaan Talenomissa, jossa ne olisivat tarkoitus myös jatkos-

sakin tapahtua. Laitteiden suunnittelu tapahtuu SolidWorks-ohjelmalla ja osaraken-

teet ovat pdf tai dxf -muodossa. Tiedon siirto eri yksiköiden välillä yrityksen sisällä ta-

pahtuu Dropbox pilvipalvelussa. Päivitetty osahinnasto on Excel-tiedostona ja sitä on 

osittain päivitetty C9000- toiminnanohjausjärjestelmään. Osien hinnastot päivitetään 

tarpeen mukaan Excel-tiedostoon erilliseen sarakkeeseen ja hinnaston kokonaispäivi-

tys tapahtuu vuoden lopussa. Yrityksen asiakkuudenhallinnassa käytetään avoimeen 

lähdekoodiin perustuvaa toiminnanohjausjärjestelmä ODOO:n moduulia.  

5.3 Kehitystarpeiden analysointi 

Toiminnanohjausjärjestelmän tarvekartoitus ja kehitystarpeiden analysointi tehtiin 

tilaus-toimitusketjun pohjalta sekä seuraamalla työskentelyä ja haastattelemalla 

työntekijöitä. Haastattelussa käytettiin kysymyspohjaa (liite 1) suuntaamaan keskus-

telua työntekijän tehtävien kautta heidän tarpeisiinsa toiminnanohjausjärjestelmältä. 

Haastatteluiden perusteella koottiin taulukko (liite 2) yleisimmin ilmi tulleista ongel-

mista ja niiden mahdollisesta ratkaisusta uuden toiminnanohjausjärjestelmän kautta. 

Yrityksellä oli vanha tilaus-toimitusprosessikaavio, jonka päivitimme nykyiseen muo-

toonsa. Tilaus-toimitusketju löytyy liitteenä 3 ja 4. Tilaus-toimitusketjussa analysoitiin 

kyseisen prosessin päävaiheita ja niihin liittyviä toiminnanohjausjärjestelmän syöt-

teitä.  

Kehitystarpeiden analysointia varten tehtiin myös tietovirtamatriisin yrityksen toi-

minnasta ja tiedon liikkuvuudesta. Tietovirtamatriisi on liitteenä 5. Matriisin avulla 

pyrittiin selvittämään ongelmakohtia eri toimijoiden välillä tiedonsiirrossa. Varsinai-

sesti matriisista ei löydetty mitään akuuttia ongelmaa, vaan mahdolliset piilevät on-

gelmat saataisiin ratkaistua kokonaisvaltaisesti toiminnanohjausjärjestelmän käy-

töllä. 
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5.4 Riskianalyysi 

Toiminnanohjausjärjestelmän hankinnan riskianalyysi tehtiin havainnoimalla ja seu-

raamalla yrityksen työntekijöiden päivittäistä työskentelyä sekä tutkimalla yleisiä toi-

minnanohjausjärjestelmän hankintaan liittyviä riskejä. Riskianalyysi löytyy liitteenä 6. 

5.5 Vaatimusmäärittely 

Vaatimusmäärittely (liite 7) tehtiin satunnaisilla haastatteluilla yrityksen eri työnteki-

jöiden kanssa sekä kahvipöytäkeskusteluin. Vaatimusmäärittely tehtiin Kettusen 

(2002, 75-76) määrittelemän hyvän vaatimusmäärittelydokumentin mukaisesti. Pää-

asiallisesti haluttiin eroon eri järjestelmien välisestä kanssakäynnistä. Nykyisen toi-

minnanohjausjärjestelmän lisäksi monet tiedot olivat Excel-tiedostoina ja niiden jako 

tapahtui Dropbox-kansion kautta. Dropbox-kansion alihakemistot toimivat toiminnan 

ollessa vielä verrattain pientä mutta toiminnan kasvun myötä sen käytössä havaittiin 

ongelmia. Tietojen ajanmukaisuudesta ei ollut täyttä varmuutta ja eri versioita saat-

toi olla monia. 

5.5.1 Käyttötapaukset 

Tilaus-toimitusketjun sekä haastatteluiden perusteellä teimme käyttötapaukset pää-

toimintojen kohdalta. Käyttötapauksissa otettiin huomioon yrityksen vaatimukset 

toiminnanohjausjärjestelmältä sekä käytiin läpi prosessi laitteen myynnistä sen kou-

lutukseen kohteessa. Käyttötapaukset tehtiin tukemaan toimittajaa toiminnanoh-

jausjärjestelmän rakentamisessa. Liitteenä 8 on esimerkkinä käyttötapauksen kuvaus 

yrityksen hankintaprosessista. 

5.6 Projektisuunnitelma 

Opinnäytetyö valmisteltiin toiminnanohjausjärjestelmähankinnan esitutkimuksena ja 

vaatimustenmäärittelynä asiakkaan puolelta. Koska tulevaisuudessa yritys tulee teke-

mään toiminnanohjausjärjestelmän hankinnan, tehtiin ohjeistus tälle projektille sekä 

sen hallinnalle. Projektisuunnitelmassa käytiin läpi projektinhallinnan kautta mitä tu-
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lisi ottaa huomioon sekä ehdotettiin järjestelmän rakentamismalli. Projektisuunnitel-

maa ei tehty sitovaksi, vaan sen tarkoitus on olla ohjeistus ja sitä voidaan tarvittaessa 

muokata. Projektisuunnitelma on liitteenä 9. 

6 Pohdinta 

Opinnäytetyön päätutkimusaihe oli tehdä toiminnanohjausjärjestelmähankkeen val-

mistelu. Selvitysten myötä koottiin kattava paketti yrityksen vaatimuksia ja ennustet-

tiin mahdollisia riskejä ja mahdollisuuksia. Mitään varmuutta ei kuitenkaan ole, että 

tutkimuksen tulokset tulevat tuottamaan hankkeen täydellistä onnistumista koska 

vaativin osuus yrityksellä on vielä edessä järjestelmän rakentamisessa. Standish 

Group julkaisee tietyin väliajoin ”CHAOS Report” nimisen julkaisun, jossa on tutkittu 

it-järjestelmien onnistumista maailmanlaajuisesti. Vuosien 2011 ja 2015 välisten tili-

kausien tutkimuksessa käy ilmi, että tuotannon toimialalla toimivien yritysten it-jär-

jestelmien hankinnan onnistumisprosentti on vain 28 prosenttia, sekä haasteita 

täynnä olevien projektien määrä on 53 prosenttia (CHAOS Report 2015 2015, 4). Näi-

hin lukuihin verraten, toiminnanohjausjärjestelmähankkeen onnistuminen vaatii pal-

jon työtä koko projektin ajan. Tutkimus ei niinkään ota kantaa siihen, että kuinka tiu-

kasti aikataulut on määritelty ja kuinka paljon on käytetty aikaa valmisteluun ja pro-

jektin aikaiseen valvontaan. Kuten riskianalyysissä sekä projektisuunnitelmassa tuli 

todettua, että tärkeintä on järjestelmän rakentamisen aikana valvoa ja seurata pro-

jektin edistymistä sekä puututtava heti ongelmatilanteisiin tai muutosta vaativiin asi-

oihin.  

Lähdemateriaalina käytettiin pääsääntöisesti painettua kirjallisuutta sekä joitain säh-

köisiä materiaaleja. Tutkimustuloksia toiminnanohjausjärjestelmäprojekteista tuli et-

sittyä ja luettua mutta niitä ei opinnäytetyössä tuotu sen enempää julki. Lähdemate-

riaalin kielinä oli suomi sekä englanti.  

Lopputuloksena saatiin yritykselle toiminnanohjausjärjestelmähankkeen esivalmiste-

ludokumentit, vaatimusmäärittely, käyttötapaukset tilaus-toimitusketjun proses-

seista ja alustava projektisuunnitelma hankkeen jatkoa varten. Yrityksellä on vahva 

näkemys tulevasta toiminnanohjausjärjestelmän tarjoajasta, joten opinnäytetyössä ei 
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otettu tämän vuoksi kantaa kustannuslaskennasta tai tarjouspyynnöistä järjestelmä-

toimittajille. Työn tulokset toimivat yritykselle hankkeen lähtökohtina ja esitietoina 

joita tulevan järjestelmätoimittajan kanssa tarkennetaan vastaamaan heidän puolel-

taan tekemiä määrittelyjä. Yrityksellä on myös käytössä muitakin dokumentteja joita 

ei sisällytetty lopulliseen opinnäytetyöhön, vaan ne olivat vaihtoehtoisia polkuja, joi-

hin opinnäytetyötä olisi voitu viedä. Tulokset ovat suurilta osin yksilöllisiä tähän pro-

jektiin ja yritykseen liittyen mutta tutkimuksen periaate on yleistettävissä muihin sa-

mankaltaisiin hankeprojekteihin.  

Opinnäytetyön tärkeimpinä oppeina voin todeta olleen aikataulutus sekä selkeät lin-

javedot mihin suuntaan opinnäytetyötä tulisi viedä. Aikataulutus ja siinä pysyminen 

vaikeutuu huomattavasti, jos työn tavoitteita ja päämääriä vaihtaa useasti. Alussa on 

tärkeää päättää työn rakenne ja suunta mihin sen tutkimuksessaan vie, jotta turhilta 

työvaiheilta ja tuloksilta vältyttäisiin. Työ myös opetti löytämään tieteellisiä julkaisuja 

ja pohtimaan niiden totuuspohjaa, josta voi olla hyötyä jatkossa. 

  



34 
 

 

Lähteet 

About. N.d. Yrityksen historia-välilehti Sleipner Finland Oy:n sivustolla. Viitattu 
30.8.2018. https://www.sleipner.fi/about  

Bradford, M. 2015. Modern ERP. Select, implement, & use today´s advanced business 
systems. 3. p. Raleigh, North Carolina. North Carolina State University, College of 
Management. 

CHAOS Report 2015. 2015. It-järjestelmien onnistumisesta tehty tutkimus Standish 
Group www-sivuilla. Viitattu 26.11.2018. 
https://www.standishgroup.com/sample_research_files/CHAOSReport2015-Final.pdf  

Greasley, A. 2013. Operations Management. 3. p. Chichester. Wiley. 

Haverila, M., Uusi-Rauva, E., Kouri, I. & Miettinen, A. 2009. Teollisuustalous. 6. p. 
Tampere. Infacs. 

Hirsjärvi, S., Remes, P. & Sajavaara, P. 2009. Tutki ja kirjoita. 15. uud. p. Helsinki. 
Tammi. 

Höylä, T., Korhonen, T. & Pajarinen, M. 2018. Sleipner Finland Oy. Aloituspalaveri 
8.5.2018. 

Johnson, G., Scholes, K. & Whittington, R. 2009. Fundamentals of Strategy. Essex. 
Pearson Education Limited 

Karjalainen, J., Blomqvist, M. & Suolanen O. 2001. Kehittyvä toiminnanohjaus. MET-
julkaisu. Vantaa. Metalliteollisuuden Kustannus. 

Kettunen, S. 2002. Tietojärjestelmän ostaminen – käytännön opas yrityksille. Porvoo. 
WSOY 

Kurki, M. 2010. Pk-yrityksen tietotekniikka käytännönläheisesti. Jyväskylä. WS 
Bookwell Oy. 

Lehtonen, J-M. 2004. Tuotantotalous. Vantaa. WSOY. 

Mäntyneva, M. 2016. Hallittu projekti. Helsinki. Kauppakamari. 

Pelin, R. 2011. Projektihallinnan käsikirja. 7. uud. p. Helsinki. Projektijohtaminen Oy 
Risto Pelin. 

Products/ E-series. N.d. Tuotevälilehti Sleipner Finland Oy:n sivustolla. Viitattu 
30.8.2018. https://www.sleipner.fi/products/e-series 

Sakki, J. 2014.Tilaus -toimitusketjun hallinta. 8. uud. p. Vantaa. Jouni Sakki. 

Telakoneet siirtojen ajaksi pyörille. 2017. Artikkeli maarakennus- ja kaivosalan 
ammattilehdestä Kivirock. Viitattu 30.8.2018. 
https://issuu.com/ammattilehti.fi/docs/kivirock1_2017net/60 

https://www.sleipner.fi/about
https://www.standishgroup.com/sample_research_files/CHAOSReport2015-Final.pdf
https://www.sleipner.fi/products/e-series
https://issuu.com/ammattilehti.fi/docs/kivirock1_2017net/60


35 
 

 

Vilpola, I. & Kouri, I. 2006. Toiminnanohjausjärjestelmän hankinta C-CEI-menetelmän 
avulla. Teknologiateollisuuden julkaisu. Vantaa. Teknologiateollisuus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 
 

 

Liitteet 

Liite 1. Haastattelupohja 

Projektin kulku. Prosessikartoitus.  
Nimi ja toimenkuva:  
 

1. Mitkä ovat tehtäväsi projektin aikana?  
  
  
 
  

2. Mitä tietoja ja dokumentteja tarvitset työssäsi? Mistä haet/saat ne?  
  
  
 
  

3. Tuleeko sinulle mitään dokumentteja tai tietoja viimeistä hyväksyntää varten? 
Mitä ne ovat?   

  
  
  
 

4. Mitä ohjelmistoja käytät projektin aikana?  
  
  
 
  

5. Onko jotain, johon haluaisit muutoksia prosessissa?   
  
  
 
  

6. Onko jotain mitä haluat toiminnanohjausjärjestelmään?  
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Liite 2. Yrityksen tarpeet toiminnanohjausjärjestelmältä (salassa pidettävä) 
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(salassa pidettävä) 
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(salassa pidettävä) 
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Liite 3. Tilaus-toimitusketju osa 1 (salassa pidettävä) 
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Liite 4. Tilaus-toimitusketju osa 2 (salassa pidettävä) 
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Liite 5. Tietovirtamatriisi (salassa pidettävä) 
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Liite 6. Riskianalyysi 

Riskianalyysi  
  

A*=  Miten kriittinen kyseinen riski on?  
E=  Erittäin kriittinen riski, mahdollisuus projektin epäonnistumiseen  
K=  Kriittinen muttei vakava projektin onnistumisen kannalta  
V=  Vähäinen riski, hallittavissa  

    
B*=  Riskin toteutumisen todennäköisyys  

1=  Mahdollinen  
2=  Mahdollinen mutta hyvin epätodennäköinen  
3=  Hyvin epätodennäköinen  

  
Mahdollinen riski  A*  B*  Miten vältetään riski  
Suunnittelu epäonnistuu  E  1  • Vaatimusmäärittelyiden tarkennus 

toimittajan kanssa ennen järjestelmän 
rakennusta  

Integrointi taustajärjestelmiin epä-
onnistuu  

K  1  • Keskustelu ja varmistus toimittajalta 
integroinnin suhteen ennen lopullista 
toimittajavalintaa  
• Mahdollinen testaus järjestelmään 
ennen lopullista valintaa  

Johto ei sitoudu hankkeeseen  V  3  • Viikoittaiset palaverit  
Työntekijät eivät sitoudu hankkee-
seen  

E  2  • Viikoittaiset palaverit  
• Yhteistyö työntekijöiden kanssa ja 
heidän kanssaan tehdään järjestelmätes-
taus  

Budjetti ylittyy  K  2  • Toimittajan kanssa selkeät sopimuk-
set ja kustannuspalaveri ennen projektin 
aloitusta  
• Viikoittaiset palaverit ja kustannus-
ten seuranta  

Toimittajan resurssit ylittyvät tai 
ovat ylikuormitettuja  

E  2  • Viikoittaiset palaverit  
• Yhteistyö ja keskustelut toimittajan 
kanssa  
• Selkeä aikataulutus projektille   

Asiakkaan resurssit ylittyvät tai ovat 
ylikuormitettuja  

E  2  • Viikoittaiset palaverit  
• Selkeä aikataulutus projektille  
• Nimetyt henkilöt projektin hallin-
taan  

Aikataulu ylittyy  K  2  • Selkeä aikataulu ja riittävä väljyys 
mahdollisia ongelmia varten  
• Viikoittaiset palaverit  

Toimittajan ja asiakkaan väliset vää-
rinymmärrykset  

E  1  • Viikoittaiset palaverit  
• Vaatimusmäärittelyn tarkennus toi-
mittajan kanssa ennen projektin alkua  

 

 



44 
 

 

Liite 7. Vaatimusmäärittely (salassa pidettävä) 
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(salassa pidettävä) 
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(salassa pidettävä) 
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Liite 8. Esimerkki oston käyttötapauksen kuvauksesta (salassa pidettävä) 
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(salassa pidettävä) 
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Liite 9. Projektisuunnitelma (salassa pidettävä) 
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(salassa pidettävä) 
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(salassa pidettävä) 
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(salassa pidettävä) 
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(salassa pidettävä) 
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(salassa pidettävä) 
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