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Tutkimus käsitteli uuden toiminnanohjausjärjestelmän (ERP) käyttöönottoa konsernissa, jolla 
on tytäryhtiöitä Suomen lisäksi 11 eri maassa. Uusi järjestelmä otettiin käyttöön vuosina 
2016-2018. Tutkimuksen tarkoitus oli arvioida, kuinka projekti onnistui, miten se vaikutti yri-
tyksen toimintaan ja miten loppukäyttäjät kokivat järjestelmän vaihdoksen. 
 
Toiminnanohjausjärjestelmän onnistunut käyttöönotto on yritykselle ehdottoman tärkeää, var-
sinkin jos yrityksen koko toiminta perustuu uuteen järjestelmään. Työtekijöille ja projektin vas-
tuuhenkilöille epäonnistunut käyttöönotto aiheuttaa paljon lisätyötä ja stressiä. Kriittisellä toi-
mialueella (esim. lääkehuolto) toimivan yrityksen epäonnistuneella projektilla voi olla rahallis-
ten menetysten lisäksi myös yhteiskunnallisia vaikutuksia.  
 
Tutkimusmenetelmäksi valittiin laadullinen tutkimus, joka toteutettiin keväällä 2019. Tutkimus-
ta varten tehtiin kaksi erilaista käyttäjäkyselyä sekä haastateltiin projektiin osallistuneita hen-
kilöitä. 
 
Sekä kyselyt että haastattelut antoivat käyttöönoton haasteista varsin yhdenmukaisen kuvan. 
Tutkittava tietojärjestelmäprojekti kohtasi yleisiä projektitoiminnan haasteita. Vastaajat koki-
vat, että aikataulu oli liian kireä, resurssit riittämättömiä ja tiedonkulku puutteellista. Tutkimuk-
sen mukaan kaikkia liiketoiminnan tarpeita ei ollut otettu huomioon järjestelmää suunnitelta-
essa, mikä aiheutti varsinkin alkuvaiheessa ongelmia. Myös käyttäjäkoulutus koettiin puut-
teelliseksi, minkä vuoksi järjestelmää ei osattu heti käyttää parhaalla mahdollisella tavalla. 
Yrityksen monikansallisuus olisi vaatinut tehokkaampaa johtamista, varsinkin kun toimintoja 
pyrittiin yhtenäistämään eri maiden välillä. 
 
Tutkimuksen tulokset olivat hyvin samansuuntaisia lähdekirjallisuudessa esitettyjen tulosten 
kanssa. Jotta tietojärjestelmän käyttöönotto sujuisi mahdollisimman joustavasti, olisi huoleh-
dittava siitä, että projektin aikataulu on realistinen ja käyttäjät saavat perusteellisen koulutuk-
sen uuteen järjestelmään. Projektin suunnitteluvaiheessa tulee analysoida tarkkaan, miten 
uusi järjestelmä toteuttaa liiketoiminnan vaateet. Jos järjestelmästä löytyy puutteita, tulee jo 
mahdollisimman varhain päättää, tehdäänkö muutoksia järjestelmään vai organisaation toi-
mintaan.  
 
Globaalissa toimintaympäristössä muutokset vaativat aina tiivistä johtamista ja muutoksen-
hallintaa. 
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1 Johdanto 

Tutkimukseni käsittelee uuden toiminnanohjausjärjestelmän (ERP) käyttöönottoa konser-

nissa, jolla on tytäryhtiöitä useassa eri maassa. Tutkimuksessani arvioidaan projektin on-

nistumista, miten se vaikuttaa yrityksen toimintaan ja miten loppukäyttäjät kokevat järjes-

telmän vaihdoksen. Perinteisesti ERP-järjestelmän implementointi on aiheuttanut monen-

laisia ongelmia yritykselle, osin järjestelmän monimutkaisuuden vuoksi, osin sen vuoksi, 

ettei ostetun järjestelmän ominaisuudet ole tukeneet yrityksen prosesseja ja liiketoiminta-

tarpeita. Myös puutteelliset resurssit ja suunnittelun virheet näyttäytyvät käyttöönoton on-

gelmina. 

 

Onnistunut käyttöönotto on yritykselle ehdottoman tärkeää, varsinkin jos yrityksen koko 

toiminta perustuu uuteen järjestelmään. Työtekijöille ja projektin vastuuhenkilöille epäon-

nistunut käyttöönotto aiheuttaa paljon lisätyötä ja stressiä. Kriittisellä toimialueella (esim. 

lääkehuolto) toimivan yrityksen epäonnistuneella projektilla voi olla rahallisten menetysten 

lisäksi myös yhteiskunnallisia vaikutuksia. 

 

1.1 Tutkimuksen kohde ja tarkoitus 

Tutkimukseni kohteena on perinteinen kemian alan yritys, jolla on toimintaa (valmistusta 

tai myyntiä) Suomen lisäksi 11 eri maassa. Yritys työllistää n. 2700 työntekijää ja vuoden 

2017 liikevaihto oli 582 milj. €. Yrityksen ensimmäinen tytäryhtiö otti uuden järjestelmän 

(Microsoft Dynamics AX 2012) käyttöön toukokuussa 2016, jonka jälkeen uutta järjestel-

mää levitettiin keskimäärin kahden kuukauden välein Baltian maihin ja Skandinaviaan. 

Viimeinen käyttöönotto tulee tapahtumaan syksyllä 2019.  

 

Tutkimus etsii vastauksia seuraaviin kysymyksiin: 

- Mitkä tekijät aiheuttivat merkittävimmät ongelmat käyttöönoton yhteydessä? 

- Miten loppukäyttäjät kokivat uuden järjestelmän? 

- Miten yrityksen kansainvälisyys ja eri maiden erilaiset toimintatavat vaikuttivat pro-

jektiin? 

 

Tutkimus keskittyy lähinnä kuvaamaan käyttöönoton onnistumista toiminnallisesta näkö-

kulmasta, se ei ota syvällisemmin kantaa käyttöönoton tekniseen onnistumiseen, esim. 

liittymien ja palvelimien toimintaan. Sain tutkimukseeni tietoa sekä haastatteluin että kyse-

lytutkimuksen keinoin, pystyin käyttämään taustatietona myös omia kokemuksiani, koska 

minut palkattiin yritykseen juuri tuon ERP-projektin vuoksi. 
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Tutkimuksen tuloksia on tarkoitus hyödyntää tulevassa AX-implementoinnissa, kun yrityk-

sen viimeinen tytäryhtiö siirtyy käyttämään Microsoft Dynamics AX 2012 syksyllä 2019. 

Siihen tähtäävä projekti on jo aloitettu maaliskuussa 2019. Tutkimuksesta saatavaa tietoa 

voidaan hyödyntää myös muissa liiketoiminnan kehittämisprojekteissa, vaikka kyseessä ei 

olisikaan IT-osaston johtama järjestelmäprojekti. 

 

1.2 Keskeisiä käsitteitä 

Avainkäyttäjä Tässä tutkimuksessa organisaationsa edustaja tietojärjestel-

mäprojektissa, avainkäyttäjä toimii myös loppukäyttäjien tuki-

henkilönä (key user). 

Big-Bang menetelmä Organisaatio siirtää uuteen tietojärjestelmään kaikki suunnitel-

lut toiminnot yhdellä kertaa. 

Enterprise Resource Planning (ERP) -- Toiminnanohjausjärjestelmä 

Gap-analyysi Tietojärjestelmäprojektin vaihe, jossa verrataan järjestelmän 

ominaisuuksia liiketoiminnan tarpeisiin. 

Google Forms  Sovellus, jonka avulla luodaan erilaisia kyselykaavakkeita ja 

lähettää ne valituille vastaanottajille. Sovellus tekee saaduista 

vastauksista kysymyksiin soveltuvat yhteenvedot. 

Implementointi Tietojärjestelmän käyttöönotto 

Key performance indicator (KPI) 

Raportoinnin mittari, jonka avulla yritys arvioi toimintaansa. 

Kustomointi Tietojärjestelmän muokkaus siten, että se tukee yrityksen toi-

mintaa. 

Loppukäyttäjä Tässä tutkimuksessa tietojärjestelmän käyttäjä 

Perustiedot Tietojärjestelmässä olevat ns. hitaasti muuttuvat tiedot, esim. 

asiakas-, toimittaja- ja organisaatiotiedot (master data) 

Puolistrukturoitu haastattelu 

ns. teemahaastattelu, jossa kysymykset on määritelty etukä-

teen, mutta niitä voidaan muokata tai jättää pois haastattelun 

aikana. Haastateltavalta voidaan kysyä myös ennalta määritte-

lemättömiä kysymyksiä. 

Total Cost of Ownership (TCO) 

Tuotteen tai järjestelmän kustannukset koko elinkaaren ajalta 

Transaktiotiedot Tapahtumatiedot, esim. tilaukseen ja toimitukseen liittyvät tie-

dot 
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2 Toiminnanohjausjärjestelmät 

2.1 Määritelmiä 

Toiminnanohjausjärjestelmä eli Enterprise Resource Planning (ERP) tarkoittaa koko yri-

tyksen kattavaa tietojärjestelmää, joka integroi yrityksen prosessit yhteen järjestelmään. 

Vaikka kyse on yhtenäisestä järjestelmästä, se voi koostua useasta moduulista, joista 

jokainen hoitaa eri toimintoja esim. materiaalin hallintaa, tuotantoa, myyntiä tai jakelua. 

ERP mahdollistaa, että eri moduulit voivat käyttää yhteistä tietokantaa. Se tarjoaa myös 

yhteneväisen näkymän eri moduuleihin, mikä on erityisen tärkeää yrityksen johdolle. Toi-

minnanohjausjärjestelmät tarjoavat eri toimialoille erilaisia ratkaisuja, jotka on kehitetty 

tukemaan kyseisen toimialan parhaita käytäntöjä. (Ganesh, Mohapatra, Anbuudayasan-

kar & Svakumar 2014, 7-8.) 

 

Murthyn (2008, 4) mukaan ERP integroi ja muokkaa yrityksen eri perusprosesseja, kuten 

esim. valmistusta, jakelua, taloutta tai henkilöresurssien käyttöä parantaakseen yrityksen 

tehokkuutta, ketteryyttä ja tuottavuutta. Yrityksen kilpailukyvyn ja selviytymisen edellytyk-

senä pidetään keskitettyä tiedon hallintaa (Murthy 2008, 4). 

 

Murthy (2008) avaa toiminnanohjausjärjestelmän ERP termit seuraavasti:  

E eli Enterprise tarkoittaa liiketoimintaa kokonaisuudessaan; se koostuu toiminnoista, 

organisaatioista ja muista komponenteista, joita käytetään, jotta saavutetaan määritellyt 

tavoitteet. Enterprise voidaan kuvata myös joukoksi ihmisiä, joilla on yhteiset tavoitteet ja 

tietyt resurssit niiden saavuttamiseksi. 

R eli Resource tarkoittaa niitä varoja ja kapasiteetteja, jotka on osoitettu käytettäviksi 

tuotteiden tai palveluiden tuotantoon. Tällaisia ovat mm. materiaalit, varat, työvoima, ko-

neet ja laitteet. 

 

2.2 Historia  

ERP:n varhainen edeltäjä oli MRP-I (Material Requirement Planning), joka palveli erityi-

sesti valmistavaa teollisuutta ja jota käytettiin tuotannon suunnitteluun sekä tuotantoon 

tarvittavien raaka-aineiden oikea-aikaiseen ja oikeamääräiseen hankintaan. MRP-I oli 

laajimmin käytössä 1960 ja 1970-luvuilla, jonka jälkeen siitä kehitettiin laajennettu versio 

eli MRP-II.  ERP:in kehittymiseen vaikutti tarve liittää yhteiseen järjestelmäkokonaisuuteen 

tuotantomoduulien lisäksi myös tukitoimintoja, kuten HR ja talous. Nämä olivat ominai-

suuksia, joita MRP-sovelluksista ei löytynyt. (Ganesh ym. 2014, 2-10.) 
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Nykymuotoisen ERP:n syntyyn vaikutti myös tarve yhdistää yrityksen eri organisaatioiden 

omat sovellukset, joita oli kehitetty hajautetusti yksittäisten organisaatioiden tarpeisiin. 

Erityisesti henkilökohtaisten tietokoneiden lisääntyminen 1980-luvulla lisäsi myös sovel-

lusten moninaisuutta yrityksissä. Useat sovellukset aiheuttivat runsaasti lisätyötä ja mah-

dollistivat virheitä, kun samaa tietoa päivitettiin eri sovelluksissa. Useat erilliset sovellukset 

antoivat myös moninaisia tulkintoja yrityksen todellisesta tilanteesta. SAP ja Oracle olivat 

ensimmäisiä toimittajia koko yrityksen laajuisille järjestelmille. Aluksi asiakkaina oli lähinnä 

suuria valmistavan teollisuuden yrityksiä. Vuosituhannen vaihteen jälkeen valmistajat ovat 

tarjonneet ERP-ratkaisuja myös pienemmille yrityksille. Erityisesti Microsoft on paketoinut 

ohjelmistoja pienelle yritykselle soveltuvaksi Dynamics-paketiksi. Niin ikään ERP:n käyttö 

on laajentunut valmistavan teollisuuden yrityksistä palveluyrityksiin ja julkisiin organisaa-

tioihin. (Nestell & Olson 2018, 1-2.)  

 

2.3 ERP:n tulevaisuuden trendit 

Tulevaisuuden ERP-sovellusten on mukauduttava asiakkaiden nopeastikin muuttuviin 

liiketoimintatarpeisiin ja uusiin teknisiin innovaatioihin, joista esimerkkeinä mm. IoT (Inter-

net of Things), AI (Artificial Intelligence), koneoppiminen ja lohkoketjut. Uusien innovaati-

oiden yleistyminen yrityksissä vaikuttaa myös ERP:n tulevaan kehitykseen. Kun ERP on 

perinteisesti pyrkinyt yhdistämään yrityksen kaikki toiminnot samaan tekniikkaan, digitali-

soinnin kehittyessä yritykset pyrkivät liittämään uusia sovelluksia ERP:iin, jonka rooli 

muuttuu enemmänkin taustasovellukseksi. Myös yhä kasvavien tietomassojen käsittely ja 

viiveetön analysointi ovat tulevaisuuden trendejä ja vaatimuksia. (Quirk 2018.)  

 

Kuvaan 1 on koottu tärkeimmät ERP:n tulevaisuuden trendit. Asiakaskeskeisyys, tiedon 

käsittelyn ja analysoinnin vaatimukset sekä pilvipalvelut ovat kasvavia trendejä. Asiakas-

yritykset odottavat tulevaisuuden toiminnanohjausjärjestelmältä myös enemmän jousta-

vuutta toteuttaa yksilölliset tarpeet ja aikaisempaa kilpailukykyisempää hinnoittelua. 
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Kuva 1. ERP:n tulevaisuuden trendit (mukaillen Pipefy blog) 

 

Saumattomat integraatiot mm. verkkokaupan, sosiaalisen median ja ulkoisten asiakkaiden 

kanssa ovat ERP:n tulevia tarpeita (kuva 2). Tulevaisuuden toiminnanohjausjärjestelmän 

tulee myös kehittää toimintaansa asiakasystävällisempään suuntaan mm. ottamalla huo-

mioon mobiilikäytön tarpeen, joka mahdollistaa sovelluksen käytön ajasta ja paikasta riip-

pumatta. Tulevaisuudessa ERP-ratkaisuihin haetaan yritysten tarvitsemaa joustavuutta 

mm. varioimalla eri moduuleita liiketoiminnan tyypin ja toimintojen mukaan. (Quirk 2018.) 

Myös Murthyn (2018) mukaan tulevaisuuden ERP-ratkaisujen tulee taipua verkkokäyt-

töön, esim. liittymät ulkoisten kumppaneiden järjestelmiin tulee olla mahdollisia.  

 

Kuva 2. ERP-integraatiot (Sharecodec)  
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3 Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottoprojekti 

3.1 Projektimalleja 

Microsoft AX 2012 Sure Step-metodi on Microsoftin kehittämä ohjeistus Microsoftin sovel-

lusten käyttöönottoon. Metodi antaa suosituksia siitä, minkälaista projektimallia eri tilan-

teissa tulisi käyttää. Sure Step-metodi suosittaa isoille organisaatioille ja laajoille projek-

teille projektimalliksi perinteistä vesiputousmallia. Vesiputousmalli voidaan jakaa edelleen 

projektin laajuuden ja kompleksisuuden mukaan Rapid-, Standard- tai Enterprise-

toteutuksiin. Näistä toteutuksista Rapid on yksinkertaisin ja Enterprise projektina moni-

mutkaisin. Enterprise projektia suositellaan yrityksille, joilla on toimintaa useassa maassa 

ja paljon henkilöstöä. (Dunkinson & Birch 2013.) 

  

Projektina vesiputousmalli toteuttaa kuvan 3 mukaista rakennetta, jossa prosessi alkaa 

projektin määrittelyllä ja analyysillä liiketoiminnan tarpeista ja jatkuu niiden pohjalta järjes-

telmän suunnittelu- ja kehitysvaiheeseen sekä toteutusvaiheeseen. Käyttöönoton jälkeen 

projekti päättyy ja normaali tuotantokäyttö alkaa tarvittavine tukitoimineen. (Dunkinson & 

Birch 2013.)  

 

Vesiputousmallin haasteena voidaan pitää sitä, ettei vaatimusten täydellinen kerääminen 

ja vaatimusmäärittelyn aukoton suunnittelu ole aina ennakolta mahdollista, varsinkin jos 

projekti kestää kauan ja liiketoiminnassa tapahtuu muutoksia suunnittelun aloituksen jäl-

keen (Kasurinen 2015). 

 

 

 

Kuva 3. Vesiputousprojekti (mukaillen Dunkinson & Birch 2013) 

 

Microsoftin Sure Step-metodi suosittelee projektimalliksi Agile-mallia, eli ns. ketterää kehi-

tysmallia vain, jos projektin kompleksisuus on korkeintaan keskinkertainen. Agile on hyvä 
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vaihtoehto myös silloin, jos projekti tulee aloittaa ennen kuin kaikki vaatimukset ovat tie-

dossa tai liiketoiminnan luonteen vuoksi tavoitteet muuttuvat nopeasti. Agile-projektissa 

kehittämisen luonne on iteratiivinen. Projekti koostuu toisiaan seuraavista sprinteistä, jois-

sa jokin ennalta määrätty kokonaisuus analysoidaan, suunnitellaan ja toteutetaan. Tämän 

jälkeen siirrytään toteuttamaan seuraavaa kokonaisuutta. (Dunkinson & Birch 2013.) 

 
3.2 ERP-projektin vaiheistus 

Tyypillinen ERP-projekti on varsin vakioitu ja se sisältää lähes aina kuvan 4 mukaiset vai-

heet. Prosessi alkaa yrityksen päätöksestä ottaa ERP-sovellus käyttöön liiketoiminnan 

tueksi. Koko projektin tarkoitus on parantaa yrityksen tuottavuutta mm. muokkaamalla 

toimintoja parhaiden käytäntöjen mukaisiksi ja tuottamalla tietoa päätöksenteon perustak-

si. Syy uuden järjestelmän hankintaan voi olla myös se, että tuki vanhaan järjestelmään 

päättyy. Projektin rajaus tehdään heti ensivaiheessa, eli yrityksen johto päättää, kuinka 

laajasti yritys ottaa uuden järjestelmän käyttöön. Projekti päättyy tietojen siirtoon uuteen 

järjestelmään ja sen käyttöönottoon. (Ganesh ym. 2014, 9-11.) 

 

 

 

Kuva 4. ERP-projektin vaiheet (mukaillen Ganesh ym. 2014, 10) 
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3.3 Liiketoiminnan vaateiden analyysi suunnitteluvaiheessa 

Suunnitteluvaiheeseen kuuluu yrityksen ydinprosessien kuvaus ja niiden analysointi (Core 

process analysis). Analyysin tavoitteena on määrittää ne liiketoiminnan vaateet, joita tule-

van tietojärjestelmän tulisi tukea. Tarpeet kerätään toimintojen, raportoinnin ja datan nä-

kökulmasta. Transaktio- ja datavolyymit arvioidaan järjestelmän suunnittelua ja suoritus-

kyvyn turvaamista varten. Gap-analyysissä tarvittavia ominaisuuksia peilataan toiminnan-

ohjausjärjestelmän standardiversioon ja pyritään tunnistamaan ne kohdat, joissa standar-

diversio ei tue liiketoiminnan nykyprosesseja riittävästi. Jos järjestelmän toiminnoissa ha-

vaitaan puutteita, vaihtoehtoina on joko muokata toimintaa järjestelmän ohjaamaan suun-

taa tai muokata eli kustomoida järjestelmää toimintojen ohjaamaan suuntaa. (Ganesh ym. 

2014, 49-50.) 

 

Kustomointia harkitessa tulisi aina ottaa huomioon sen aiheuttamat ylimääräiset kustan-

nukset, sekä järjestelmää toteutettaessa että sen tulevassa käytössä. Tehtyjen kusto-

mointien säilyminen ja toiminta tulee varmistaa aina jokaisen ohjelmistopäivityksen yhtey-

dessä, jotta kustomoidut toiminnallisuudet eivät häviä. (Ganesh ym. 2014, 87.)  

 

Beaubouef (2012) korostaa kokonaisnäkemystä, kun kustomointien tarpeellisuutta arvioi-

daan. Mitä enemmän kustomoidaan, sitä suuremmat kokonaiskustannukset (total cost of 

ownership) järjestelmästä muodostuu ja käyttöönottoaika on pidempi. Mutta toisaalta käyt-

täjät omaksuvat järjestelmän nopeammin, kun samaan aikaan ei muutu sekä järjestelmä 

että tapa toimia. Yrityksen toimintaa tehokkaasti tukevaa järjestelmää voidaan myös pitää 

merkittävänä kilpailuetuna, mikä puoltaa kustomointia. Vastaavasti täysin muokkaamaton 

järjestelmä on kokonaiskustannuksiltaan halvin ja sen käyttöönotto voidaan tehdä nope-

asti. Mutta toisaalta muokkaamaton järjestelmä vaatii lähes aina muutoksia yrityksen pro-

sesseihin, mikä vaikeuttaa järjestelmän käyttöä, ainakin alkuvaiheessa. Taulukko 1 listaa 

kustomoinnin hyötyjä ja haittoja kustannusten, projektin keston ja käyttäjien näkökulmas-

ta.  
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Taulukko 1. Kustomoinnin vaikutus (mukaillen Beaubouef 2012)  

 

A. Täysi kustomointi B. Vähän kustomointia C. Ei kustomointia 

Räätälöidään sovellus yrityk-
sen tarpeisiin.  

Maksimoidaan valmiin sovel-
luksen ominaisuuksien käyttö 
ja tehdään vain pieniä kusto-
mointeja tukemaan avaintoi-
mintoja. 
 

Sopeutetaan liiketoiminnan 
toimintatavat valmiin järjes-
telmän ominaisuuksiin. 

Positiivista: 
 
Käyttäjät omaksuvat järjes-
telmän parhaiten. 
Minimoi toiminnan muutos-
tarpeet. 
Mahdollistaa liiketoiminnan 
kilpailuedun. 
 

Positiivista: 
 
Suhteellisen helppo käyttäjille. 
Alemmat kokonaiskustannuk-
set kuin vaihtoehto A:ssa. 

Positiivista: 
 
Nopea käyttöönotto 
Alimmat kokonaiskustan-
nukset 
 

Negatiivista: 
 
Kustomoinnin kustannukset 
toistuvat tulevissa päivityksis-
sä. 
Suurimmat kokonaiskustan-
nukset. 
ERP- toimittajan tuki ei kata 
kustomointeja, vaan ne jää-
vät asiakkaan oman organi-
saation vastuulle. 
 

Negatiivista: 
 
Pidempi käyttöönottoaika ja  
IT-tukea tarvitaan enemmän 
kuin vaihtoehdossa C. 

Negatiivista:  
 
Tukee liiketoiminnan tarpeita 
vain rajallisesti. 
Käyttäjät omaksuvat järjes-
telmän hitaammin kuin vaih-
toehdoissa A tai B. 
 

 
Pisin käyttöönottoaika 

Keskimääräinen käyttöönotto-
aika 

 
Lyhin käyttöönottoaika 

 

 

3.4 Toteutusvaiheen teknologian valinta 

Teknologian valinta on merkittävä päätös ERP-projektissa. Järjestelmän ominaisuuksien 

arvioinnin lisäksi päätöksentekoa tukemaan tulisikin tehdä eri vaihtoehdoista kattavat 

kustannus/hyöty-laskelmat. Vertailtaessa eri teknologiavaihtoehtoja ja niiden kustannuksia 

on viime aikoina otettu käyttöön ns.TCO-malli (Total Cost of Ownership), joka ottaa 

huomioon sekä suorat että epäsuorat kustannukset järjestelmän koko elinkaaren aikana. 

Kustannukset arvioidaan projektin aloituksesta aina järjestelmän käyttöönottoon ja sen 

jälkeiseen ylläpitoon saakka. Tyypillisiä suoria kustannuksia ovat käyttöönottoon liittyvät 

lisenssi-, sovellus- ja konekustannukset sekä kustomointi- ja liittymätyöt. Myös käytön 

kustannukset luokitellaan suoriin kustannuksiin. Epäsuoriksi kustannuksiksi lasketaan 

mm. koulutuskulut ja menetetyn työajan kustannukset, joita ERP-projektissa väistämättä 

syntyy. (Nestell & Olson 2018, 63-64.) 
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Gartner Reserchin (2017) tekemän markkina-analyysin mukaan vuonna 2017 suu-

rimmat markkinaosuudet olivat seuraavilla toiminnanohjausjärjestelmien toimittajilla  

 SAP 
 Oracle 
 Sage 
 Workday (noussut 4. sijalle edellisen analyysin jälkeen) 
 Infor 
 
Microsoftin ja Ultimate Softwaren markkinaosuudet olivat pienemmät kuin noiden 

viiden suurimman toimijan osuudet (Gartner 2017). 

 

3.5 Toteutusvaiheen testaukset 

Ohjelmistotestauksen käsikirja korostaa testaamisen tärkeyttä mm. vertailemalla eri pro-

jektin vaiheessa löytyneiden virheiden kustannuksia. Suunnitteluvaiheessa löydetyn vir-

heen kustannus on vain sadasosa ja kehitysvaiheessa löytyneen virheen kustannus on 

vain kymmenesosa, jos niitä verrataan julkaisun jälkeen löydettyjen virheiden kustannuk-

siin. (Kuva 5.) 

 

 

 

Kuva 5. Virheen suhteellinen kustannus sen löytöhetken mukaan (mukaillen Kasurinen 

2015, 17) 

 

Järjestelmän testauksia tehdään kaikissa sen kehitys- ja käyttöönottovaiheissa. Yksikkö-

testauksessa varmistetaan, että järjestelmän erillinen moduuli tai yksikkö toimii suunnitel-

man mukaan. Integrointitestauksessa varmistetaan, että järjestelmän eri osat toimivat 

yhdessä. Järjestelmätestaus tehdään kokonaiselle järjestelmälle ja siinä testataan, että 

järjestelmä toteuttaa kaikki sille kaavaillut tavoitteet ja toimii myös kokonaisuutena oikein. 



 

 

11 

 

Regressiotestauksen avulla varmistetaan järjestelmän toiminta tehtyjen muutosten, esim. 

kustomointien jälkeen. Testauksella varmistetaan, että kustomointi toimii ja että se ei vai-

kuta negatiivisesti muihin järjestelmän toimintoihin. (Kasurinen 2015, 40-54.) 

 

Hyväksymistestaus on testauksen viimeisin vaihe ja siinä todennetaan, että järjestelmä 

toteuttaa vaatimusmäärittelyn kirjaukset. Järjestelmä tarkastetaan virallisesti ja hyväksy-

misen jälkeen se siirtyy tilaajan omaisuudeksi ja vastuulle. Hyväksymistestaus on hyvä 

tilaisuus kouluttaa tulevia käyttäjiä. (Kasurinen 2015, 40-54.) 

 

3.6 Käyttöönottovaihe 

Nestell & Olson (2018, 84-85) kuvaavat erilaisia tapoja ottaa ERP käyttöön. Pilotti-

mallissa siirtyminen uuteen järjestelmään tehdään ensin pienessä mittakaavassa, valitaan 

yksittäinen moduuli (esim. talous ja laskenta), jonka toiminnot siirretään ensivaiheessa 

uuteen järjestelmään. Näin jatketaan, kunnes kaikki toiminnot on siirretty uuteen järjes-

telmään. Menetelmä on yritykselle turvallinen, mutta se vaatii paljon integrointeja uuden ja 

vanhan osion välillä ja on siten työläs ja kallis toteuttaa. 

 

Big Bang-mallissa siirretään organisaation kaikki toiminnot ja tiedot uuteen järjestelmään 

esim. yhden viikonlopun aikana, eikä vanhaa järjestelmää enää sen jälkeen käytetä. En-

nen tätä siirtoa organisaatio on koulutettu uuteen järjestelmään ja tarvittavat käyttöönotto-

testaukset tehty. Big Bang-menetelmä on yrityksen toiminnan kannalta kaikkein riskialttein 

vaihtoehto, mutta väliaikaisia liittymiä vanhan ja uuden järjestelmän välille ei tarvitse ra-

kentaa, ja siten säästetään aikaa ja rahaa. Konserni voi vaiheistaa käyttöönoton myös 

siten, että uuteen järjestelmään siirrytään yksi tytäryhtiö kerrallaan. (Nestell & Olson 2018, 

84-85.) 
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4 Implementoinnin haasteet ja onnistumisen edellytykset 

”Toiminnanohjausjärjestelmän hankinta on yksi laajimmista ja riskialtteimmista hankkeista 

yrityksen kehittämisessä” (Kouri & Vilppola 2006, 3).  

Vuonna 2017 lääkkeiden saatavuus heikkeni koko Suomessa, kun Oriolan uusi ERP-

järjestelmä ei toiminutkaan ongelmitta ja yrityksellä oli suuria toimitusongelmia. Vänskän 

(2017) artikkelissa arvioitiin, että Oriolan ongelmat johtuivat osin puutteellisesta testauk-

sesta, jossa ei käytetty riittävän suuria tietomassoja testaamaan järjestelmän kuormitusta. 

Järjestelmäprojektit voivat kohdata myös ongelmia, mikäli alkumäärittelyjen jälkeen yrityk-

sen liiketoiminnassa on tapahtunut muutoksia. Tämä on sitä todennäköisempää, mitä pi-

demmistä projekteista on kyse. Usein ongelmat eivät ole pelkästään teknisiä, vaan muka-

na on myös liiketoiminnan prosessien ongelmia. (Vänskä 2017). Saksalainen Lidl käytti 7 

vuotta ja arvion mukaan 500 milj. € ERP-hankkeeseen, joka jouduttiin keskeyttämään, 

kun toivottua tulosta ei syntynyt. (Känsälä 2018). 

 

Standish Group on v. 1985 perustettu sitoutumaton ICT-neuvontaorganisaatio, joka tutkii 

ICT-projekteja ja julkaisee tutkimuksistaan säännöllisesti raportteja (Chaos reports). Jär-

jestö on viimeisessä raportissaan muuttanut käsitystään siitä, mitkä tekijät tekevät projek-

tista onnistuneen tai epäonnistuneen. Vanhojen onnistumisen mittareiden eli budjetin ja 

aikataulun lisäksi korostetaan nykyisin sitä arvoa, jota projekti tuottaa tilaajalleen. Aikai-

semmin asiakkaan kokeman arvon sijasta projektin lopputulosta verrattiin vain niihin ta-

voitteisiin, jotka projektille oli alun perin määritelty. Uuden määrityksen mukaan projektin 

aikaiset muutokset, jotka tuottavat asiakkaalle arvoa, eivät alenna arviota projektin onnis-

tumisesta. (Chaos Report 2015)   

Myös Myllymäki, Hinkka, Dahlberg & Uimonen (2010, 5-20) määrittelevät projektin onnis-

tumisen tai epäonnistumisen sen mukaan, kuinka hyvin projekti täyttää yrityksen tarpeet. 

Jos projektin lähtökohdat on määritelty väärin, ei projektin kirjaimellista onnistumista voi 

pitää voittona yritykselle. Epäonnistuneena projektina Standish Group pitää keskeytynyttä 

projektia, kun taas Myllymäen mukaan projektin keskeyttäminen voi olla tietyssä tilantees-

sa yrityksen kannalta paras ratkaisu (Chaos Report 2015, Myllymäki ym. 2010, 5-20) 

Standish Groupin (2015) mukaan projektien lopputulos ei ole tarkkailujakson (2011-2015) 

aikana merkittävästi muuttunut (taulukko 2). Jakauma onnistuneiden, haasteellisten ja 

epäonnistuneiden projektien välillä on säilynyt varsin samana: onnistuneita projekteja on 

n. 30%, vaikeuksiin joutuneita noin 50% ja epäonnistuneita vajaa 20% kaikista ICT-
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projekteista. Tilaston mukaan ICT-projekteja voidaankin pitää varsin haasteellisina toteut-

taa. 

Taulukko 2. ICT-projektien arviointi 2011-2015 (Chaos report 2015) 

Projektin luokittelu 2011 2012 2013 2014 2015

Onnistunut 29% 27% 31% 28% 29%

Haasteellinen 49% 56% 50% 55% 52%

Epäonnistunut 22% 17% 19% 17% 19%
 

Standish Group on tutkinut ICT-projekteja myös haastattelemalla amerikkalaisia ICT-

asiantuntijoita eri toimialoilta (rahoitus, valmistus, kauppa, terveydenhoito jne.) ja eri ko-

koisista yrityksistä. Noiden haastattelujen mukaan lähes kaikki projektit ylittivät sekä aika-

taulunsa että budjettinsa. Mitä suurempi yritys oli kyseessä, sen pienempi osuus tavoitel-

luista ominaisuuksista saatiin toteutettua. Johtopäätös tutkimuksesta oli se, että suuret ja 

monimutkaiset projektit kohtaavat enemmän ongelmia kuin pienet. (Clancy 2018.) 

4.1 ERP-projektin yleisimmät ongelmat ja riskit 

Aslaynan (2016, 24) tutki ERP:n käyttöönoton haasteita sekä haastattelujen että kysely-

tutkimuksen avulla. Tutkimukseen osallistuneiden ICT-ammattilaisten mielestä projektien 

suurimmat riskit olivat  

- resurssien riittävyys 
- tietojen siirto vanhasta järjestelmästä uuteen 
- aikataulu 
- liiketoiminta prosessit 
- loppukäyttäjien vastustus 
- kommunikointi ja viestintä 

 

Williamsin (2009, 4) tekemän tutkimuksen mukaan seuraavat tekijät lisäävät ERP-

implementoinnin riskejä: 

- Projekti on laaja ja se vaikuttaa koko organisaatioon ja yrityksen ydinprosesseihin. 
- Implementointi vie paljon aikaa ja vaatii paljon liittymiä muihin järjestelmiin. 
- Asiakkaita ja loppukäyttäjiä ei ole projektiryhmässä riittävästi edustettuina eikä 

näiden vaateita ja tavoitteita ole otettu riittävästi huomioon uuden järjestelmän 
suunnittelussa. 

- Riskien hallinta on puutteellista teknologian, organisaation, prosessien ja käyttäjien 
suhteen.  
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- Kommunikointi ei toimi ja koulutus on puutteellista. 

Toiminnanohjausjärjestelmä ostetaan usein valmiina ohjelmistopakettina, johon ohjelman 

toimittaja on muokannut ominaisuudet kyseisen toimialueen parhaiten käytäntöjen mu-

kaan. Koska tällaisen paketin räätälöinti vastaamaan yrityksen tarpeita on sekä kallista 

että jatkopäivitysten kannalta hankalaa, pyritään ERP-implementoinnissa usein myös 

muokkaamaan yrityksen prosesseja niin, että järjestelmä tukee yrityksen toimintaa. (Kouri 

& Vilppola 2016.) Aslaynan (2009, 25) tutkimuksen mukaan juuri yrityksen prosessien 

muokkaus ja uusien toimintamallien riittämätön kommunikointi ja koulutus asianosallisille 

kasvattavat ERP:n käyttöönoton riskejä.  

 

4.2 Projektin onnistumisen edellytykset 

Käänteisesti voidaan myös etsiä ja listata niitä tekijöitä, jotka turvaavat projektien onnis-

tumisen. Standish Groupin haastattelemien ICT-ammattilaisten mielestä projektin menes-

tyminen edellyttää käyttäjien osallistamista projektiin alusta lähtien, yrityksen ylimmän 

johdon tukea ja selkeitä tavoitteita projektin lopputulokselle. Muita onnistumisen edellytyk-

siä olivat mm. riittävä suunnittelu, realistiset odotukset ja pienemmät projektin etapit (mi-

lestones). (Clancy 2018.) 

 

Nestellin & Olsonin (2018, 88) mukaan implementoinnin epäonnistumista voidaan ehkäis-

tä mm. palkkaamalla organisaatioon kokoaikainen projektipäällikkö, joka valvoo ostavan 

organisaation etuja. Riittävään dokumentointiin tulisi kiinnittää myös huomiota; suunnitel-

mat, aikataulut ja tavoitteet tulee olla selkeästi määritelty ja kirjattu. Kommunikointi ylim-

män johdon kanssa projektin etenemisestä on projektin onnistumisen kannalta tärkeää, ja 

järjestelmän toimittajan tuki ja hyvä yhteistyö auttavat projektin onnistumisessa.  

 
Implementoinnin riskejä hallitaan kartoittamalla ensin potentiaaliset riskit, niiden todennä-

köisyydet ja vaikuttavuudet. Seuraavassa vaiheessa tunnistetut riskit priorisoidaan ja teh-

dään riskien torjuntasuunnitelma. (Nestell & Olson 2018, 86-89) 

 

Suomalaisen tutkimuksen mukaan kommunikaatio tilaajan ja tietojärjestelmätoimittajan 

välillä on ensiarvoisen tärkeää projektin onnistumisen kannalta. Koska osapuolet toimivat 

eri toimialoilla, eikä tilaajalla ole välttämättä käsitystä ohjelmatoimittajien toimintatavoista, 

voi kommunikaatio osoittautua puutteelliseksi ja väärinymmärrykset ovat mahdollisia. Tut-

kimus korosti yhteistyön merkitystä. Syitä järjestelmäprojektin haasteisiin löydettiin myös 

tilaajan hankintaosaamisen puutteista ja resurssipulasta. (Tivia Ry, 2013) 
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4.3 Muutoksen hallinta 

Jos uusi järjestelmä vaatii prosessien ja työtapojen muutosta, työntekijät on saatava vas-

taanottavaisiksi muutokselle ja sitoutumaan uusiin toimintatapoihin. Usein muutosten hal-

linta keskittyy liikaa muutoksen asiasisältöön, eli miten prosessi muuttuu, mutta ei huomioi 

riittävästi ihmisten käyttäytymistä tai siihen vaikuttavia kulttuurieroja. Muutosjohtajien tuli-

sikin ottaa huomioon muutoksen sekä kovat (eli asiasisältö) että pehmeät (kulttuuri, ihmi-

set) tekijät. Muutoksen hyväksyminen ja sen toteuttaminen ovat kriittisiä menestystekijöitä 

jokaisessa projektissa. Yrityksen kulttuuri ja alakulttuurit, työntekijöiden sitoutuminen, vai-

kuttajayksilöt sekä johtajuus ovat tekijöitä, jotka joko edesauttavat muutoksen hyväksy-

mistä tai herättävät muutosvastarintaa. Uusien toimintamallien omaksuminen vaatii myös 

riittäviä tietoja ja taitoja, jotka saavutetaan vain koulutuksen kautta. Myös ideoiden jako 

ihmisten kanssa, jotka ovat muutoksessa mukana, sitouttaa ihmisiä. (Baumöl 2010, 488-

511.) 

 

Useimmissa muutosprojekteissa työntekijät joutuvat aluksi kestämään epävarmuutta ja 

epämukavuutta, jotta suunnitellut hyödyt saavutetaan tulevaisuudessa. Toisilta oppimi-

nen, avoin ilmapiiri ja rehellinen palaute luovat kunnioittavan ja avoimen ympäristön, jossa 

myös epäonnistumisista voidaan oppia tulevaa varten. Varsinkin monikansallisissa yrityk-

sissä johtamisella, joka luo yhteisen yrityskulttuurin, on suuri merkitys uusien käytäntöjen 

omaksumisessa. (vom Brocke, Petry, Sinnl, Kristensen & Sonnenberg 2011, 539-557.) 
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5 Tutkimuksen toteutus ja tutkimusmenetelmät 

Tutkimusaiheeni valikoitui lähinnä omien työkokemusteni kautta. Minut palkattiin tässä 

tutkimuksessa kohteena olevan kemian alan yrityksen ERP-projektiin. Työskentelin myyn-

nin organisaatiossa ja kokemukseni käyttöönotosta ovat lähinnä myyntiorganisaation nä-

kökulmasta.  

 

Tutkimus etsii vastauksia seuraaviin kysymyksiin: 

- Mitkä tekijät aiheuttivat merkittävimmät ongelmat käyttöönoton yhteydessä? 

- Miten loppukäyttäjät kokivat uuden järjestelmän? 

- Miten yritysten kansainvälisyys ja eri maiden erilaiset toimintatavat vaikuttivat pro-

jektiin? 

 

5.1 Taustaa 

Yritys teki päätöksen uuden toiminnanohjausjärjestelmän hankinnasta v. 2014, eli n. 2 

vuotta ennen ensimmäistä implementointia pilottimaahan. Vuonna 2014 koottiin projekti-

ryhmä, aloitettiin suunnittelu ja tehtiin toimittaja- ja teknologia valinnat. Järjestelmäksi valit-

tiin Microsoft Dynamics AX 2012, joka oli järjestelmänä jo jossain määrin tuttu, koska sen 

aikaisempi versio oli jo käytössä yhdessä tytäryhtiössä. Ensimmäinen pilotti aloitettiin 

maaliskuussa 2016. Ensimmäiseksi pilottimaaksi valittiin yrityksen pienin tytäryhtiö, jossa 

myös liiketoiminnallinen riski oli pienin. Pilotin jälkeen järjestelmää levitettiin eri maihin 

keskimäärin 2 kuukauden välein ja seuraavat 7 maata oli liitetty uuteen järjestelmään tou-

kokuuhun 2017 mennessä. Ensimmäisen vaiheen jälkeen Kiina liitettiin järjestelmään 

vuoden 2018 lopussa ja syksyllä 2019 järjestelmä otetaan käyttöön Venäjällä. 

 

5.2 Tutkimusmenetelmät 

Valitsin tutkimusmenetelmäksi laadullisen tutkimuksen. Laadullisessa tutkimuksessa ei 

pyritä todistamaan jotain ennalta määriteltyä hypoteesia, vaan sen tavoitteena on oppia 

ymmärtämään tutkittavaa ilmiötä. Lisäksi tutkimusotanta ei olisi ollut riittävän suuri kvanti-

tatiiviseen tutkimukseen. Tutkimuksessa haettiin ihmisten omin sanoin kuvaamia koke-

muksia, mikä myös puolsi kvalitatiivista tutkimusta. Keräsin tutkimukseeni tietoa sekä ky-

selyiden että haastattelujen avulla sekä hyödynsin myös omia projektin aikaisia kokemuk-

siani myynnin organisaatiossa. 
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Tutkimuksessa oli mukana Suomen ja muiden tytäryhtiöiden loppukäyttäjiä, avainkäyttäjiä 

ja asiantuntijoita sekä projektiryhmän jäseniä. Avainkäyttäjät olivat ainakin jossain määrin 

mukana järjestelmävaateiden määrittelyssä organisaatioidensa edustajina. He osallistui-

vat järjestelmän testauksiin ja saivat syvemmän koulutuksen järjestelmään kuin muut 

käyttäjät. Avainkäyttäjät olivat loppukäyttäjien tukihenkilöinä järjestelmän käyttöönoton 

jälkeen, ja kysymykset sekä virheilmoitukset välitettiin eteenpäin ICT-tukeen heidän kaut-

taan. 

 

Kyselyillä haettiin kokemuksia Suomen ulkopuolelta, jotta myös muiden maiden näkemyk-

set saatiin tutkimukseen mukaan eikä tutkimuksesta tullut liian Suomi-painotteista. 

 

5.3 Kyselytutkimus 

Kyselyjä oli kaksi eri versiota. Suomenkielinen kysely oli suunnattu Suomen loppukäyttäjil-

le, avainkäyttäjille ja asiantuntijoille (liite 1). Tuloksissa tähän ryhmään viitataan nimellä 

Ryhmä 1. Englanninkielinen kysely oli suunnattu kaikille projektiryhmän jäsenille sekä 

avainkäyttäjille ja asiantuntijoille yrityksen tytäryhtiöissä Suomen ulkopuolella (liite 2). Tu-

loksissa tähän ryhmään viitataan nimellä Ryhmä 2. 

 

Molemmat kyselyt olivat lähes samanlaisia. Pyysin käyttäjien arvioita siitä, miten uusi jär-

jestelmä toimi juuri käyttöönottovaiheessa ja miten se heidän mielestään toimi tutkimuk-

sen aikaan, eli noin 2 vuotta implementoinnin jälkeen. Tämän lisäksi he saivat arvioida, 

miten kauan toimintojen normalisoituminen kesti ja valita annetuista vaihtoehdoista käyt-

töönoton suurimmat haasteet. Vastaajat saivat antaa myös vapaata palautetta projektin 

onnistumisesta. Ryhmälle 2 suunnatussa kyselyssä pyydettiin lisäksi vapaita kommentteja 

siitä, miten yrityksen kansainvälisyys oli vaikuttanut projektiin ja oliko eri maiden toiminto-

jen yhtenäistämisessä onnistuttu, mikä oli yksi projektin päätavoitteista. 

 

Toteutin kyselyt Google Forms- sovelluksella. Jos kysymykseen liittyi numeroarviointi, 

pyrin käyttämään asteikkoa (1-6), jotta vastaajat joutuivat ottamaan kantaa siihen, oliko 

arvio enemmän positiivinen vai negatiivinen. Kun pyysin vastaajia valitsemaan implemen-

toinnin haasteita valmiista vaihtoehdoista, ohjeistin heitä valitsemaan vain osan tarjotuista 

vaihtoehdoista, jotta aidosti saataisiin esiin tärkeimmät haasteet. Pakollisina tietoina olivat 

vastaajan organisaatio ja rooli projektissa. Tämän tiedon tarkoitus oli selvittää, onko eri 

organisaatioissa eroja suhtautumisessa käyttöönottoon ja miten vastaajan rooli vaikuttaa 

hänen antamiin vastauksiin. 
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Lähetin suomenkielisiä kyselyitä yhteensä 23 potentiaaliselle vastaajalle ja englanninkie-

listä versioita yhteensä 21 mahdolliselle vastaajalle. Vastausaikaa kyselyyn oli n. 2 viik-

koa. 

 

5.4 Haastattelututkimus 

Tutkimusta varten haastattelin kahta projektiryhmään kuuluvaa henkilöä sekä yhtä myynti-

toimiston loppukäyttäjää, joka toimi myös avainkäyttäjänä. Haastattelujen tavoitteena oli 

syventää kyselytutkimuksesta saatua tietoa sekä hankkia taustatietoa projektin toteutuk-

sesta, aikataulusta ja muista sellaisista seikoista, joita ei kannattanut laittaa kyselykaa-

vakkeisiin kaikkien vastattaviksi. Haastattelut olivat kahdenkeskisiä puolistrukturoituja 

haastatteluja. Olin lähettänyt haastateltaville listan kysymyksistä jo ennen haastattelua 

(liite 3), jotta he pystyivät perehtymään kysymyksiin jo etukäteen ja palauttamaan mieleen 

implementoinnin aikaisia tapahtumia.  
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6 Tulokset 

Suomenkielisen kyselyn (ryhmä 1) vastausprosentti oli 61% ja projektiryhmän jäsenten ja 

asiantuntijoiden (ryhmä 2) kyselyn vastausprosentti oli 62%, eli ryhmien aktiivisuus oli 

lähes sama. 

 

6.1 Kysely Suomen loppukäyttäjille, avainkäyttäjille ja asiantuntijoille (ryhmä 1) 

Ryhmä 1 joukosta kyselyyn vastasi 10 loppukäyttäjää ja 4 avainkäyttäjää. 

Vastaajien organisaatiojakauma oli seuraavanlainen  

- myynti: 9 vastaajaa 
- logistiikka ja ostotoiminnot: 3 vastaajaa  
- talous ja hallinto: 2 vastaajaa 

 

6.1.1 Arvio käyttöönoton onnistumisesta 

Kuva 6 esittää yhteenvedon siitä, miten ryhmän 1 vastaajat kokivat työtehtäviensä hoidon 

juuri käyttöönoton jälkeen. Vain yksi vastaaja hallinnon organisaatiosta oli arvioinut tilan-

teen enemmän positiiviseksi kuin negatiiviseksi, ja 6 vastaajaa (42.9%) oli antanut uuden 

järjestelmän käytölle alhaisimman mahdollisen arvosanan. Vastaajat kokivat siis työtehtä-

viensä hoitamisen varsin vaikeaksi juuri käyttöönoton jälkeen. 

 

 

 

Kuva 6. Arvio työtehtävien hoitamisesta heti käyttöönoton jälkeen, ryhmä 1 
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Kun tilannetta tarkasteltiin kaksi vuotta implementoinnin jälkeen, arviot järjestelmän kyvys-

tä tukea työtehtävien hoitamista olivat jo huomattavasti positiivisemmat. Lähes kaikki vas-

taajat arvioivat, että työ uuden järjestelmän avulla sujuu ainakin suhteellisen hyvin. Vain 

yksi vastaaja koki, että työtehtävien hoitamisessa oli edelleen ongelmia. Tästä voi päätel-

lä, että uuden järjestelmän toiminta oli jo vakiintunut. (Kuva 7.) 

 

 
Kuva 7. Arvio järjestelmän toimivuudesta noin 2 vuotta käyttöönoton jälkeen, ryhmä 1 

 

Kun vastaajilta kysyttiin, kuinka kauan kesti, ennen kuin toiminta palautui normaaliksi, 

vaihtelivat vastaukset alle puolesta vuodesta lähes kahteen vuoteen. Keskimääräisen 

arvion mukaan poikkeavaa tilannetta kesti vajaa vuosi. Vastauksissa näkyy myynnin ja 

logistiikan kokemat suuremmat vaikeudet verrattuna talouden organisaation kokemuksiin, 

siksi myös myynnin ja logistiikan vastaajien antamat aika-arviot olivat pisimmät. 

 

Ryhmän 1 mielipiteet toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönoton yleisestä onnistumisesta 

olivat todella kriittisiä. Noin 64% vastaajista antoi käyttöönotolle alimman mahdollisen ar-

vosanan, eli käyttöönotossa oli heidän mielestään vakavia puutteita. Vain kahden vastaa-

jaan arviot käyttöönotosta voidaan laskea enemmän positiiviseksi kuin negatiiviseksi. (Ku-

va 8.) 
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Kuva 8. Arvio projektin käyttöönoton yleisestä onnistumisesta, ryhmä 1 

 

Ryhmän 1 vastaajat valitsivat valmiista vaihtoehdoista enintään kaksi tekijää, jotka he 

katsoivat merkittävimmiksi haasteiksi käyttöönoton aikaan. Kuvassa 9 näkyy vastausten 

hajonta eri vaihtoehtoihin. 

 

Merkittävimmiksi käyttöönoton haasteiksi koettiin suuruusjärjestyksessä seuraavat 

- järjestelmän ominaisuudet 
- koulutus ja ohjeistus 
- perustietojen oikeellisuus  
- raportit ja tiedon hankinta 
- tiedottaminen 

 

Jokainen myyntiorganisaation vastaaja oli valinnut järjestelmän ominaisuudet kahden tär-

keimmän puutteen joukkoon ja lähes puolet heistä oli valinnut myös koulutuksen ja ohjeis-

tuksen (tai sen puutteen) tärkeimmiksi haasteiksi, eli näitä voidaan pitää myyntiorganisaa-

tion suurimpina murheina. Perustietojen oikeellisuuden merkitys korostui ostotoiminnoissa 

ja taloudessa. 
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Kuva 9.  Käyttöönoton suurimmat haasteet, ryhmä 1 

 

6.1.2 Yhteenveto vapaista kommenteista: 

Sanoja, joita käytettiin vapaissa kommenteissa eniten: testaaminen (sen puute), käyttäjien 

tarpeet (niiden huomioiminen), aikataulu (arvioitu liian tiukaksi).  

 

Käyttäjät kokivat, ettei heidän tarpeitaan otettu riittävästi huomioon järjestelmää suunnitel-

taessa, minkä vuoksi järjestelmän ominaisuudet eivät tukeneet heidän työtään riittävästi. 

Myös koulutus koettiin riittämättömäksi. Osa ensi vaiheen ongelmista johtuikin siitä, ettei 

järjestelmää osattu vielä käyttää parhaalla mahdollisella tavalla. Käyttöönoton aikaan olisi 

kaivattu ns. vertaistukea, eli samaa työtä tekevä kollega olisi antanut vinkkejä siitä, miten 

jokin tehtävä saadaan kätevimmin hoidettua (järjestelmän oikopolut, siirtyminen toimin-

nosta toiseen jne.). Tällaisia vinkkejä ei useinkaan löydy virallisista ohjeista. Kun tuen tar-

ve käyttöönoton jälkeen oli kaikkein suurimmillaan, projektiryhmä oli jo siirtynyt valmiste-

lemaan seuraavan maan implementointia ja käyttäjät kokivat jääneensä yksin ongelmien 

ja kysymysten kanssa. 

 

Vastaajien mielestä järjestelmän testaaminen oli liian ylimalkaista ja testitapaukset riittä-

mättömiä. Testaus kattoi heidän mielestään vain yrityksen tavallisimmat tuotteet ja toimin-

not ilman poikkeavia tilanteita. Järjestelmän tuottamat tulosteet eivät olleet valmiita ja nii-

den muokkausta tehtiin vielä pitkään käyttöönoton jälkeen. Varsinkin viennin tulosteissa 

(laskuissa) oli alkuvaiheessa paljon ongelmia.  Käyttöönottoaikataulua pidettiinkin liian 

tiukkana ja järjestelmää vielä keskeneräisenä käyttöönottovaiheessa. Vapaissa kommen-

teissa kyseenalaistettiin myös tehdyt päätökset muuttuneista toimintatavoista. 

 

Lainauksia vapaista kommenteista: 

”Loppukäyttäjät voisi ottaa vielä aktiivisemmin mukaan valmistelutyöhön esimerkiksi 

juuri tietojen oikeellisuuden tarkistamiseen ja korjaamiseen sekä tarvittavien ominai-
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suuksien arviointiin. Tämä voisi helpottaa siirtymistä uuden järjestelmän käyttäjäksi, 

kun järjestelmä olisi jo tutumpi.” 

”Ennen projektin aloitusta kartoitetaan ohjelman loppukäyttäjät ja heidän tarpeensa, 

tiedotetaan projektin eri vaiheista ja ajoissa aloitetaan koulutus, jotta asioita voi si-

säistää oman työn kannalta.” 

”Olisi pitänyt tarkemmin etukäteen selvittää mitä perustietoja esimerkiksi viennin do-

kumenteissa ja kuljetusdokumenteissa tarvitaan (esim. laskut, Multimodal, CMR). 

Olisi pitänyt saada parempaa koulutusta, kuinka järjestelmä toimii tilaus-

toimitusprosessissa (keräily, loadin tekeminen esimerkiksi). Ymmärrys ohjelman 

toiminnoista oli huonoa, ja aiheutti aika katastrofaalisia tilanteita.” 

 

6.2 Kysely projektiryhmän jäsenille sekä tytäryhtiöiden avainkäyttäjille ja asian-

tuntijoille, ryhmä 2 

Ryhmän 2 suunnattuun kyselyyn vastasi 7 projektiryhmän jäsentä ja 6 avainkäyttäjää 

Suomen ulkopuolelta.  

Vastaajien organisaatiojakauma oli seuraavanlainen  

- myynti: 6 vastaajaa 
- talous tai hallinto: 5 vastaajaa  
- Suunnittelu- ja logistiikka: 1 vastaaja 
- vähittäiskauppa: 1 vastaaja 

 

6.2.1 Arvio käyttöönoton onnistumisesta 

Kuva 10 esittää ryhmän 2 vastaajien mielipidettä järjestelmän toimivuudesta heti imple-

mentoinnin jälkeen. Tästä vastaajajoukosta projektiryhmän jäsenet, yhtä poikkeusta lu-

kuun ottamatta, olivat arvioineet järjestelmän toimivuuden enemmän positiiviseksi kuin 

negatiiviseksi. Tämä on varsin luonnollista, kun kyseessä on ryhmä, joka on hyvin perillä 

järjestelmän ominaisuuksista. Heikoimmat arviot antoivat myynnin organisaation edusta-

jat.   
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Kuva 10. Arvio työtehtävien hoitamisesta heti käyttöönoton jälkeen, ryhmä 2 

 

Kaksi vuotta käyttöönoton jälkeen eri vastaajien arviot olivat lähempänä toisiaan, ja toi-

minta oli vastausten perusteella jo vakiintunutta (kuva 11). 

 

 

Kuva 11. Arvio työtehtävien hoitamisesta heti käyttöönoton jälkeen, ryhmä 2 

 

Kun vastaajilta kysyttiin, milloin toiminnot normalisoituivat, vastaukset jakautuivat varsin 

pitkälle aikavälille. Vajaa kolmannes oli sitä mieltä, että toiminnot sujuivat normaalista jo 3 
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kuukauden kuluttua ja yhtä suuri osuus vastaajista oli sitä mieltä, että toimintojen normali-

soitumiseen kului aikaa yli vuosi. Loppujen vastaajien arviot olivat välillä 6-12 kk. 

Kaksi vastaajaa ei ollut antanut arviota lainkaan. (Kuva 12.) 

 

 

Kuva 12.  Arviot toimintojen normalisoitumiseen kuluneesta ajasta, ryhmä 2 

 

Ryhmän 2 valitsemat suurimmat haasteet järjestelmän käyttöönotossa olivat suuruusjär-

jestyksessä seuraavat 

- resurssit  
- aikataulu 
- eri maiden erilaiset tarpeet 
- kommunikaatio 
- koulutus ja osaaminen  
- sovelluksen ominaisuudet 
- sovelluksen kapasiteetti 
- raportointi 

 
Verrattuna ryhmään 1, joka koostui pääasiassa loppukäyttäjistä, ryhmän 2 vastaajat eivät 

pitäneet sovelluksen ominaisuuksia yhtä puutteellisina, vaan korostivat enemmän resurs-

sien puutetta ja aikataulujen ongelmia (kuva 13). Spontaanisti vastaajat mainitsivat mm. 

seuraavia asioita: käyttäjien vastustus, puutteellinen testaaminen ja ongelmat eri toiminto-

jen yhteensovittamisessa. 

 

 

Kuva 13. Tärkeimmät käyttöönoton haasteet, ryhmä 2 
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Ryhmän 2 vastaajat arvioivat projektin onnistumista asteikolla 1-5 verrattuna odotuksiin, 

aikatauluun ja budjettiin. Positiivisimmin vastaajat arvioivat projektin onnistumisen odotuk-

siin nähden (keskiarvo 3,4), vastaavasti toteuma verrattuna budjettiin ei saanut yhtä hyviä 

arvioita (keskiarvo 2,3). Projektin onnistuminen aikataulujen suhteen jakoi vastaajat siten, 

että lähes yhtä moni vastaaja arvioi aikataulun pettäneen pahasti kuin, toteutuneen hyvin 

aikataulussaan. Näin ristiriitaiseen tulokseen on varmaan syynä se, että vastaajat ovat 

vastanneet oman maansa implementoinnin kannalta. 

 

6.2.2 Vapaat kommentit liittyen projektin kansainvälisyyteen ja tavoitteisiin yhte-

näistää käytäntöjä eri maissa 

Järjestelmäprojekti nähtiin mahdollisuudeksi yhtenäistää eri maiden käytäntöjä ja helpot-

taa eri maiden käyttäjien kommunikointia toistensa kanssa. Toisaalta eri maiden erilaiset 

etenemisvauhdit aiheuttivat ärtymystä. Osa vastaajista koki, että joidenkin maiden kom-

mentteja yhteisiin päätöksiin jouduttiin odottamaan liikaa. Niin ikään havaittiin, että kaikki 

maat eivät toteuttaneet yhtenäistämistä, vaan pitäytyivät vanhoissa, osin monimutkaisis-

sakin prosesseissa, myös uuden järjestelmän käyttöönoton jälkeen. 

 

Yleisesti prosessien yhtenäistämisen yli maan rajojen katsottiin onnistuneen, ei ehkä ai-

van täydellisesti, mutta ainakin suurin osa tavoitteista saavutettiin. Yksikään vastaaja ei 

ollut sitä mieltä, että yhtenäistämistä ei olisi tapahtunut lainkaan. Kun ottaa huomioon, että 

eri maiden omat lainsäädännöt pakottavat maakohtaisiin variaatioihin (esim. laskun tie-

dot), on järjestelmäprojekti onnistunut muokkaamaan eri maiden käytäntöjä samaan suun-

taan. Eräässä vastauksessa toivottiin, että muutosta olisi ohjattu tiiviimmin ja sen toteutu-

mista valvottaisiin tulevaisuudessa, ettei organisaatioiden toiminnot vähitellen taas eriydy 

toisistaan. 

 

Suurin hyöty järjestelmien yhtenäistämisestä saavutettiin raportoinnissa, nyt koko yritystä 

voidaan seurata samoilla tekijöillä (KPI). Myös perustietojen (erityisesti tuotetietojen) hal-

lintaa on yhtenäinen järjestelmä auttanut. 

 

Lainauksia vapaista kommenteista. 

”Muutoshallinnan olisi pitänyt alkaa aikaisemmin ja prosesseja olisi pitänyt yhtenäis-

tää enemmän, nyt poikkeukset (ja niihin liittyvät kustomoinnit) venyttivät aikatauluja 

ja vaikuttivat lopputulokseen negatiivisesti.” 

”Järjestelmää modifioitiin liian paljon, jotta jokainen maa olisi tyytyväinen. Standardi 

AX, mahdollisesti jollakin lisämoduulilla, olisi ollut parempi vaihtoehto.” 
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6.2.3 Muut vapaat kommentit ja tuntemukset siitä, mitä olisi voinut tehdä toisin 

Kun tarkastellaan niitä asioita, jotka vastaajat ovat ottaneet spontaanisti esille, toistuvat 

seuraavat aiheet: 

- muutosten hallinta ja johtaminen 
- testaaminen 
- aikataulut 
- kommunikointi eri ryhmien välillä 
- resurssit 

 

Projektin tiukka aikataulu koettiin erityisen ongelmallisiksi. Kun yhden maan käyttöönotto 

oli tapahtunut, joutui projektiryhmä siirtymään seuraavaan maahan valmistelemaan sen 

käyttöönottoa, vaikka ryhmää olisi tarvittu vielä selvittelemään edellisen maan ongelmia. 

Myös sovelluksen testaamisessa nähtiin puutteita, puolet vastaajista mainitsivat puutteel-

liset testaukset spontaanisti. Arvostelu koski lähinnä testaamista liian pienellä tuotevali-

koimalla ja liian vähäisillä käyttötapauksilla. Erityisesti kustomointien vaikutusta olisi pitä-

nyt testata laajemmin ja ottaa testauksessa huomioon kyseisen ominaisuuden toiminnalli-

suuden lisäksi myös muutoksen vaikutukset muihin toimintoihin ja suorituskykyyn. Nyt 

standardiversioon tehtyjen muutosten uskottiin vaikuttaneen negatiivisesti sovelluksen 

suorituskykyyn.  

 

Yhteistyö eri toimialueiden välillä (myynti. logistiikka, ostotoiminnat) olisi voinut olla tiiviim-

pää. Eri moduulien toiminnot linkittyvät yhteen ja yhden toimialueen tekemät ratkaisut vai-

kuttavat myös naapuriorganisaatioon, eikä aina ihan parhaalla mahdollisella tavalla. 

 

Yleinen näkemys oli, että toimintoja olisi voinut kehittää ja muokata enemmänkin, erityi-

sesti hinnoittelu mainittiin yhtenä tällaisena alueena. Toisaalta ajateltiin, että muutos enti-

seen järjestelmään oli jo varsin suuri ja käyttäjät joutuivat opettelemaan uusia työtapoja, 

minkä vuoksi muutosvastarinta oli varsin yleistä. Varsin moni kaipasi yrityksen johdolta 

tiiviimpää ohjausta projektin aikana. Tiedottaminen aikatauluista, ongelmista ja niiden rat-

kaisuista koettiin liian vähäiseksi. Erään vastauksen mukaan organisaatioille ei ollut täysin 

selkeää kuvaa siitä, mitä oli odotettavissa ja käyttöönoton vaikeudet tulivat yllätyksenä. 

Myös paikallisten avainkäyttäjien olisi pitänyt osallistua tiiviimmin projektin toimintaan 

 

6.3 Haastattelut 

Haastattelut antoivat yrityksen ERP-projektista hyvin samanlaisen kuvan kuin kyselytutki-

muksetkin. Haastattelujen suurin anti oli tieto projektin taustoista, etenemisestä ja mm. 

riskienhallinnasta. Koska uuden järjestelmän käyttöönotto tehtiin jokaisessa maassa ns. 

Big Bang-menetelmällä, jossa organisaatio siirtää uuteen järjestelmään kaikki toiminnot 
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yhdellä kertaa, eikä vanhaan järjestelmään ole enää paluuta (Nestell & Olson 2018, 84-

85), olisi siirtyminen uuteen järjestelmään voinut pahimmillaan pysäyttää kyseisen maan 

toiminnot kokonaan. Erilaisten uhkakuvien varalta tehtiinkin suunnitelmia: mitä tehdään, 

jos tulosteita ei synny tai jos kerääminen ja lähettäminen ei onnistu. Pohdittiin myös, mitä 

tehdään, jos laskutus ei heti onnistu.  

 

Kaikissa haastatteluissa yhdeksi suurimmista ongelmista koettiin aikapula, järjestelmän 

levitys oli aikataulutettu niin tiiviiksi, ettei projektiryhmällä ollut aikaa jäädä tukemaan or-

ganisaatiota, jonka järjestelmä oli juuri vaihtunut. Käyttäjien tukemiseen ja ohjaamiseen 

olisi kaivattu enemmän resursseja.  

 

Yksi tavoite järjestelmävaihdoksella oli toimintojen yhtenäistäminen eri maissa, mikä lisää 

läpinäkyvyyttä ja helpottaa yhtenäistä johtamista. Haastattelujen mukaan tämä tavoite 

toteutui vain osittain. Toki eri maiden lainsäädäntö ja asiakaslupaukset vaikuttavat siihen, 

miten paljon toimintatapoja voidaan muuttaa. Yhtenäisen toimintamallin saavuttaminen ei 

ole aivan helppoa. Eri toimijoiden pitää olla valmiita muuttamaan omaa toimintaansa yh-

teisen mallin mukaisesti, mikä vaatii hyvää muutoksenhallintaa ja ohjausta. Projektiryh-

män ja koko projektin ohjausryhmän viestintä ja ohjaus tytäryhtiöiden paikallisiin organi-

saatioihin nähtiin merkittäväksi tekijäksi. Jos viestintä ei toiminut, paikallinen organisaatio 

ei välttämättä ollut kovin hyvin valmistautunut järjestelmän käyttöönottoon. 

 

Vaikka järjestelmämuutos aiheutti suhteellisen paljon muutosvastarintaa, englanti järjes-

telmäkielenä aiheutti yllättävän vähän vastustusta. Ilmeisesti MS Dynamics AX:n käyttöliit-

tymässä oli niin paljon tuttuja elementtejä muista Microsoftin tuotteista, että ne auttoivat 

sopeutumaan englanninkieliseen versioon.  Englanti yhteisenä järjestelmäkielenä auttaa 

kommunikoinnissa yli maan rajojen, ja apua ulkomaisilta kollegoilta on helpompi saada, 

kun termistö ja toiminnot ovat yhtenevät.  

 

Haastattelujen mukaan alkuvaiheen suunnittelussa ja nykytilan analyysissä olisi voinut 

käyttää enemmän niitä henkilöitä, jotka tunsivat kyseisen prosessin parhaiten. Tämä 

kommentti tuli esiin sekä projektiryhmän edustajien että loppukäyttäjän haastatteluissa. 

Loppukäyttäjät kokivat jopa loukkaavana sen, ettei heitä otettu paremmin projektiin mu-

kaan. Kaikkien haastateltavien mielestä liiketoiminnan vaatimusmäärittelyjä tehtiin liikaa 

oletusten ja virallisen tiedon pohjalta ja käytännön toimintatavat saattoivat joskus yllättää.  

 

Haastatteluissa tuli esiin myös kirjallisen dokumentoinnin tärkeys, varsinkin jos henkilös-

töä vaihtuu, eikä kaikkea tietoa muisteta kertoa uusille vastuuhenkilöille. Järjestelmän 
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käyttöönoton jälkeen mm. huomattiin, että lavatilaukset jäivät tilausliittymässä virheisiin. 

Asiaa selviteltäessä huomattiin, että tähän liittyvää korjausta ei ollut kuvattu missään ai-

kaisemman järjestelmän dokumentissa ja se jäi tekemättä uuden järjestelmän tilausliitty-

mään. Tilanteen selvittely ja asian korjaus oli työlästä ja vei paljon aikaa.   

 

Haastattelujen mukaan suurimmat käyttöönoton ongelmat aiheutuivat riittämättömistä 

resursseista, liian tiukasta aikataulusta ja liiketoiminnan ja sovelluksen ominaisuuksien 

välisestä ristiriidasta.  
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7 Pohdintaa 

Tutkimuksen kyselyiden vastausprosentit 61% ja 62% olivat varsin korkealla tasolla, kun 

vertaa niitä yleisten kyselytutkimusten saamiin vastausmääriin. Taanilan (2019) mukaan 

vastausprosentti on yleensä vain alle 20% otokseen valituista. Ilmeisesti tutkimuksen aihe 

oli niin omakohtainen, että tutkimukseen vastattiin mielellään.  

 

Tutkimus haki vastauksia seuraaviin kysymyksiin: 

- Mitkä olivat ERP-implementoinnin suurimmat haasteet? 
- Miten loppukäyttäjät kokevat käyttöönoton? 
- Miten yrityksen monikansallisuus vaikuttaa käyttöönottoon? 

 

Tutkimukseen osallistujat antoivat varsin yhteneväisiä vastauksia ja olivat varsin yksimieli-

siä siitä, miten projektia olisi voinut parantaa. Sekä projektiin osallistuneiden asiantuntijoi-

den, että loppukäyttäjien vastauksissa havaitaan, että loppukäyttäjien ja erityisesti avain-

käyttäjien koulutus oli riittämätöntä ennen järjestelmän käyttöönottoa. Koska järjestelmää 

ei osattu heti käyttää parhaimmalla mahdollisella tavalla, työ vei enemmän aikaa kuin ai-

kaisemmin, mikä aiheutti turhautumista ja muutosvastarintaa. Myynnin organisaation rooli 

asiakaspalvelussa ja nimenomaan puhelinpalvelussa lisäsi painetta suoriutua asiakkaan 

tilauksista ja kyselyistä nopeasti, mikä ei käyttöönottovaiheessa onnistunut. Myös asiak-

kaiden pettymykset väärin toimitetuista tilauksista kohdistuivat myyntiorganisaatioon, mikä 

aiheutti erityisen paljon turhautumista verrattuna esim. asiantuntijan rauhallisempaan työ-

hön.  

 

Puutteellinen koulutus vaikutti osaltaan alkuvaiheen ongelmiin ja loppukäyttäjien arvioihin 

järjestelmän puutteista. Tätä tukee se seikka, että tyytyväisyys järjestelmän ominaisuuk-

siin on kasvanut, vaikka mitään merkittäviä muutoksia siihen ei ole tehty. Toki tämä ei ole 

koko totuus, vaan selkeitä järjestelmävirheitä on korjattu alkuaikojen jälkeen ja tulosteiden 

puutteita parannettu. Vieläkin toimintaa rajoittaa epämääräiset virhetilanteet, joita on vai-

kea toistaa ja joiden juurisyitä on vaikea selvittää ja korjata.  

 

Projektiryhmässä toimineet vastaajat vastasivat tutkimuksen kysymyksiin lähinnä projekti-

toiminnan näkökulmasta, jolloin korostuivat ryhmän resurssit, liian kireä aikataulu ja tie-

donkulun ongelmat. Tiedonkulkua eri prosesseista (ostotoiminnat, myynti, logistiikka ja 

talous) vastaavien henkilöiden kesken pidettiin todella tärkeänä, jotta toiminnanohjausjär-

jestelmän kokonaisuus toimii oikein. Projektiryhmässä mukana olleet kokivat puutteellisen 

johtamisen muutosten läpiviennissä ja päätöksen teossa suuremmaksi ongelmaksi kuin 

loppukäyttäjät, jotka eivät välttämättä tätä havainneet.  
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Yrityksen monikansallisuus aiheutti projektitoimintaan lisähaasteita, kun eri maat ja sidos-

ryhmät työskentelivät joskus eri tahdissa ja kaikki osapuolet eivät kokeneet yhteisten pää-

tösten tekoa tärkeäksi. Projektiryhmän ja paikallisen organisaation välinen tiedottaminen 

ja kommunikointi vaikuttivat voimakkaasti siihen, kuinka valmis kyseinen maa oli ottamaan 

uuden järjestelmän vastaan. Koko konsernin yhtenäinen kehittäminen vaatii vahvaa johta-

juutta, koska organisaatioiden halu toimia omien näkemysten mukaan korostuu, kun or-

ganisaatiot toimivat eri maissa ja eri kulttuureissa.  Myös kauppatapojen ja asiakaskunnan 

erilaisuus aiheuttaa paineita pidättäytyä omissa toimintatavoissa, joista hinnoittelu on hy-

vä esimerkki. Toki eri maiden erilaiset lainsäädännöt aiheuttavat aivan aitoja eriytymistar-

peita.   

 

7.1 Tutkimuksen tulokset verrattuna muihin tutkimuksiin 

Tässä tutkimuksessa esiin tulleet käyttöönoton ongelmat olivat hyvin samantapaisia kuin 

lähdekirjallisuudessa kuvatut tapaukset. Aslaynan (2016) tutkimuksen havaitsemat haas-

teet eli resurssien riittävyys, tietojen siirto, aikataulu, liiketoimintaprosessien muokkaus, 

käyttäjien vastustus ja riittämätön kommunikointi olivat akuutteja ongelmia myös tässä 

tutkimuksessa.   

Myös Williamsin (2009) mainitsemat käyttöönoton riskitekijät pätivät tutkittavaan yrityk-

seen. Tämän tutkimuksen ERP-projekti oli laaja ja vaikutti yrityksen ydinprosesseihin, lop-

pukäyttäjien edustus projektiryhmässä ei ollut riittävän suuri ja heidän näkemyksensä jäi-

vät liian vähäiselle huomiolle, lisäksi kommunikoinnissa ja koulutuksessa oli puutteita.  

Standish Groupin haastattelemien IT-ammattilaisten mielestä projektin menestyminen 

edellyttää käyttäjien osallistamista projektiin alusta lähtien, yrityksen ylimmän johdon tu-

kea ja selkeitä tavoitteita projektin lopputulokselle (Clancy 2018). Näitä tekijöitä olisi kai-

vattu lisää myös tutkittavassa projektissa.  Ohjelmistotestauksen käsikirjassa (Kasurinen 

2015) korostaa regressiotestauksen eli ohjelmistoon tehtyjen muutosten jälkeen tehtävän 

testauksen tärkeyttä. Tämä sama ilmiö tuli esiin myös tutkimuksen haastatteluissa. Järjes-

telmään tehdyt muutokset aiheuttivat yllättävää suorituskyvyn alenemista.  

 

Beaubouef 2012 luetteloi kustomoinnin hyötyjä ja haittoja, samoja teemoja joutui myös 

tutkittavan projektin johtoryhmä pohtimaan. Jos järjestelmää ei kustomoi, joutuvat loppu-

käyttäjät opettelemaan uusia toimintatapoja. Jos järjestelmää kustomoidaan, se aiheuttaa 

lisätyötä tulevissa järjestelmäpäivityksissä. Tutkittavassa yrityksessäkin on koettu, että 
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kertaalleen kustomoitu ominaisuus on hävinnyt päivityksen yhteydessä tai sen toimintata-

pa on muuttunut. 

 

7.2 Tutkimuksen opit  

Tutkimuksessa korostuu loppukäyttäjien merkitys. Heidän osaamisensa ja toisaalta myös 

asenne ovat kriittisiä tekijöitä uuden järjestelmän käyttöönoton onnistumisessa tai epäon-

nistumisessa. Erityisesti yrityksen ydinprosessien (ostotoiminnat, myynti, valmistus ja lo-

gistiikka) työntekijät tulisi kouluttaa hyvin ennen käyttöönottoa, jotta asiakaspalvelu ei vaa-

rannu. Asiakasrajapinnassa toimivat työntekijät ovat erityisen alttiita uuden järjestelmän 

aiheuttamalle stressille asiakaspalvelutilanteissa, vastaanottaessaan tilausta tai reklamaa-

tioita virheellisistä toimituksista. Projektiryhmä tarvitsee loppukäyttäjien kokemusta ja tie-

toa siitä, miten eri toiminnot on tehty ja mitkä ovat työn suorittamisen kannalta järkevim-

mät ratkaisut. Tutkimuksessa havaittiin myös dokumentoinnin merkitys. Kirjaamaton tieto 

on vaarassa kadota, jos se on vain ns. hiljaisena tietona yksittäisellä työntekijällä. 

 

Johdon tuki ja tiivis ote muutosten läpivientiin ovat tärkeitä erityisesti monikansallisissa 

yrityksissä, joissa yhteisen toimintakulttuurin muodostaminen vaatii enemmän ponnisteluja 

kuin pienessä yrityksessä. Johtaminen vaatii tehokasta tiedottamista ja asenteiden muok-

kausta, jotta organisaatiot saadaan toimimaan yhteisellä aikataululla ja yhteisten tavoittei-

den mukaan. Tavoitteiden saavuttamista auttaa myös realistinen aikataulu, joka huomioi 

myös mahdolliset yllättävät viivästymiset. Niin ikään ICT-projekteissa pitäisi olla ostajan 

organisaatiossa henkilö, joka tuntee tulevan järjestelmän todella hyvin ja tietää mitkä odo-

tukset ovat mahdollisia ja mitkä ovat mahdottomia toteuttaa. 

 

Tutkimuksen oppeja ja havaintoja tullaan käyttämään, kun viimeinen tytäryhtiö ottaa uu-

den järjestelmän käyttöön syksyllä 2019.  

 

Tässä tutkimuksessa arvioitiin lähinnä sitä, miten käyttöönotto tapahtui, mutta jatkossa 

olisi mielenkiintoista tutkia, löytyisikö näissä projekteissa jokin tapa tunnistaa tulevat on-

gelmat jo etukäteen. Onko jotain tunnistettavia merkkejä siitä, että projekti on ajautumas-

sa ongelmiin ja miten ne voitaisiin estää. Tutkimuksen vastaajat olivat enimmäkseen 

myynnin organisaatiosta, laajentamalla tutkimusta enemmän logistiikkaan olisi saanut 

paremman kuvan koko yrityksen tilanteesta. 
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7.3 Oman oppimisen arviointi. 

Lopputyö oli hyvä tilaisuus tutustua projektin tapahtumiin jälkikäteen ja löytää 

syy/seuraussuhteita projektin aikana tehdyistä päätöksistä ja siitä, kuinka ne ovat konkre-

tisoituneet järjestelmän käytössä. Projektinaikaisilla päätöksillä, sekä pienillä että isoilla, 

on ollut pitkäaikaisia vaikutuksia toimintatapoihin. Ratkaisu, joka tehdään väliaikaiseksi 

ratkaisuksi johonkin ongelmaan, jää hyvin usein pysyväksi, koska kertaalleen aloitettua 

toimintatapaa on todella vaikeaa muuttaa jälkeenpäin. Opettavaista oli myös havaita, että 

projektit ja niiden ongelmat ovat varsin samanlaisia, oli kyseessä sitten suomalainen tai 

amerikkalainen projekti. Selkeät tavoitteet, hyvä johtaminen ja kommunikointi ovat asioita, 

joita jokainen projekti tarvitsee. 

 

Työn teoriaosuuden kirjoittaminen vaati tietolähteiden kartoittamista, tiedon etsintää ja sen 

luotettavuuden arvioimista. Viimeisintä tutkimustietoa ei välttämättä löydä kirjoista, mikä 

tekee tiedon luotettavuuden arvioinnin haasteelliseksi. Myös opinnäytetyön kirjoittaminen 

kaikkine sääntöineen vaatii erityistä tarkkaavaisuutta. 

 

Empiirisen tutkimuksen toteutus kannattaa miettiä todella hyvin etukäteen. Kyselyjen ra-

kenne ja niiden sanamuodot ovat tärkeitä, jotta vastaajat ymmärtävät kysymykset oikein ja 

tulokset ovat luotettavia. Kirjoitettua tekstiä voi ymmärtää hämmästyttävän monella eri 

tavalla, sekä oikein että väärin. Kyselylomakkeen hyvä rakenne ja harkitut kysymykset 

auttavat tulosten analysoinnissa, tietyn tyyppisissä kysymyksissä tulisi olla vain etukäteen 

määritellyt vastausvaihtoehdot. Tämän huomasin konkreettisesti, kun kokosin kyselyjen 

tuloksia. 

 

Haastattelut vaativat ihmisten mielipiteiden aitoa kuuntelemista ilman omien ennakkokäsi-

tysten vaikutusta. Haastateltavien tulee antaa rauhassa kertoa omat kokemuksensa ja 

sopivilla lisäkysymyksillä saa haastatteluun lisää syvyyttä. Kun haastattelu toteutettiin 

englannin kielellä, joka oli vieras kieli sekä haastateltavalle että haastattelijalle, täytyi olla 

erityisen tarkka siitä, että ymmärsi haastateltavan oikein.  

 

Opinnäytetyö projekti oli työläs, mutta mielenkiintoinen lisä opiskeluun. Siihen pystyi yh-

distämään sekä työelämän kokemuksen että opintojen aikana kerätyt opit. 
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Liite 1 Kysely ERP-implementoinnista 
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Liite 2: Inquiry about ERP-implementation 
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Liite 3: Haastattelukysymykset: 

General information of the AX-implementation project 

- Project timetable (when) 

o Decision of the new ERP-project 
o Planning stage 
o Selection of application/technology and vendor 
o Project kick off 
o Go life Pilot 
o Go life other sites 
o Changes in timetable 

- Project group 
o Size, how many persons 
o Were all countries and functions represented 

- Rollouts 
o Pilot countries 

- Gap-analysis between business requirements and application functionalities? 
in which extension? 

- Customization to AX: in which extension it was done 
- Were there some changes to business processes to avoid customization?  

Only little or much? 
How these changes were decided and informed (change management) 

- Risk analysis: how the possible risks were taken in account. 
 
Effect of different sites, countries, culture etc. 

- Different sites, how did different sites and countries were affecting the project 
- Different needs in different sites: in which extension they were taken in account.  

Were process unified between different countries? 
- Biggest challenges in multinational project 
- Were there some problems with meaning, vocabulary 

 
Biggest challenges in implementation (1 = most important …) 

o Recources 
o Timetable 
o information 
o Data migration 

 Business processes, order creation, logistics 
 Invoicing and invoice layout 

o Reporting 
o End user training  know how 
o Customer service 

- Can you identify reasons for these challenges? 
 

How succeeded the project was 1 - 5 (best) 
o Time table 
o Budjet 
o Result compared to expectated 
o Implementation 

 
Other notifications, suggestion for future projects 
 


