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Enterprise resource planning system forms the foundation for many companies 
to thrive in their line of business. Enterprise resource planning system is the op-
erating tool for companies’ business units, which enables them to operate day-
to-day actions within one system. Enterprise resource planning system projects 
are always significant investment for companies, regardless company’s size. 
They have an impact throughout the whole organization and all business func-
tions.  
 
This thesis provides an overview of conditions for a successful implementation. 
The object of this thesis is to study the success factors of enterprise resource 
planning system projects. The theory section of this thesis covers the concept of 
enterprise resource planning system and the fields that are present when imple-
menting a new enterprise resource planning system. The theory section in-
creases understanding of enterprise resource planning system and implementa-
tion projects, as well as how the final output of the thesis was built.  
 
The purpose of the development task of this thesis was to build a process for 
successful implementation projects. The research of this thesis was carried out 
with key persons of the case organization as qualitative interviews.  
 
The outcome of the study points out that the success factors for the case organ-
ization are both change management and the implementation project itself. The 
final output of the thesis development part is a seven-step implementation pro-
ject process, which can enable a successful outcome. 

Key words: enterprise resource planning system, implementation project, 
change management, success factors 
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1 JOHDANTO 

 

 

Teknologia kehittyy tällä hetkellä ympäröivässä maailmassa nopeammin kuin 

koskaan aikaisemmin. Teknologian kehittyminen muuttaa jokaisen meidän elä-

määmme, niin henkilökohtaisella tasolla kuin myös työympäristön näkökulmasta. 

Vaikka tällä hetkellä puhutaan teknologian murroksesta, niin varsinaista yhtä 

murroshetkeä tuskin tapahtuu, vaan kehitys tapahtuu askel askeleelta eri elämän 

osa-alueille. (Limnéll 2019.) Teknologian kehittyessä alati muuttuvassa maail-

massa myös yritysten omistajien ja johdon tulee ymmärtää, että tietojärjestelmät, 

joita yrityksissä käytetään kehittyvät jatkuvasti. Mediassa painotetaan paljon uu-

sia megatrendejä, kuten tekoälyä ja koneoppimista, mutta yritysten näkökulmasta 

on ensin varmistettava, että heidän omat käytössään olevat järjestelmät ovat ajan 

tasalla ja tukevat uusia mahdollisia teknologioita. 

 

Yrityksissä käytössä olevat nykypäivän toiminnanohjausjärjestelmät ovat moder-

nin teknologian mukaisia järjestelmiä, jotka tuovat liiketoiminnalle lisäarvoa ja ne 

ovat liiketoiminnan ohjaamisen kannalta elinehto. Yritysten on huolehdittava, että 

heillä on toiminnanohjausjärjestelmänsä osalta riittävä osaaminen ja että järjes-

telmän päivitykset ovat tehty riittävän tiuhaan tahtiin. Liian usein yritykset muun 

muassa lähtevät päivittämään toiminnanohjausjärjestelmäänsä vasta, kun se on 

pakko tehdä. Yrityksen liiketoiminnan kannalta olisi pohdittava riittävän usein mitä 

lisäarvoa toiminnanohjausjärjestelmällä tavoitellaan ja vastaako nykytilanne ta-

voitetta. Kun nykytilakartoitus on toteutettu, niin yrityksen tulisi pohtia myös riit-

tääkö heidän oma osaamisensa suunnitelmien toteuttamiseen vai tarvitaanko 

osaamista talon ulkopuolelta. Toiminnanohjausjärjestelmien osaajien osalta 

markkinoilla on jo havaittavissa pulaa osaajista ja siksi yritysten tulisi toimia toi-

minnanohjausjärjestelmien käyttöönoton tai päivitysten suhteen riittävän ajoissa. 

(Jääskeläinen 2018.)  

 

Toiminnanohjausjärjestelmiin liittyvät toteutusprojektit saavat valtamediassa 

usein palstatilaa ja tavallisesti syynä tähän on epäonnistuminen projektin toteut-

tamisessa, jolloin lopputuotos on käyttöönottavan tahon näkökulmasta kriittinen. 

Toiminnanohjausjärjestelmäprojektit ovat yritysten näkökulmasta merkittäviä, 
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koska epäonnistuessaan projektin lopputuotos voi lamauttaa yrityksen liiketoi-

minnan kokonaan. Epäonnistuneen projektin taloudellisia tappioita sekä liiketoi-

mintaan kohdistuneita negatiivisia vaikutuksia voidaan joutua korjaamaan vuosi-

kausia. Mitä toiminnanohjausjärjestelmäprojektia toteuttavan organisaation pi-

täisi ottaa huomioon, jotta onnistunut käyttöönotto voidaan toteuttaa? Tässä opin-

näytetyössä pyritään etsimään siihen vastauksia ja antamaan käyttöönottopro-

jektia suunnitteleville tai toteuttaville organisaatioille käytännön keinoja kohti on-

nistunutta lopputulosta. 

 

Tässä opinnäytetyössä käsitellään toiminnanohjausjärjestelmän integrointia koh-

deorganisaatiossa. Teoriaosuudessa käydään läpi toiminnanohjausjärjestelmää, 

mikä se on ja mihin sitä käytetään. Teoriaosuudessa esitellään yleisesti projektin 

keskeisiä osa-alueita, jotka ovat oleellisia osia kaikissa projekteissa, joita toteu-

tetaan riippumatta siitä, ovatko ne järjestelmäprojekteja vai eivät. Toiminnanoh-

jausjärjestelmäprojekteihin liittyy olennaisena osana muutosjohtaminen ja teoria-

osuudessa kuvataan muutosjohtamista osana toiminnanohjausjärjestelmäpro-

jekteja. Teoriaosuudessa tavoitteena on esitellä toiminnanohjausjärjestelmäpro-

jektien näkökulmasta projektien onnistumistekijöitä. 

 

Opinnäytetyön tutkimuksellisessa osassa tutkitaan kohdeorganisaation valmiutta 

toteuttaa toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottoprojekti. Tutkimuksella pyri-

tään löytämään kohdeorganisaation avaintekijät projektin toteuttamiseksi. Avain-

tekijöillä tarkoitetaan sellaisia asioita, joita voidaan hyödyntää saavuttaakseen 

onnistuneen lopputuloksen tai sellaisia asioita, jotka tulee ratkaista ennen projek-

tia. Tutkimuksen tulosten perusteella luotiin toiminnanohjausjärjestelmän käyt-

töönottoprojektille seitsemänportainen prosessimalli, jota seuraamalla onnistunut 

lopputulos voidaan saavuttaa. Prosessimallia voi hyödyntää kaikki yritykset, jotka 

ovat aikeissa toteuttaa toiminnanohjausjärjestelmäprojektia, joko kokonaan uu-

den järjestelmän implementoinnin tavoin tai päivittäessään nykyistä järjestelmää 

uuteen versioon. 
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2 OPINNÄYTETYÖ JA TUTKIMUS KOHDEORGANISAATIOSSA 

 

 

Tutkimuksen hyödyt tulevat esiin siinä vaiheessa, kun toteutetun tutkimuksen tu-

lokset julkistetaan. Tutkimusotteen lukijan tulisi nähdä tutkimuksen kuvauksen 

perusteella, miten tutkimuksessa on menetelty, miksi kyseisellä tavalla on mene-

telty, mitä tuloksia tutkimuksella on saavutettu ja miten tuloksia on tulkittu sekä 

miten niitä voitaisiin edelleen tulkita. Tutkimuksia toteutetaan yleisesti silloin, kun 

ongelmien ratkaiseminen ei onnistukaan perinteisen päivittäisen ajattelun poh-

jalta. Silloin, kun tarvitaan uutta tietoa, jonka perusteella voidaan ymmärtää pa-

remmin ympäröivää maailmaa ja niissä esiintyviä ongelmia. (Hirsijärvi, Remes & 

Sajavaara 2009, 15–19.) 

 

2.1 Opinnäytetyön tavoite ja tarkoitus 

 

Tämän opinnäytetyön tavoitteena on tutkia kohdeorganisaatioon toteutettavan 

uuden toiminnanohjausjärjestelmän implementoinnin merkittävimmät haasteet ja 

mahdolliset onnistumistekijät. Tavoitteena on tutkimuksen sekä teoriaosuuden 

avulla osoittaa organisaatiolle osa-alueet, joita uuden järjestelmän implementoin-

nissa tulee painottaa, jotta onnistunut käyttöönotto voidaan toteuttaa. Tutkimuk-

sen ja teoriaosuuden avulla esitetään kohdeorganisaatiolle ne osa-alueet, jotka 

on ratkaistava tai joita on hyödynnettävä projektissa. Toiminnanohjausjärjestel-

mäprojektien merkittävyyden kannalta tavoitteena on tuottaa kohdeorganisaa-

tiolle hyödyllinen esisuunnitelma onnistunutta implementointia varten.  

 

Opinnäytetyön tarkoituksena on tuottaa erityisesti kohdeorganisaatiolle, mutta 

mahdollisesti myös muille toiminnanohjausjärjestelmäprojekteja harkitseville yri-

tyksille toiminnanohjausjärjestelmäprojektien avainasiat, jotka tulee ratkaista tai 

hyödyntää, jotta onnistunut muutosprojekti voidaan toteuttaa. Opinnäytetyön tar-

koituksen voi kiteyttää muotoon ”onnistuneen toiminnanohjausjärjestelmäprojek-

tin prosessi”. Opinnäytetyön lopputuotoksena toteutetaan toiminnanohjausjärjes-

telmän käyttöönottoprosessin kuvaus, jonka perustana on tämän opinnäytetyön 

teoria- sekä tutkimusosuuden merkittävimmät huomiot. Prosessikuvauksen on 
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tarkoitus kattaa käyttöönottoprojektien onnistumistekijät, joita prosessissa hyö-

dynnetään sekä mahdolliset haasteet ja riskit, joita vastaavasti pyritään ratkaise-

maan prosessin avulla. 

 

Opinnäytetyön tekemistä ohjaa opinnäytetyön tutkimuskysymys, johon teoria-

osuuden sekä tutkimuksen osalta etsitään vastausta. Opinnäytetyön tutkimusky-

symys on: Miten kohdeorganisaation toiminnanohjausjärjestelmän käyttöön-

otossa voidaan onnistua toiminnanohjausjärjestelmäprojektin onnistumistekijöi-

den näkökulmasta? Vaikka tutkimuskysymys ja siten tutkimusongelma on osoi-

tettu kohdeorganisaatiolle, niin tutkimuksen ja opinnäytetyön lopputuotosta voi-

daan soveltaa kaikkien toiminnanohjausjärjestelmäprojektia suunnittelevien or-

ganisaatioiden tekemiseen. 

 

2.2 Kohdeorganisaatio 

 

Opinnäytetyön kohdeorganisaatio on kotimaan markkinoiden johtavia hiusalan 

yrityksiä. Kohdeorganisaatiossa työskenteli vuoden 2020 aikana keskimäärin 50 

henkilöä. Kohdeorganisaatio on osa kotimaista monialakonsernia ja koko kon-

serni työllistää noin 600 henkilöä. Konsernin liikevaihto on noin 250 miljoonaa 

euroa. Kohdeorganisaatio myy ja markkinoi useita tuotemerkkejä, joista osa val-

mistetaan konsernin logistiikkapalveluita tuottavassa yrityksessä ja osa tuodaan 

maahan ulkomaisilta valmistajilta. Kohdeorganisaation tavoitteena on olla koti-

maisten markkinoiden menestyvin hiusalan brändi.  

 

Tämän opinnäytetyön ja tutkimuksen aiheen valinnan taustalla on kohdeorgani-

saation tai oikeastaan koko konsernin strateginen tavoite, jonka perusteella kon-

sernin tavoitteena on siirtyä käyttämään yhtä toiminnanohjausjärjestelmää kon-

serninlaajuisesti. Tällä hetkellä konsernilla on käytössään useita toiminnanoh-

jausjärjestelmiä yrityskauppojen ja -fuusioiden jäljiltä. Konserninhallituksen stra-

tegisen päätöksen jälkeen konsernissa on toteutettu käytettävän toiminnanoh-

jausjärjestelmän osalta kilpailutus. Kilpailutuksen perusteella on tehty valinta käy-

tettävän toiminnanohjausjärjestelmän osalta. Tämän valinnan perusteella on tar-

koitus integroida konserniin kuuluvat tytäryritykset samaan toiminnanohjausjär-

jestelmään tulevina vuosina ja kohdeorganisaatio on tytäryrityksistä ensimmäi-

senä vuorossa. 
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Tämän opinnäytetyön kohdeorganisaatiolla on tällä hetkellä käytössään vakiintu-

nut ja tarkoitustaan palveleva toiminnanohjausjärjestelmä, joka tullaan vaihta-

maan kuitenkin toiseen toiminnanohjausjärjestelmään edellä mainitun päätöksen 

perusteella. Kohdeorganisaatiolla on käytössään myös muita toiminnanohjaus-

järjestelmään integroituja järjestelmiä, jotka tukevat liiketoiminnan eri osa-alueita. 

Tällaisia järjestelmiä ovat esimerkiksi varastonhallintaan erikoistunut oma järjes-

telmä, verkkokaupat vähittäis- ja tukkumyyntiä varten sekä myyntiedustajien 

työtä tukeva järjestelmä. Tulevan toiminnanohjausjärjestelmäprojektin tavoit-

teena on korvata toiminnanohjausjärjestelmä konsernin yhteisellä järjestelmällä 

ja muut järjestelmät integroidaan osaksi uutta järjestelmäkokonaisuutta. 

 

Kohdeorganisaation kannalta tulevassa toiminnanohjausjärjestelmäprojektissa 

on useita merkittäviä muutoksia organisaation nykytoimintamalleihin, jotka tulee 

huomioida. Uuden toiminnanohjausjärjestelmän osalta on huomioitava, että käyt-

täjillä ei ole kokemusta uudesta järjestelmästä entuudestaan. Kohdeorganisaa-

tiossa ovat myös vakiintuneet liiketoimintaprosessit, jotka ovat muotoutuneet 

vanhan toimintaympäristön ympärille. Vaihdettaessa uuteen toiminnanohjausjär-

jestelmään on mahdollista, että näihin vakiintuneisiin prosesseihin tulee muutok-

sia, jolloin muutosta on kyettävä hallitsemaan.  

 

2.3 Tutkimusmenetelmät 

 

Tutkimusmenetelmät erotellaan usein kvantitatiiviseen eli määrälliseen ja kvalita-

tiiviseen eli laadulliseen menetelmään. Menetelmien jako on iskostunut ihmisten 

mieliin niin vahvasti, että voisi olettaa olevan vain kaksi tapaa tehdä tutkimusta. 

Tutkimusten toteuttamiseen joko laadullisella tai määrällisellä tavalla on kuitenkin 

useita lähestymistapoja. Laadulliset tutkimukset ovat aina ihmisten ilmiöiden tut-

kimista sosiaalisessa ympäristössä ja tutkimukset painottuvat usein tulevaisuu-

teen. Laadullisten tutkimusten tavoitteena on parantaa, kehittää tai uudistaa tut-

kittavaa kohdetta. Määrälliset tutkimukset vastaavasti toteutetaan luonnontieteel-

lisessä ympäristössä ja tutkimukset painottuvat usein menneisiin tapahtumiin. 

Määrällisillä tutkimuksilla tutkitaan tilastollisin menetelmin esimerkiksi taloudelli-

sia, tieteellisiä tai psykologisia ilmiöitä. Määrällisen ja laadullisen tutkimuksen to-
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teuttaminen eroaa monessa mielessä toisistaan. Lähtökohtaisesti määrällistä tut-

kimusta voidaan ajatella suoraviivaisena toteutuksena, jota ohjaa selkeä tutki-

musongelma, johon haetaan ratkaisua. Vastaavasti laadullinen tutkimus seuraa 

edestakaisen päättelyn mallia, jossa johtoajatuksesta edetään tutkimuksessa eri 

suuntiin ja palataan takaisin keskelle. Laadullisessa tutkimuksessa tarkoituksena 

on lisätä ymmärrystä aiheesta, mahdollistaa tulkintoja, antaa asioille merkityksiä 

sekä tuottaa näistä mallinuksia. (Pitkäranta 2014, 8–13.)  

 

 

Kuvio 1. Laadullisen ja määrällisen tutkimuksen tutkimusotteen symbolinen ero 
(Pitkäranta 2014, 13.)  

Laadullisen tutkimuksen tavoitteena ei ole yleistää tutkimustulosten perusteella, 

vaan tavoitteena on saavuttaa tutkitusta aiheesta syvempi ymmärrys. (Pitkäranta 

2014, 22.) Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on tutkia tulevaisuudessa tapah-

tuvaa ilmiötä eli kohdeorganisaation toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottoa. 

Käyttöönottoprosessi ja käyttöönottoon liittyvät ilmiöt ovat sosiaalisessa ympäris-

tössä toteutettuja prosesseja. Edellä mainittujen syiden vuoksi tässä opinnäyte-

työssä toteutettava tutkimus on laadullinen tutkimus, jonka tavoitteena on ym-

märtää tulevaisuudessa tapahtuvan ilmiön toteutumista ja löytää ilmiölle hyödyl-

lisiä menestystekijöitä ennen sen toteutumista.  

 

Laadullisissa tutkimuksissa käytetään yleisesti aineistonkeruumenetelminä haas-

tatteluja, kyselyitä, havainnointia tai erilaisista dokumenteista kerättyä tietoa. Eri 

menetelmiä on mahdollista käyttää yksittäin, rinnakkain tai eri tavoin yhdisteltynä 

riippuen tutkittavasta ongelmasta ja tutkimusresursseista. Haastattelun ja kyselyn 

tarkoituksena on selvittää, mitä ihminen ajattelee tai miksi hän toimii kuten toimii. 
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Kysely voidaan määritellä tavaksi selvittää tiedonantajan tiedot esitetyn kyselylo-

makkeen perusteella, kun taas haastattelussa haastateltavalle esitetään ennalta 

määrätyt kysymykset, joihin hän antaa vastauksensa. Haastattelun etuna voi-

daan pitää sen joustavuutta, koska siinä voidaan kysyä tarkennuksia ja käydä 

keskustelua haastateltavan kanssa. Haastatteluiden etuna voidaan pitää myös 

sitä, että siihen voidaan valita ne henkilöt, joilla on kokemusta tutkittavasta ilmi-

östä tai tietoa aiheesta yleisesti. Haastattelu voidaan toteuttaa haastateltaville 

joko kasvokkain tai sähköisiä välineitä, kuten sähköpostia tai pikaviestin palve-

luita käyttäen. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 62–64.)  

 

Tutkimukseen käytettävät resurssit rajaavat mahdollisuuksia tutkimuksen toteut-

tamisen suhteen. Aikataulu, rahoitus sekä muut velvollisuudet määrittävät toteu-

tettavan tutkimuksen osalta mahdollisuudet, miten tutkimus on mahdollista suo-

rittaa. Tutkimusta suunniteltaessa tutkijan tehtävänä on myös määrittää tutkitta-

van ilmiön kohdejoukon laajuutta. Useinkaan suuren perusjoukon haastattelemi-

nen ei ole mahdollista, vaan tutkimukseen on valittava tietty otos. Joukon rajaus-

päätöksellä tehdään osaltaan jo tulkintaa, sillä otos voi määrittää vastausten 

luonnetta. (Laine, Bamberg & Jokinen 2007, 58.) 

 

Tässä opinnäytetyössä tutkimus on toteutettu kohdeorganisaatiolle haastatte-

luna. Ennalta määritetyt haastattelukysymykset välitettiin vastaajille Microsoft 

Forms palvelun kautta internet haastatteluna, jonka avulla haastattelukysymys-

ten vastaukset saatiin koostettua yhteen helposti. Haastattelukysymysten mää-

rittelyn tukena käytettiin opinnäytetyön teoriaosuuden herättämiä huomioita eri 

osa-alueista, mutta siten, että opinnäytetyön tutkimuskysymys ohjasi haastatte-

lukysymysten sisältöä. Tämän haastattelutavan etuna on se, että vastaajia ei 

pystytä vastausten perusteella yksilöimään, vaan vastaukset käsiteltiin anonyy-

misti. Haastattelu toteutettiin kohdeorganisaatiossa kahdeksalle henkilölle. Vas-

taajat koostuivat kohdeorganisaation avainhenkilöistä. Tutkimuksen otos rajattiin 

opinnäytetyöhön sen perusteella, että keillä organisaatiossa on riittävästi tietoa 

tulevasta hankkeesta sekä liiketoiminnasta kokonaisuutena ja siten koko henki-

löstön tai toisen näkökulman kohdejoukon valitseminen ei ollut mahdollista. 

 

2.4 Tutkimuskysymys 
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Laadullisten tutkimusten yksi haasteellisimmista ja tärkeimmistä vaiheista on tut-

kittavan tapauksen rajaaminen. Tutkittavaa tapausta on mahdollista lähteä tar-

kastelemaan useista eri lähtökohdista ja näkökulmista, joten tutkijan on kyettävä 

rajaamaan omaa tapaustaan vastaamaan omaa tavoitetilaansa. Oma tavoitetila 

muodostuu itse tutkittavasta aiheesta sekä mitä tutkimuksessa halutaan tutkia. 

Tutkimuskysymyksen tai -kysymysten valinta on tärkeä vaihe tutkimuksessa, sillä 

se määrittää mitä tutkimuksella tavoitellaan. Tutkimuskysymysten määrittely 

mahdollistaa myös itse aiheen rajausta sekä määrittelee teoreettisen viitekehyk-

sen sisältöä. (Laine, Bamberg & Jokinen 2007, 57–58.) 

 

Työelämästä lähtöisin oleva tarve tutkimukselle on yleensä luonteeltaan jatku-

vaa, sillä ala kehittyy koko ajan ja tarpeita sekä ratkaisua pitää etsiä jatkuvasti. 

Tutkimuksissa on oltava tarve, johon halutaan löytää vastauksia. Tarpeita tutki-

mukselle on verrattain helppo nostaa esiin, mutta käytäntöjä edistäviä tavoittei-

den ja tarpeiden löytämistä ei ole niin helppo toteuttaa. (Pitkäranta 2014, 51.) 

 

Tämän opinnäytetyön tutkimuskysymyksen määrittelyn tukena on käytetty opin-

näytetyön teoreettista viitekehystä, jossa on tutustuttu toiminnanohjausjärjestel-

mäprojektien onnistumistekijöihin. Tutkimuskysymyksellä pyritään saamaan ha-

vaintoja tulevaisuudessa tapahtuvasta ilmiöstä kohdeorganisaatiossa eräänlai-

sella nykytilan analysoinnilla. Tutkimuskysymyksen ja tutkimuksen tavoitteena on 

arvioida kohdeorganisaatiota kokonaisuutena suhteessa toteutettavaan toimin-

nanohjausjärjestelmäprojektiin, niiden yleisiin onnistumistekijöihin ja kuinka on-

nistunut lopputulos on saavutettavissa. 

 

Tämän opinnäytetyön tutkimuskysymys voidaan tiivistää seuraavasti: 

• Miten kohdeorganisaation toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotossa 

voidaan onnistua toiminnanohjausjärjestelmäprojektin onnistumistekijöi-

den näkökulmasta? 

 

2.5 Tutkimuksen analyysi  

 

Laadullisen tutkimuksen analyysissä aineistoa tarkastellaan usein kokonaisuu-

tena, jonka pyrkimyksenä on avata tutkijalle tietyn ilmiön rakennetta kokonaisuu-
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tena. Analyysissä on pystyttävä kuvaamaan luotettavina pidetyt sekä tutkimuk-

sessa selvitettävät mysteerit siten, ettei esitetty tulkinta ole ristiriidassa keske-

nään näiden seikkojen kanssa. Laadullinen analyysi jaetaan kahteen eri vaihee-

seen, jotka ovat havaintojen pelkistäminen ja arvoituksen ratkaiseminen. (Ala-

suutari 2011, 31–32.)  

 

Havaintojen pelkistäminen voidaan tutkimuksen analysointivaiheessa jakaa kah-

teen eri osa-alueeseen. Ensimmäisessä vaiheessa aineistoa tarkastellaan aina 

vain siitä näkökulmasta, mikä on teoreettisen viitekehyksen ja tutkimuskysymys-

ten kannalta oleellista. Käytännössä laadullisen tutkimuksen analysoinnissa nä-

kökulmia voisi olla useita, mutta teoreettiseen viitekehykseen sekä tutkimuskysy-

myksiin perustuen aineisto saadaan pelkistettyä hallittavammaksi havaintojen 

määräksi etsimällä aineistosta havaintoja yhdistäviä tekijöitä. Toisessa vaiheessa 

analyysin tarkoituksena on edelleen vähentää havaintojen määrää yhdistämällä 

havaintoja yhteisten piirteiden, nimittäjien tai sääntöjen perusteella siten, että 

nämä pätevät koko aineistoon. Havaintojen pelkistämisen ja yhdistämisen taus-

talla on ajatus, että samasta ilmiöstä on aineistossa useampia esimerkkejä. Laa-

dullisessa analyysissä on pyrkimys muodostaa sääntöjä, jotka kattavat koko ai-

neiston, jonka voidaan sanoa yhdistävän yksilöt kulttuuriin eräänlaisena kokonai-

suutena. Havaintojen yhdistämisellä ei kuitenkaan pidä pyrkiä määrittämään kes-

kivertotapauksia tai -yksilöitä, vaan yksikin poikkeus havainnoissa osoittaa, että 

havaintoja on syytä miettiä uudelleen. Yhdistelemällä tuotettujen havaintojen tu-

lee päteä poikkeuksetta alkuperäisiin havaintoihin. (Alasuutari 2011, 32–34.)  

 

Arvoituksen ratkaiseminen voidaan käytännön tasolla kuvata tulosten analysoin-

niksi ja laadullisen tutkimuksen tulosten analysoinnin tavoitteena on tuotettujen 

havaintojen ja vihjeiden perusteella muodostaa tulkinta tutkittavasta ilmiöstä. Tu-

loksia analysoitaessa, edellisessä vaiheessa muodostettuja pelkistettyjä havain-

toja tulkitaan johtolankoina, joilla voidaan viitata muuhun tutkimukseen sekä kir-

jallisuuteen. Tuloksia analysoitaessa johtolankoina ei kuitenkaan käytetä ainoas-

taan pelkistettyjä havaintoja, vaan tulosten analysoinnin tukena on koko empiiri-

nen aineisto sekä alkuperäiset havainnot ja vastaukset, jotta tutkimusongelma 

voidaan ratkaista. (Alasuutari 2011, 35–36.) 
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Laadullisten tutkimusten analysoinnissa voidaan käyttää erilaisia analysointime-

netelmiä perustuen tutkimuksen tavoitteeseen ja tarkoitukseen. Tutkittava ilmiö 

määrittää siis sitä, miten tutkimuksen havaintoja tulisi käsitellä. Yksi analysointi-

menetelmistä on tutkimusaineistosta kaavan etsimistä. Tässä menetelmässä em-

piirisestä aineistosta etsitään toistuvia sääntöjä, jotka voidaan luokitella sisäisesti 

yhtenäisiin, mutta keskenään erilaisiin sääntöihin. Sisäiset yhdenmukaisuudet 

tarkoittavat sitä, että yhteen luokiteltuna aineisto merkitsee tai tarkoittaa jotain 

tutkittavan ilmiön näkökulmasta. (Eriksson & Koistinen 2005, 30–32) Tässä opin-

näytetyössä haastattelujen perusteella saatuja tuloksia analysoidaan etsimällä 

niistä kaavoja ja yhteensovittamalla havaintoja teoriaan sekä tutkimuskysymyk-

siin. Tarkoituksena on yhteensovittaa haastattelun havainnot sekä teoriaosuuden 

havainnot siten, että analyysi tuottaa tutkimukseen lopputuloksen, joka selittää 

tutkimusongelmaa. Aineistojen analysointimenetelmänä käytetään siis aineisto-

lähtöistä analyysiä. Tutkimuksen toteutuksen laadullista osaa arvioitaessa, voi-

daan todeta, että laadullisella aineistolähtöisellä analyysillä voidaan saavuttaa 

tutkimuksellisesti yhtä merkittävää tulosta, kuin määrällisellä tutkimuksella. 

(Puusa, Juuti & Aalto 2020, 188.) 
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3 TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄ LIIKETOIMINNAN TUKENA 

 

 

Tässä luvussa esitellään toiminnanohjausjärjestelmän periaatetta ja miten sitä 

käytetään liiketoiminnan tukena. Ensin käsitellään toiminnanohjausjärjestelmää 

käsitteenä ja mitä se tarkoittaa. Tämän jälkeen tuodaan esiin toiminnanohjaus-

järjestelmän roolia liiketoiminnassa ja miksi niitä käytetään organisaatioissa niin 

laajalti. Lopuksi käsitellään käyttöönottavan organisaation kannalta toiminnan-

ohjausjärjestelmän käyttöönottoprosessia ja mitä eri vaiheita siihen kuuluu. Ku-

kin vaihe on kuvattu luvussa tarkemmalla tasolla ja tarkoituksena on esittää 

malli, jonka perusteella toiminnanohjausjärjestelmä voidaan ottaa käyttöön on-

nistuneesti.  

 

3.1 Toiminnanohjausjärjestelmä 

 

Toiminnanohjausjärjestelmät yrityksissä rakentavat tätä nykyä monien yritysten 

kivijalan, jotta he voivat toimia omalla alallaan. Toiminnanohjausjärjestelmät ovat 

organisaation liiketoiminnan operatiivinen työkalu, jossa päivittäistä työtä teh-

dään siten, että saadaan yhdistettyä hankinta tuotantoon tai myynti kirjanpitoon 

järjestelmän sisällä. Harvoin kuitenkaan on enää nykypäivänä mahdollista, että 

toiminnanohjausjärjestelmä pystyy yksistään kattamaan koko yrityksen IT infra-

struktuuria. Nykypäivänä organisaatioiden tarpeet ovat niin laaja-alaisia, ettei mi-

kään toiminnanohjausjärjestelmä yksistään pysty siihen. Tämän vuoksi toimin-

nanohjausjärjestelmiin integroidaan organisaation muita järjestelmiä siten, että 

tarvittavat tiedot siirretään muista järjestelmistä myös toiminnanohjausjärjestel-

mään. Tällaisia toiminnanohjausjärjestelmään integroitavia järjestelmiä voivat 

olla esimerkiksi varastonhallintajärjestelmät tai raportointijärjestelmät, joista tie-

toa liikutetaan järjestelmien välillä tarpeen mukaan. (Loos, Rosemann & Themis-

tocleous 2005, 381.) 

 

Yrityksen strategisella tasolla toiminnanohjausjärjestelmää määritellään kaikkien 

eri organisaatioiden yhteen integroivaksi järjestelmäksi. Toiminnanohjausjärjes-

telmä toteuttaa organisaation kaikkien eri toimintojen erillisiä toimintoja yhdessä 

järjestelmässä ja mahdollistaa organisaatioiden eri osastojen läpinäkyvyyden 
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myös muihin toimintoihin. Operatiivisella tasolla toiminnanohjausjärjestelmää voi-

daan pitää liiketoiminnan seurantaan, suunnitteluun ja toteuttamiseen tarkoitettua 

järjestelmää, jossa tieto on kerättynä yhden järjestelmän ja tietokannan sisälle. 

Jos organisaation osa käyttää omaan toimintoonsa erillistä järjestelmää, niin in-

tegroimalla nämä erilliset järjestelmät yhteen toiminnanohjausjärjestelmän 

kanssa saavutetaan usein merkittäviä kustannus- sekä aikasäästöjä, jotta tieto, 

jota organisaation osa tuottaa on saatavissa saman tietokannan sisälle. (Loh & 

Koh 2004.)   

 

Toiminnanohjausjärjestelmät ovat nykypäivän organisaatioissa yksi yleisimmistä 

käyttöönotetuista tietojärjestelmistä. Sen lisäksi, että toiminnanohjausjärjestel-

mät voivat tuoda organisaatiolle kustannussäästöjä, niin yksi tärkeimmistä toimin-

nanohjausjärjestelmän käyttöönoton syistä on, että operatiiviset toiminnot voi-

daan integroida yhteen. Organisaation toimintojen ja tietojen samaan järjestel-

mään tuominen mahdollistaa sen, että organisaation eri osilla on sama tieto käy-

tettävissä samaan aikaan. Toiminnanohjausjärjestelmä tukee organisaation liike-

toiminnan ydinprosesseja ja toimii organisaatiorakenteen kivijalkana. Nykypäi-

vänä toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotot ja valinnat voivat perustua jopa 

strategiaan parantaa organisaation kilpailukykyä. (Al-Ghofaili & Al-Mashari 

2014.) 

 

3.2 Toiminnanohjausjärjestelmät liiketoiminnassa 

 

Toiminnanohjausjärjestelmät ovat nykypäivänä monien suurten ja keskisuurten 

yritysten sekä hallitusten kulmakivi. Toiminnanohjausjärjestelmien suosion kas-

vun taustalla on useita syitä, mutta yhtenä tekijänä voidaan pitää sitä, että toimin-

nanohjausjärjestelmät nykypäivänä ovat ratkaisseet vanhojen järjestelmien puut-

teet liiketoiminnassa. Nykypäivän toiminnanohjausjärjestelmien avulla on mah-

dollista harmonisoida liiketoiminnan prosesseja parhaiden käytänteiden mu-

kaiseksi, jotka mahdollistavat suuria kehitysaskeleita yrityksen suorituskyvyssä. 

Toiminnanohjausjärjestelmät tehostavat myös ihmisten tekemiä manuaalisia työ-

vaiheita ja mahdollistavat integraatiot muihin ulkoisiin järjestelmiin, jolloin liiketoi-

minnan tiedot saadaan kaikkiin järjestelmiin ja eri osastojen tiedoksi samanaikai-

sesti. (Grabot ym. 2008, 1–2.)  
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Yritykset, jotka implementoivat toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönsä pyrkivät 

kontrolloimaan omaa toimintaansa standardoitujen prosessien sekä formalisoitu-

jen toimintamallien avulla. Toiminnanohjausjärjestelmät vastaavasti tarjoavat työ-

kalut liiketoiminnan tietojen prosessoimiseksi sekä jakamiseksi eri osastojen vä-

lillä. Toiminnanohjausjärjestelmät tarjoavat liiketoiminnalle valtavan määrän tie-

toa päivittäisen päätöksenteon tueksi sekä keinot toteuttaa liiketoiminnan proses-

sit mahdollisimman tehokkaasti. Kuviossa 2 kuvataan liiketoiminnan prosessia 

organisaatiossa, jossa on käytössä toiminnanohjausjärjestelmä. Kuva osoittaa, 

että ERP, joka on lyhenne toiminnanohjausjärjestelmästä, toteuttaa esimerkki-

prosessin vaiheen osia, mutta osa vaiheista on edelleen organisaation omalla 

vastuulla eikä niitä voida toteuttaa automaattisena. Toiminnanohjausjärjestel-

mien hyötynä liiketoiminnassa voidaan nimenomaan pitää sitä, että niiden avulla 

voidaan myös toteuttaa tiettyjä työvaiheita automaattisesti. Näiden työvaiheiden 

manuaalisen toteuttamisen luopumisella organisaation on mahdollista vapauttaa 

työaikaa muihin työtehtäviin. (Grabot ym. 2008, 119–122.) 

 

 

Kuvio 2. Liiketoiminnan prosessin työnkulku toiminnanohjausjärjestelmässä 
(Grabot ym. 2008, 122.) 

Toiminnanohjausjärjestelmät ovat laajoja ja kompleksisia järjestelmiä, jotka 

muokkaavat yrityksessä tehtäviä työvaiheita sekä organisaatiorakennetta. Toi-

minnanohjausjärjestelmän käyttö organisaatiossa väistämättä vaatii tehtävien 

prosessien tutkimista aika ajoin ja mahdollistaa niiden kehittämisen, kun proses-

sien tuntemus on korkealla tasolla. Toiminnanohjausjärjestelmän avulla on mah-

dollista myös havaita eroavaisuuksia organisaation oikeiden toimintamallien ja 

toiminnanohjausjärjestelmien standardimallien välillä. Toiminnanohjausjärjestel-

mät organisaatiossa tuovat mukanaan mahdollisuuden ja vaatimuksen organi-

saation jatkuvalle kehittymiselle. Jatkuvan kehityksen mallin avulla organisaation 

on mahdollista saavuttaa kilpailuetua kovenevilla markkinoilla, joissa pienistäkin 

hyödyistä ja parannetuista toimintamalleista on mahdollista hyötyä taloudellisesti. 

(Grabot ym. 2008, 8–10.)  
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3.3 Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottoprosessi 

 

Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottavan yrityksen näkökulmasta käyttöön-

ottoprosessi voidaan jakaa neljään eri vaiheeseen, jotka etenevät kronologisesti 

organisaatiossa vaiheesta seuraavaan. Jokainen vaihe voidaan jakaa vielä tar-

kemmalle tasolle, mitä vaihe pitää sisällään. Kuviossa 3 on kuvattu toiminnanoh-

jausjärjestelmän käyttöönottavan yrityksen elinkaarimallia. Seuraavissa kappa-

leissa eri vaiheet on käyty läpi tarkemmalla tasolla. (Kettunen & Simons 2001, 

24.) 

 

 

Kuvio 3. Loppukäyttäjäyrityksen tietojärjestelmän käyttöönottoprosessin elin-
kaari. (Kettunen & Simons 2001, 24.) 

 

3.3.1 Strategiasuunnittelu organisaatiossa 

 

Yrityksen strategian avulla pyritään saavuttamaan yrityksen itselleen asettamat 

taloudelliset sekä kehittymistavoitteet. Strategia määrittää yrityksen sisäisille ja 

ulkoisille tekijöille sekä niiden välisille vuorovaikutussuhteille toimintaympäristön, 

jonka puitteissa toimitaan. Strategisen suunnittelun avulla yritys määrittää oman 

liiketoimintansa sisällön ja tavoitteet tulevaisuudelle. Onnistunut strategiasuun-

nittelu vaatii organisaatiolta kyvyn ja halun sisäistää ja soveltaa strategiaa käy-
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täntöön suunnittelun jälkeen. Pelkkä strategiasuunnittelu ei takaa yritykselle me-

nestystä, vaan strategiaa pitää myös pystyä toteuttamaan ja suunnittelun lähtö-

kohtana tulisi olla tavoitteet eikä keinot. (Kamensky 2015.) 

 

Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottoprosessin ensimmäisenä vaiheena 

voidaan pitää yrityksen strategiasuunnittelua, jossa tuodaan esiin tietojärjestel-

mien rooli yrityksen strategiassa. Strategiasuunnittelussa liiketoiminnan strategia 

ja järjestelmätekninen strategia tulee erottaa toisistaan, mutta niitä on syytä to-

teuttaa rinnakkain, jotta yritys muodostaa tavoitteet tietojärjestelmien hyödyntä-

misen näkökulmasta. Uuden tietojärjestelmän hankinta yrityksessä vaatii strate-

gista näkökulmaa ja tavoitetta ennen kuin hankintapäätöstä pitäisi tehdä. Ylei-

sesti voidaan sanoa, että tietojärjestelmien elinkaari on verrattain pitkä, jolloin 

systemaattinen suunnittelu ja strategia ovat välttämättömiä vaiheita, jotta uuden 

tietojärjestelmän hankinta tukee varmasti tulevaisuuden tavoitteita. (Kettunen & 

Simons 2001, 24–25.) 

 

3.3.2 Toiminnanohjausjärjestelmän suunnittelu ja valinta 

 

Toiminnanohjausjärjestelmän suunnittelu ja valinta ovat yrityksen strategiasuun-

nittelun jälkeen toinen vaihe järjestelmän käyttöönottoprosessissa. Suunnittelu- 

ja valintaprosessi on esivaihe ennen järjestelmän käyttöönottoa, jonka tärkeyttä 

ei voi olla korostamatta. Keskeistä toiminnanohjausjärjestelmän suunnittelussa ja 

valinnassa on määritellä ensin organisaation näkökulmasta järjestelmän toimin-

nallisuusvaatimukset. Toiminnanohjausjärjestelmän vaatimusten näkökulmasta 

on ensin pystyttävä määrittelemään organisaation sen hetkiset toiminnot ja pro-

sessit sekä huomioida strategian vaikutukset siten, että valittavien järjestelmien 

joukkoon huomioidaan vain sellaiset järjestelmät, jotka tukevat näitä vaatimuksia. 

Organisaation itse toteuttamat määrittelyt edesauttavat myös järjestelmätoimitta-

jien kanssa neuvoteltaessa ymmärtämään toistensa tarpeita. (Kettunen & Si-

mons 2001, 25.) 

 

Toiminnanohjausjärjestelmän valinnan tavoitteena yritykselle tulisi olla löytää toi-

minnanohjausjärjestelmä, joka pystyy järjestelmän näkökulmasta paikkaamaan 

organisaation ongelmakohdat sekä järjestelmätoimittaja, joka on kykenevä to-
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teuttamaan käyttöönoton mahdollisimman jouhevasti. Järjestelmää käyttöönotta-

van yrityksen näkökulmasta haasteita valinnalle muodostavat omien vaatimusten 

ymmärryksen puute, kompleksiset liiketoimintaprosessit, järjestelmätoimittajien 

korkea lukumäärä, projektin korkeat kustannukset, organisaation muutosvasta-

rinta sekä järjestelmän tekninen kyvykkyys suhteessa liiketoimintaan. Yrityksen 

tulisi kartoittaa omat tarpeensa niin hyvin suunnitteluvaiheessa, että näiltä haas-

teilta vältytään ennen kuin edetään järjestelmätoimittajien kanssa neuvotteluihin 

ja tarjouspyyntökierroksiin. Yrityksen näkökulmasta järjestelmän valinta voidaan 

tehdä joko yrityksen johdon vetämänä, yrityksen IT-osaston vetämänä, yrityksen 

osastojen välisellä yhteistyöllä tai kaikkien edellä mainittujen mallien yhdistele-

mänä. Toiminnanohjausjärjestelmän valintaprosessi koostuu neljästä eri vai-

heesta. Ensin määritellään vaatimukset uudelle järjestelmälle, toisena määritel-

lään parhaiden ehdokkaiden lista, kolmanneksi tehdään lopullinen valinta järjes-

telmästä ja viimeisenä vaiheena siirrytään käyttöönoton suunnitteluun. 

(Parthasarthy 2007, 30–32.)  

 

3.3.3 Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto 

 

Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottoprosessin kolmannella vaiheella tar-

koitetaan valitun järjestelmän implementointia, parametrien määrittelyä ja tietojen 

siirtoa vanhasta järjestelmästä uuteen järjestelmään. Käyttöönottovaiheeseen 

liittyy usein myös uuden järjestelmän mahdolliset räätälöinnit vastaamaan yrityk-

sen sellaisia tarpeita, joita uusi järjestelmä ei standardiratkaisuillaan tue. Yritys-

ten tulisi pyrkiä minimoimaan uuden järjestelmän räätälöintiä ja lähtökohtaisesti 

pyrkiä uudelleenorganisoimaan omia prosessejaan vastaamaan järjestelmän 

vaatimuksia. Onnistuneen käyttöönoton kannalta on myös oleellista osallistaa 

koko organisaatio mukaan projektiin koulutusten ja uuden järjestelmän testauk-

sen avulla. Käyttöönottovaiheen viimeisenä vaiheena voidaan pitää uuden järjes-

telmän tuotantokäyttöön siirtymistä. Tuotantokäyttöön siirtymistä pidetään usein 

käyttöönottoprojektien kriittisimpänä vaiheena, koska tuossa hetkessä realisoituu 

usein projektin onnistuminen. (Kettunen & Simons 2001, 25.)  

 

Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottoprojekteista kuullaan usein mediassa 

vain epäonnistuneina hankkeina, joissa projektin toteutus ei ole ollut aikatau-
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lussa, budjetissa tai sillä ei ole saavutettu niitä hyötyjä, joita tavoiteltiin. Tutkimus-

ten mukaan onnistuneissa käyttöönotoissa muutosjohtamisen sekä organisaa-

tion kouluttamisen rooli korostuu, jopa projektinhallinnan tai järjestelmän teknis-

ten osa-alueiden edelle. Onnistuneen käyttöönoton toteuttaakseen organisaation 

on hallittava organisaation odotuksia uudesta järjestelmästä. Organisaatiolla tu-

lee olla realistinen odotusarvo siitä, mitä uusi järjestelmä heille tarjoaa ja mahdol-

listaa. Yrityksen johdolla ei välttämättä aina ole syvää ymmärrystä tietojärjestel-

mistä ja uuden järjestelmän käyttöönoton kannalta on äärimmäisen tärkeää, että 

toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotolla on johdon täysi tuki. Jotta onnistunut 

käyttöönotto voidaan organisaatiossa toteuttaa, niin käyttöönottoprojektissa tulee 

olla projektipäällikkö, joka on kyvykäs toteuttamaan projektin. Projektipäällikön 

on kyettävä toteuttamaan projekti aikataulussaan ja taloudellisten vaatimusten 

osoittamalla tavalla. Projektipäällikön pitäisi pystyä osoittamaan aitoa innostusta 

projektia kohtaan, jotta mahdollinen muutosvastarinta on käännettävissä haluksi 

muuttua. Onnistuneen käyttöönoton edellytyksenä on myös projektiryhmän riit-

tävä osaamistaso ja kokemus, jonka avulla organisaatio voidaan kouluttaa uuden 

järjestelmän käyttöön. (Parthasarthy 2007, 36–42.) 

 

3.3.4 Toiminnanohjausjärjestelmän jatkuva kehittäminen 

 

Toiminnanohjausjärjestelmien käyttöönottoprosessin viimeisenä vaiheena voi-

daan pitää uuden järjestelmän valmiuksien ylläpitämistä sekä kehittämistä. Jär-

jestelmän kehittämisessä tulee huomioida järjestelmän tekninen näkökulma sekä 

liiketoiminnan näkökulma. Jatkuvan kehittämisen osana pidetään myös organi-

saation henkilöstön osaamisen kehittämistä. Toiminnanohjausjärjestelmien nä-

kökulmasta kehittäminen voi tarkoittaa uusien järjestelmäpäivityksien tekemistä 

tai kokonaan uusien toiminnallisuuksien käyttöönottamista järjestelmässä. Jat-

kuva kehittyminen pitäisi nähdä yrityksen näkökulmasta osana koko yrityksen toi-

mintaa, eikä pelkästään osana järjestelmien kehittämistä. (Kettunen & Simons 

2001, 25–26.)  

 

Toiminnanohjausjärjestelmät kokonaisuutena ovat verrattain monimutkainen ko-

konaisuus, joiden olemassa olevien ominaisuuksien kehittäminen tai kokonaan 

uusien ominaisuuksien käyttöönotto, vaatii suunnitelmallista lähestymistapaa. 

Toiminnanohjausjärjestelmät on rakennettu yrityksen tai organisaation todellisen 
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toiminnan perusteella ja mitä paremmin järjestelmä sekä organisaation toiminta 

vastaavat toisiaan, niin sitä paremmin järjestelmä myös toimii. Toiminnanohjaus-

järjestelmää kehitettäessä on pidettävä mielessä samat lainalaisuudet kuin aika-

naan järjestelmää valittaessa eli on ymmärrettävä oma liiketoiminta ja sen pro-

sessit riittävän hyvin, jotta kehitettäessä järjestelmä pystyy vastaamaan siihen 

todelliseen tarpeeseen. (Kettunen & Simons 2001, 157–159.)  
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4 MUUTOSJOHTAMINEN 

 

 

Tässä luvussa käsitellään muutosjohtamisen peruspiirteitä sekä niiden erityis-

piirteitä ja -tarpeita toiminnanohjausjärjestelmäprojekteissa. Aluksi esitetään 

mitä muutoksella yleisesti tarkoitetaan ja mitä se tarkoittaa organisaatiossa. Tä-

män jälkeen esitellään muutokseen johtamisen keinoja sekä elementtejä onnis-

tuneen muutoksen läpiviemiseksi. Lopuksi käsitellään muutosjohtamisen erityis-

piirteitä erityisesti toiminnanohjausjärjestelmäprojektien näkökulmasta. 

 

4.1 Muutos 

 

Työntekijälle tai ihmiselle yleensä muutos merkitsee aina jostain luopumista. 

Muutoksen vaikeus usein johtuu siitä, että luopumiselle ei ole varattu tarpeeksi 

aikaa. Jotta on mahdollisuus ja edellytys omaksua jotain uutta, on kuitenkin kyet-

tävä luopumaan vanhasta osittain tai joissain tapauksissa jopa kokonaan. Jotta 

muutokseen olisi mahdollista sitoutua, niin on ehdottoman tärkeää, että yksilöllä 

on mahdollisuus käsitellä muutokseen liittyvät asiat. Vanhasta luopuminen ei ta-

pahdu yhdessä yössä vaan vaatii aikaa ja päättäväisyyttä. (Ponteva 2010, 24.) 

 

Kuviossa 4 esitetään havainnollistaen muutoksen eri vaiheiden ilmentymistä or-

ganisaation jäsenillä tasoista riippumatta sekä keinoja esimiehelle tai muutok-

sesta vastaavalle henkilölle niiden hallitsemista varten. Muutoksen vaiheet ja hal-

linnan keinot organisaatiossa on jaettavissa neljään osaan ja kuvio 4 havainnol-

listaa keskellä työntekijän näkökulmasta vaiheen, joka muutoksessa on käsillä ja 

omaksuttavana.  
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Kuvio 4. Muutoksen vaiheet ja hallinnan keinot (Ponteva 2010, 25.) 

 

Muutoksen tavoitteena on yleensä saavuttaa organisaatiolle jotain merkittävää 

hyötyä ja jotta se voidaan saavuttaa, on organisaation kyettävä sitoutumaan sii-

hen määrätietoisesti ja suunnitelmallisesti. Organisaation kehittämisessä, on sit-

ten kyse prosesseista tai järjestelmistä, on pyrittävä järjestelmällisyyteen. Mää-

rätietoisesta ja suunnitelmallisesta suunnittelusta huolimatta kehityksen toteut-

tamiseen mahtuu kaaoksen elementtejä. Kaaos voi olla useissa muutoksissa 

välttämätön vaihe, jossa syntyy muutoksen kannalta parhaita ja eteenpäin vie-

viä ratkaisuja. Kaaos ei ole muutosprosessille pysyvä vaihe, jos muutoksen 

tarve on aito ja päätökseen muutoksesta osallistetaan koko organisaatio. Kun 
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visio on kaikkia innostava, niin merkitys kaikille kirkastuu. Sitoutunut organisaa-

tio on valmis luopumaan vanhasta ja tavoitteiden ollessa korkealla uudet toimin-

tatavat on mahdollista omaksua. (Tuominen 2004, 13.) 

 

4.2 Muutokseen johtaminen 

 

Organisaation kehittämistä ei voida toteuttaa ainoastaan suunnitelmien avulla, 

eikä muutos tapahdu johdon tavoitteiden ja suunnitelmien määrittelystä. Jotta or-

ganisaation on mahdollista kehittyä, on muutosta johdettava, mutta ilman tavoit-

teita ja suunnitelmaa, ei muutos tapahdu itsestään. Organisaation kyky muuttua 

vaatii johtajuutta ja hyvä johtaminen on yksinkertaista, aitoa ja lähtee sydämestä. 

Hyvän muutosjohtamisen elementtejä ovat muun muassa: visio, halu muuttua, 

kyky kuunnella ja haastaa, organisaation sitouttaminen sekä läpinäkyvä viestintä. 

(Tuominen 2004, 43.)  

 

Yksilöitä ei voi pakottaa innostumaan muutoksesta, vaan halu muuttumiselle pi-

tää lähteä jokaisesta yksilöstä itsestään. Esimiehellä, projektin johdolla tai henki-

löstöhallinnon työntekijöillä on mahdollisuus herättää muutoksen kohteena ole-

vien työntekijöiden intoa tapahtuvasta muutoksesta. Olennaista on, että muutok-

sen jälkeen työntekijä näkee oman panoksensa ja roolinsa osana organisaation 

tulevaisuutta ja siten ymmärtää, että muutos on osa organisaation kehittymistä. 

Jotta työntekijöille muodostuu muutoksesta mahdollisimman positiivinen kuva 

sekä turvallinen näkymä tulevaisuudesta, niin viestintä nousee suureen rooliin. 

Johdon sekä kaikkien muiden viestinnästä vastaavien on viestinnällään pidettävä 

yhtä ja samaa linjaa muutoksesta. On pyrittävä korostamaan muutoksen myön-

teisyyttä sekä organisaation kehittymistä muutoksen vaikutuksesta. Työntekijä, 

joka näkee muutoksen positiivisena sekä ymmärtää, että muutos ei vaikuta hä-

nen asemaansa organisaatiossa, on sitoutunut organisaatioon. Työntekijän sisäi-

nen motivaatio on loppujen lopuksi avain muutoksesta innostumiseen. Olen-

naista työntekijän motivaation kasvattamiseen on työntekijän hyvinvoinnin lisää-

minen. Hyvinvoiva työntekijä näkee organisaation sekä muutokset positiivisem-

min ja sitä kautta työntekijä todennäköisemmin on innostuneempi muutoksesta 

kuin pahoinvoiva työntekijä. (Ponteva 2010, 18–19.) 
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Muutosprosessia edeltävään aikaan liittyy monesti vaihe, joka voidaan nähdä 

työntekijän näkökulmasta ristiriitaisena. Kyseisessä vaiheessa muutokseen liit-

tyvä levottomuus lisääntyy, organisaatioiden eri tasojen väliset erot lisääntyvät 

sekä huhut lisääntyvät. Edellä kuvatun vaiheen kestäessä liian pitkään, ristiriita 

saa aikaan muutoksen, jolla voi olla lamaannuttava vaikutus. Esimiehellä on suuri 

rooli tämän vaiheen purkamisessa viestimällä oikea-aikaisesti faktapohjaista tie-

toa työntekijöille. Työntekijät ovat kykeneviä hyväksymään muutoksen vasta sen 

jälkeen, kun he ovat käsitelleet muutokseen liittyvät asiat perinpohjaisesti. Esi-

mies, joka kykenee viemään muutoksen onnistuneesti maaliin, ansaitsee työnte-

kijöiden luottamuksen ja on työntekijöiden parissa luotettu viemään myös uusia 

muutoksia läpi. (Ponteva 2010, 23–24.) 

 

Muutosta johdettaessa on erittäin tärkeää kuunnella koko organisaatiota heidän 

näkemyksistään sekä haluistaan. Muutoksen läpivienti on organisaatiolle kivutto-

mampaa, kun kaikki organisaation jäsenet kokevat tulleensa kuulluksi, eikä muu-

tos tule annettuna suoraan johdolta. Johtajan osoittaessa olevansa itse myös ha-

lukas kehittymään sekä muuttumaan, organisaation halu muuttua kasvaa saman-

aikaisesti. Hyvä muutosjohtaja löytää organisaatiosta työntekijät, jotka ovat ky-

vykkäitä sekä halukkaita ottamaan vastaan muutoksen mukanaan tuoman haas-

teen.  (Tuominen 2004, 48–54.) 

 

4.3 Muutoksen onnistumistekijät 

 

Parhaatkaan suunnitellut muutokset eivät toteudu sellaisenaan kuten suunnitel-

mat ovat tehty, eivätkä ne organisaation kannalta toteudu riittävän aikaisessa vai-

heessa luodakseen organisaatiolle merkittävää kilpailuetua. Muutoksen onnistu-

misen kannalta on ymmärrettävä, että täydellistä suunnitelmaa ei ole olemassa, 

vaan suunnitelmaa tulee jalostaa koko muutosprosessin ajan. Muutosprosessin 

kannalta merkittävämpi hyöty organisaatiolle saavutetaan onnistuneella toteutuk-

sella, kuin täydellisellä suunnitelmalla. Organisaation merkittävimmät muutos-

hankkeet ovat pitkäaikaisia prosesseja, joiden aikana sekä sisäiset että ulkoiset 

olosuhteet muuttuvat. Muutosprosessissa kaikkien tehtävä on toteuttaa tehtyä 

suunnitelmaa, mutta on myös tunnistettava milloin suunnitelmasta olisi hyvä poi-

keta. Kun poikkeamia kohdataan, pitää uskaltaa muokata suunnitelmaa yhdessä 

muiden kanssa. (Tuominen 2004, 71–73.) 
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Organisaatioissa toteutettavat muutokset kohtaavat toisinaan myös muutosvas-

tarintaa organisaation taholta. Muutosjohtamisessa olennainen kysymys on, mi-

ten muutosvastarinnan yli on mahdollista päästä. Muutosvastarinnan hallitsemi-

sessa nousee esiin kaksi periaatetta. Vanhalla tavalla toimimisen tuskan täytyy 

olla suurempi kuin uuden oppimisen tuskan ja uuden oppimisen tuskaa täytyy 

pyrkiä keventämään ennemmin kuin lisätä vanhan toimintamallin tuskaa. Uutta 

toimintamallia oppiva organisaatio täytyy vakuuttaa siitä, että poisoppimisen 

tuska sekä uuden oppiminen on mahdollista, hyödyllistä ja sen toteuttamiseen on 

riittävä määrä aikaa ja resursseja. (Schein 2009.) 

 

Muutosprosessissa viestinnällä on alusta loppuun saakka äärettömän tärkeä rooli 

muutoksen onnistumisen ja toteuttamisen kannalta. Viestinnän tulee olla osa 

kaikkia muutosprosessin toimenpiteitä. Viestinnän rooli muutoksen yhteydessä, 

on tukea organisaatiota saavuttamaan tavoitteensa muutosprosessissa ja sen 

avulla voidaan lievittää muutoksen aiheuttamaa pelkoa ja mielipahaa organisaa-

tiossa. Hyvän viestinnän kulmakiviä on esitetty seuraavassa: 

• Viestinnän tulee olla totta ja samanlaista kaikille sidosryhmille 

• Läheltä lähelle viestintä on oleellista ja sen tulee olla samanlaista eri orga-

nisaatiotasoille 

• Viestintää tulee toistaa runsaasti 

• Epävarmoissa tilanteissa viestitään lisää tietoa ja monimutkaisissa tilan-

teissa tarjotaan mahdollisuutta keskustella muutoksesta 

Muutosprosessin viestinnässä on kiinnitettävä huomiota siihen, että viesti on sel-

keä ja johdonmukainen edellisen viestinnän kanssa, jotta mahdolliset huhut eivät 

ala kiertämään. Viestinnällä tulee tavoittaa oikeat henkilöt, jotta he voivat arvioida 

muutosta omalta kannaltaan ja heille pitää pystyä vastaamaan mitä muutos hei-

dän kohdallaan tarkoittaa. Henkilöille on myös mahdollistettava keskustelut saa-

mastaan viestistä ja on oleellista, että keskustelutilaisuuksissa on mukana hen-

kilöitä, joilta tarvittaessa saa lisää tietoa. (Valpola 2004, 62–64.) 

 

4.4 Muutosjohtaminen toiminnanohjausjärjestelmäprojektissa 

 

Muutoksen onnistuneen läpiviennin taustalla on useita eri ajureita, jotka tunnista-

malla on mahdollista viedä läpi onnistunut toiminnanohjausjärjestelmäprojekti. 
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Toiminnanohjausjärjestelmäprojektin onnistumisen edellytyksenä on, että projek-

tilla on organisaation johdon sitoutuminen sekä tuki projektille. Johdolla on omalla 

toiminnallaan ja viestinnällään mahdollisuus vaikuttaa siihen, miten organisaatio 

tulee muutoksen ottamaan vastaan. Ilman johdon tukea ja sitoutumista muutosta 

on äärimmäisen haastavaa jalkauttaa muulle organisaatiolle. (Aladwani 2001, 

266–275.)  

 

Toiminnanohjausjärjestelmäprojekteja toteutettaessa tulee ymmärtää organisaa-

tiossa työskentelevien ihmisten ajatusmaailmaa. On hyvin yleistä, että toiminnan-

ohjausjärjestelmien hyödyistä organisaatiolle nostetaan esiin esimerkiksi auto-

maatioasteen nostaminen järjestelmässä. Organisaation jäsenet voivat täten ko-

kea toiminnanohjausjärjestelmäprojektin negatiivisena, sillä he pelkäävät sen vie-

vän heidän työpaikkansa. Toisaalta organisaation osat voivat myös vastustaa toi-

minnanohjausjärjestelmän käyttöönottoa, koska se tarkoittaa, että heidän tulee 

todennäköisesti muuttaa totuttuja työtapoja ja uuden opettelu tuottaa tuskaa. Toi-

minnanohjausjärjestelmäprojekteihin kohdistuvaa muutosvastarintaa tulee pro-

jekteissa lähestyä käytännönläheisin toimintamallein. Organisaatiosta on tunnis-

tettava ne henkilöt tai osastot, jotka todennäköisesti kokevat muutosvastarintaa 

ja on tehtävä etukäteen suunnitelma, miten tilanne voidaan estää ja muuttaa mo-

tivaatioksi sekä haluksi muuttua. (Aladwani 2001, 266–275.)  

 

Tunnistaakseen muutosvastarinnan ajurit johdon tulee ymmärtää taustat parem-

min. Tehdäkseen suunnitelman muutosvastarinnan varalle on ymmärrettävä, 

mitkä ovat tämän ryhmän tarpeet, mitä uskomuksia ja arvoja heillä on sekä eri-

tyisesti mitkä heidän halunsa uuden järjestelmän suhteen ovat. Uskomusten ja 

arvojen kartoitusten perusteella on määriteltävissä ajurit, jotka voivat nostaa ryh-

män halukkuutta muuttua. Yksi mahdollinen keino muutosvastarinnan kitke-

miseksi on viestinnän kohdentaminen tälle ryhmälle siten, että viesti sisältää esi-

merkiksi kuvauksia toiminnanohjausjärjestelmien hyödyistä sekä korostusta, ettei 

kenenkään työpaikat ole uhattuina. Viestinnän osalta on otettava huomioon, ettei 

vastaavasti loppukäyttäjien odotukset uudesta järjestelmästä kasva liian suuriksi. 

Toinen viestinnän keino on viestiä kohderyhmälle, miten uusi järjestelmä toimii. 

Loppukäyttäjät ovat yleensä vastaanottavaisempia, kun he ymmärtävät mitä 

mahdollisuuksia uusi järjestelmä antaa heille ja miten uusi järjestelmä vaikuttaa 

juuri heidän työhönsä. (Aladwani 2001, 266–275.) 
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Uuden järjestelmän hyväksyntään organisaatiossa vaikuttaa myös hyvin vahvasti 

kunkin käyttäjän oma kokemus uudesta järjestelmästä. Hyvin harvoin käyttäjät 

ovat kiinnostuneita uuden järjestelmän käyttöönoton yhteydessä teknisistä mah-

dollisuuksista, kuin vastaavasti heidän omasta käyttökokemuksestaan. Onnistu-

akseen muutoksen jalkauttamisessa organisaatiossa, on projektissa ehdotto-

masti käytettävä aikaa loppukäyttäjien koulutukseen ja osaamisen lisäämiseen, 

jolloin heidän käyttökokemuksensa on alkanut karttua ennen järjestelmän viral-

lista käyttöönottoa. Toiminnanohjausjärjestelmän toteutukseen liittyen on äärim-

mäisen tärkeää ottaa mukaan projektiin myös loppukäyttäjiä, jolloin heidän tar-

peensa tulee jo suunnitteluvaiheessa kuultua ja otettua huomioon. Kun uuden 

järjestelmän käyttökokemus on käyttöönoton yhteydessä jo ehtinyt karttua ja lop-

pukäyttäjien tarpeita on tuotu uuteen järjestelmään, niin käyttäjät pystyvät omak-

sumaan uuden järjestelmän paremmin omakseen. (Aladwani 2001, 266–275.)  

 

Organisaatioissa on yleensä tunnettuja yksilöitä, joita voidaan pitää mielipidejoh-

tajina ja muutoksen onnistuneen läpiviennin mahdollisuutena on myös pyrkiä 

saamaan uudelle järjestelmälle näiden henkilöiden hyväksyntä ja tuki. Näiden 

henkilöiden mielipiteellä ja näkemyksellä on yleensä organisaatiossa korkea arvo 

muiden organisaation jäsenien keskuudessa ja heitä kuunnellaan. Heidän hyväk-

syntänsä ja tuen avulla muu organisaatio voi helpommin omaksua muutoksen 

myös omakseen ja sitoutua siihen. Mielipidejohtajien tuen saamiseksi voi olla tar-

peen osallistaa nämä henkilöt mukaan projektiin, jolloin he pääsevät vaikutta-

maan myös päätöksentekoon ja siten kokevat entistä vahvemmin olevansa osa 

muutosta. (Aladwani 2001, 266–275.)  

 

Organisaation kykyyn ottaa vastaan uusi toiminnanohjausjärjestelmä vaikuttaa 

myös ajankohta, jolloin uusi järjestelmä heille esitellään. Muutosjohtamisen nä-

kökulmasta on siis tarkkaan mietittävä, mikä on se oikea hetki, jolloin organisaatio 

on valmis järjestelmän esittelylle. Tätä arvioitaessa on havainnoitava, onko jär-

jestelmää kohtaan muodostunut jo positiivista asennoitumista vai onko vastaan-

ottajat negatiivisena muutosta kohtaan. Onnistuneen muutoksen läpiviemiseksi 

on ensin toteutettava muutosjohtamisen keinoja edellisissä kappaleissa kuvatuin 

keinoin ja järjestelmä voidaan esitellä organisaatiolle vasta näiden vaiheiden jäl-

keen. (Aladwani 2001, 266–275.)  
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Kuvio 5. Muutosjohtamisen prosessi toiminnanohjausjärjestelmäprojektissa 
(Aladwani 2001, 266–275.)  

Kuviossa 5 osoitettu muutosjohtamisen prosessi toiminnanohjausjärjestelmäpro-

jektissa, on yksi keino johtaa muutosta projekteissa ja saavuttaa prosessin avulla 

onnistunut lopputulos. Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto vaatii onnistu-

akseen oikeanlaista strategiaa, jossa on tunnistettu kunkin organisaation omat 

tunnusmerkit ja vaatimukset. Suunnitellun strategian toteuttaminen vähentää, 

ellei poista kokonaan organisaation muutosvastarintaa, kun muutosjohtaminen 

on suunniteltu ennalta ja organisaatiokohtaisesti.  
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5 PROJEKTITYÖ 

  

 

Tässä luvussa esitellään projektityötä ja projekteihin kuuluvia erityispiirteitä. Lu-

vun tarkoituksena on esitellä kirjoittajan omasta näkökulmasta aihealueita, joita 

kokemukseen perustuen projektityöstä halutaan korostaa lukijalle. Näiden koko-

naisuuksien lisäksi projektityöhön kuuluu paljon muitakin osa-alueita, mutta kir-

joittajan omaan kokemukseen perustuen nämä osa-alueet ovat sellaisia, joihin 

erityisesti kannattaa kiinnittää projektityössä huomiota. 

 

Projektitoiminnan avulla organisaation on mahdollista kehittää omaa nykytilaansa 

kohti strategian tai vision avulla ymmärrettyä tavoitetilaa. Organisaatioissa toteu-

tettavien projektien avulla voidaan pyrkiä alentamaan kustannuksia, varmista-

maan laatua, parantamaan kilpailukykyä, kehittämään organisaatiota uuteen 

suuntaan ja niin edelleen. Onnistuneiden projektien taustalla projektin tavoitteet 

sekä tarkoitus ovat selkeinä koko organisaatiolle koko projektin ajan ja projekti-

ryhmä sekä keskeiset sidosryhmät työskentelevät sitoutuneesti kohti tavoitetta. 

Projektityön käynnistämisen taustalla on organisaatiossa tunnistettu tarve, joka 

on organisaatiolle kirkastunut oman strategian, markkinatilanteen, kriisin tai 

muun vastaavan myötä. Oman organisaation sisällä toteutettavan kehittämispro-

jektin tavoitteena on usein parantaa organisaation toiminnan tuottavuutta ja te-

hokkuutta. Toimintaa kehittävien projektien osalta keskeiseen osaan nousee 

usein muutoksenhallinta sekä johtaminen. Onnistunut projekti ei itsessään riitä, 

vaan sen tavoite sekä lopputuotos on saatava juurtumaan organisaatioon. (Män-

tyneva 2016, 9–12.) 

 

5.1 Projektin elinkaari 

 

Projektin elinkaaren kuvaamisen avulla on helpompi saada kokonaiskäsitys pro-

jektista, joka muuten voi olla vaikea hahmottaa. Projektien kesto vaihtelee hank-

keen koon mukaan, mutta kuitenkin jokaisessa projektissa on aloitus- ja päätty-

misajankohta. Projektin elinkaari voidaan jakaa useampaan eri vaiheeseen ja vai-

heet eroavat toisistaan toimintojen, ominaisuuksien sekä työskentelytapojen 

osalta. Projektin elinkaari voidaan jakaa valmistelu-, suunnittelu-, toteutus- ja 
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päätösvaiheeseen. Kuviossa 6 esitetään esimerkkikuvaus projektin elinkaaren eri 

vaiheista ja eri vaiheisiin oletetusta työmääräarviosta. (Mäntyneva 2016, 15.) 

 

 

Kuvio 6. Projektin elinkaaren vaiheet suhteessa työmäärään (Mäntyneva 2016, 
16.) 

Käynnistääkseen projektin, organisaatiossa on tunnistettu tarve, joka määrittää 

projektin laajuuden sekä kohdistumisen organisaation eri osa-alueisiin. Projek-

tien valmisteluvaiheet ovat riippuvaisia projektin laajuudesta sekä toimintaympä-

ristöstä. Jos kyseessä on organisaation sisäinen kehityshanke, niin organisaatio 

tekee itse päätöksen hankkeen käynnistämisestä. Hyvin toteutetulla valmistelu-

vaiheella organisaatio helpottaa siirtymää varsinaiseen projektin suunnitteluvai-

heeseen. Valmisteluvaiheen päätteeksi organisaatio tekee päätöksen projektin 

toteuttamisesta, jolloin projekti suunnitellaan yksityiskohtaisesti laajuudeltaan 

sekä tarkoitukseltaan ja tavoitteeltaan. Suunnittelun tavoitteena on selvittää rat-

kaisumallit asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Ratkaisumallien perusteella 

tehdään päätös aikataulun sekä taloudellisen näkökulman kannalta parhaalle 

projektin toteutus vaihtoehdolle. Suunnittelussa tulee huomioida projektiin koh-

distettavat resurssit, aikataulu, kustannukset sekä projektiin kohdistuvat riskit 

niin, että projekti saadaan toteutettua suunnitelman mukaisesti. Toteutusvai-

heessa toteutetaan suunniteltu projekti suunnitelman mukaisesti, mutta kuitenkin 

siten, että suunnitelmaa voidaan tarvittaessa kesken toteutuksen muokata ha-

vaittujen tarpeiden perusteella. Toteutusvaiheen kannalta oleellista on pystyä 

tunnistamaan projektin etenemistä ja loppuunsaattamista haittaavat ongelmat, 



34 

 

jotta korjaavat toimenpiteet on mahdollista toteuttaa. Projektin päättäminen on 

ajankohtaista, kun haluttu projektin lopputuotos on saavutettu ja tuotoksesta teh-

dään yhteenveto organisaation johdolle, joka sisältää esimerkiksi projektin toteu-

tuksen huomiot ja mahdolliset poikkeamat suunnitelmaan. Projektin päättäminen 

tulee tehdä asianmukaisella tavalla, jotta projektin avoimet asiat eivät kuluta or-

ganisaation resursseja enää projektin varsinaisen päättymisen jälkeen. (Mänty-

neva 2016, 16–18.) 

 

5.2 Projektin resursointi 

 

Projektiin valittu projektiryhmä on se joukko ihmisiä, joka toteuttaa projektin, ja 

projektin sisältö vaikuttaa siihen millaisia tarpeita projektilla on henkilöresurssien 

suhteen. Projektin onnistunut läpivieminen on hyvin pitkälti riippuvainen projektin 

käytettävissä olevista henkilöistä ja heidän mukanaan tuomasta osaamisesta. 

Optimaalisessa tilanteessa projektipäällikkö voi valita organisaatiosta tietämyk-

seensä perustuen parhaat tekijät projektin suunnitteluvaiheessa, mutta näin har-

voin on mahdollista toimia. Optimaalista projektiryhmää tärkeämpänä asiana voi-

daan kuitenkin pitää sitä, että projektiryhmä on sitoutunut toteuttamaan projektin 

tavoitteita ja työvaiheita. Projektiryhmän organisaatio riippuu usein projektin laa-

juudesta, mutta projektiryhmän lisäksi projekti tarvitsee ehdottomasti projektin 

loppuasiakkaita edustavan ohjausryhmän sekä tiettyjä asiantuntijoita, jotka työs-

kentelevät projektin tehtävien parissa. (Mäntyneva 2016, 19–20.)  

 

Projektin resurssien onnistunut hallinta on projektin yksi kriittisistä menestysteki-

jöistä ja projektille tulee olla kohdistettuna riittävät resurssit saatavilla oikeaan ai-

kaan. Riittävä resursointi mahdollistaa projektin mahdollisuudet pysyä aikatau-

lussaan. Projektin resursseina voidaan pitää ihmisiä joko sisäisistä tai ulkoisista 

sidosryhmistä, työtiloja, tarvikkeita tai koneita. Projektin resurssien osalta pitäisi 

pyrkiä suunnittelemaan projektin kaikki työvaiheet niin tarkasti, että suunnitelman 

tasolla pystytään jo määrittelemään resurssitarve kullekin tehtävälle. Hyvässä re-

surssitarpeiden suunnitelmassa pyritään siihen, että jokaiselle projektin suunni-

tellulle työvaiheelle on nimetty kuitenkin vain yksi vastuuhenkilö. (Mäntyneva 

2016, 53–54.) 
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Usein projekteihin liittyy myös ulkopuolisten toimijoiden palvelut, henkilöresurssit, 

materiaalit, koneet tai laitteet. Projektin suunnittelun vaiheessa on tarpeen selvit-

tää mitä tarpeita projektissa on hankkia ulkopuolisilta toimijoilta. Ulkopuolisten 

hankintojen suhteen on tärkeää pystyä suunnittelemaan, miten hankinnat toteu-

tetaan ja millä aikataululla. Ulkopuolisten hankintojen kustannukset voivat olla 

merkittävä osa projektin kokonaiskustannuksia ja jotta projekti voi päästä sille 

asetettuihin tavoitteisiin, niin ulkopuolisia hankintoja tulee myös hallinnoida. Ul-

kopuolisten hankintojen toteuttaminen voi olla myös pitkäaikainen prosessi, 

koska niihin monesti liittyy vaadittavan resurssin etsintä, valinta sekä sopimusten 

laatiminen. Projektisuunnitelman osaksi on hyvä toteuttaa ulkopuolisten hankin-

tojen suunnitelma, jossa on listattu niiden kustannukset sekä aikataulutus. (Män-

tyneva 2016, 56–57.) 

 

5.3 Projektin aikataulutus 

 

Projekti on suunnitteluvaiheessa jaettava eri vaiheisiin, jotta projekti on projekti-

päällikön hallittavissa. Kun projektin vaiheistaminen on toteutettu selkeästi, niin 

projektin tehtävät pystytään organisoimaan siten, että niiden toteutumista pysty-

tään seuraamaan jouhevasti. Hyvä tapa projektin vaiheistamiselle on jakaa pro-

jekti pienempiin osakokonaisuuksiin, jotka mahdollistavat seuraavaksi tehtävä-

kohtaisen aikataulun suunnittelun realistisesti. Projektin jakaminen osakokonai-

suuksiin luo projektille selkeän rakenteen, jonka pohjalta varsinainen aikataulu 

voidaan toteuttaa. (Mäntyneva 2016, 59–60.) 

 

Projektien onnistumista arvioidaan usein sillä, onko toteutettu projekti pysynyt ai-

kataulussa vai ei. Tyypillisesti projektin aikataulutusvaiheessa eri työvaiheet pe-

rustuvat arvioihin vaaditusta työmäärästä ja suunnittelun edetessä varsinaiset 

työmäärät täsmentyvät. Täten usein toteutusvaiheeseen siirryttäessä suunnitte-

lussa tehdyt aikatauluarviot saattavat myös muuttua. Aikataulutuksen keskeisem-

pänä tavoitteena on osoittaa kuitenkin jo suunnitteluvaiheessa projektin koko-

naiskesto mahdollisimman tarkasti, jotta toteutukseen edetään kaikkien sidosryh-

mien osalta mahdollisella aikataululla. Projektin aikataulutus voidaan jakaa kuu-

teen eri vaiheeseen: 

1. Projektin tehtävien tunnistaminen 

2. Projektin tehtävien välisten yhteyksien selkeyttäminen 
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3. Projektin käytettävissä olevien resurssien käytettävyyden arviointi 

4. Projektin tehtävien työmäärän ja keston arviointi 

5. Projektin aikataulun laadinta 

6. Projektin aikataulun mukaisen etenemisen seuranta ja aikataulun muok-

kaaminen tarvittaessa 

(Mäntyneva 2016, 62–63.) 

 

Projektin suunnitteluvaiheessa aikataulun luomiseen käytetään yleensä verrat-

tain paljon aikaa ja resursseja. Projektia johdettaessa on huolehdittava siitä, että 

aikataulutua seurataan ja siinä pitäydytään suunnitelman mukaisesti tai aikatau-

lutukseen käytetty panostus menee hukkaan ja projektin onnistuminen voi kärsiä. 

Projektipäällikön tulee seurata, että projektin työvaiheet etenevät aikataulussa ja 

mahdollisiin viivästyksiin on mahdollista puuttua heti. Projekteihin on mahdollista 

myös määritellä virstanpylväitä isojen ja tärkeiden kokonaisuuksien valmistumi-

sen osalta koko projektin aikataulun varrelle. Virstanpylväiden avulla projektin 

loppuasiakkaille on helppo raportoida projektin etenemistä myös aikataulun 

osalta. (Campbell 2014.) 

 

5.4 Projektin budjetointi 

 

Projekteihin on aina määritelty taloudelliset tavoitteet ja perusta, jolla projekti on 

mahdollista toteuttaa. Projektin suunnittelu- ja alkuvaiheessa kustannusten arvi-

ointi on vielä korkealla tasolla, kun lopulliset projektiin kohdistuvat työmäärät ovat 

määritelty vasta korkeammalla tasolla. Projektin kustannusten arvioinnissa koke-

mus aiemmista projekteista on hyvä keino hakea suuntaa projektiin kohdistuvista 

kustannuksista. Projektin kustannusten määrittelyvaihe on tärkeää, koska projek-

tin toteutuspäätöksen jälkeen on vaikeaa enää säästää toteutuskustannuksissa 

tai vastaavasti saada lisärahoitusta projektille. (Mäntyneva 2016, 75–76.) 

 

Kustannusten arvioinnin ja projektin hyväksyntäpäätöksen jälkeen kustannusar-

vio on yhtä kuin projektin budjetti. Projektin budjetin lukkoon lyömisen jälkeen 

budjetti on projektin toteutuksen taloudellinen tavoite eikä sitä muuteta kevein 

perustein. Projektin budjetin konsepti voidaan ajatella niin, että projektin ihmiset, 

resurssit ja aika on yhtä kuin projektin budjetti. (Campbell 2014.) 
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Projektin taloudelliset tavoitteet on asetettu budjetin muodossa ja niiden toteutu-

mista voidaan arvioida vasta projektin päättymisen jälkeen. Projektin hallinnan 

kannalta on erittäin tärkeää, että projektin toteutuvia kustannuksia seurataan pro-

jektin edetessä ja pyritään ennakoimaan mahdollisiin ongelmakohtiin. Projektin 

toteutuvia kustannuksia pitäisi pystyä arvioimaan projektin etenemisen ja saavu-

tettujen tulosten perusteella. Projektin hallinnan näkökulmasta kustannusseuran-

nan tavoitteena on varmistaa, että projekti toteutetaan mahdollisimman kustan-

nustehokkaasti ja kannattavasti. (Mäntyneva 2016, 75.) 

 

5.5 Projektin viestintä 

 

Menestyksekkään projektin toteutuksen taustalla tärkeänä osa-alueena on usein 

projektin viestinnän onnistuminen. Projektiviestinnän avulla on tärkeää pitää eri 

sidosryhmät ajan tasalla projektiin liittyvien suunnitelmien, tavoitteiden, päätösten 

ja tulosten toteutumisesta. Hyvän projektiviestinnän avulla on mahdollista moti-

voida eri sidosryhmiä ja siten saada sitoutettua heitä toteuttamaan projektia. Mo-

net projektien kohtaamista haasteita liittyvät usein heikosti toteutettuun viestin-

tään, kun esimerkiksi tavoitteet ovat epäselvät, jolloin projektiryhmien toiminta ei 

kohdistu oikeisiin asioihin. Hyvä keino viestinnän onnistumisen takaamiseksi on 

projektin suunnitteluvaiheessa tehdä suunnitelma viestinnästä, joka kattaa pro-

jektin sidosryhmät ja viestintätarpeet. Suunnitelmassa ja viestinnässä itsessään 

on tärkeää erottaa, että viestintää tulee kohdistaa sekä sisäisesti että ulkoisesti. 

(Mäntyneva 2016, 111–112.) 

 

Sisäisen tai ulkoisen viestinnän osalta olennaisinta on pitää mielessä, että vies-

tinnän kohteen käsitykset viestittävästä asiasta vaikuttavat siihen, miten he vies-

tinnän ymmärtävät. Ennen kuin viestintää tehdään, on syytä analysoida viestin 

kohdeyleisö ja toteuttaa viestintä kohdeyleisön mukaan, sillä eri vastaanottaja-

ryhmillä on erilaiset tiedon tarpeet. Viestin sisällön kannalta on mietittävä mitä 

tietoa ihmiset tarvitsevat, mikä on paras väline tiedon jakamiseksi, kuka on paras 

henkilö viestinviejäksi, milloin viesti annetaan ja miten saada tietoa ihmisten re-

aktioista viestiin. Viestintää tulee toteuttaa riittävän usein ja joissain tilanteissa 

samaa viestiä voidaan joutua toistamaan useitakin kertoja. Hyvä viestintäsuunni-

telma ja sen johdonmukainen toteuttaminen ovat avain onnistuneeseen projektin 

toteutukseen. (Campbell 2014.) 
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5.6 Projektin riskienhallinta 

 

Projekteihin kohdistuvat riskit ovat riippuvaisia projektin laajuudesta ja aihealu-

eesta. Tietyt riskit ovat ominaisia kaikille projekteille, mutta aihealueille spesifit 

riskit ovat mahdollisia vain tietyissä projekteissa. Campbellin (2014.) mukaan riski 

projekteissa tarkoittaa arvaamatonta tapahtumaa tai olosuhdetta, joka toteutues-

saan vaikuttaa vähintään yhteen projektin tehtävään, kuten laajuuteen, aikatau-

luun, kustannuksiin tai laatuun. Projekteihin kohdistuvat riskit voidaan käytän-

nössä jakaa kolmeen luokkaan tunnistettavuutensa perusteella. Ensimmäiseksi, 

tunnistetut riskit, jotka voidaan tunnistaa, kun projektin laajuus, liiketoiminnan 

alue sekä toimintaympäristö on selvillä. Toiseksi ennalta arvattavat riskit, jotka 

saattavat esiintyä ja olla odotettavissa toteutettavassa projektissa. Ennalta arvat-

tavien riskien tunnistamiseen on hyötyä aiemmin toteutetuista projekteista, ja ne 

perustuvat enemmänkin vaistoihin riskeistä, joista pitää olla tietoinen. Kolman-

neksi ennalta arvaamattomat riskit, jotka saattavat vain tapahtua ja eivät ole pro-

jektipäällikön tai projektitiimin hallittavissa. (Campbell 2014.) 

 

Projektit harvemmin toteutuvat täysin niin kuin ne on suunniteltu ja jokaiseen pro-

jektiin liittyy omat vastoinkäymisensä, olivat ne sitten pieniä tai suuria. Projektin 

suunnitteluvaiheessa pitää käyttää riittävästi aikaa tunnistaakseen mahdolliset 

riskit ja ongelmat. Kun suunnittelussa käytetään aikaa riskien tunnistamiseksi, 

niin riskejä varten on mahdollista myös toteuttaa varautumissuunnitelma, kuinka 

projektissa toimitaan, jos riski realisoituu. Huolellisesti toteutettu suunnitelma pro-

jektiin kohdistuvista riskeistä vähentää merkittävästi riskien realisoitumistodennä-

köisyyttä ja niiden haittavaikutuksia. Kun riskit ovat tunnistettu, niin projektia joh-

dettaessa riskien toteutumista seurataan tasaisesti ja raportoidaan niistä projek-

tin ohjausryhmälle. Riskien toteutuminen on tällöin epätodennäköisempää aina-

kaan laajassa mittakaavassa ja mahdollistavat projektin häiriöttömän toteuttami-

sen, vaikka odottamattomia tapahtumia tulisikin eteen. (Mäntyneva 2016, 131–

132.) 

 

Projektin suunnitteluvaiheessa riskien tunnistamisvaiheen yksi yleisimmistä toi-

mintamalleista on kerätä mahdolliset riskit taulukkoon ja arvioidaan kukin yksitel-
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len. Kuviossa 7 on esitetty yksi esimerkki projektien riskien tunnistamiseen käy-

tetystä taulukosta. Taulukkomuotoinen suunnitelma on visuaalisuutensa vuoksi 

koettu hyväksi tavaksi, josta oleellisimmat huomiot on helppo tehdä nopeasti. 

Riskienhallinnan avainasemassa on tunnistaa riski, mutta myös suunnitella toi-

menpiteet mitä tehdään, jos riski toteutuu. Riskien osalta on pystyttävä kuvaa-

maan riski itsessään, mutta myös keihin riski mahdollisesti vaikuttaa. Riskin to-

teutumisen osalta on suunniteltava toimenpiteet, jotka tehdään riskin toteutuessa 

ja aikataulu, jossa toimenpiteet ovat toteutettavissa. Näiden osa-alueiden lisäksi 

suunnitelmaan on hyvä kategorisoida riskit todennäköisyyden, vaikutusten sekä 

prioriteetin näkökulmasta. Erityisesti kategorisoinnit ovat hyödyllisiä projektin oh-

jausryhmän ja omistajien näkökulmasta, joille itse riski ei välttämättä kerro kaik-

kea oleellista. (Bissonette 2016, 87.) 

 

 

Kuvio 7. Esimerkki projektin riskisuunnitelmasta (Bissonette 2016, 88.) 
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Projektin riskienhallinnassa oleellisin asia on projektin edetessä olla tietoinen eri 

syistä, jotka voivat vaikuttaa negatiivisesti projektin toteutukseen ja lopputulok-

seen. Projektipäällikön näkökulmasta on oleellista havainnoiden ja ennakoiden 

löytää ongelmia ennen kuin ne täysin realisoituvat. Periksiantamaton työ riskien 

selvittämisessä tuo eteen jatkuvasti uusia mahdollisia riskejä, jotka on helpompi 

hallita, kun niille on suunniteltu jatkotoimenpiteet, jos riski toteutuu. Vaikka pro-

jektin suunnitteluvaiheessa toteutetaan riskianalyysi, niin projektipäällikön näkö-

kulmasta työ riskien tunnistamisen osalta jatkuu läpi koko projektin. (Campbell 

2014.) 

 

5.7 Projektin johtaminen 

 

Projektin johtamisessa voidaan pitää tärkeimpänä asiana samaa asiaa kuin Val-

pola (2015, 80–81.) esittää johtamisen osalta. Johtamisessa ylipäänsä tärkeintä 

on, että johtaja herättää luottamusta johdettaviensa parissa. Johtajan, niin pro-

jekteissa kuin muutenkin, on kohdattava ihmisiä, otettava selvää asioista ja teh-

tävä päätöksiä. On etsittävä erilaisia vaihtoehtoja toimintamalleille, neuvoteltava 

ja toteutettava haluttuja toimenpiteitä. Projektia johdettaessa on pystyttävä uskot-

tavasti lupaamaan, että projekti tullaan toteuttamaan ammattitaidolla ja rauhoitet-

tava niitä tahoja, jotka projektin aikana epäilevät projektin etenemismahdollisuuk-

sia.  

 

Projektin johtamisen osana on ihmisten johtaminen ja siinä on tärkeä pystyä 

osoittamaan oikean osaamisen osaavat henkilöt oikeisiin tehtäviin oikeaan ai-

kaan sekä mahdollistaa heille heidän tarvitsemansa työvälineet. Jotta projekti-

päällikön on mahdollista pitää projekti aikataulussa, budjetissa ja laatuvaatimus-

ten tasolla, niin projektin resursseja tulee johtaa suunnitelmallisesti ja tehdä muu-

toksia suunnitelmaan, jos puutteita havaitaan alkuperäisessä suunnitelmassa. 

(Mäntyneva 2016, 53–54.)  

 

Jokainen projektin johtoon valittu henkilö on saavuttanut asemansa organisaation 

luottamuksen osoituksena ja organisaatio myös odottaa, että projektin johtaja 

pystyy toteuttamaan onnistuneen projektin. Usein projektien taustalla on organi-

saation jonkinlainen tarve saavuttaa hyötyjä ja hyvin usein nämä hyödyt linkittyvät 
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liiketoiminnan tekemiseen jollain tasolla. Projektin johtamisen kannalta tämä tar-

koittaa sitä, että tulee ymmärtää projektin yhteys liiketoimintaan tai strategiaan. 

Ilman projektin ja liiketoiminnan välistä ymmärrystä on mahdoton toteuttaa onnis-

tunutta projektia. Menestyksekkään projektin johtamisen taustalla pitää hallita 

kaksi hyvin erilaista taitoa. Menestyäkseen projektin johtajan tulee olla luova sel-

vittääkseen erilaisia ongelmia, koska kaikki projektit ovat niin erilaisia ja vastaan 

tulee aina uudenkaltaisia tilanteita. Toisaalta taas pitää olla hyvin jäsennellyt ja 

rakenteelliset keinot projektin seurantaan ja raportointiin liittyen. Loppujen lopuksi 

hyvä projektin johtaminen vaatii pätevää johtajuutta. (Campbell 2014.) 

 

 

Kuvio 8. Seitsemän projektipäällikön hyvää piirrettä (Campbell 2014.) 

 

Campbellin mukaan (2014.) kuviossa 8 kuvatut seitsemän projektipäällikön hy-

vää piirrettä mahdollistavat menestyvän projektin johtamisen. Piirteet ovat sellai-

sia, joita jokaisen projektin johtajan on mahdollista kehittää itsessään, jotta tule-

vaisuuden projektit ovat entistäkin menestyksekkäämpiä. Hyvä projektin johtaja 

on aidosti innostunut projektista, joka voi levitä muuhun projektiryhmään ja moti-

voida ryhmää. Muutos on osa jokaista projektia ja projektin johtamisessa on osat-

tava johtaa muutosta tehokkaasti. Projektin johtamisessa on toisinaan myös epä-

selviä tilanteita päätäntävallan puitteissa, kun projektiryhmien jäsenet voivat olla 
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johtajia omissa tiimeissään tai päinvastoin, ja tällöin projektin johtajan on kyettävä 

sietämään näitä epäselviä tilanteita johtaakseen tilanteet menestyksekkäästi 

eteenpäin. Hyvän projektin johtamisen taustalla on myös hyvät neuvottelu ja tii-

minrakennus taidot. Menestyvien projektien taustalla on projektin johtajan näkö-

kulmasta myös kyky ajatella loppuasiakkaan tarvetta ja näkökulmaa ennen muita, 

jotta loppuasiakas saa varmasti sen mitä haluaa. Hyvä projektin johtaja kykenee 

jalkauttamaan projektin lopputuotoksen organisaation kulttuuriin, hallinnoi projek-

tin kustannuksia, pitää johtoryhmän tyytyväisenä ja varmistaa tuottavuuden pro-

jektin edetessä eli liiketoiminnan vaatimukset ja tarpeet saadaan varmistettua, 

mutta kuitenkin niin, että projektin laajuus pysyy myös hallinnassa. Viimeisenä 

huomiona hyvän projektin johtajan ominaisuuksiin kuuluu myös ymmärrys alasta, 

jonka projektien parissa hän työskentelee. Ymmärrys alasta edesauttaa projektin 

johtajan näkökulmasta tuomaan projektiin mukaan mahdolliset hyödyt, vaikka 

projektin johtamisen näkökulmasta alan osaaminen tai ymmärrys ei olekaan elin-

ehto projektin johtamiselle. (Campbell 2014.) 
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6 TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄPROJEKTIT 

 

 

Tässä luvussa kuvataan toiminnanohjausjärjestelmäprojekteille ominaisia piir-

teitä onnistumistekijöiden sekä riskitekijöiden näkökulmasta. Luvun tavoitteena 

on esittää osa-alueet ja keinot, jotka hyvin suunnittelemalla, on mahdollista to-

teuttaa onnistunut toiminnanohjausjärjestelmäprojekti organisaatiossa. Onnistu-

mistekijät sekä riskitekijät ovat usein projekteissa toistensa vastakohtia tai toisin 

sanoen onnistumistekijöiden puutteellinen käsittely johtaa riskiin projektin lopulli-

sessa toteutuksessa. Tämän luvun viimeisessä osiossa halutaan nostaa esiin toi-

minnanohjausjärjestelmäprojektien onnistumisen edellytykset, kun huomioidaan 

loppukäyttäjien osallistuminen projektiin.  

 

6.1 Toiminnanohjausjärjestelmäprojektin onnistumistekijät 

 

Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottoa suunniteltaessa organisaation tulee 

ymmärtää, että järjestelmän käyttöönotto vaatii usein myös organisaation itsensä 

muuttumista. Toiminnanohjausjärjestelmät sellaisenaan ei yleensä vastaa käyt-

töönottavan organisaation prosesseja ja toimintatapoja, ja näissä tilanteissa on 

turvallisempaa muuttaa organisaation omia toimintamalleja, kun lähteä räätälöi-

mään järjestelmää täysin oman kaltaisekseen. Organisaation tulisikin lähteä liik-

keelle omien prosessien tunnistamisesta ja ymmärtää miten niitä tulee muokata, 

jotta vältytään riskeiltä järjestelmän käyttöönotossa. (Al-Ghofaili & Al-Mashari 

2014.) 

 

Projektin suunnitteluvaiheen onnistuneiden toimenpiteiden lisäksi toiminnanoh-

jausjärjestelmäprojektien onnistumistekijöitä voidaan määritellä myös projektin 

toteutusvaiheen eri osa-alueiden kannalta. Finney & Corbet (2007, 329–347.) 

ovat artikkelissaan koostaneet yhteen tutkimuksensa mukaan esiin nousseita on-

nistumistekijöiden kategorioita. Onnistumistekijöiden kategoriat on lueteltu alla. 

• Ylimmän johdon sitoutuminen ja tuki 

• Liiketoiminnan vision ja suunnitelman yhteys toiminnanohjausjärjestelmä-

projektiin 

• Toiminnanohjausjärjestelmäprojektin taloudellisten ja strategisten hyöty-

jen perustelu 
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• Toiminnanohjausjärjestelmäprojektin projektipäällikön vahva johtamisen, 

liiketoiminnan ja teknisten osa-alueiden osaaminen 

• Käyttöönoton strategia ja aikataulu 

• Mahdollisimman vähäinen toiminnanohjausjärjestelmän kustomointi 

• Projektin suunnittelun, toteuttamisen ja johtamisen onnistuminen 

• Muutosjohtaminen organisaation muutoksessa 

• Organisaation kulttuurin muutoksen johtaminen 

• Projektiryhmän osaaminen jokaiselta liiketoiminnan osa-alueelta 

• Projektiryhmä koostettu parhaista ja terävimmistä yksilöistä 

• Viestintäsuunnitelma 

• Projektiryhmän valtuuttaminen päätöksentekoon 

• Projektiryhmän sitoutuminen ja motivaatio 

• Projektin budjetin suunnittelu ja seuranta 

• Liiketoimintaprosessien ja järjestelmän konfigurointi järjestelmän ehdoilla 

• Vanhojen järjestelmien vaikutusten arviointi suhteessa toiminnanohjaus-

järjestelmäprojektiin 

• Organisaation järjestelmäarkkitehtuuri 

• Toiminnanohjausjärjestelmäprojektin loppuasiakkaan osallistaminen pro-

jektiin 

• Oikean toiminnanohjausjärjestelmän valinta 

• Järjestelmäkumppanin konsulttien valinta ja suhde kohdeorganisaation 

kanssa 

• Työn uudelleenorganisointi ja koulutus 

• Organisaation vianetsintä ja kriisinhallinta kyky 

• Vanhan järjestelmän tietojen siirto ja eheys uudessa järjestelmässä 

• Uuden järjestelmän hyväksyntätestauksen onnistuminen 

• Käyttöönoton jälkeinen projektin onnistumisen arviointi 

 

Toiminnanohjausjärjestelmäprojektien onnistumistekijät riippuvat projektin laa-

juudesta ja organisaatiosta itsestään. Finney & Corbet (2007, 329–347.) artikke-

lissaan nostavat esiin edellä mainituista onnistumistekijöistä viisi yleisimmin esiin 

noussutta osa-aluetta, joihin erityisesti tulisi kiinnittää huomiota toiminnanohjaus-

järjestelmäprojekteja toteutettaessa. 1.) Johdon sitoutuminen ja tuki, 2.) muutos-
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johtaminen, 3.) liiketoimintaprosessien uudelleen organisointi järjestelmän eh-

doilla, 4.) työn uudelleenorganisointi ja henkilöstön koulutus sekä 5.) projektiryh-

män koostaminen parhaista ja terävimmistä yksilöistä. 

 

 

6.2 Toiminnanohjausjärjestelmäprojektin riskitekijät  

 

Toiminnanohjausjärjestelmäprojekteille ominaisia riskitekijöitä on tuotu esiin 

Sumnerin (2000, 322–324.) esittämien tutkimustulosten kautta. Toiminnanoh-

jausjärjestelmäprojektien onnistumisen kannalta tärkeimpänä riskitekijänä noste-

taan esiin, ettei organisaatio ole valmis muokkaamaan omia liiketoimintaproses-

sejaan vastaamaan järjestelmän vaatimuksia. Toiminnanohjausjärjestelmäpro-

jektien onnistumisen kriittisenä onnistumistekijänä voidaan pitää sitä, että uutta 

järjestelmää pyritään muokkaamaan mahdollisimman vähän ja pysytään standar-

diratkaisuissa. Tällöin liiketoiminta on valmis muokkaamaan omia prosessejaan 

järjestelmän mukaisesti. Uuden järjestelmän kustomointi vie projektissa sekä ai-

kaa että rahaa.  

 

Toiminnanohjausjärjestelmäprojektien kannalta on äärimmäisen tärkeää, että 

johto antaa täyden tukensa projektille. Ilman johdon tukea projektin tavoitteiden 

saavuttaminen on haastavampaa. Johdon tuen merkitys voidaan yhdistää myös 

seuraavaan riskitekijään, joka on puutteellinen koulutus ja uudenoppiminen. Joh-

don tuella koulutukseen ja uudenoppimiseen on saatavissa tarvittavat resurssit 

sekä aika, jota uuden oppiminen väistämättä aina vaatii. Koulutusta ja uuden op-

pimista pitää pystyä tarjoamaan organisaation läpi projektiryhmästä aina loppu-

käyttäjiin saakka, ja jokaisella organisaation jäsenellä on oma oppimiskäyränsä 

ja sama malli sekä käytettävissä oleva aika ei toimi yhtäläisesti kaikille. Projektiin 

nimettyjen organisaation johdon jäsenten osalta on pystyttävä saamaan heidän 

täysi sitoutumisensa, jotta projekti voi onnistua ja toiminnanohjausjärjestelmäpro-

jekteissa tämä tarkoittaa myös erittäin vahvasti liiketoiminnan mukanaoloa.  

 

Toiminnanohjausjärjestelmäprojektien osalta riskitekijöinä pidetään myös projek-

tin resursointiin liittyviä seikkoja. Organisaatiot, jotka ovat tottuneet käyttämään 

apunaan ulkoisia sidosryhmiä asiantuntija-avun saamiseksi, eivät voi tukeutua 
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projektin läpiviemiseksi pelkästään konsulttien apuun, vaan osaamista on pystyt-

tävä antamaan omasta organisaatiosta. Toiminnanohjausjärjestelmäprojekteja ei 

voida viedä läpi IT-osaston toimesta, vaan osallistumista vaaditaan kaikilta liike-

toiminnan alueilta. Toiminnanohjausjärjestelmäprojektin läpiviemiseksi organi-

saatiosta on myös löydyttävä projektipäälliköksi sekä projektiryhmään sellaisia 

henkilöitä, jotka ovat kykeneviä viemään projektin läpi. Jos tämänkaltaisia henki-

löitä ei organisaatiosta projektiin löydy, niin projektin lopputuotoksen markkinointi 

koko organisaatiolle voi epäonnistua, ja siten projekti ei nauti tarvitsemaansa tu-

kea ja sillä on epätodennäköinen mahdollisuus onnistua. (Sumner 2000, 322–

324.) 

 

6.3 Loppukäyttäjän rooli toiminnanohjausjärjestelmäprojektissa 

 

Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottoon osallistuu projektin aikana organi-

saation koosta riippuen joukko ihmisiä, jotka pääsevät projektin kautta sisään uu-

den järjestelmän toiminnallisuuteen sekä voivat vaikuttaa lopputuotokseen. Usein 

epäonnistuneiden projektien taustalla voi olla syynä, ettei käyttöönottoprojektissa 

ole otettu mukaan loppukäyttäjiä lainkaan. Järjestelmän loppukäyttäjät eivät ole 

päässeet vaikuttamaan uuden järjestelmän toiminnallisuuteen ja siten se ei to-

dennäköisesti vastaa heidän tarpeitaan. 

 

Toiminnanohjausjärjestelmän loppukäyttäjät tuntevat parhaiten organisaation 

vaatimukset työn suhteen ja loppujen lopuksi loppukäyttäjät ovat ne, jotka mää-

rittävät onko organisaatio tyytyväinen järjestelmään vai ei. Loppukäyttäjien mu-

kaan ottaminen toiminnanohjausjärjestelmäprojekteihin mahdollistaa järjestel-

män hienosäätöä siten, että järjestelmä vastaa loppukäyttäjien tarpeita. Järjes-

telmän hienosäätö ei aina tarkoita kustomointia, vaan voi olla myös ihan käytän-

nöllisten asioiden organisointia toisella tavalla, kuin muuten olisi ajateltu. Tämän-

kaltaiset ratkaisut osaltaan voivat vähentää käyttöönoton jälkeisiä negatiivisia 

huomioita loppukäyttäjien parissa. Loppukäyttäjien osallistaminen käyttöönotto-

projektiin tuottaa suurella todennäköisyydellä paremman lopputuloksen kuin il-

man heitä toteutettu projekti. (Wang ym. 2006, 237.) 

 

Toiminnanohjausjärjestelmäprojekteissa loppukäyttäjien kouluttamiseen pitää 

käyttää resursseja ja aikaa. Voidaan sanoa, että loppukäyttäjien kouluttamisen 
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tulisi alkaa jo projektin aloituksesta lähtien. Usein toiminnanohjausjärjestelmäpro-

jekteissa korostetaan loppukäyttäjien kouluttamista teknisestä näkökulmasta ja 

sillä pyritään varmistamaan, että käyttäjät osaavat toteuttaa työvaiheensa uu-

dessa järjestelmässä. Tällä voi kuitenkin olla kauaskantoisia vaikutuksia, jos lop-

pukäyttäjät eivät ymmärrä miksi he toteuttavat työvaiheita ja mihin työvaiheiden 

toteuttaminen vaikuttaa. Tämän vuoksi loppukäyttäjäkoulutukset kannattaa aloit-

taa heti toiminnanohjausjärjestelmäprojektin alkuvaiheissa ja alkuun keskittyä 

kouluttamaan toiminnanohjausjärjestelmän konseptia ja mikä järjestelmän tarkoi-

tus organisaatiossa on. Tämä korostuu erityisesti projekteissa, joissa otetaan 

käyttöön toiminnanohjausjärjestelmä organisaatiossa, jossa ei ennestään vas-

taavaa järjestelmää ole ollut. (Chian-Son 2005, 129.)  

 

Loppukäyttäjien kouluttamisen keinoja on useita ja sen lisäksi, että projektiin on 

syytä ottaa mukaan loppukäyttäjiä, niin muun organisaation osalta on toivottavaa 

saada myös mahdollisimman kattava osallistuminen loppukäyttäjien osalta. Yksi 

keino loppukäyttäjien kouluttamiseen on toteuttaa interaktiivisia workshopeja, 

joissa käyttäjät voivat suoraan antaa projektiryhmän jäsenille palautetta järjestel-

mään suunnitelluista toiminnallisuuksista. Workshopeja on syytä järjestää koko 

projektin ajan aina, kun uusia toiminnallisuuksia saatetaan valmiiksi. Worksho-

peissa esitettyjen loppukäyttäjien kommenttien perusteella projektiryhmän on 

vielä mahdollista reagoida suunniteltuihin toiminnallisuuksiin ja muokata niitä 

vastaamaan paremmin käyttäjien tarpeita. (Kawalek 2002, 18.) 
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7 KOHDEORGANISAATION TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄPRO-

JEKTIN ONNISTUMISTEKIJÖIDEN KARTOITUS 

 

 

Tässä luvussa käsitellään haastatteluiden perusteella toteutettua kartoitusta koh-

deorganisaation toiminnanohjausjärjestelmäprojektin onnistumistekijöiden toteu-

tumisesta. Kartoituksen tekemistä ohjaa opinnäytetyön tutkimuskysymys: Miten 

kohdeorganisaation toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotossa voidaan onnis-

tua toiminnanohjausjärjestelmäprojektin onnistumistekijöiden näkökulmasta? 

Kartoituksen tavoitteena on osoittaa kohdeorganisaatiolle painopisteet, joita tulee 

vahvistaa tai hyödyntää toiminnanohjausjärjestelmäprojektin toteutuksessa, jotta 

onnistunut lopputulos voidaan saavuttaa. 

 

7.1 Kohdeorganisaation onnistumistekijöiden analyysi 

 

Tässä opinnäytetyössä toteutetun tutkimuksen aineiston analyysinä voidaan pi-

tää tapaa, jolla aineisto on koostettu muotoon, joka tekee siitä lukijalle ymmärret-

tävän. Tutkimuksen aineisto on koostettu kohdeorganisaatiolle toteutetun haas-

tattelun perusteella. Haastattelussa saadut vastaukset on analysoinnin ensivai-

heessa pelkistetty yksittäisiin huomioihin tutkittavasta aiheesta. Aineiston pelkis-

tämisen jälkeen aineistolle on suoritettu ryhmittely eri alaluokkiin. Aineiston ryh-

mittelyn toteutukseen käytettiin visuaalista lähestymistapaa, jossa pelkistetyt vas-

taukset oli kukin omalla paperinpalalla, jolloin ryhmittelyä voi tehdä nopeasti ja 

muutokset on toteutettavissa jouhevasti. Kun aineisto oli ryhmitelty omiin alaluok-

kiinsa, niin alaluokat nimettiin omiksi kokonaisuuksiksi. Alaluokkien perusteella 

aineisto luokiteltiin yläluokkiin sekä vielä tämän jälkeen pääluokkiin. Aineiston 

analysoinnin perustana on se, että suoritettu ryhmittely ja nimeämiset vastaavat 

tutkimuksen tutkimuskysymykseen. Tutkimuksen koko aineisto on kuvattu tämän 

opinnäytetyön Liitteessä 2. Aineiston ryhmittely muodostui seitsemääntoista ala-

luokkaan, kuuteen yläluokkaan ja kahteen pääluokkaan. Kuviossa 9 on kuvattu 

aineiston luokittelu. 
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Kuvio 9. Tutkimustulosten analysoitu luokittelu 

 

Tutkimuksen aineiston perusteella muodostettu ryhmittely rakentui loogiseksi 

sekä yksinkertaiseksi kokonaisuudeksi kuvaamaan saadun aineiston sisältöä. 

Muodostetut luokittelut vastaavat opinnäytetyön tutkimuskysymykseen ala- sekä 

yläluokkatasolla. Ala- ja yläluokkia katsomalla on saatavissa selkeä kuva siitä, 

mitä tutkimuksessa on tutkittu sekä millaiset tulokset tutkimuksesta on saatu. Ai-

neiston pääluokat nimettiin vastaamaan kahta pääkokonaisuutta, joihin vastauk-

set selkeästi olivat jaettavissa. Seuraavissa kappaleissa 7.2 sekä 7.3 käydään 

läpi aihealueittain tutkimuksen luokittelua sekä niiden erityispiirteitä. 
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7.2 Muutosjohtaminen 

 

Tutkimustulosten perusteella organisaation toiseksi pääluokaksi ja painopistealu-

eeksi nousi muutosjohtamiseen sekä muutokseen itseensä liittyvät huomiot. Tut-

kimuksen perusteella tutkijalle heräsi kysymyksiä organisaation muutosvalmiu-

teen liittyen. Tutkimuksen perusteella jäi epäselväksi, onko muutos hyväksytty 

organisaatiossa riittävän laajalti ja onko organisaatiolla aito halu muuttua. Muu-

toksen ollessa organisaatiolla edessä, olisi syytä antaa organisaatiolle aikaa hy-

väksyä ja ymmärtää muutos, sekä pyrkiä edesauttamaan innostuksen herättä-

mistä tulevaa muutosta kohden. Tutkimustulosten perusteella useampi vastaaja 

vastasi, että organisaatiossa johdetaan aina muutosta sekä muutosjohtamisen 

kulttuuri on organisaatiossa kasvanut syvälle.  

 

Toiminnanohjausjärjestelmäprojektit ovat organisaatioille merkittäviä hankkeita 

taloudellisesti sekä toiminnallisesti, mutta muutos on monesti myös yksittäiselle 

käyttäjälle tai työntekijälle merkittävä. Yksittäisen järjestelmän käyttäjän näkökul-

masta hänen totutut ja tutut toimintatavat tulevat muuttumaan, ja käyttäjän tulee 

olla käyttöönoton hetkellä sisäistänyt muutokset sekä ymmärtää mitä häneltä uu-

dessa järjestelmässä odotetaan. Muutosjohtamisen tavoitteena on edesauttaa 

organisaatiota hyväksymään muutos sekä vaatimukset yksittäisille käyttäjille. 

Tutkimustulosten analyysin perusteella muutosjohtamisen pääluokkaan kuuluu 

kolme yläluokkaa, joiden tarkempi sisältö käsitellään seuraavissa alakappaleissa 

7.2.1–7.2.3.  

 

Usein tietojärjestelmiin liittyviin muutoksiin tai muutoksiin laajemmin, liittyy olen-

naisena osana muutosvastarinta muutoksen kohteena organisaatioiden taholta. 

Voidaan sanoa, että muutosjohtamisen ideana on pyrkiä karsimaan muutokseen 

kohdistuvaa muutosvastarintaa yhdistämällä organisaatio tavoittelemaan yh-

teistä tavoitetta. Muutosjohtamisessa tehokkaita keinoja ovat viestintä sekä orga-

nisaation sitouttaminen. Hyvässä viestinnässä projektin etenemistä kuvataan 

projektin aloituksesta päättymiseen saakka johdonmukaisesti. Viestinnän tulee 

olla läpinäkyvää ja sen tulee osoittaa, että työtä tehdään ammattitaitoisesti sekä 

suunnitelmallisesti. Organisaation projektiin sitouttaminen onnistuu parhaiten 

osallistamalla organisaatio projektin toteutukseen jo suunnitteluvaiheessa ja 
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mahdollisuuksien mukaan läpi koko projektin. Organisaation osallistuessa suun-

nitteluun projektista muodostuu organisaatiolle yhteinen tavoite, kun kaikki ovat 

päässeet vaikuttamaan toteutukseen.  

 

7.2.1 Muutoksen vaikutusten ymmärtäminen 

 

Tutkimuksen perusteella muutosjohtamisen pääluokassa yläluokaksi määriteltiin 

muutoksen vaikutusten ymmärtäminen. Tutkimuksessa saatujen vastausten pe-

rusteella tutkija havainnoi, että tietojärjestelmämuutokseen liittyen vastaajilla oli 

epävarmuutta siitä, mitä tuleva muutos heille tarkoittaa tai mahdollistaa.  

 

Tutkimuksessa saatujen vastausten perusteella vastaajien osalta merkittävä huo-

mio oli se, että heidän nykyisessä järjestelmässänsä on olemassa hyväksi ha-

vaittuja toiminnallisuuksia tai ominaisuuksia, joiden toivotaan olevan käytettä-

vissä myös uudessa järjestelmässä. Kun olemassa olevaa toiminnanohjausjär-

jestelmää implementoidaan yritykselle, niin lähtökohtana voidaan pitää sitä, että 

uuden järjestelmän käyttöönottava yritys omaksuu olemassa olevat toiminnalli-

suudet omikseen eikä räätälöintejä tehdä kaikkiin mahdollisiin toiminnallisuuksiin. 

Tutkimuksessa havaittujen huolien suhteen on kuitenkin ennen projektin toteu-

tusta käytävä organisaation kanssa läpi heidän toiveensa ja miten uusi järjes-

telmä niitä mahdollisesti tukee tai mitkä prosessit mahdollisesti tulevat muuttu-

maan. 

 

Tutkimuksessa saatujen vastausten perusteella organisaation havaintona oli 

myös, että uuden järjestelmän tulisi kattaa vähintään ne prosessit, jotka van-

hassa järjestelmässä tällä hetkellä ovat mahdollisia. Tutkimukseen vastanneiden 

näkökulmasta järjestelmähankkeen tulee viedä heitä organisaationa eteenpäin, 

eikä missään nimessä niin, että toiminta heikentyy uuden järjestelmän myötä. 

Nykyisen järjestelmän palvellessa liiketoimintaa hyvällä tasolla vakaasti, ei voida 

olettaa, että organisaatio olisi valmis siirtymään vähemmän mahdollistavan jär-

jestelmän käyttöön. 

 

Tutkimuksen perusteella on varmistettava, että organisaatiossa odotukset uuden 

järjestelmän suhteen kohtaavat käytännön kanssa. Uuden järjestelmän käyttöön-

ottoon voi herkästi liittyä suuria odotuksia, jos mahdollisuudet sekä lopputuotos 
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ei ole kaikille selvä projektin aloituksesta saakka. Tutkimuksessa saadun vas-

tauksen perusteella vastaaja vastasi, että ”uuden järjestelmän pitää nopeuttaa ja 

parantaa työntekoa”. Järjestelmähankkeen osalta organisaation tulee ymmärtää, 

että mahdollisesti alkuun uutta järjestelmää opiskeltaessa työnteko ei välttämättä 

merkittävästi nopeudu, mutta oleellista on oppia uusi järjestelmä sekä mitä jär-

jestelmä mahdollistaa tulevaisuudessa. 

 

Muutoksen vaikutusten ymmärtämisen yläluokan osalta tutkijan näkökulmasta on 

selvää, että osa-alue koostuu organisaation odotuksista uutta järjestelmää koh-

taan. Ennen projektin toteutusta on määriteltävä selkeät tavoitteet, jotka ohjaavat 

projektin toteutusta kohti käyttöönottoa. Selkeiden tavoitteiden avulla on osoitet-

tavissa organisaatiolle mitä projektilla tullaan tavoittelemaan, mitä se mahdollis-

taa sekä mitä se tarkoittaa heille järjestelmän käyttäjinä. Projektin aloitusvai-

heessa on myös käytettävä resursseja uuden järjestelmän ominaisuuksien läpi-

käymiseen, jotta käytäntö kohtaa odotukset, eikä uuden järjestelmän koulutuksen 

tai vasta käyttöönoton yhteydessä tule organisaatiolle pettymyksiä, jos se ei vas-

taakaan heidän odotuksiaan.  

 

7.2.2 Ymmärrys käytännön muutoksista 

 

Muutosjohtamisen pääluokassa toisena yläluokkana tutkimuksen perusteella on, 

että organisaatiossa ymmärretään mikä käytännössä hankkeen myötä tulee 

muuttumaan. Tutkimuksessa saatujen vastausten perusteella organisaatiolle pi-

tää korostaa ja tarkentaa toiminnanohjausjärjestelmäprojektin sisältöä. Saatujen 

vastausten perusteella on epäselvää mitä uusi järjestelmä tarkoittaa sekä mitä se 

muuttaa käytännön arjen tasolla. 

 

Tutkimuksessa saatujen vastausten perusteella organisaatiolle tulisi pyrkiä ko-

rostamaan mitä mahdollisuuksia uusi järjestelmä heille antaa. Tutkimuksessa 

saatujen vastausten perusteella organisaatio kaipaa tiettyihin toimintoihin sel-

keitä prosesseja, jotka tällä hetkellä heiltä puuttuvat. Vastausten perusteella oli 

myös havaittavissa, että organisaatio on havainnut, etteivät kaikki heidän nykyi-

set prosessinsa ole välttämättä toimivimpia. Muun muassa yksi vastaaja vastasi, 

että ”ymmärrän tarpeen muuttua, sillä eihän mikään kerro, että nykyiset toiminta-

tavat tai prosessit ovat parhaita”. Korostamalla uuden järjestelmän mukanaan 
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tuomia mahdollisuuksia on mahdollista saada organisaatio innostumaan uudesta 

järjestelmästä, joka osaltaan mahdollistaa helpomman siirtymän kohti tulevaa. 

 

Jotta organisaation on mahdollista ymmärtää mikä käytännössä toiminnanoh-

jausjärjestelmäprojektin myötä muuttuu, niin organisaation tulisi ymmärtää miksi 

projekti toteutetaan. Usein organisaatioissa saatetaan kuulla mantraa, että jollain 

tavalla on aina toimittu ja se koetaan ainoaksi mahdolliseksi malliksi. Perustele-

malla organisaatiolle projektin taloudelliset sekä strategiset hyödyt on mahdollista 

saada organisaatio ymmärtämään muutoksen tavoite ja tarkoitus. Kun organisaa-

tio ymmärtää tavoitteen ja tarkoituksen, niin on todennäköisempää, että he sitou-

tuvat sen toteutukseen. 

 

Tutkimuksen perusteella vastauksissa oli havaittavissa pientä vastarintaa muu-

tokseen liittyen. Tutkijan näkökulmasta osassa vastauksista nousi esiin, että tu-

leva muutos ei ole toivottu, koska muutokset, jotka projekti realisoi ovat merkittä-

viä ja siten vaativat merkittävää panostusta organisaatiolta. Vastauksista oli ha-

vaittavissa myös pelko, että projekti muuttaa hyväksi koettuja toimintamalleja ja 

siten vaikuttavat suoraan yrityksen palvelutasoon. Eräs vastaaja vastasi, että ”yri-

tyksen vahvuus on nopeus ja reagointi, eikä siihen uusi järjestelmä saa vaikut-

taa”. Toiminnanohjausjärjestelmäprojektin lopputuotoksen ei koskaan pyritä vai-

kuttavan negatiivisesti yrityksen palvelutasoon ja organisaation kannalta on erit-

täin tärkeää, että tulevaa muutosta johdetaan organisaatiossa johdonmukaisesti 

ja selkeästi.  

 

Toiminnanohjausjärjestelmäprojektia organisaatiolle toteutettaessa on huomioi-

tava aina eri organisaatioiden erityispiirteet toiminnassa. Tämä huomio oli havait-

tavissa myös tutkimukseen saaduissa vastauksissa. Kaikilla yrityksillä on omat 

erityispiirteensä; osa-alueet, joissa he ovat hyviä tai piirteet, jotka on pystyttävä 

kiertämään. Tutkimuksessa saatujen tulosten perusteella projektissa on huomi-

oitava, että organisaation asiakkaiden kokema toiminnan vahvuus on pystyttävä 

pitämään yllä läpi muutoksen sekä erityisesti muutoksen jälkeen. Tavoitteena voi-

daan pitää, että asiakas ei huomaa, kun organisaatio tekee järjestelmämuutok-

sen omassa ympäristössään. Kuitenkin järjestelmähankkeiden yhteydessä on 

pystyttävä myös tarkastelemaan omia toimintamalleja kriittisesti. Kaikki omat ja 

hyväksi koetut mallit ei välttämättä ole kaikista parhaimpia, joten on hyvä antaa 
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mahdollisuus muutokselle ensin ihan ajatuksen tasolla ja mahdollisesti vielä 

saada se käytäntöön saakka. Toiminnanohjausjärjestelmä on kuitenkin organi-

saatiolle vain väline työntekoon ja loppujen lopuksi eniten merkitsee se, miten 

sitä käytetään. 

 

7.2.3 Kohdeorganisaation muutosagentit 

 

Onnistuakseen järjestelmähankkeissa tai muutoksissa laajemminkin on tärkeää, 

että organisaatiosta löytyy projektipäällikön tai projektin parissa läheisesti työs-

kentelevien ihmisten lisäksi ihmisiä, jotka puhuvat muutoksesta myönteisesti. 

Myönteinen suhtautuminen muutokseen sekä siitä puhuminen auttaa muita orga-

nisaation jäseniä omaksumaan muutoksen. Jotkut ihmiset suhtautuvat muutok-

seen jo lähtökohtaisesti myönteisemmin kuin toiset, joten näitä myönteisiä ihmi-

siä on hyvä nostaa esiin muulle organisaatiolle.  

 

Tutkimuksessa tehtyjen havaintojen perusteella olisi merkittävä hyöty, jos orga-

nisaatioon pystytään määrittämään muutosagentit, jotta organisaatio saataisiin 

sitoutettua muutokseen. Tutkimuksen tulosten perusteella organisaation joh-

dossa sitoudutaan yleisesti muutoksiin hyvin ja muutoksia johdetaan johdonmu-

kaisesti. Organisaation hyvät kokemukset ja mallit muutosten johtamisesta on 

pystyttävä jalkauttamaan toiminnanohjausjärjestelmäprojektiin ja on pystyttävä 

hyödyntämään organisaation kykyä sitoutumaan muutoksiin. 

 

Tutkimuksen perusteella tulevan projektiryhmän sitoutuminen projektiin vastaa-

vasti koetaan epävarmaksi. Organisaatiossa aiemmat järjestelmähankkeet on to-

teutettu ilman tiukkaa aikataulurajaa, joten aiempien kokemusten perusteella pro-

jektien aikataulua on pystytty joustamaan päivittäisen arjen tarpeiden mukaisesti. 

Toiminnanohjausjärjestelmäprojektin osalta on hyvin tavanomaista, että tavoit-

teena on tarkka aikataulu järjestelmän käyttöönotolle. Käyttöönoton vuoksi pro-

jektiryhmän on kyettävä tasapainoilemaan päivittäisen arjen sekä projektityön vä-

lillä. Onnistuneen lopputuloksen takaamiseksi paras vaihtoehto on, jos projektiin 

pystytään allokoimaan henkilöitä siten, ettei heillä ole päivittäisten rutiinien osalta 

vaatimuksia, mutta pienemmissä organisaatioissa on epätodennäköistä, että 

näin voidaan toimia. Näissä tapauksissa on panostettava siihen, että projekti-
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ryhmä saadaan sitoutettua projektiin sekä tavoittelemaan onnistunutta lopputu-

losta. On pidettävä kuitenkin huolta siitä, että se ei tapahdu ihmisten jaksamisen 

kustannuksella, vaan tasapaino on löydettävä esimerkiksi siten, että työtehtäviä 

jaetaan tasaisen työkuorman takaamiseksi kautta organisaation. 

 

7.3 Käyttöönottoprojekti 

 

Tutkimuksessa saatujen vastausten perusteella analyysissä toiseksi pääluokaksi 

ja painopistealueeksi määriteltiin käyttöönottoprojekti sekä käyttöönottoprojektiin 

liittyvät erityispiirteet. Tutkimuksen perusteella tutkijalle heräsi havaintoja organi-

saation osaamistarpeista sekä projektityön toteuttamisesta. Tutkimuksen perus-

teella on osoitettavissa organisaatiolle projektin toteutukseen liittyviä painopis-

teitä, joita olisi syytä ratkaista tai hyödyntää.  

 

Toiminnanohjausjärjestelmäprojektit ovat aina organisaation kokoon nähden 

suhteutettuna merkittäviä panostuksia ja sen myötä itse käyttöönottoprojektit ovat 

organisaatiolle merkittävän kokoinen työ, joka pitää saada suunnitelmallisesti to-

teutettua alusta loppuun niin, ettei arkityö kärsi projektin vuoksi. Tämän opinnäy-

tetyön kohdeorganisaatiolle toteutettu tutkimus osoitti, että vastaajat epäilevät riit-

tääkö aika toteuttamaan projektia normaalin arjen pyöriessä rinnalla. Organisaa-

tiossa on toteutettu onnistuneita tietojärjestelmäprojekteja aiemmin, joten toimin-

nanohjausprojektin suunnittelussa pitää pyrkiä hyödyntämään oppeja näistä 

aiemmista projekteista.  

 

Toiminnanohjausjärjestelmäprojekteissa loppukäyttäjien osallistuminen projektiin 

mahdollistaa projektin aikana uuden oppimista sekä mahdollistaa sitoutumisen 

uuteen järjestelmään, kun loppukäyttäjät ovat saaneet mahdollisuuden osallistua 

jo ennen käyttöönottoa. Olemassa olevan järjestelmän implementoinnissa järjes-

telmän prosesseihin ei välttämättä pystytä vaikuttamaan, niin runsaasti kuin lop-

pukäyttäjillä voi toiveena olla. Pienempiin asioihin on kuitenkin mahdollista vai-

kuttaa ja loppukäyttäjien osallistaminen projektiin mahdollistaa positiivisia asioita, 

joten organisaation on syytä huomioida tämä mahdollisuus. 

 

7.3.1 Laadukas projektityö 
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Tutkimuksessa saatujen vastausten perusteella käyttöönottoprojektin pääluokan 

yläluokaksi määriteltiin laadukas projektityö. Tutkijan tekemien havaintojen pe-

rusteella organisaation mahdollisuudet saavuttaa onnistunut lopputulos toimin-

nanohjausjärjestelmän käyttöönottoprojektissa on mahdollista projektityöhön fo-

kusoimalla. On kyettävä hyödyntämään aiemmin hyväksi koettuja malleja sekä 

poisoppimaan tavoista, jotka eivät ole toimineet.  

 

Haastattelussa saatujen vastausten perusteella organisaation on onnistuakseen 

kyettävä johtamaan toiminnanohjausjärjestelmäprojektia ammattitaitoisesti. Yh-

den haastattelun vastaajan kommentin perusteella organisaatiossa tehdään pro-

jekteja, mutta toisinaan järjestelmällisyys projektien läpiviennissä puuttuu. Toi-

minnanohjausjärjestelmäprojektien tähdätessä niin sanottuun kovaan käyttöön-

ottopäivämäärään eli projektilla on selkeä tavoite käyttöönoton suhteen, niin pro-

jektia on kyettävä johtamaan ammattitaitoisesti siten, että aikataulu pitää ja sen 

avulla muutoksessa on mahdollista onnistua. Ammattitaitoisen projektin johtami-

sen osalta on kiinnitettävä aikataulussa pysymisen lisäksi huomiota myös projek-

tin työtehtävien hallintaan sekä viestintään. 

 

Tutkimuksessa saatujen vastausten perusteella organisaatio on toteuttanut on-

nistuneita projekteja merkittävän määrän. Vastausten perusteella havaittiin myös, 

että konsernin emoyhtiön tukitoiminnoissa on runsaasti kokemusta mittavien 

hankkeiden läpiviennistä. Saatujen vastausten perusteella organisaation on ky-

ettävä hyödyntämään aiemmin toteutettujen projektien onnistumistekijöitä tule-

vassa toiminnanohjausjärjestelmäprojektissa. Onnistumista tukevien mallien 

toistaminen hyödyntää organisaation osaamista käyttöönottoprojektissa. 

 

Laadukkaan projektityön toteutusta voidaan soveltaa kaikkeen projektityöhön, 

mutta toiminnanohjausjärjestelmäprojekteihin liittyy sellaisia erityispiirteitä, jotka 

on huomioitava. Toiminnanohjausjärjestelmäprojekteihin liittyy osana järjestel-

män käyttöönotto sekä ennen käyttöönottoa toteutettava hyväksyntätestaus. Tut-

kimuksessa saatujen vastausten perusteella, vastaajat peräänkuuluttavat mah-

dollisimman sujuvaa käyttöönottoa. Yhden vastaajan mukaan tietojärjestelmien 

käyttöönoton jälkeinen aika monesti koetaan haastavaksi mahdollisten järjestel-

mävirheiden vuoksi. Jotta organisaation on mahdollista ottaa uusi järjestelmä 
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käyttöön mahdollisimman sujuvasti, niin projektin aikana toteutettavaan järjestel-

män hyväksyntätestaukseen on pystyttävä panostamaan laajan käyttäjämäärän 

sekä merkittävän ajan kanssa. Kattavasti toteutetun hyväksyntätestauksen avulla 

pystytään merkittävästi laskemaan käyttöönoton jälkeen tehtävien bugihavainto-

jen määrää ja sitä voidaan pitää yhtenä merkittävimmistä toiminnanohjausjärjes-

telmäprojektiin liittyvistä vaiheista. 

 

7.3.2 Osaamistarpeen kartoitus 

 

Tutkimuksessa saatujen vastausten perusteella tutkija havainnoi, että organisaa-

tion onnistuneen toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönoton edellytyksenä, on to-

teuttaa kartoitus, mitä osaamista organisaatio tarvitsee onnistuneen projektin to-

teuttamiseen sekä uuden järjestelmän käyttöön. Osaamistarpeiden kartoituksen 

avulla projektin suunnittelussa osataan allokoida riittävästi aikaa ja resursseja uu-

den järjestelmän käyttöön liittyen. Projektityöhön kohdistuvan osaamistarpeen 

osalta voidaan hyödyntää saatua tietoa resursoitaessa projektia ja tällä tavalla 

pyritään takaamaan riittävä osaaminen jokaiselle projektin osa-alueelle. 

 

Tutkimuksessa saatujen vastausten perusteella toiminnanohjausjärjestelmän 

käyttöönottoprojektissa on huomioitava käyttäjäkoulutukset henkilötasolla. Orga-

nisaation koko on järjestelmän käyttäjämäärän tasolla sen verran pieni, että kou-

lutukset on mahdollista toteuttaa huomioimalla käyttäjäkohtaiset erot. Erään tut-

kimukseen vastanneen henkilön perusteella organisaatiossa on selkeitä eroja 

siinä, miten nopeasti henkilöstö omaksuu uutta. Toiminnanohjausjärjestelmän 

onnistunut käyttöönotto vaatii sitä, että käyttäjät osaavat tietyllä tasolla uuden jär-

jestelmän käytön, kun järjestelmä on implementoitu. Käyttöönottoprojektissa to-

teutettavat käyttäjäkoulutukset on siten arvioitava organisaatiossa henkilötasolla. 

Toki on muistettava, että käyttöönoton yhteydessä uutta järjestelmää ei vielä 

osata käyttää täydellisesti, vaan se vaatii aikaa ihan tuotantokäytössä. Toisen 

vastaajan perusteella käyttäjäkoulutuksiin tarvitaan käyttäjille käytännön esi-

merkkejä omasta arjesta. Käyttäjien pystyessä testaamaan omilla tiedoilla ja esi-

merkeillä uutta järjestelmää, on helpompi sisäistää toiminnallisuudet, kun pysty-

tään reflektoimaan vanhaa mallia ja uutta mallia samoilla tiedoilla. 
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Tutkijan tekemien havaintojen perusteella organisaatiossa on panostettava oi-

kean projektiryhmän valintaan. Organisaatiossa osaamisen tasot vaihtelevat run-

saasti ja henkilöstöllä on omien osa-alueiden spesifiä osaamista, joten on pystyt-

tävä osallistamaan kaikki oikeat ja tarvittavat henkilöt projektiin. Haastattelun vas-

tauksista useammassa vastauksessa korostui, että koko henkilöstöä ei ole mah-

dollista osallistaa projektiin, mutta jokaiselta osastolta tulisi saada edustajat pro-

jektiryhmään. Yhden vastauksen perusteella ”organisaation projektitaidot vaihte-

levat henkilöstön välillä, joka pitää huomioida projektiryhmää valitessa”. Vastaus-

ten perusteella käyttöönottoprojektia toteutettaessa on riski, että projektiryhmän 

henkilöt ylikuormittuvat, jos heillä on projektin lisäksi sataprosenttisesti normaa-

lissa arjessa toteutettavat työtehtävät. Projektiryhmän kokoonpanoa suunnitelta-

essa organisaation kannattaa harkita lisäresurssien palkkaamista projektin ajaksi 

hoitamaan normaalin arjen työtehtäviä, jolloin projektiin allokoidut resurssit pys-

tyvät paremmin keskittymään projektityöhön. Lisäresurssien avulla projektiin ni-

mettyjen henkilöiden on myös todennäköisempää sitoutua täysin projektin toteut-

tamiseen, kun normaali arki ei häiritse keskittymistä. 

 

7.3.3 Läpinäkyvä viestintä 

 

Käyttöönottoprojektin onnistumisen kannalta tutkimus osoitti, että viestinnän 

avulla on mahdollista edistää henkilöstön uuden järjestelmän myönteistä vas-

taanottoa sekä ymmärrystä. Viestinnän avulla on saavutettavissa projektille 

myönteistä mainosta sekä se voi edesauttaa projektiin sitoutumista. Läpinäkyvä 

viestintä läpi koko projektin on omiaan hillitsemään muutokseen liittyviä huhuja ja 

organisaatioissa yleisesti havaittava muutosvastarinta on mahdollisesti vähäi-

sempää.  

 

Tutkimukseen saatujen vastausten perusteella organisaatio kokee, että organi-

saatiossa on kautta historian tiedotettu muutoksista hyvin. Organisaation hyvät ja 

toimivat mallit viestinnän toteuttamisesta on lanseerattavissa osaksi toiminnan-

ohjausjärjestelmän käyttöönottoprojektia. Projektia suunniteltaessa on toteutet-

tava projektiin viestintäsuunnitelma, johon huomioidaan organisaatiossa hyväksi 

todetut tavat sujuvan viestinnän takaamiseksi. Yhden tutkimukseen vastanneen 

henkilön perusteella on tärkeää, että viestintä aloitetaan aikaisessa vaiheessa 

ylätasolta ja projektin edetessä, kun tietoisuus lisääntyy, niin viestintää aloitetaan 
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kohdentamaan tarkemmin tietyille osa-alueille. Tutkimukseen vastanneiden hen-

kilöiden perusteella oleellista viestinnässä on, että viestintä toistuvaa sekä lä-

pinäkyvää.  

 

Tutkimuksessa saatujen vastausten perusteella organisaatio on yleisilmeeltään 

positiivinen ja henkilöstö on lähtökohtaisesti innostunutta sekä sitoutunutta. Uu-

den toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottaminen on merkittävä muutos orga-

nisaatiossa. Jotta onnistunut käyttöönotto voidaan toteuttaa, niin on erittäin tär-

keää, että organisaation sitoutumista ja innostusta hyödynnetään projektin toteut-

tamisessa. Tutkimuksessa saatujen vastausten perusteella on merkittävää, että 

tulevan muutoksen myönteisyyttä korostetaan organisaatiolle, jotta käyttöönotto-

projekti koetaan organisaatiossa myönteisenä muutoksena sen luomien mahdol-

lisuuksien vuoksi, eikä sitä nähdä negatiivisena muutoksena mahdollisten uhkien 

vuoksi.  

 

Käyttöönottoprojekteihin liittyy organisaatioissa usein myös epävarmuutta, kun ei 

täysin tiedetä mitä uusi tulevaisuus tuo tullessaan. Tutkimuksessa saatujen vas-

tausten perusteella oli havaittavissa, että kohdeorganisaatiossa on vastaavan-

laista epävarmuutta. Yhden haastattelussa saadun vastauksen perusteella vas-

taaja ennakoi, että ”uuden järjestelmän ominaisuudet hidastavat toimintaa, koska 

ne ovat mahdollisesti erilaisia kuin nykyiset”. Toisen vastaajan epäilyksenä oli, 

että ”prosessit saattavat hidastua muutoksen myötä”. Tehokkaan viestinnän sekä 

projektin aikaisten koulutusten avulla on pyrittävä hillitsemään muutokseen liitty-

viä huhuja. Projektiin suunnitellun viestinnän ja koulutusten avulla on pyrittävä 

kattamaan selkeimmät epäilyksen aiheet ja käytävä muutos niiden osalta organi-

saatiolle läpi. Projektin aikana on todennäköistä, että muita aiheita nousee esiin 

ja nämä on käsiteltävä heti niiden ilmaantuessa, jotta huhut eivät ehdi levitä laa-

jalle ja siten organisaatio ei tee olettamuksia, vaan ajatukset muutoksesta perus-

tuu tietoon, jota heille on jaettu.  
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8 ONNISTUNEEN TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄPROJEKTIN PRO-

SESSI  

 

 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli empiiriseen sekä tutkimusosioon nojaten 

luoda prosessi onnistuneen toiminnanohjausjärjestelmäprojektin takeeksi. On-

nistuneen projektin prosessiksi muotoutui seitsemänportainen käyttöönottopro-

jektin prosessi. Tässä prosessissa ei ole huomioitu lainkaan uuden toiminnanoh-

jausjärjestelmän kilpailutusta, päätöstä järjestelmästä tai kumppanista eikä var-

sinaisten sopimusten tekoa tai edellä mainittuihin vaiheisiin liittyviä toimenpiteitä, 

kuten valitun ratkaisun todennusta proof of concept-vaiheella. Käyttöönottopro-

jektin prosessi kattaa vaiheet, kun organisaatiossa on tehty päätös uudesta jär-

jestelmästä ja lähdetään etenemään kohti varsinaista projektia. 

 

 

Kuvio 10. Onnistuneen toiminnanohjausjärjestelmäprojektin prosessi  
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1. Organisaatio itsearviointi 

Uutta toiminnanohjausjärjestelmää käyttöönottava organisaatio on valinnut en-

nen varsinaisen projektin aloitusta järjestelmäkumppanin, jonka kanssa yhteis-

työssä projektin eri vaiheita toteutetaan. Käyttöönottavan organisaation näkökul-

masta käyttöönottoprosessi voidaan kuitenkin aloittaa ilman järjestelmäkumppa-

nin mukana oloa toteuttamalla organisaation sisäinen arviointi. Organisaation it-

searvioinnin tarkoituksena on kyetä selvittämään ja selventämään organisaatiolle 

itselleen mittavan hankkeen kannalta olennaisimmat asiat. Varsinaisen uuden 

järjestelmän määrittelyn kuuluessa osana projektin suunnittelua, niin itsearvioin-

nin avulla selvitetään organisaation avaintekijät projektin toteuttamisen näkökul-

masta ja testataan organisaation kykyä hallita muutosta. Itsearvioinnin avulla tun-

nistetaan organisaation osaamiset sekä osaamisvajeet ja toteutettujen projektien 

onnistumistekijät sekä kompastuskivet. Samalla selvitetään mikä on organisaa-

tion valmius muutokseen ja miten muutokseen suhtaudutaan. Kun itsearviointi on 

organisaatiolle toteutettu realistisesti ilman kaunistelua, niin projektin suunnitte-

luvaiheeseen siirryttäessä on suunnitelmaa silmällä pitäen merkittävän tärkeää 

lisätietoa saatavilla, joiden hyödyntäminen vie kohti onnistunutta lopputulosta. 

Organisaation itsearviointivaiheessa organisaatio pyrkii myös tunnistamaan or-

ganisaatiosta projektille projektipäällikön, joka omaa vahvan johtamisen, liiketoi-

minnan sekä teknisten osa-alueiden osaamisen. 

 

2. Projektin suunnittelu 

Projektin suunnitteluvaiheessa tehdään projektisuunnitelma toiminnanohjausjär-

jestelmän käyttöönotolle. Suunnitteluvaiheessa resursoidaan projekti, tarkenne-

taan budjettia, tehdään tehtäväkohtainen aikataulu, kartoitetaan riskien varautu-

missuunnitelma sekä luodaan viestintäsuunnitelma. Resursoitaessa projektia or-

ganisaation on pyrittävä resursoimaan projektiin osaamista liiketoiminnan jokai-

selta osa-alueelta ja parhaan lopputuloksen kannalta on tärkeää resursoida pro-

jekti organisaation terävimmillä yksilöillä. Suunnitteluvaiheen tärkein vaihe on kui-

tenkin määritellä selkeät tavoitteet toteutettavan projektin suhteen; mitä tavoitel-

laan ja miksi. Kun tavoite on selkeä, niin määritellään mitä muutos tulee tarkoit-

tamaan organisaatiolle ja luodaan tarkka strategia käyttöönotolle. Suunnitteluvai-

heessa on käytävä läpi organisaation prosessit ja tarvittaessa on oltava valmis 

muuttamaan olemassa olevia prosesseja liiketoiminnan visio ja suunnitelma sa-
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malla pitäen kirkkaana mielessä. Projektin suunnitteluvaiheessa voi syntyä run-

saasti keskusteluja toimintamalleista ja jotta projektiryhmä voi luoda yhtenäisen 

suunnitelman, niin on äärimmäisen tärkeää, että ylimmän johdon osalta sitoutu-

minen ja tuki projektille tukee päätöksentekoa. Toiminnanohjausjärjestelmäpro-

jektien suunnitteluvaiheessa on pyrittävä välttämään liiallista uuden järjestelmän 

kustomointia, vaan organisaation itsensä tulisi olla valmis muutokseen omissa 

toimintamalleissaan. 

 

3. Sitouttaminen 

Organisaation johdon näkökulmasta sitoutuminen muutokseen ja uuteen järjes-

telmään pitää olla jo ennen kuin tehdään päätös uuden järjestelmän hankinnasta. 

Onnistuneen käyttöönottoprojektin kannalta prosessin sitouttamisvaiheessa on 

löydettävä keinot projektiryhmän sekä muun organisaation sitouttamiseksi muu-

tokseen. Projektiryhmän sitouttamiseksi on taattava projektiryhmälle riittävät val-

tuudet päätöksentekoon projektin aikana ja projektiryhmän työn organisoinnin 

kannalta on taattava myös riittävästi työaikaa projektin parissa työskentelyyn. Or-

ganisaation itsearviointivaiheessa on voitu tunnistaa organisaation ja projektiryh-

mäläisten motivointikeinot, joiden avulla sitoutumista voidaan parantaa. Sitoutta-

misvaiheen onnistumiseksi organisaation on taattava merkittävät panostukset 

uuden oppimista varten. Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottoprojektissa 

koulutusta ja tukea on tarjottava koko organisaatiolle yksilöiden tarpeen mukaan. 

Mitä aikaisemmassa vaiheessa saadaan organisaatio mukaan uuden oppimi-

seen sekä mahdollisesti päätöksentekoon, niin sitä todennäköisemmin organi-

saatio on myötämielisempi uutta kohtaan. Muutokseen sitouttaminen onnistues-

saan on osa laadukasta muutosjohtamista organisaatiossa. 

 

4. Toteutus 

Toiminnanohjausjärjestelmäprojektin toteutusvaiheessa onnistumisen määritte-

lee projektin suunnittelun, sitouttamisen, suunnitelman toteuttamisen sekä pro-

jektin johtamisen onnistuminen. Käyttöönottoprojektin toteutusvaiheessa seura-

taan projektin suunnitteluvaiheessa toteutettua suunnitelmaa. Suunnitelman tu-

lee olla selkeä ja sitä on noudatettava tarkasti. Mahdollisia lisäyksiä suunnitel-

maan tulee varmasti projektin aikana ja lisäykset on tehtävä suunnitelmaan sekä 

dokumentoitava siten, että niihin voidaan tarvittaessa myöhemmin palata. Toteu-
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tusvaiheen osalta tulee olla selkeä vastuunjako projektia toteutettavan kumppa-

nin kanssa ja tehtävien seurantaa tulee tehdä toteutusvaiheessa vähintään viik-

kotasolla. Projektin toteutusvaiheessa viestintää tulee suorittaa aktiivisesti, jotta 

organisaatio on kokonaisuudessaan aina projektin suhteen tilanteen tasalla. To-

teutusvaiheen osalta projektin budjetin seurantaa on toteutettava myös tarkkaan, 

ettei projektin päätösvaiheessa tule johdolle ja omistajille yllätyksiä. Viimeistään 

projektin toteutusvaiheessa onkin aloitettava projektin ohjausryhmän tapaamiset, 

jossa seurataan tärkeimpiä tunnuslukuja sekä niiden kehitystä. Toteutusvaiheen 

yhtenä tärkeimpänä vaiheena voidaan pitää uuden järjestelmän käyttöönottotes-

tausta, jossa organisaatio testaa uuden järjestelmän toimivuuden ja todentaa, 

että järjestelmä on vastaava, kuten suunnitteluvaiheessa on määritelty. Onnistu-

nut ja kattava käyttöönottotestaus antaa turvaa varsinaiseen järjestelmän käyt-

töönottoon.  

 

5. Käyttöönotto 

Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottovaiheessa uusi järjestelmä otetaan 

käyttöön organisaatiossa. Järjestelmän käyttöönotto voidaan toteuttaa useam-

malla eri tavalla, mutta olennaista on se, että varsinainen käyttöönottovaihe pitää 

sisällään merkittävän määrän tärkeitä työvaiheita. Tämän vuoksi käyttöönottovai-

heen tulee olla aikataulutettu tarkkaan tuntitasolla ja selkeillä vastuualueilla. Käyt-

töönottovaihe on usein projektiryhmän näkökulmasta hektinen, ja sen vuoksi on 

varmistettava käyttöönottoon riittävät resurssit, jotta onnistunut käyttöönotto pys-

tytään takaamaan. Varsinaisen käyttöönoton jälkeen järjestelmästä voi löytyä 

vielä virheitä tai ristiriitaisia toiminnallisuuksia. Käyttöönoton jälkeen erityisesti 

projektiryhmän, mutta myös koko organisaation on kyettävä arvioimaan uutta jär-

jestelmää kriittisesti ja pyrkiä löytämään virheet mahdollisimman pian. Organi-

saatiolla pitää olla kyky etsiä ja tunnistaa vikoja uuden järjestelmän ominaisuuk-

sista ja havaittaessa virheitä ne pitää pystyä raportoimaan, jotta järjestelmäkump-

pani voi tehdä niihin korjaukset akuutisti.  

 

6. Tuki 

Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottoprojekti ei missään nimessä lopu var-

sinaiseen uuden järjestelmän käyttöönottoon, vaan projektiryhmän osalta työ jat-

kuu vielä käyttöönoton jälkeen projektin suunnittelussa huomioidun jakson ajan. 
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Käyttöönoton jälkeisen ajan tärkeimpinä vaiheina voidaan pitää uuden järjestel-

män toiminnan validointia sekä käyttäjätuen tarjoamista. Käyttöönottoprojektissa 

erityisesti projektiryhmäläisillä on karttunut uudesta järjestelmästä osaamista, 

joka koko organisaatiolla ei ole vielä käytettävissä käyttöönoton jälkeen, vaikka 

koulutuksia olisikin pidetty projektin aikana. Käyttöönottotuen tarkoituksena on, 

että järjestelmän loppukäyttäjille tarjotaan käyttöönottotukea erittäin matalalla 

kynnyksellä ja järjestetään lisäkoulutusta tarvittaessa. 

 

7. Jälkityö 

Varsinainen toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottoprojekti lopetetaan projek-

tiryhmän ja projektipäällikön toimesta, kun projektin kaikki työvaiheet on toteu-

tettu. Projektin loppuminen voidaan organisoida esimerkiksi siten, että projekti-

päällikkö pitää päätöspalaverin projektin ohjausryhmälle, jossa esitellään projek-

tin loppuraportti. Loppuraportissa arvioidaan projektin onnistuminen suunnittelu-

vaiheessa määriteltyjen mittareiden perusteella. Projektin onnistumisen arvioin-

nilla on merkittävä vaikutus mahdollisten seuraavien projektien näkökulmasta, 

koska organisaatiolla on arvokasta informaatiota siitä, miten se projektissa onnis-

tui. Toiminnanohjausjärjestelmän näkökulmasta jälkityövaihe ei varsinaisesti 

pääty koskaan. Jälkityövaiheessa järjestelmän jatkokehityskohteita viedään sys-

temaattisesti eteenpäin ja päivitetään järjestelmää siten, että järjestelmä on ajan-

tasainen ja palvelee liiketoimintaa parhaalla mahdollisella tavalla. 
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9 POHDINTA 

 

 

Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto on kaiken kokoisille yrityksille ko-

koonsa suhteutettuna merkittävä panostus. Käyttöönottoprojektit eivät ole IT-pro-

jekteja, vaan liiketoiminnan kehitysprojekteja ja ne pitävät sisällään muutoksia 

yrityksen prosesseihin sekä toimintamalleihin. Käyttöönottoprojektien kesto on 

riippuvainen käyttöönottavan yrityksen koosta ja vaihtelua voi olla kuukausista 

jopa useampaan vuoteen. Nopean ja sujuvan käyttöönoton saavuttaakseen, se 

vaatii yritykseltä vahvaa muutosjohtamisen kulttuuria, jotta koko henkilöstö saa-

daan sitoutettua toteutettavaan muutokseen. Toiminnanohjausjärjestelmä on yri-

tyksen toiminnan tukipilari, johon kaikki tekeminen nojautuu tavalla tai toisella, 

jonka vuoksi henkilöstö on saatava sitoutumaan muutosprojekteissa uuden jär-

jestelmän käyttöönottoon. (Tamminen 2020.) 

 

Toiminnanohjausjärjestelmäprojektit, joko kokonaan uuden järjestelmän käyt-

töönoton tai olemassa olevan järjestelmän päivityksen suhteen, ovat enemmän-

kin muutos organisaation olemassa oleviin toimintatapoihin kuin varsinainen tek-

nologinen vallankumous. Uudet ja nykyaikaiset järjestelmät toki tarjoavat tekno-

logian näkökulmasta enemmän mahdollisuuksia kuin vanhat järjestelmät, mutta 

ensisijaisesti varsinkin käyttöönottovaiheessa yrityksen tulee olla valmis tarkas-

telemaan omia toimintamallejaan kriittisesti. Uusien järjestelmien mukanaan tuo-

mat mahdollisuudet voivat tarjota keinoja parantaa yritysten osastojen välistä yh-

teistyötä, tuke päätöksentekoa reaaliaikaisella raportoinnilla ja siten mahdollistaa 

aivan uudenlaisten parhaiden käytänteiden käyttöönoton. 

 

9.1 Oppimisen arviointi 

 

Aiheena toiminnanohjausjärjestelmät ja niihin liittyvät käyttöönottoprojektit ovat 

kirjoittajalle mielenkiintoinen aihe, ja opinnäytetyön ohella kirjoittaja on ollut joh-

tamassa vastaavaa transformaatioprojektia toiselle organisaatiolle. Toiminnan-

ohjausjärjestelmiin sekä niihin liittyvää kirjallisuutta löytyy verrattain paljon, joka 

edesauttoi teoriaosuuden kirjoittamista. Toiminnanohjausjärjestelmäprojektien 

osalta kirjallisuudesta sekä muista lähteistä on havaittavissa projektien merkityk-
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sellisyys niitä toteuttaville organisaatioille ja erityisesti onnistumistekijöistä kerro-

taan paljon. Onnistumistekijöiden korostaminen oletettavasti johtuu siitä, että 

epäonnistuessaan toiminnanohjausjärjestelmäprojektit saavat paljon julkisuutta, 

kun taas onnistuessaan projektit eivät vastaavaa huomiota saa osaksensa. Kai-

kessa laajuudessaan voidaan sanoa, että toiminnanohjausjärjestelmäprojektien 

onnistumistekijöitä on useita, mutta kiteytettäessä niitä voidaan sanoa, että suun-

nitelmallisella, systemaattisella ja sitoutuneella toiminnalla saavutetaan parempia 

lopputuloksia.  

 

Teoriaosuutta kirjoitettaessa omat ennakkoasenteet ja ajatukset toiminnanoh-

jausjärjestelmäprojekteista saivat vahvistusta, ja näiden asioiden tutkiminen 

edesauttoi ammatillista kehittymistä kirjoitusprosessin ohessa. Kirjoitustyön 

ohessa toteutettua vastaavaa projektia vastaan oli helppo reflektoida opittua tie-

toa ja soveltaa tietoa myös työelämään. Opinnäytetyön kirjoitusprosessin sekä 

vastaavan projektin toteuttamisen vuoksi koko toiminnanohjausjärjestelmäpro-

jektien toteuttamisen prosessi selkiytyi entisestään ja eri osa-alueiden merkittä-

vyys onnistuneen projektin toteuttamiseksi saivat konkretiaa. 

 

9.2 Tutkimuksen luotettavuus ja eettisyys 

 

Työn kehitystehtävän visio oli opinnäytetyön aloitusvaiheesta alkaen selkeänä 

mielessä, koska ongelma, jota pyrittiin ratkaisemaan, on kirjoittajalle ammatilli-

sesti merkittävä. Kehitystehtävän tarkoituksena oli tutkia kohdeorganisaation tu-

levaa toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottoprojektia onnistumistekijöiden 

näkökulmasta haastattelemalla kohdeorganisaation avainhenkilöitä. Tutkimustu-

losten tarkoituksena oli osoittaa kohdeorganisaatiolle onnistuneen projektin to-

teuttamiseksi sellaiset osa-alueet, joita heidän tulisi joko hyödyntää projektissa 

tai vastaavasti ratkaista ennen projektia. Tutkimustulosten avulla tuotettiin toimin-

nanohjausjärjestelmäprojekteille käyttöönottoprosessi, jota noudattamalla on 

mahdollista toteuttaa onnistunut käyttöönotto. Seitsenportainen prosessi noudat-

telee tutkimustulosten sekä teoriaosuuden perusteella havaittuja merkittävimpiä 

asioita ja pyrkii tiivistämään kunkin osuuden johonkin prosessia vastaavaan osa-

alueeseen.  
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Tutkimuksen luotettavuuden sekä uskottavuuden varmistaa hyvien tieteellisten 

menettelynormien seuraaminen tutkimusta toteutettaessa. Eettisestä näkökul-

masta tutkimuksen tulee sisältää tieteellisiä tietoja, taitoja sekä hyväksyttäviä me-

nettelytapoja. Hyviin menettelytapoihin kuuluu rehellinen, huolellinen ja tarkka toi-

minta tutkimuksen eri vaiheissa. Tutkimuksen tiedot tulee kerätä eettisiä toimin-

taperiaatteita noudattaen sekä julkaistaessa tuloksia niitä tulee käsitellä avoi-

mesti. Tutkimuksen suunnittelu, toteutus ja raportointi tulee tehdä yksityiskohtai-

sesti ja tieteelliselle tiedolle asetettujen vaatimusten mukaisesti. Aineiston säilyt-

tämisen osalta määrittelyt on kaikille osapuolille selvitetty. Vastuu hyvien käytän-

teiden noudattamisesta kuuluu tiedeyhteisölle ja yksittäisessä tutkimuksessa 

vastuu kohdistuu tutkijalle itselleen. (Kuula 2011, 26–27.)  

 

Tutkimuksen toteuttamisessa keskeisenä eettisenä kysymyksenä voidaan pitää 

tutkimukseen valittua henkilöiden joukkoa eli otoskokoa. Tutkimuksen otoskoon 

tulee edustaa riittävällä tarkkuudella tutkittavaa perusjoukkoa. Valitun otoskoon 

lisäksi tutkijan pitää pystyä perustelemaan, miten otoksen yksilöt ovat valittu. Tut-

kimuksen tulokset eivät usein ole yksiselitteisiä ja tutkijalla on velvollisuus pyrkiä 

tulkitsemaan tuloksia omaan ammattitaitoonsa perustuen. Näin voidaan sanoa, 

että tutkijalla on mahdollisuus valita, mitä tutkimuksen tuloksia hän julkaisee tai 

jättää julkaisematta. (Clarkeburn & Mustajoki 2007, 70–71.)  

 

Tutkimuseettisten normien parhaiten tunnettuja normeja on tutkimukseen osallis-

tuvien tunnistettavuuden estäminen. Nimettömyys ja henkilöiden tunnistamatto-

muus on oltava lähtökohta, kun tutkittavien kanssa sovitaan osallistumisesta tut-

kimukseen. Tunnistamattomuuden hyötyjä voidaan pitää, että tällöin vastauksien 

voidaan olettaa olevan rehellisempiä sekä osallistuminen tutkimukseen hyväksy-

tään helpommin.  Tunnistamattomuus suojelee myös tutkittavia tutkimuksen 

mahdollisesti aiheuttavilta negatiivisilta seurauksilta. Tutkimuksessa tutkija vas-

taa siitä, että tutkittavien yksityisyyden suoja säilyy ja mitä asioita raportoidaan 

erityisen tarkkaavaisuuden kanssa, ettei tunnistaminen ole mahdollista. (Kuula 

2011, 139–142.)  

 

Tämän opinnäytetyön tutkimuksessa tutkimukseen osallistuville informoitiin, että 

heidän osallistumisensa käsitellään anonyyminä eikä heidän vastauksiaan ole 
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mahdollista eritellä muiden joukosta siten, että ne aiheuttaisivat yksilöille negatii-

visia seuraamuksia. Tutkimukseen valitun otoksen valinnassa seurattiin kohde-

organisaation määrittelyä soveltuvasta otoksesta. Otoksen valinta perustui jouk-

koon, jolla on riittävästi tietoa tutkimuksen sisällöstä sekä siihen osallistumisesta. 

Koko tutkimuksen eri toteutusvaiheissa on noudatettu hyvien tutkimuskäytäntei-

den mukaisia normeja. 

 

Tutkimuksen toteuttamisen osana on syytä aina pohtia saadun informaation to-

denperäisyyttä tai sitä, kuinka rehellisesti tutkimukseen osallistuneet henkilöt 

ovat tietoja antaneet. Tutkimuksessa saadun tiedon osalta käyttökelpoisena ai-

neistona voidaan pitää sellaista, joka on luotettavaa. Luotettavan tiedon tuotta-

miseksi tutkimustuloksista tutkijan on kyettävä erittelemään faktat ja esitetyt väit-

teet keskenään, sillä nämä voivat hämärtää aineiston todenperäisyyttä oikeasta 

maailmasta. On kuitenkin muistettava se, että tutkimus pyrkii objektiivisuuteen 

perustuen empiiriseen todistusaineistoon, mutta ei tutkijan henkilökohtaisiin nä-

kemyksiin. (Alasuutari 2011, 69.) 

 

Usein todetaan, että laadullisten tutkimusten luotettavuutta on vaikeaa tai jopa 

mahdotonta arvioida, koska tutkimuksen kelpoisuus ja luotettavuus eivät käsit-

teinä sovellu laadullisten tutkimusten arviointiin. Laadullista tutkimusta arvioita-

essa tulisi pohtia, olisiko tutkimustulosten toistuminen mahdollista jossain toi-

sessa toimintaympäristössä ja voitaisiinko siellä tutkimus toteuttaa uudestaan. 

(Puusa, Juuti & Aalto 2020, 171–172.) Arvioitaessa tämän opinnäytetyön luotet-

tavuutta edellä mainittujen seikkojen perusteella, on todettava, että tutkimus on 

toistettavissa uudelleen ja sen perusteella voitaisiin sanoa, että tutkimuksen luo-

tettavuus on todistettavissa toistamalla tutkimusprosessi uudelleen.  

 

9.3 Loppusanat 

 

Jos opiskelua ja opinnäytetyötä mietitään jatkuvan kehittymisen näkökulmasta, 

niin toteutettua seitsenportaista prosessia on mahdollista jalostaa entisestään 

kattavammaksi kuvaukseksi. Toiminnanohjausjärjestelmäprojektien kokoluokka 

huomioiden opinnäytetyössä oli kuitenkin rajattava tietyt osat prosessista pois, 

mutta kirjoittajan omiin tarkoitusperiin prosessia sovellettaessa sitä voidaan ke-

hittää vastaamaan projektien koko sisältöä kaikkine vaiheineen. Prosesseihin on 
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omiin kokemuksiin perustuen tehtävissä myös kehitystä sitä mukaa, kun koke-

mukset projekteista lisääntyvät. Itsearviointi on merkittävä osa kehitettäessä 

omaa tai esimerkiksi prosessin toimintaa, ja sen avulla on arvioitavissa, miten 

kehitysprojektit ovat edenneet ja millaisia tuloksia niissä on saavutettu.  

 

Toiminnanohjausjärjestelmäprojektien tai tietojärjestelmäprojektien yhtenä mer-

kittävimpänä tekijänä onnistumisen näkökulmasta voidaan pitää muutosjohta-

mista. Jokaisen projektin lähtökohtana on tarve muuttaa tai kehittää organisaa-

tion omia toimintamalleja. Jotta projekteja voidaan toteuttaa ja toimintaa kehittää, 

niin tarvitaan, että joku kyseenalaistaa vanhaa tapaa toimia ja on valmis viemään 

organisaation kohti uutta ja tuntematonta. Joko teidän yrityksessänne on aika 

muuttua? 
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LIITTEET 

Liite 1. Organisaation haastattelukysymykset 

Hyvät vastaanottajat, 
 
Osalle teistä olen tuttu, osalle tuttu ääni Teamsistä ja lopuille uusi tuttavuus. 
Työskentelen konsernin IT-osastolla ja vastaan konsernissa toiminnanohjausjär-
jestelmistä ja erityisesti SAPista. Olen työskennellyt konsernin eri yhtiöissä vuo-
desta 2008 lähtien ja kiertänyt varaston, tuotannon, asiakaspalvelun, hankinnan 
kautta IT-asioiden äärelle. Tällä hetkellä toteutamme ensimmäisten konsernin yh-
tiöiden osalta siirtymää SAPin uuteen versioon, joka otetaan käyttöön vuoden-
vaihteessa 2020–2021. Konserninhallituksen 8/2019 päätöksen mukaan myös 
muiden konsernin yhtiöiden osalta on tarkoitus siirtyä käyttämään SAPia tulevai-
suudessa. Teidän osaltanne SAP-projekti on tarkoitus aloittaa vuoden 2021 ai-
kana. Aikataulu tarkentuu vielä lähitulevaisuudessa, mutta alustavan suunnitel-
man mukaan minun olisi tarkoitus toimia projektissa projektipäällikkönä. 

 
Odotan tulevaa yhteistyötämme innolla, mutta jo ennen projektin aloitusta minulla 
olisi toive. Suoritan työn ohella ylemmän ammattikorkeakoulun tutkintoa Tampe-
reen ammattikorkeakoulun tietojärjestelmäosaamisen koulutusohjelmassa. Olen-
naisena osana opintoihin liittyy opinnäytetyön tekeminen ja opintoni ovat nyt siinä 
vaiheessa, että opinnäytetyö on ajankohtainen. 
  
Opinnäytetyöni tarkoituksena on tutkia onnistuneen toiminnanohjausjärjestelmän 
(SAP) käyttöönoton onnistumistekijöitä. Teen opinnäytetyötä teille toteutettavan 
SAP-projektin näkökulmasta ja pyrin löytämään konkreettisia keinoja onnistunee-
seen käyttöönottoon. Osana opinnäytetyötä toteutetaan tutkimus ja tutkimukseni 
tavoitteena olisi kartoittaa teidän organisaationne valmiutta projektiin onnistumis-
tekijöiden osalta, joiden pohjalta projektin suunnittelussa huomioitaisiin tutkimus-
tulokset. 
  
Toivon, että Teillä olisi hetki aikaa ja intoa vastata linkin takana olevaan forms 
haastatteluun, viimeistään perjantaihin 6.11.2020 mennessä. Vastaukset käsitel-
lään anonyymisti, eikä niitä ole henkilöitävissä kehenkään yksilöön. Jos kaipaat 
lisätietoja, niin ota yhteyttä! Sähköpostilla, Teamsilla tai soittamalla saa kiinni! 
Yhteystiedot alla. 
  
Kiitos erittäin paljon jo etukäteen! 
 

t. Juha 

 

1. Mitkä ovat nykyisessä toiminnanohjausjärjestelmässä parhaiten toimivat asiat? 

Mitä asioita pitäisi kehittää? 

2. Mitä odotuksia tai huolia sinulla on uutta toiminnanohjausjärjestelmää (SAP) 

kohtaan? 
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3. Miten suhtaudut, jos nykyiset prosessit (vakiintunut/sovittu toimintatapa) muut-

tuvat ja organisaation tulee muuttaa prosesseja uuden järjestelmän ehdoilla? Pi-

täisikö nykyisten prosessien toimia sellaisenaan? 

4. Uskotko, että uuden järjestelmän käyttöönotto ja käyttö omaksutaan 

organisaatiossa helposti? Sitoudutaanko muutokseen ja johdetaanko muutok-

seen siirtymistä? 

5. Millainen projektityön kulttuuri organisaatiossa on? Tehdäänkö organisaa-

tiossa paljon projekteja? 

6. Mitä mieltä olet henkilöstön osallistamisesta mukaan projektiin? Pitäisikö koko 

henkilöstön olla mukana projektissa jollain tavalla? 

7. Onko organisaatiossa muutosjohtamisen kulttuuri? 

8. Uskotko, että projekti onnistuu? 

9. Millaista koulutusta ja perehdytystä odotat saavasi projektin aikana? 

10. Avoin palaute tulevaa projektia koskien: 
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Liite 2. Haastatteluvastausten analysointi 

 

Pelkistys Alaluokka Yläluokka Pääluokka

Yksinkertaisella järjestelmällä

Monipuolisella ja yksinkertaisella raportoinnilla

Riittävästi tietokenttiä

Jouhevasti toimiva järjestelmä

Järjestelmän tietojen muutoshistorian 

näkeminen

Monipuolisemmat toiminnot järjestelmässä

Datan poiminta ulos järjestelmästä

Nykyisen järjestelmän raporteissa ei grafiikkaa

Nykyisessä järjestelmässä ei 

mobiilikäyttöliittymää

Historiadata saatavilla uudesta järjestelmästä

Nykyinen järjestelmä on toimiva

Nykyisen järjestelmän varmuus on hyvä

Nykyinen varaston järjestelmä toimii hyvin

Nykyisen varastojärjestelmän toimintojen tulisi 

löytyä toimivina uudesta järjestelmästä

Uuden järjestelmän pitää nopeuttaa ja parantaa 

työntekoa

Uudessa järjestelmässä ominaisuuksia nykyistä 

enemmän

Uuden järjestelmän oltava luotettava

Koulutettava millainen uusi järjestelmä on ja 

miksi se otetaan käyttöön

Nykyinen toimintamallikaan ei ole välttämättä 

paras

Prosessien tarkastelu tarpeellista, jos toiminta 

kehittyisi

Prosesseja voidaan uudistaa jos ne tehostavat ja 

hyödyttävät

Tiettyihin toimiin prosessit jottei toimintamalleja 

ole useita

Epävarmuus muuttuvien prosessien vuoksi

Hyvin perusteltu projekti onnistuu aikataulussaan

Muutosvastarinta lievenee kun perustelut on 

hyvät

Järjestelmäprojekti on tarpeellinen toteuttaa

Projektin lykkääminen ei auta yhtään

Yhteisen järjestelmän hyödyt saadaan esiin mitä 

aikaisemmin projekti toteutetaan

Yhtenäinen kirjanpito ja kieli talouden kanssa

Organisaation kasvu vaatii toimivampaa ratkaisua 

järjestelmätasolla

Koko konsernin menestyminen tärkeintä

Kustannustehokkaaseen ratkaisuun pitää pyrkiä

Pääprosessit ei saisi muuttua

Uuden järjestelmän monimutkaisuus

Nykyisten toimintamallien toimivuus 

tulevaisuudessa epävarmaa

Muutoksen koko huolettaa

Projektin toteuttamisen aikana ilmi tulevat 

muutokset hirvittää

Tutut toimintamallit ja palvelutaso muuttuu

Koko organisaation henkilöstö ei käytä 

toiminnanohjausjärjestelmää

Osalle henkilöstöstä testattu, toimiva ja 

yksinkertainen järjestelmä käyttöön

Yrityksen vahvuutena nopeus ja reagointi johon 

järjestelmä ei saa vaikuttaa

Muutokseen sitoudutaan hyvin

Johtoryhmässä sitoutuminen muutokseen 

varmaa

Muutosjohtaminen on organisaatiossa tuttua

Organisaation johto sitoutunut aiempiin 

muutoshankkeisiin

Projektien keskinäisiin priorisointeihin pitää 

kiinnittää huomiota

Organisaatiossa johdetaan muutokseen 

päivittäisessä arjessa

Projektin aikana projektiin sitoutuminen 

epävarmaa

Järjestelmäprojektit toteutettu ilmaan tiukkaa 

deadlineä

Projektin toteuttamisesta huolimatta päivittäisen 

arjen tulee pyöriä normaalisti

Muutosjohtaminen

Ymmärretään mihin 

kaikkeen muutos 

vaikuttaa

Ymmärretään mikä 

käytännössä muuttuu

Määritetään 

organisaation 

muutosagentit

Miten kohdeorganisaation toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotossa voidaan onnistua 

toiminnanohjausjärjestelmäprojektin onnistumistekijöiden näkökulmasta?

Varmistamalla että 

organisaation tarpeet 

löytyvät uudesta 

järjestelmästä

Varmistamalla että 

uuden järjestelmän 

ominaisuudet 

kattavat nykyiset 

prosessit

Varmistamalla että 

odotukset ja käytäntö 

kohtaavat

Varmistamalla 

projektiryhmän 

sitoutuminen 

projektiin

Perustelemalla 

projektin 

taloudelliset ja 

strategiset hyödyt

Hyödynnetään 

organisaation kykyä 

sitoutua muutoksiin

Korostamalla uuden 

järjestelmän luomia 

mahdollisuuksia

Johdetaan muutosta 

organisaatiossa

Huomioimalla 

organisaation 

erityispiirteet
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Projektinhallintaan pitää kiinnittää huomiota

Projektin viestintään pitää kiinnittää huomiota

Projekteja tehdään mutta järjestelmällisyys 

puuttuu

Projektin onnistuminen riippuu aikataulun 

pitävyydestä

Organisaatiossa merkittävä määrä projekteja

Projektien lopputulokset onnistuneita

Konsernissa kokemusta läpiviedyistä projekteista
Projekteja tehdään organisaatiossa jonkin verran

Mahdollisimman sujuva käyttöönotto

Käyttöönoton jälkeinen aika usein haastavaa

Nykyisen varastojärjestelmän laajennus muille 

osa-alueille aiheuttanut lastentauteja

Nykyinen järjestelmä on tuttu

Uuden oppiminen vaatii aikaa henkilöstöltä

Osa henkilöstöstä omaksuu uuden helposti

Koulutuksissa käytävä kaikki prosessit 

muutoksineen tarkkaan läpi

Koulutuksiin tarvitaan hands-on esimerkkejä

Käyttäjien rajalliset oppimismahdollisuudet

Koko henkilöstön ei pitäisi osallistua projektiin

Oleellista on osallistaa projektiin henkilöt joita 

muutos koskettaa

Jokaisesta osastosta pitäisi osallistua vähintään 

yksi henkiö projektiin

Projektiin tulisi osallistaa vain osa henkilöstöstä

Samat ihmiset eivät voi toteuttaa projektia ja 

päivittäistä työtä samanaikaisesti

Muutoksen tapahtuessa tekijöitä ei löydykään 

tarpeeksi ja vastuu jää muutamille

Organisaation projektitaidot vaihtelee

Henkilöstöä pitää tiedottaa muutoksesta ja 

projektista avoimesti

Tiedotus henkilöstölle toistuvasti

Muutoksista viestitään organisaatiossa hyvin

Viestinnässä painotettava ensin korkean tason 

informaatiota

Viestintä aloitettava ylätasolta ja sitten 

pureuduttava tarkkaan eri osa-alueisiin

Projektin toteuttamiseen intoa

Organisaatio on positiivinen yleisilmeeltään

Työntekijät ovat innostuneita ja sitoutuneita

Uskoa projektin onnistumiseen

Muutos nykyiseen on toivottavaa

Hidastuvatko prosessit muutoksen myötä

Toiminta jäykistyy kun ei ole tarkkaan räätälöityjä 

prosesseja

Räätälöinnin mahdollisuuden vähentyminen

Projektin on pakko onnistua koska se on päätetty 

tehdä

Käyttöönottoprojekti

Läpinäkyvän 

viestinnän avulla

Laadukkaan 

projektityön avulla

Selvitetään mitä 

osaamista tarvitaan

Kattavalla 

käyttöönottosuunnite

lmalla ja testauksella

Hyödyntämällä 

toteutettujen 

projektien 

onnistumisia

Johdetaan projektia 

ammattitaitoisesti

Hillitsemällä huhuja 

koulutusten ja 

viestinnän avulla

Huomioimalla 

käyttäjäkoulutukset 

henkilötasolla

Oikean 

projektiryhmän 

valinta

Projektin 

viestintäsuunnitelma

Korostamalla 

muutoksen 

myönteisyyttä


