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1 JOHDANTO 

Tehokkaasti toimiva toiminnanohjausjärjestelmä on tärkeä osa jokaisen yrityksen yritys-

toimintaa. Hyvä toiminnanohjausjärjestelmä tukee muun muassa johtoa, taloushallintoa, 

dokumenttienhallintaa, logistiikkaa, helpottaa tiedonkeruuta, palkanlaskentaa, tuotantoa 

sekä asiakkuudenhallintaa. Tärkeää on, että käytössä oleva toiminnanohjausjärjestelmä 

mukautuu ja elää yrityksen mukana, muovautuen yrityksen toimintoihin, ja loppupeleissä 

helpottaen yrityksen kokopäiväistä toimintaa.  

 

Toiminnanohjausjärjestelmillä tarkoitetaan laajoja tietojärjestelmiä, joilla ohjaillaan yri-

tyksen kaikkia toimintoja. Toiminnanohjausjärjestelmällä voidaan ohjailla muun muassa 

tuotantoa, jakelua, laskutusta, kirjanpitoa sekä varastonhallintaa. Toiminnanohjausjärjes-

telmä ja sen toiminta ovat suuressa osassa yrityksen menestystä. Toiminnanohjausjärjes-

telmästä saattaa aiheutua yrityksille myös haittaa. Ilman tehokkaasti ja yrityksen avainte-

kijöitä hyödyntämättä, toiminnanohjausjärjestelmästä koituu merkittäviä haittoja yritys-

toiminnalle, muun muassa paljon turhia ja aikaa vieviä työtehtäviä. Erittäin tärkeää onkin, 

että käytössä oleva toiminnanohjausjärjestelmä tukee yritystä juuri sen toimintaan sopi-

valla tavalla. Toiminnanohjausjärjestelmään on myös perehdyttävä yrityksen sisällä, jotta 

siitä voidaan saada kaikki mahdollinen hyöty irti. Hyvä ominaisuus toimivalle toiminnan-

ohjausjärjestelmälle on, että toiminnanohjausjärjestelmän alle voidaan yhdistää muitakin 

ohjelmia ja ohjelmistoja. Tällaisia ohjelmia voivat esimerkiksi olla verkkokaupat. (Lo-

gistiikan maailma, 2016) 

 

Nykypäivänä toiminnanohjausjärjestelmiltä vaaditaan yhä enemmän ja enemmän, mikä 

on johtanut siihen, että toiminnanohjausjärjestelmistä voidaan nykyään myös koota oma 

palikkansa, juuri oman yritystoiminnan tueksi ja sopivaksi. Tämä diplomityö keskittyy 

Case yrityksen projektiin (case yritys haluaa pysyä nimettömänä), jossa tarkoituksena on 

löytää ja rakentaa uusi toiminnanohjausjärjestelmä yritykselle. Tällä hetkellä käytössä 

oleva Maestro-ohjelma luo liikaa turhia työtehtäviä yrityksen työntekijöille, eikä tue yri-

tyksen avaintekijöitä ja toimintoja halutulla tavalla. Tarkoituksena on tutkia, millaisia 
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ominaisuuksia uuteen toiminnanohjausjärjestelmään halutaan sekä sitä, mitä tällaisen 

muutoksen mahdollinen hankehinta olisi yritykselle. Yritys ei siis vielä tässä vaiheessa 

ole tehnyt päätöstä siitä, otetaanko uusi toiminnanohjausjärjestelmä edes 100%: sen var-

masti käyttöön. Tämän tutkimuksen avulla selvitetään, millainen sopiva ohjelma olisi, 

miten se auttaisi ja helpottaisi yrityksen päivittäisiä toimintoja.  

 
Jotta projekti voidaan kunnolla aloittaa, on hyvä tutustua yleisesti toiminnanohjausjärjes-

telmiin ja niiden toimintatapoihin. Markkinoilla on tarjolla monia eri toiminnanohjaus-

järjestelmiä sekä niiden toimittajia. Tärkeää onkin, että ohjelma soveltuu juuri oman yri-

tyksen toimintoihin parhaalla mahdollisella tavalla. Vasta tämän jälkeen voidaan keskit-

tyä kyseiseen CASE yritykseen ja heidän käytössä olevaan toiminnanohjausjärjestel-

mään.  

 

Käytössä olevan toiminnanohjausjärjestelmän epäkohdat ovat suuri syy uuteen ohjelmaan 

siirtymisen halukkuuteen. Kun uutta ohjelmaa tutkitaan, pohditaan muun muassa tarvit-

tavia ominaisuuksia sekä syntyviä kustannuksia. Saatavilla mahdollisilla säästöillä on 

myös suuri vaikutus valintaan. Loppupeleissä tarkoitus on, että yritys hyötyisi ohjelman 

vaihdoksesta, sekä esimerkiksi turhat työtehtävät saataisiin vähenemään huomattavasti. 

 

Projektin lopussa johtoryhmä tekee päätöksensä, osittain tämän projektin tuloksista ja 

esiin tulleiden seikkojen avulla. Projekti on erittäin onnistunut, mikäli uusi toiminnanoh-

jausjärjestelmä saadaan otettua käyttöön ja ennen kaikkea sen avulla saatavat uudet mah-

dollisuudet lisääntyvät. Tärkeää tämän työn avulla on ymmärtää, millainen toiminnanoh-

jausjärjestelmien maailma on.  

 

Työ tutkii muun muassa millaisia toiminnanohjausjärjestelmät yleisesti ovat, miten ne 

vaikuttavat yritystoimintaan sekä mitkä niiden positiiviset sekä negatiiviset puolet ovat. 

Työssä perehdytään tarkemmin myös uuden toiminnanohjausjärjestelmän hankinta- ja 

valintaprosessiin sekä kustannuksiin yleisesti.  
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1.1 Työn tausta 

Työn aihe on erittäin ajankohtainen, sillä nykyään tehokas toiminnanohjausjärjestelmä on 

jokaisen menestyvän yrityksen tukipilari. Projekti sain alkunsa, kun kaksi pienempää yri-

tystä sulautui yhteen tammikuun alussa 2017 tarkoituksena saada uuden isomman yrityk-

sen toiminta rullaamaan mahdollisimman tehokkaasti. Yrityksillä on ollut käytössä eri-

laiset toiminnanohjausjärjestelmät ja tarkoituksena on myös yhtenäistään toimintatapoja 

uuden ohjelman avulla. Käytössä olevan toiminnanohjausjärjestelmän todettiin olevan 

liian työläs, raskas ja liikaa resursseja kuluttava. Haluttiin yrityksen johdon sekä omista-

jien ja rahoittajien toimesta aloittaa projekti, jossa tutkitaan, mikä järjestelmä sopisi yri-

tyksen toiminnoille parhaiten. Tärkeää olisi, että työtehtäviä saataisiin automatisoitua, 

henkilöresursseja vähennettyä sekä työaikaa saataisiin kohdistettua enemmän tuottavam-

piin tehtäviin. 

 

Aihe on erittäin tärkeä, sillä monissa muissakin yrityksissä sopivan toiminnanohjausjär-

jestelmän löytäminen on suuri ja ajankohtainen projekti. Monesti juuri toiminnanohjaus-

järjestelmä ja sen toimivuus yrityksessä määrittelee yrityksen menestyksen tai epäonnis-

tumisen. Hyvä toiminnanohjausjärjestelmä antaa oikein käytettynä avaimet menestyk-

seen.  

 

CASE yrityksessä on todettu, että turhia ja paljon aikaa vieviä työtehtäviä on suuria mää-

riä, joista on päästävä eroon. Turhiin työtehtäviin menevä työaika voitaisiin käyttää hyö-

dyksi huomattavasti paremmin. Tämä diplomityö tulee antamaan hyvän esimerkin siitä, 

millainen sopivan toiminnanohjausjärjestelmän hankinta- ja valitsemisprosessi käytän-

nössä on.  
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1.2 Työn tavoitteet ja rajaus 

 
Työn keskeisin tavoite on tutkia toiminnanohjausjärjestelmien toimintatapoja sekä vaiku-

tuksia yrityksille. Tarkoituksena on myös löytää CASE yritykselle uusi tehokkaampi toi-

minnanohjausjärjestelmä sekä ottaa se myöhemmin projektin jälkeen käyttöön. Toimin-

nanohjausjärjestelmistä tutkitaan muun muassa, miten uuden järjestelmän hankinta- ja 

valitsemisprosessi etenee, millaisia positiivisia ja negatiivisia vaikutuksia toiminnanoh-

jausjärjestelmillä on, sekä millaisia tavoitteita ja ongelmakohtia käyttöön liittyy. 

 

Työn tarkoituksena on vastata tutkimuskysymyksiin: 

 

1) Millä tavoin toiminnanohjausjärjestelmä tukee yritystoimintaa  

2) Miten ohjelman valinta tehdään ja mitä kriteerejä käytetään  

3) Millaisia kustannuksia uudesta toiminnanohjausjärjestelmästä syntyy ja millaisia   

säästäjä uudella ohjelmalla voidaan aikaansaada  

4) Miten uusi toiminnanohjausjärjestelmä tukee yrityksen avainhenkilöitä sekä avaintoi-

mintoja.  

 

Työ rajataan siten, että työ käsittelee vain valinta- ja päätöksentekoprosessia, ei siis uuden 

ohjelman käyttöönottoa tai uuden ohjelman todellisia vaikutuksia yritykselle. Käyttöön-

otto käydään läpi perusperiaatteineen, mutta CASE yrityksen kannalta aiheeseen ei pa-

neuduta sen enempää.  

 

Tavoitteena on, että valinta- ja päätöksentekoprosessi olisi tehtynä loppuvuoteen 2017 

mennessä ja ohjelman mahdollinen käyttöönotto case yrityksessä aloitettaisiin aikaisin-

taan tammikuussa 2018. Käyttöönotto päätettiin rajata projektin ulkopuolelle aikataulul-

lisista syistä, sekä sen takia, että lopullista päätöstä siitä, siirrytäänkö uuteen toiminnan-

ohjausjärjestelmään, ei edes diplomityön kirjoitushetkellä ole. Päätöksenteko ja käyttöön-

oton aikataulutus ovat täysin kiinni yrityksen johdon mielipiteestä ja halukkuudesta siir-

tyä uuteen ohjelmaan.  
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1.3 Tutkimuksen toteutus ja metodit 

Projekti aloitettiin yrityksessä virallisesti huhtikuun alusta 2017 alkaen. Suurin syy pro-

jektiin on sekä talousjohtajan sekä tilaustenkäsittelyavainhenkilöiden halukkuus tehok-

kaampaan toiminnanohjausjärjestelmään. Projektin alkutilana voidaan todeta, että yrityk-

sen johto ei ole täysin tietoinen uuden ohjelman positiivisista puolista yritystoiminnalle. 

Tarkoituksena tällä työllä on myös vakuuttaa johto uuden ohjelman tehokkuudesta ja sen 

vaikutuksista yritystä helpottaviin toimintoihin.  

 

Tutkimus toteutetaan kvalitatiivisena eli laadullisena tutkimuksena. Tutkimus perustuu 

haastatteluista ja kyselyistä saatuun informaatioon. Kyselyiden ja haastatteluiden avulla 

selvitetään mitä työntekijät kokevat nykyisestä toiminnanohjausjärjestelmästä ja sen 

puutteista.  Työntekijöiden näkemyksillä on vaikutusta uuden ohjausjärjestelmän sisäl-

töön ja mahdollisuuksiin. Haastatteluiden ja kyselyiden perusteella harkitaan eri ohjelmia 

sekä palikoita mahdolliseen uuteen toiminnanohjausjärjestelmään. Kyselyiden kysymyk-

set suunnitellaan huolella, sillä ne luovat perustan tutkimuksen ja kyselyn onnistumiselle. 

Kyselyn on tarkoitus olla mahdollisimman selvä sekä yksiselitteinen kyselyyn vastaajille, 

jotta epäselvyyksiltä ja vääristyviltä vastauksilta vältytään. 

 

Vertaileva kustannuslaskelma suoritetaan käytössä olevan ohjelman (MAESTRO) sekä 

uuden ohjelman kustannuksista. Kustannuksilla on tässä tapauksessa suuri painoarvo yri-

tyksen johdolle. Projekti on tarkoitus saada päätökseensä loppuvuoteen 2017 mennessä. 

Mikäli uusi ohjelma otetaan käyttöön, olisi sen käyttöönotto aikaisintaan tammikuussa 

2018. Työvaiheisiin kuuluu työn suunnittelua, käytössä olevaan ohjelmaan tutustumista, 

teoria osuus toiminnanohjausjärjestelmästä, haastatteluiden organisointia sekä analysoin-

tia, johtopäätökset sekä lopuksi jatkosuositukset. Aikataulullisesti eniten aikaa vie teoria-

osuus. Työn läpiviemiseen on laskettu käytettävän noin 6-7 kuukautta kokonaisuudes-

saan.  
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1.4 Raportin rakenne 

 
Tutkimuksen ensimmäinen luku sisältää työn johdannon. Työn tausta, tavoitteet, metodit 

ja rakenne käydään lyhyesti läpi.  Toinen luku käsittelee toiminnanohjausjärjestelmää 

yleisesti, sen vaikutuksia yritystoimintaan, sen yleisiä ongelmakohtia, toiminnanohjaus-

järjestelmien tavoitteita, hankintaa sekä ylläpitoa. Toisesta luvusta saa hyvän peruskäsi-

tyksen siitä millaisia toiminnanohjausjärjestelmiä on olemassa sekä miten eri ohjelmat 

vaikuttavat eri yritysten toimintoihin.  

 

Tutkimuksen kolmannessa luvussa keskitytään CASE yrityksen jo käytössä olevaan toi-

minnanohjausjärjestelmään. Jotta projekti voidaan kunnolla aloittaa, on ensin perehdyt-

tävä käytössä olevaan ohjelmaan. Luvussa pohditaan muun muassa sitä, miksi käytössä 

oleva ohjelma ei tue yritystoimintaa kunnolla, sen vahvuuksia ja heikkouksia, sekä syitä 

miksi uuteen ohjelmaan halutaan loppupeleissä siirtyä. Informaatiota kerätään yrityksen 

työntekijöiltä, jotka ovat päivittäisessä kontaktissa kyseisen ohjelman kanssa. 

Neljäs luku pureutuu työn metodeihin sekä keinoihin, joilla dataa kerätään. Informaatiota 

kerätään yrityksen työntekijöiltä sekä haastatteluin että kyselyin. Neljäs luku myös esit-

telee työn tutkimuskysymykset tarkemmin.  

 

Viides luku keskittyy mahdolliseen uuteen toiminnanohjausjärjestelmään. Jotta voidaan 

tutkia, millainen sopiva uusi ohjelma yritykselle olisi, on tutustuttava moniin eri vaihto-

ehtoihin sekä kerättävä näistä mahdollisimman paljon informaatiota. Luvussa keskitytään 

muun muassa haluttuihin ominaisuuksiin, joita toiminnanohjausjärjestelmän tulisi sisäl-

tää. Viides luku esittelee vaihtoehtoiset toimittajat yksityiskohtaisesti.   

 

Jokaisessa yrityksessä kustannuksilla on suuri painoarvo. Tämän vuoksi myös uuden oh-

jelman kustannuksia on vertailtava jo käytössä olevaan ohjelmaan. Kuudes luku perehtyy 

uuden ohjelman kustannuksiin sekä vertailee niitä jo käytössä olevan ohjelman kustan-

nuksiin. Tässä on tarkkaa ottaa huomioon myös käytön- ja ylläpidonkustannukset. Kus-

tannusosiossa lasketaan myös investoinnin kannattavuus valitulla toimittajalla. Kuviossa 

1 on kuvattu työn rakenne pääpiirteittäin.  
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Kuvio 1. Työn rakenne 

 

Työn tarkoituksena on tutkia toiminnanohjausjärjestelmän vaihdoksesta aiheutuvia vai-

kutuksia yritykselle yleisellä tasolla. Tarkoituksena on selvittää, millaisia vaikutuksia 

vaihdoksella on esimerkiksi päivittäisten toimintojen muuttumiseen ja millä tavalla muut-

tuviin tekijöihin on reagoitava, jotta uudesta järjestelmästä saadaan kaikki mahdollinen 

hyöty irti.  
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2 TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄ JA SEN 
VAIKUTUS YRITYSTOIMINTAAN 

Toiminnanohjausjärjestelmillä tarkoitetaan laajoja tietojärjestelmiä, jotka on tarkoitettu 

yrityksien ohjaamiseen. Toiminnanohjausjärjestelmät sisältävät suuren osa yrityksen kes-

keisimmistä toiminnoista. Toiminnanohjausjärjestelmät ovat ERP-järjestelmiä, jotka saa-

vat nimensä englanninkielestä (Enterprise Resource Planning). Järjestelmä on integroitu 

yritykseen, jonka ytimessä on yksi yhteinen tietokanta, jota kaikki muut sivutoiminnot 

käyttävät pohjanaan (Logistiikan maailma, 2016). Kuvassa 1 näkyy keskellä yhteinen tie-

tokanta, jota kaikki muut sivutoiminnot käyttävät pohjanaan. Tällaisia sivutoimintoja 

ovat muun muassa talousosastot, osto, tuotanto, tilaushallinto sekä varastonhallinta. 

 

 
Kuva 1. Toiminnanohjausjärjestelmä (Logistiikan maailma, 2016)  

 
Toiminnanohjausjärjestelmän tukena voi myös olla muita täydentäviä ohjelmia. Tällaisia 

voivat olla esimerkiksi verkkokauppasovellukset. Yhteinen tietokanta mahdollistaa ja 

helpottaa tiedon läpinäkyvyyttä sekä sen välittäminen osastoiden välillä on huomattavasti 

helpompaa (Logistiikan maailma, 2016). Erittäin tärkeää läpinäkyvyydelle sekä tiedon 
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leviämiselle osastojen välillä on se, että perustiedot ovat ajan tasalla ja oikein järjestel-

missä. Toiminnanohjausjärjestelmän avulla ollaan myös tiiviisti yhteydessä asiakkaisiin 

sekä toimittajiin. Sivutoimintoja voidaan myös lisätä järjestelmään tarpeen mukaan. Ny-

kyaikaisissa toiminnanohjausjärjestelmissä toiminnot ovat erillisiä moduuleita, joita voi-

daan ottaa käyttöön, mikäli se koetaan tarpeelliseksi. (Logistiikan maailma, 2016) 

 

Markkinoilla on saatavilla runsaasti eri toiminnanohjausjärjestelmiä. Tärkeää onkin valita 

niistä sellainen, joka tukee yrityksen toimintoja. Tärkeää on pohtia yrityksen tavoitteita 

sekä toiminnalle oleellisia kriittisiä kohtia. Toiminnanohjausjärjestelmän valitsemispro-

sessi on laaja. Sen onnistuminen vaatii oman organisaation osaamisen kasvattamista sekä 

myös ulkopuolista asiantuntemusta. (Logistiikan maailma, 2016) 

2.1 Toiminnanohjausjärjestelmien historia 

 

Toiminnanohjauksella tarkoitetaan kokonaisuutta, jolla yritystä ohjataan tavoitteellisesti 

sen eri toiminnoissa ja yritystasoilla. Toiminnanohjauksella ohjataan sekä työtä että yri-

tyksen resursseja. Työn tavoite aina on, että se suoritetaan vaatimustenmukaisesti, aika-

taulussa. Kun taas resursseja käytetään mahdollisimman tehokkaasti, luo se perustan ta-

loudellisesti kannattavalle yritystoiminnalle. Toiminnanohjauksessa on neljänlaisia teh-

täviä: suunnittelua, toimeenpanoa, seurantaa sekä säätöä. (Kettunen & Simons 2001, 

s.41) 

Toiminnanohjausjärjestelmien käyttö ja kehitys lähtivät alun perin liikkeelle suurten or-

ganisaatioiden ja yritysten tarpeista, mutta on sittemmin siirtynyt mitä pienempien yritys-

ten käyttöön. Yritysten toiminta kehittyy ja mukautuu markkinoiden mukaan, joten myös 

toiminnanohjausjärjestelmiä ja toiminnanohjausta on kehitettävä samaan tahtiin. (Kettu-

nen & Simons 2001, s.41) 

 

ERP-järjestelmien kehitys on alkanut jo 1960-luvulla, kun varastonseurantaan tarvittiin 

ohjelmistoja. Vielä tuolloin ohjelmistot olivat melko yksinkertaisia nykyajan ohjelmis-

toihin verrattuna. Ohjelmistoja kehittivät tuolloin yritykset itse. Kunnolla tulta alleen tuo-

tantoa tukevat toiminnanohjausjärjestelmät saivat 1970-luvun alussa, kun alettiin kehittää 

MRP-järjestelmiä. (Materials Resource Planning) 1970-luvun lopulla standardiohjelmis-
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tojen valmistus ja suunnittelu alkoivat lisääntyä huomattavasti. Alettiin keskittyä ei rää-

tälöityihin-ohjelmiin, näin ollen ohjelmistoja ei enää räätälöity vaan yhden yrityksen 

käyttöön. 1980-luvulla alettiin kehittää MRP II ohjelmaa, joka sisälsi uusia toimintoja 

vanhaan ohjelmaan verrattuna, kuten lattiatason toiminnanohjauksen sekä jakeluhallin-

nan. 1990-luvulla MRP II ohjelmistoihin lisättiin enemmän tuotannonohjausta ja MRP-

ohjelmistojen rinnalle alettiin liittää muidenkin osa-alueiden ohjelmistoja. Tällaisia osa-

alueita olivat muun muassa taloushallinnon-, henkilöstöhallinnon-, ja projektihallinnan 

osa-alueet. Tämän avulla päädyttiin nykyiseen käytössä olevaan EPR-malliin. (Kettunen 

& Simons 2001, s.46-47) Kuvassa 2 on esitetty, miten ohjelmistojen ominaisuudet ja tuo-

tesukupolvet ovat liittyneinä toisiinsa. 

 

      
Kuva 2. Toiminnanohjausjärjestelmien kehityshistoria ja toiminnallisuuden kehittyminen 

(Kettunen & Simons 2001, s.47) 

 

Kettusen ja Simonsin mukaan (2001) 1990-luvun lopun tienoilla toiminnanohjausjärjes-

telmiin liitettiin myös mahdollisuus sähköiseen kaupankäyntiin. Uusien tiedonsiirtotek-

niikoiden ja Internetin kehittymisen myötä, siirtokustannusten uskottiin pienenevän huo-

mattavasti. Yritysten tämänhetkinen, voimakkaasti muuttuva verkosto tarjoaa haasteita 

toiminnanohjausjärjestelmille ja niitä valmistaville toimittajille. 
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2.2 Yleistä toiminnanohjausjärjestelmistä 

 
Toiminnanohjausjärjestelmillä voidaan ohjata monia yrityksen eri toimintoja. Tällaisia 

toimintoja ovat esimerkiksi tilaustenkäsittely, ostotoiminta, tarjous- ja jälkilaskenta, 

tuote- ja tuotannonsuunnittelu, raaka-ainevarastot, valmistuksen ohjaus, lähetys, hal-

linto, johto sekä perustiedot. Toiminnanohjausjärjestelmän tärkeä ominaisuus on, että kun 

tieto syötetään ohjelmaan, välittyy se kaikille osa-alueille, eikä sitä tarvitse syöttää ohjel-

maan enää uudelleen. Tietotekniikka mahdollistaa tiedon helpon välittymisen ohjelman 

sisällä. (Uusi-Rauva et Al. 2003, s.371)  

 

Tilaustenkäsittelyssä toiminnanohjausjärjestelmää voidaan käyttää hyväksi esimerkiksi 

tilaustensyötössä, toimitusaikojen määrittelyssä sekä tilausvahvistuksien lähettämisessä. 

Ostotoiminta pitää sisällään ostotilausteen syötön, hankintaehdotukset, ostettujen tuottei-

den saapumisten valvonnan sekä esimerkiksi vuosisopimukset. Tarjouslaskennassa toi-

minnanohjausjärjestelmä ohjailee esimerkiksi vanhojen tarjousten muokkausta, hinnoit-

telua, ja tarjouskannan ylläpitoa. Jälkilaskenta voidaan suorittaa toiminnanohjausjärjes-

telmällä työkohtaisesti sekä osastoittain. Myös materiaalien käyttö sekä työtunnit voidaan 

laskea helpommin toiminnanohjausjärjestelmän avulla.  

 

Tuotesuunnittelussa toiminnanohjausjärjestelmällä voidaan ohjailla muun muassa mate-

riaaleja ja komponentteja, työn eri vaiheita sekä hinnoittelua. Tuotannonsuunnittelussa 

taas voidaan ohjailla esimerkiksi materiaali- ja kapasiteettivirtauksia. Raaka-ainevaras-

toja voidaan ohjailla saapuneiden tilausten mukaan sekä esimerkiksi investoinnit on huo-

mattavasti helpompi suorittaa. Valmistuksen ohjauksessa töiden etenemisen valvonta on 

helpompaa ja kustannuslaskelmien teko helpottuu. Kuvassa 3 on esitetty yritysten toimin-

toja, joita toiminnanohjausjärjestelmällä voidaan ohjailla.  
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Kuva 3. Toiminnanohjausjärjestelmällä ohjattavat yritysten toiminnot (Uusi-Rauva et 
Al. 2003. s.373) 

 
Perustietojen ylläpito on erittäin tärkeää yritystoiminnassa. Perustiedot sisältävät muun 

muassa asiakas- sekä toimittajarekisterit sekä laskutusosoitteet. Hallinnossa toiminnan-

ohjausjärjestelmällä voidaan ohjailla muun muassa laskutusta, myynti- ja ostoreskontraa 

ja esimerkiksi palkanlaskentaa. Toiminnanohjausjärjestelmä siis käytännössä ohjailee 

kaikkia yrityksen toimintoja linkittyneinä toisiinsa. Kuvassa 4 on esitetty yhden toimitta-

jan esimerkki toiminnanohjausjärjestelmällä ohjailtavista eri osista. 
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Kuva 4. Toiminnanohjausjärjestelmän osaset (Lemonsoft, 2017)  

 

Toiminnanohjausjärjestelmän avulla voidaan kerätä paljon tärkeää informaatiota esimer-

kiksi varastoilta ja tilauksien sisällöistä. Toiminnanohjausjärjestelmiin pystytään myös 

liittämään niin sanottuja rajapintoja, muun muassa esimerkiksi tukkureiden ja yhteistyö-

kumppaneiden järjestelmiin. Rajapinnat helpottavat ja nopeuttavat työntekoa, jolloin esi-

merkiksi tilaukset menevät rajapintoja pitkin suoraan tukkureiden järjestelmiin, ja manu-

aalista työtä ei tarvita. Toiminnanohjausjärjestelmän avulla dokumenttien ylläpito on hel-

pompaa. Asiakkaiden ja toimittajien kanssa solmitut sopimukset, asiakkaiden tarjoukset 

ja esimerkiksi markkinointisopimukset voidaan helposti dokumentoida järjestelmään, 

mistä ne ovat saatavilla koska vaan. Toiminnanohjausjärjestelmä on myös erittäin tärkeä 

työkalu yrityksen johdolle. Järjestelmän avulla ulos saadaan tärkeää ja laajamittaista ra-
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portointia, voidaan seurata myynnin budjetointia, sekä harjoittaa esimerkiksi myyjäkoh-

taista proviisioseurantaa. Toiminnanohjausjärjestelmä on myös monesti linkittyneenä 

palkanmaksuun. Järjestelmään voidaan syöttää esimerkiksi tehdyt työtunnit sekä ylityöt. 

Matkalaskut voidaan myös hoitaa järjestelmän kautta. (Lemonsoft, 2017) 

 

Toiminnanohjausjärjestelmän avulla voidaan myös helposti suunnitella tulevien viikko-

jen ja kuukausien työvuorolistat. Toiminnanohjausjärjestelmä on myös erittäin tärkeä työ-

kalu varastoseurantaan. Ohjelman avulla voidaan käsitellä myynti- ja ostotilauksia, huol-

totöitä, ja virheellisiä tuotteita tai toimituksia. Toiminnanohjausjärjestelmä on myös ylei-

sesti analysointiväline yrityksen toimintoihin. Taloushallinnon perustoiminnot kuten las-

kutus ja laskujen kierrätys, pankkiyhteydet sekä kirjanpito voidaan hoitaa toiminnanoh-

jausjärjestelmän avulla. Monesti taloushallintoon voidaan rekrytoida yrityksen ulkopuo-

lelta henkilöitä tekemään esimerkiksi kirjanpitoa ja ostolaskujen käsittelyä. (Lemonsoft, 

2017) 

 

2.3 Toiminnanohjausjärjestelmän elinkaari 

Hyötyläisen ja Kalliokosken (2001) mukaan toiminnanohjausjärjestelmän elinkaari koos-

tuu neljästä eri osasta. Näitä osia ovat 1) strategiasuunnittelu 2) tietojärjestelmän suun-

nittelu, sopivan järjestelmän valinta ja vaatimusmäärittely 3) käyttöönotto ja ylläpito 

sekä 4) kehittäminen. Kuvassa 5 on koottu toiminnanohjausjärjestelmän elinkaarimallin 

eri vaiheet.  

    

 
Kuva 5. Loppukäyttäjäyrityksien tietojärjestelmän elinkaarimalli (Hyötyläinen & Kal-

liokoski 2001, s.24) 
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Hyötyläisen ja Kalliokosken (2001) mukaan strategiasuunnittelun katsotaan olevan jokai-

sen toimivan yrityksen peruspilari. Strategia voidaan jaotella liiketoimintastrategiaan 

sekä tietotekniikkastrategiaan. Liiketoimintastrategialla tarkoitetaan liiketoiminnallisia 

toimintoja ja suunnitelmia, joilla päästään tavoiteltuun päämäärään. Tietotekniikkastrate-

gian avulla täsmennetään tietotekniset tavoitteet ja se, miten tietotekniikan avulla liike-

toiminnallisiin tavoitteisiin päästään. Seuraavana vaiheena ovat tietojärjestelmien suun-

nittelu, vaatimusmäärittely sekä valinta. Näitä vaiheita käsitellään tarkemmin luvussa 2.7 

toiminnanohjausjärjestelmän hankintaprosessi.  

 

Kolmas vaihe elinkaaressa on toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto. Käyttöönottoon 

kuuluu toiminnanohjausjärjestelmän implementointi, parametrointi sekä kaikki käyttöön-

ottoon liittyvät toimenpiteet. Myös räätälöinnit, työntekijöiden koulutukset sekä ohjel-

mien testaukset kuuluvat käyttöönottovaiheeseen. Käyttöönottovaiheessa tärkeää on ottaa 

henkilöstö sekä koko organisaatio mukaan. Tärkeää on muistaa, että käyttöönottovaihe 

on toiminnanohjausjärjestelmän elinkaaressa kaikista kriittisen vaihe. Se vaatii paljon re-

sursseja sekä aikaa onnistuakseen halutulla tavalla. (Muurinaho, 2009, s. 20-21) Tietojär-

jestelmää on myös onnistuneen käyttöönoton jälkeen tarkkailtava sekä kehitettävä jatku-

vasti.  

 
Elinkaari voidaan myös kuvata kuten kuvassa 6 on esitetty. Päätöksenteon omaksumi-

sessa varsinkin yrityksen ylemmän johdon tulee kyseenalaistaa ja esittää kysymyksiä toi-

minnanohjausjärjestelmään liittyen. Uuden ohjelman ominaisuudet, sekä ohjelman sopi-

vuus käyvät käsi kädessä yrityksen strategiaan ja tavoitteisiin. Päätöksenteossa määritel-

lään muun muassa vaatimukset ja tavoitteet uudelle järjestelmälle. (Muurinaho, 2009) 

 

Hankintavaiheessa valitaan sopiva tuote juuri omaan organisaatioon sopivaksi. Toteutus-

vaihe itsessään sisältää uuden järjestelmän sovittamisen yrityksen tarpeisiin. Tähän vai-

heeseen voidaan palkata ulkopuolisia työntekijöitä, jotka kokemuksillaan ja ammattitai-

dollaan ohjaavat sekä kouluttavat esimerkiksi uusia käyttäjiä. Käyttö- ja ylläpitovaihe 

koostuu uuden järjestelmän käytöstä sekä sen ylläpidosta. Tässä vaiheessa myös korja-

taan esimerkiksi häiriöitä. Kehitysvaihe on erittäin tärkeä vaihe toiminnanohjausjärjestel-

män elinkaaressa. Toiminnanohjausjärjestelmää on kehitettävä, suunniteltava, ja aikatau-
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lutettava. Kun nykyinen järjestelmä ei enää täytä organisaation vaatimuksia, on se pois-

tettava käytöstä. Käytöstä poistosta on aina tehtävä mahdollisimman vähän haittaa tuova 

ja mutkaton. (Muurinaho, 2009) 

                           
Kuva 6. Elinkaarimalli (Muurinaho, 2009) 

 

Käytöstä poistaminen tai uuteen ohjelmaan siirtyminen vaativat kuitenkin erittäin paljon 

aikaa sekä panostusta, jotta prosessista saadaan mahdollisimman tehokas, sekä, että ne-

gatiiviset vaikutukset saadaan minimoitua mahdollisimman tehokkaasti. 
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2.4 Toiminnanohjausjärjestelmän tavoitteet ja hyödyt 

Toiminnanohjausjärjestelmillä on monia tavoitteita yrityksissä. Toiminnanohjausjärjes-

telmän yleisin tavoite on tehostaa yritystoimintaa, lisätä läpinäkyvyyttä sekä parantaa 

yrityksen tuottavuutta. Tehokkuuden ja tuottavuuden parantuminen tarkoittaa yleensä pk-

yrityksissä rahan ja tavaravirtojen kiertonopeuden lisääntymistä, tiedonkulun helpottu-

mista, työssä tapahtuvien virheiden vähentymistä sekä raportointi ja toiminta muuttuvat 

systemaattisemmaksi. Nämä kaikki yhdessä johtavat siihen, että yrityksen kilpailukyky 

paranee sekä tavoitteisiin on jatkossa helpompi päästä. (Visma, 2017) Taulukkoon 1 on 

koottu toiminnanohjausjärjestelmien yleisimmät tavoitteet sekä niistä saatavat mahdolli-

set hyödyt. 

 

Taulukko 1. Toiminnanohjausjärjestelmän tavoitteet ja mahdolliset hyödyt. 

TAVOITE Mahdollinen hyöty 

1) Yritystoiminnan tehostaminen Rahan ja tavaravirtojen kiertonopeuden li-

sääntyminen, toiminnan yleinen tehostu-

minen 

2) Läpinäkyvyyden lisääminen Tiedonkulun helpottuminen ja virheiden 

väheneminen 

3) Tuottavuuden parantaminen Kilpailukyvyn paraneminen  

 

 

 

 

 

 

Kun läpinäkyvyyttä on tarpeeksi, on toimintoja ja prosesseja helppo yhtenäistää, jäsen-

nellä ja tehostaa. Läpinäkyvyyden lisäämisen avulla perustoiminnot ja prosessit saadaan 

rullaamaan mahdollisimman tehokkaasti ja optimaalisesti. Toiminnanohjausjärjestelmän 

avulla kaikki yrityksen osa-alueet, osastot ja prosessit saadaan sovitettua hyvin yhteen. 

Myös informaatiota saadaan levitettyä reaaliaikaisesti esimerkiksi eri osastojen välillä, 

jotka toimivat tiiviisti yhdessä jokapäiväisissä toiminnoissa. (Visma, 2017) 

 

Tavoitteiden ja strategian helpompi saavutus 
sekä seuranta 
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Toiminnanohjausjärjestelmästä on myös paljon hyötyä yrityksen johdolle. Koska toimin-

nanohjausjärjestelmä luo tietoa reaaliaikaisesti, helpottaa se yrityksen johdon päätöksen-

tekoa. Reaaliaikaisen tiedon perusteella voidaan tehdä nopeampia ratkaisuja ja reagoida 

jo nähtäviin tuleviin ongelmakohtiin nopeammin. Päätökset ovat siis laadultaan parem-

pia, ja yritystä voidaan johtaa parhaalla mahdollisella tavalla. Toiminnanohjausjärjestel-

män avulla voidaan esimerkiksi seurata konkreettisesti, mikä tuote tai palvelu menestyy 

parhaiten ja näin ollen pohtia mitä heikommin menestyville kannattaisi jatkossa tehdä. 

Toiminnanohjausjärjestelmä voi myös antaa vihiä siitä mihin suuntaan markkinat ovat 

menossa sekä millaisia trendejä on tulossa. (Visma, 2017) 

 

Toiminnanohjausjärjestelmästä on myös suunnattomasti hyötyä työntekijöille. Lisäänty-

vän automatiikan vuoksi turhat työtehtävät vähenevät, ja rutiinit lisääntyvät. Työntekijät 

voivat myös huomata saavansa aikaan huomattavasti enemmän tietyssä ajassa ja työsken-

tely tehostuu. Hyvin toimivan toiminnanohjausjärjestelmän avulla työvälineet ja työtyy-

tyväisyys parantuvat. Toiminnanohjausjärjestelmällä on myös todettu parantava vaikutus 

työviihtyvyyteen. Kun turhista ja manuaalisista työtehtävistä päästään eroon, on työnte-

kijöillä aikaa olla esimerkiksi myynnin ja markkinoinnin tukena. (Visma, 2017) 

 

Toiminnanohjausjärjestelmällä on myös positiivinen vaikutus asiakassuhteisiin sekä toi-

mittajiin. Asiakkaat näkevät toiminnan tehostumisen muun muassa ennakointina sekä pa-

rempana palveluna. Tehokas toiminnanohjaus esimerkiksi nopeuttaa toimitusta asiakkaan 

suuntaan sekä virheiden mahdollisuus pienenee. Näin ollen toiminnanohjausjärjestelmä 

mahdollistaa hyvän molemminpuolisen yhteistyön. Toiminnanohjausjärjestelmän auto-

maatio myös lisää työntekijöiden mahdollisuutta vaikuttaa asiakaspalvelun laatuun, kun 

aikaa jää enemmän. Toiminnanohjausjärjestelmän avulla esimerkiksi asiakaspalvelun ke-

hittämiseen jää huomattavasti enemmän aikaa. (Shang & Seddon, 2000) 
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Toiminnanohjausjärjestelmästä saatavat hyödyt riippuvat myös kovasti yrityksen toimia-

lasta. Valitun ja käytössä olevan toiminnanohjausjärjestelmän on siis kaikin tavoin tuet-

tava yritystä juuri sen toimintoihin ja toimialaan liittyen parhaalla mahdollisella tavalla. 

(Visma, 2017) Taulukossa 2 on esitetty hyvin toimivasta toiminnanohjausjärjestelmästä 

saatavien hyötyjen vaikutuksia yrityksen eri osiin. 

 

Taulukko 2. Toiminnanohjausjärjestelmien positiivisten puolien vaikutukset yrityksen 

eri toimintoihin 

      Vaikutus yrityksen eri osiin 

Läpinäkyvyys Toimintojen ja prosessien yhtenäistämi-

nen helpompaa ja tehokkaampaa 

Informaatio johdon tueksi Päätöksenteon helpottuminen, reaaliaikai-

set tiedot saatavilla, päätökset laadultaan 

parempia 

Hyödyt työntekijöille Turhien ja työläiden työtehtävien vähene-

minen, rutiinien lisääntyminen, työväli-

neiden parantuminen, työtyytyväisyyden 

lisääntyminen 

Hyödyt asiakkaille ja toimittajille Ennakointi lisääntyy, asiakaspalvelu te-

hostuu, virheiden määrä vähenee ja yhteis-

työ monipuolistuu 

Hyödyt koko yritykselle Tulos ja laatu paranevat 

 

 

Toiminnanohjausjärjestelmän hyödyt voidaan jakaa viiteen eri kategoriaan. Shang ja Sed-

don (2000) jakavat nämä 1) toiminnallisiin hyötyihin, 2) johtoon liittyviin hyötyihin, 3) 

strategisiin hyötyihin, 4) IT-infrastruktuurin hyötyihin sekä 5) organisaation hyötyihin.  
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Tietotekniikalla voidaan nopeuttaa prosesseja huomattavasti sekä toimintojen määrää 

voidaan kasvattaa aikaisempaan verrattuna. Koska toiminnanohjausjärjestelmä automati-

soi yrityksen prosesseja, näkyvät sen hyödyt eniten toiminnallisissa tehtävissä. Toimiva 

ERP-ohjelma myöskin vähentää yrityksen työvoima-, inventaario- ja hallintokustannuk-

sia huomattavasti. Työntekijöiden määrää voidaan vähentää ERP-ohjelman käytön aloit-

tamisen jälkeen, tai työntekijät voivat keskittyä muihin, tehokkaampiin ja enemmän yri-

tystä kannattaviin työtehtäviin. (Shang & Seddon, 2000. s.1-7) Kuvassa 7 on koottu toi-

minnanohjausjärjestelmien mahdolliset hyödyt viiteen eri kategoriaan Shangin ja Sed-

donin mukaan.  

 

 
Kuva 7. Mahdolliset hyödyt (Shang & Seddon, 2000) 
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Johtoon liittyvien hyötyjen avulla pystytään paremmin tekemään päätöksiä, kontrolloi-

maan resursseja sekä kontrolloimaan toimintaa. Toiminnanohjausjärjestelmän käyttö tuo 

myös yritykselle strategisia hyötyjä. Liiketoimintasuunnitelman seuraaminen ja uuden 

suunnittelu ovat merkittävästi helpompaa. Myös esimerkiksi uusien innovaatioiden ke-

hittely ja suunnittelu helpottuvat. Toiminnanohjausjärjestelmän avulla myös kustannus-

johtajuutta saadaan kehitettyä. Kustannukset saadaan kohdistettua aina aiheuttamisperi-

aatteen mukaan. Toiminnanohjausjärjestelmän avulla asiakkaan toiveet voidaan täyttää 

helpommin, järjestelmän joustavuuden ansiosta. (Shang & Seddon 2000, s.8) 

 

Shangin ja Seddonin (2000) mukaan toiminnanohjausjärjestelmä vaikuttaa myös yrityk-

sen IT-infrastruktuuriin. Toiminnanohjausjärjestelmä muun muassa vähentää IT-kuluja 

sekä lisää IT-infrastruktuurin joustavuutta.  

 

Toiminnanohjausjärjestelmä tukee suuria muutoksia niin rakenteissa kuin 

prosesseissakin. Liiketoiminnan ymmärtäminen on helpompaa ja esimerkiksi 

työntekijöiden osaamistasoa voidaan lisätä. Toiminnanohjausjärjestelmän avulla 

työntekijöiden työkäyttäytymistä voidaan ohjailla oikeaan haluttuun suuntaan. 

Toiminnanohjausjärjestelmän avulla myös esimerkiksi yrityksen yhteinen 

liiketoiminnallinen visio selkeytyy. (Shang & Seddon 2000, s.8) 

 

Kettusen ja Simonsin (2001) mukaan tärkeää toiminnanohjausjärjestelmien tuomien 

mahdollisten hyötyjen luetteloinnissa on se, että harvoin jokainen yritys saavuttaa kaikki 

viiden kategorian kuuluvat hyödyt. Jokainen yritys on oma yksilönsä, eikä toisen 

yrityksen saamia hyötyjä voida ikinä täysin verrata toiseen yritykseen. Tärkeää on 

muistaa, että organisaatiolliset rakenteet vaikuttavat suuresti saavutettuihin hyötyihin. 

Taulukossa 3 on esitetty mahdollisia potentiaalisia hyötyjä  toiminnanohjausjärjestelmän 

käytöstä yrityksissä.  
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Taulukko 3. Toiminnanohjausjärjestelmän potentiaalisia hyötyjä (Kettunen & Simons, 

2001, s.201) 

            
 

Kettunen ja Simons (2001) jakavat toiminnanohjausjärjestelmän käytöstä saatavat hyödyt 

kahteen eri pääluokkaan. Näitä pääluokkia ovat saatavat säästöt sekä lisätulot. Pääluokat 

jaotellaan useampiin alaluokkiin, joita ovat muun muassa toiminnan tehostuminen pie-

nemmällä määrällä resursseja, mahdollisuus uusiin toimintamalleihin, sekä tietämyksen 

parempi hallinta. Alaluokkien jälkeen voidaan luokitella jokaisen luokan toimenpide tai 

potentiaalinen mahdollinen hyöty. Tällaisista hyödyistä Kettunen ja Simons (2000) luo-

kittelevat muun muassa työvoiman määrän vähentämisen, tuottavuuden kasvun, riskien 

tunnistuksen, koneiden ja laitteiden käyttöasteen paranemisen, palveluiden korkeamman 
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laadun, lisääntyneen joustavuuden ja läpinäkyvyyden sekä kilpailijoiden toiminnan pa-

remmin ymmärtämisen.  

 

Myös toiminnanohjausjärjestelmän taloudellinen vaikuttavuus on erittäin tärkeässä 

osassa. Toiminnanohjausjärjestelmän avulla voidaan helpommin karsia muuttuvien ja 

kiinteiden kustannusten syntymistä. Potentiaalisia säästöjä on myös helpompi saavuttaa. 

Toiminnanohjausjärjestelmän avulla suurten ja vaikeasti ennakoitavien kustannusten syn-

tyä on helpompi minimoida.  

 

2.5 Mahdolliset negatiiviset vaikutukset 

Toiminnanohjausjärjestelmällä voi myös olla negatiivisia vaikutuksia yritykseen. Liian 

vanha, monimutkainen ja kankea järjestelmä saattaa luoda enemmän hankaluuksia kuin 

edellytyksiä yrityksen toiminnalle. Vanha ja kankea järjestelmä saattavat luoda liikaa 

kuormitusta esimerkiksi työntekijöille, jolloin työtyytyväisuus ja työn laatu kärsivät. Näin 

myös virheille on enemmän mahdollisuuksia. Monesti tällaiset asiat vaikuttavat suuresti 

työntekijöiden työviihtyvyyteen. 

 

Huono toiminnanohjausjärjestelmä tukee vääriä osa-alueita yrityksessä, joka johtaa esi-

merkiksi huonompiin toimittaja- ja asiakassuhteisiin. Asiakkaat saattavat myös huomata, 

kuinka asiakaspalvelun laatu heikkenee. Huono toiminnanohjausjärjestelmä luo liikaa 

kustannuksia yritykselle ja työntekijöiden työtaakka kasvaa kasvamistaan. Huonosti toi-

mivalla toiminnanohjausjärjestelmällä on vaikea seurata yrityksen tilannetta ja pysyä 

kaikkien päätöksien päällä. Ennakointi saattaa myös olla erityisen vaikeaa. Taulukkoon 

4 on koottu huonosti toimivan toiminnanohjausjärjestelmän negatiivisia ominaisuuksia, 

sekä niiden vaikutuksia yleiseen yritystoimintaan.  
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Taulukko 4. Negatiiviset vaikutukset yrityksen toimintoihin.  

Ohjelman heikkoudet Vaikutus yritykseen 

Kankeus ja monimutkaisuus Liiallinen kuormitus työntekijöitä kohtaan 

-> työn laatu ja työtyytyväisyys kärsivät  

     virheet lisääntyvät 

Väärien osa-alueiden tukeminen Huonommat toimittaja- sekä asiakassuh-

teet 

       Asiakaspalvelun laatu heikkenee 

Kustannusten liiallinen kasvaminen Työtaakka kasvaa, tulos huononee 

Tehottomuus Toiminnan seuraaminen vaikeaa 

       Päätöksien seuranta ja ennakointi vai-

keaa 

 

Voidaan siis todeta, että huonosti toimiva toiminnanohjausjärjestelmä vaikuttaa kaikkiin 

toimintoihin yrityksessä, ja on tekijöidensä summa. Huonon toiminnanohjausjärjestelmän 

voidaan myös sanoa tuovan tehottomuutta yrityksen toimintoihin, näin ollen toimintaa on 

vaikea seurata ja ennakointi on lähes mahdotonta. Toiminnan seuraamattomuus vaikuttaa 

taas päätöksiin ja korjaaviin toimenpiteisiin. Mikäli toimintaa ei seurata tarpeeksi vah-

vasti, on korjaavien toimenpiteiden tekeminen lähes mahdotonta. 
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2.6 Toiminnanohjausjärjestelmien yleiset ongelmakohdat 

On olemassa monia syitä, miksi uuden toiminnanohjausjärjestelmän käyttö epäonnistuu.  

Aikaisemmat tutkimukset ovat todenneet, että konfliktit toimittajien sekä työntekijöiden 

kanssa ovat yksi pääongelmista toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotossa ja käytössä 

(Wong et al. 2005). Toimittajien konsultit tuovat yritykseen erikoistunutta tietoa ja taitoa, 

sekä kokemusta. Konsulttien on myös helppoa nähdä mihin suuntaan ohjelmaa kannat-

taisi kehittää. Silti, monissa tapauksissa konsulttien ja toimittajayritysten kanssa toimimi-

nen ja asioiden hoitaminen ovat joskus erittäin vaikeaa.  

 

Wong et al. (2005) määrittelevät tutkimuksessaan neljätoista (14) syytä miksi toiminnan-

ohjausjärjestelmän käyttö ja käyttöönotto saattavat epäonnistua. Syitä ovat seuraavat: 

 

1. Yritykseen huonosti sopiva ohjelma 

2. Korkea vaihtuvuus projektitiimin jäsenissä 

3. Liika turvautuminen kustomointiin 

4. Konsultin huono tehokkuus 

5. Huono IT-infrastruktuuri 

6. Tiedon jakamisen puute 

7. Projektitiimin tehokkuuden puute 

8. Prosessin huono suunnittelu 

9. Testauksen puute ja huono laatu 

10. Ylimmän johdon luottamuksen puute 

11. Aikataulutuksen tiukkuus 

12. Epäselvä konsepti siitä, miten ohjelmaa yrityksessä käytettäisiin 

13. Epärealistiset odotukset 

14. Työntekijöiden asenne muutosta kohtaan (Wong et al. 2005). 

 

Erittäin tärkeää on, että toiminnanohjausjärjestelmä sopii yrityksen toimintoihin sekä tu-

kee toimintoja kaikilla tavoilla. Ohjelma, joka ei tue toimintoja tarpeeksi, tulee todennä-

köisemmin epäonnistumaan. Myös kustomointiin liikaa luottaminen on huono asia. Kus-

tomaatio saattaa aiheuttaa projektin viivästymistä, ylittynyttä budjettia sekä epäluotetta-

vaa systeemiä. (Wong et al. 2005, s.9) 
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Tärkeää toiminnanohjausjärjestelmäprojektin kannalta on, että työryhmän jäsenet ovat 

tyytyväisiä työssään, sillä liika vaihtuvuus työntekijöiden kesken aiheuttaa ongelmia esi-

merkiksi tiedon ja taidon välittämisessä. Tämä saattaa johtaa myös työntekijöiden yli-

kuormittumiseen. On valittava projektiin sellainen ryhmä työntekijöitä, joiden tietotaito 

ja ymmärrys riittävät projektin läpiviemiseen sekä ylläpitoon. Huonolla IT-infrastruktuu-

rilla on vaikutuksensa toiminnanohjausjärjestelmän ylläpitoon sekä käyttöönottoon. 

Huono infrastruktuuri esimerkiksi hidastaa projektien läpivientiä huomattavasti. (Wong 

et al. 2005, s.9) 

 

Wong et al. mukaan (2005) yrityksen on valittava sellainen toimittaja ja konsultti, joiden 

toiminnasta, tietotaidosta ja ymmärryksestä on joitain takeita. Toimittajan sekä konsult-

tien täytyy osata tiedottaa sekä kouluttaa yrityksen työntekijöitä mahdollisimman tehok-

kaasti. Tiedon jakamisella on tässäkin vaiheessa erittäin suuri rooli toiminnanohjausjär-

jestelmän onnistumisessa.  

 

Erittäin tärkeää on toiminnanohjausjärjestelmän tavoitteiden ja toimenpiteiden selkeyttä-

minen kaikille yrityksen työntekijöille. Mikäli tavoitteet ja toimenpiteet eivät ole kaikille 

selvät, saattaa siitä aiheutua haittaa myöhemmässä vaiheessa. Johdon täytyy myös aset-

taessaan tavoitteita ohjelmalle olla realistinen sen kyvyille. Mikäli tavoitteet ovat epärea-

listisia, on toiminnanohjausjärjestelmä valmis epäonnistumaan. (Wong et al. 2005, s.9) 

 

Wong et al. (2005) toteavat, että eräs kriittinen tekijä on projektin aikataulutus. Mikäli 

aikataulutus on asetettu epärealistisesti sekä liian tiukaksi, aiheuttaa se ongelmia imple-

mentoinnille sekä käytölle. Aikataulutuksella on myös vaikutuksia projektin budjetoin-

tiin. Mikäli aikataulu on asetettu liian tiukalle, ovat myös projektin kustannukset laskettu 

väärin. Tämä aiheuttaa lisäkustannuksia alkuperäiseen budjettiin. Liian tiukan aikataulun 

takia myös usein työntekijät ovat ylikuormitettuja, mikä saattaa johtaa työn huonompaan 

laatuun. Liian tiukalla aikataulutuksella on myös omat vaikutuksensa projektin ja ohjel-

mien testaukseen. Usein tämä johtaa huonoon laatuun sekä puutteelliseen testaukseen. 

Puutteellisen testauksen ansioista esimerkiksi ongelmatilanteisiin ei voida puuttua 

ajoissa. 
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Usein myös työntekijöiden asenteilla on vaikutusta lopputulokseen. Monissa yrityksissä 

toiminnanohjausjärjestelmät ovat olleet käytössä vuosikausia ja uuteen siirtyminen ai-

heuttaa työntekijöiden keskuudessa haluttomuutta. Haluttomuus saattaa johtua muun mu-

assa liiasta työtaakasta ja uuden opettelusta. Työntekijät saattavat myös tuntea oman tie-

totaitonsa olevan puutteellinen uuden ohjelman tietämyksessä. Tämän takia muutosvas-

tarinta on aina otettava vakavasti ja järjestettävä apua ja koulutuksia tarpeen mukaan. 

(Wong et al. 2005, s. 9)  

 

Yksi tärkeimmistä kriittisistä tekijöistä on ylemmän johdon tuki toiminnanohjausjärjes-

telmän implementointiin sekä käyttöön. Johdon tulisi tukea projekteja rahallisesti ja esi-

merkiksi lisäämällä työvoimaa ja resursseja. Luottamus omiin työntekijöihin on erittäin 

tärkeä seikka. Rahallisella tukemisella on suuri merkitys työn lopputulokseen. Mikäli joh-

don tukea ei ole saatavilla tarpeeksi saattaa se johtaa muun muassa ylikuormittumiseen, 

tyytymättömyyteen, tiedon läpinäkymättömyyteen sekä poliittisiin ongelmiin. (Wong et 

al. 2005, s.9) 

 

2.7 Toiminnanohjausjärjestelmän hankinta 

Toiminnanohjausjärjestelmän hankintaprosessi on monivaiheinen ja sen onnistuneeseen 

hankintaan ja käyttöönottoon tarvitaan yrityksen työntekijöiden tietotaitoa, asiaan pereh-

tymistä sekä ulkopuolista asiantuntemusta. Toiminnanohjausjärjestelmien hankintapro-

sessit ovat erittäin työläitä sekä aikaa vieviä. (Toiminnanohjausjärjestelmän hankintapro-

sessi, 2016) 

 

Toiminnanohjausjärjestelmän hankintaprosessin ottaa yleensä haltuunsa yrityksen sellai-

nen työntekijä, jolla on tarpeeksi tietoa ja informaatiota yrityksen toiminnoista saatavilla, 

joka on koulutukseltaan sopiva henkilö, sekä jolla on tarvittavaa asiantuntemusta kysei-

sistä projekteista. Yleensä hyvä on koota asiantunteva joukko hoitamaan koko projektia, 

sillä huonosti toteutettu projekti tai väärin valittu toiminnanohjausjärjestelmä voivat pa-

himmassa tapauksessa johtaa yrityksen konkurssiin.  (Toiminnanohjausjärjestelmän han-

kintaprosessi, 2016) 
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Usein avuksi saadaan esimerkiksi toimittajien asiantuntijoita, joilla tietotaitoa kyseisen-

laisista projekteista on eniten. Tärkeää prosessin läpiviemisessä on, että päätökset tehdään 

harkitusti, sekä aina parhaalla mahdollisella tavalla. Kuvassa 8 on kuvattu toiminnanoh-

jausjärjestelmän hankintaprosessin vaiheet Van Weelen (2002) mukaan loogisessa järjes-

tyksessä. 

 

 

 
Kuva 8. Hankintaprosessin vaiheet. (Van Weele, 2002. s.15) 

 

Hankintaprosessin ensimmäinen virallinen vaihe on vaatimusmäärittely. Vaatimusmää-

rittelyssä määritellään vaatimukset, joita uuden toiminnanohjausjärjestelmän tulisi täyt-

tää. (Toiminnanohjausjärjestelmän hankintaprosessi, 2016) 

 

Vaatimusmäärittelyä voidaan pohtia muun muassa kysymyksillä: 1) mitä ominaisuuksia 

ohjelmassa tulisi olla ja mitä vaatimuksia sen tulisi täyttää, 2) mitä ohjelmalla halutaan 

aikaansaada, 3) millaisia palikoita ohjelmaan halutaan sisällyttää, 4) millaisia ohjelmia 

esimerkiksi kilpailevat yritykset käyttävät? Näiden perusteella saadaan koottua vaatimuk-

set, joita ohjelman halutaan täyttävän ja joista rajaus voidaan tehdä. 

 

Vaatimusten perusteella voidaan suorittaa toiminnanohjausjärjestelmätoimittajien esikar-

sinta. Esikarsinnassa voidaan sulkea sellaiset toimittajat jo heti kättelyssä pois, joiden 

ohjelmat eivät määräysvaatimuksia täytä. Esikarsinnassa kannattaa tarkastella muun mu-

assa toimialasoveltuvuutta, tarjoavien toimittajien liikevaihtoa sekä kannattavuutta, refe-

renssejä, järjestelmän sopivuutta omalle yritykselle, skaalautuvuutta sekä toimittajien 
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luotettavuutta. Hyvä on tutustua kilpailevien yritysten käytössä oleviin ohjelmiin sekä 

eritoten referensseihin, joista käy ilmi, miten kyseistä ohjelmaa muissa asiakasyrityksissä 

käytetään. (Toiminnanohjausjärjestelmän hankintaprosessi, 2016)  

 

Toimittajiin, jotka täyttävät vaatimukset, kannattaa olla yhteydessä jo varhaisessa vai-

heessa, jotta päästään tutustumaan yritykseen sekä toiminnanohjausjärjestelmään syvem-

min. Tapaamisten ja syvemmän tutkailun jälkeen lähetetään tarjouspyynnöt soveltuville 

yrityksille. Tarjouspyynnössä on hyvä olla mahdollisimman paljon tietoa yrityksen sisäi-

sistä prosesseista, tietojärjestelmätarpeista sekä vaadittavista vaatimuksista ja ominai-

suuksista. (Toiminnanohjausjärjestelmän hankintaprosessi, 2016) 

 

Tarjouspyynnön tulee sisältää ainakin seuraavat asiat: 

1. Tuotteen yksilöinti 

2. Tuote- tai palvelutiedot (määrä ja hinta) 

3. Toimitusaika 

4. Vastausaika 

5. Tarvittavat liitteet 

6. Yhteystiedot lisätietoja sekä kyselyitä varten (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 

2017). 

 

Toimittajat saattavat myös tarjota käyttöön ja kokeiluun niin sanottuja demoversioita oh-

jelmastaan, jolloin yritys pääsee tutkailemaan ohjelmaa ja sen toimintoja rauhassa. Tar-

jouskierrokselle on hyvä valita tarpeeksi vaihtoehtoja, yleensä noin 5-10 sopivaa ohjel-

mistotoimittajaa. (Toiminnanohjausjärjestelmän hankintaprosessi, 2016) 

 

Kun tarjouspyynnöt toimittajilta on saatu, on niiden vertailun vuoro. Vertailuun on ole-

massa valmiita vertailurunkoja, mitkä helpottavat päätöksen tekemistä. (Toiminnanoh-

jausjärjestelmän hankintaprosessi, 2016) 

 

Tarjousten vertailun perimmäinen tavoite on laittaa ohjelmistotoimittajat paremmuusjär-

jestykseen. Tarjouksia vertaillaan aina aikaisemmin päätettyjen kriteerien perusteella. 

Tarjousten läpikäymiseen kannattaa varata tarpeeksi aikaa, kuitenkin niin, että valinta 

saadaan tehtyä määräaikaan mennessä. Ensimmäiseksi tarjouksista karsitaan pois ne tar-

joukset, jotka ovat sopimattomia tai puutteellisia. Lopulliseen paremmuusjärjestykseen 
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laittamiseen voidaan käyttää esimerkiksi pistemenetelmää, jossa jokaiselle kriteerille an-

netaan pisteytys ja kullekin arviointikriteerille painotus, tärkeyden mukaan.  Arviointikri-

teerejä voivat olla esimerkiksi hinnat, maksuehdot, toimitussuunnitelma, laatu, yrityksen 

tilanne ja toimittajan osaaminen, palvelut ja ratkaisut, ongelmien ymmärtäminen ja pro-

jektisuunnitelma. (TIEKE, 2005) Mikäli yksikään toimittaja ei nouse tarjouksien pohjalta 

edukseen, kannattaa jokaiseen vaihtoehtoon pureutua tarkasti.  

 

Aina arviointikriteerien perusteella ei saada selville parhainta vaihtoehtoa, vaan hyvä on 

esimerkiksi tehdä herkkyysanalyysi, jolloin selvitetään kuinka paljon kriteerien painotus-

ten muuttaminen vaikuttaa lopputulokseen. Arviointikeinoina voidaan käyttää muitakin 

menetelmiä. Erittäin tärkeää on kuitenkin, että henkilökemiat tulevat toimeen toimittajan 

kanssa. Näin jo alusta alkaen nähdään, miten toiminta jatkossa saadaan rullaamaan moit-

teettomasti. Hyvillä suhteilla voidaan jo etukäteen ennaltaehkäistä ongelma- ja kriisiti-

lanteita sekä ongelmanratkaisu ja yhteistyö ovat helpompaa. (TIEKE, 2005) 

 

Tarjousten vertailun jälkeen on vuorossa investoinnin kannattavuuden selvitys. Investoin-

nin kannattavuus lasketaan ennen ohjelman valintaa tai uuteen ohjelmaan siirtoa. Inves-

toinnilla tarkoitetaan suurehkoa rahasummaa, joka sijoitetaan tiettyyn kohteeseen tulon 

hankkimiseksi pitkän ajan kuluessa. (Jyrkkiö & Riistama 2003, s.202) 

 

Investointipäätökset ovat erittäin tärkeitä ja investointiprosessi koostuu seuraavista vai-

heista: 

 

1. Investointitarpeen tunnistaminen 

2. Tutkimisvaihe 

3. Informaation hankinta 

4. Päätöksenteko 

5. Rahoituksen järjestäminen 

6. Investoinnin toteutus ja valvonta (Kinnunen ym. 2007, s.131). 

 

Investointitarpeen tunnistamisessa on selvitettävä millaisia investointeja ja hankintoja tie-

tyn yrityksen kannattaisi tehdä, jotta toiminnan tavoitteet voidaan saavuttaa. Tutkimis-

vaiheessa pohditaan, millaisia vaihtoehtoja yrityksellä on investointiin liittyen. Tutkimis-

vaiheen jälkeen selvitetään vaihtoehtojen kustannukset sekä mahdolliset tuotot ja hyödyt. 
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Tämän jälkeen pystytään tekemään päätös investointiin liittyen. Päätöksenteossa voidaan 

esimerkiksi pohtia minkä investoinnin ennustetut tuotot ja kustannukset täyttävät tavoit-

teet parhaiten. Kun päätös on tehty, aletaan pohtia, mistä rahoitus saadaan ja mitä vaihto-

ehtoja rahoituksen kannalle on. Investointia on myös valvottava jatkuvasti. Valvontaa 

voidaan suorittaa muun muassa ennustettujen tuottojen ja kustannusten avulla. (Kinnunen 

ym. 2007, s.131) 

 

Investointilaskelmilla selvitetään, onko investoinnin kohde kannattava, sekä määritellään 

esimerkiksi eri vaihtoehtojen paremmuusjärjestys. Investoinnin kannattavuutta voidaan 

esimerkiksi laskea nykyarvo-, annuiteetti-, sisäisen korkokannan-, takaisinmaksuajan 

menetelmällä sekä herkkyysanalyysillä. (Rantanen, 2015) Ennen kannattavuuslaskelmaa 

on määriteltävä lähtötiedot. Lähtötiedoista selvitetään esimerkiksi hankinta- ja käyttökus-

tannukset, muut vuotuiset kustannukset, verojen ja poistojen vaikutus, käytettävä lasken-

takorkokanta, pitoaika sekä jäännösarvo. Investoinnin kannattavuuslaskumenetelmistä 

nykyarvomenetelmä lienee yleisin. Nykyarvomenetelmästä selviää hyvin sekä investoin-

nin menot, että tuotot. Nykyarvomenetelmä ottaa myös pitoajan hyvin huomioon. (Yri-

tystulkki, 2015) 

 

Yrityksen tulee aina suorittaa investoinnin kannattavuuslaskenta itselleen sopivalla me-

netelmällä. Myös oikea-aikainen investointi on erittäin tärkeää. Investoinnin suunnittelu 

määrittelee aina projektin kustannukset. Yleensä investoinneille asetetaan aina myös tuot-

tovaatimus. Tuottovaatimuksen tulee aina olla suurempi kuin investointiin käytettävä 

meno.  Tulevaisuus sisältää aina epävarmuustekijöitä, jolloin myös laskentamenetelmissä 

nämä tekijät on hyvä ottaa huomioon. Investointiin liittyy aina sekä epävarmuutta että 

riskejä. (Yritystulkki, 2015) 

 

Kun lopullinen valinta toimittajien kesken on tehty, tulee siitä ilmoittaa kaikille osapuo-

lille. Hyvä on ilmoittaa kaikille ei valituille yrityksille, miksi heitä ei juuri nyt valittu, 

jotta heillä on mahdollisuus oppia ja kehittää toimintaansa jatkossa. Tärkeää on myös 

kertoa valintaperusteista, jotta toimittaja voi jatkossa valmistautua paremmin tarjouskil-

pailuissa. Näin myös kaikille osapuolille jää tapahtumista hyvä mieli, ja voidaan vaikka 

todeta, että yhteistyö voisi muiden toimittajien kanssa olla vielä tulevaisuudessa mahdol-

lista.  
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Kun toimittaja on valittu, tulee laatia sopimus. Sopimus voi sisältää erilaisia lisäehtoja ja 

lisäominaisuuksia. (Van Weele, 2002. s.59 – 60) Sopimusta allekirjoitettaessa on kuiten-

kin hyvä pysyä sovituissa tarjouksen sopimusehdoissa. Tärkeää on, että sopimuksessa on 

kaikki haluamat ja sovitut pykälät kirjattuna. Sopimuksessa on hyvä olla merkittynä ai-

nakin: 

 

• Sopijaosapuolien tiedot 

• Sopimuksen syntyminen sekä sopimusehdot liitteineen 

• Toimituksen ajankohta 

• Hankkeen aikataulu 

• Sopimuskausi 

• Hinnoittelu ja maksuehdot 

• Luottamuksellisuus ja salassapito 

• Toimituksen viivästyminen 

• Sopimuksen irtisanominen ja purkaminen  

• Sopimuskappaleet, päiväys sekä allekirjoitukset (Toimittajan valinta ja sopimuk-

sen teko, 2005). 

 

Yleensä sopimuksen tarkistamisessa käytetään apuna lakimiestä, kun projekti nähdään 

erittäin merkittävänä (Toimittajan valinta ja sopimuksen teko, 2005). Sopimuksen alle-

kirjoittamisen jälkeen voidaan aloittaa haluttu projekti aikataulun mukaisesti. 

 

Hankintaprosessi siis itsessään on monivaiheinen ja se kannattaa suunnitella huolella 

alusta loppuun. Prosessiin kannattaa varata hyvin aikaa, jotta kaikki vaiheet saadaan suo-

ritettua halutulla tavalla, eikä hätiköityjä tai vajavaisia ratkaisuja tehdä. Toiminnanoh-

jausjärjestelmän hankintaprosessin vaiheet yksinkertaisuudessaan voi nähdä kuviossa 2.  

Hankintaprosessiin kuuluu myös aikataulutuksen sekä kustannusten seuraaminen, kun lo-

pullinen valinta on tehty. Kun projekti käynnistetään, on myös tärkeää seurata projektin 

edistymistä. Näin esimerkiksi ongelmakohtiin voidaan puuttua nopeammin (kuva 9). 
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Kuva 9. Hankintaprosessin arviointi (Iharvaara, 2013)  

 

Hankinnan toimivuus sekä suorituskyvyn arviointi ovat erittäin tärkeä osa onnistunutta 

projektia. Suorituskyvyllä tarkoitetaan yrityksen kykyä saada aikaan tuotoksia asetetuilla 

ulottuvuuksilla suhteessa aikaisemmin asetettuihin tavoitteisiin. Suorituskykyä voidaan 

mitata esimerkiksi balanced scorecardeilla, SAKE-sovelluksilla, PRISMA-mallilla sekä 

muun muassa suorituskykymatriiseilla. (Rantanen, 2015) Näistä malleista voidaan raken-

taa prosessinmittausväline yrityksen käyttöön.  

 

2.8 Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto ja ylläpito 

Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotolle asetetaan aina tavoitteita yrityksen sisällä. 

Tavoitteiden saavuttaminen ei ole helppoa eikä itsestään selvää. Käyttöönottoprosessi on 

aina itsessään monimutkainen kokonaisuus. Prosessi on sitä monimutkaisempi, mitä laa-

jemmasta järjestelmästä on kyse. Suuret ja laajat käyttöönottoprosessit usein epäonnistu-

vat. Epäonnistunut käyttöönottoprosessi saattaa aiheuttaa ylitsepääsemättömiä ongelmia 

sekä johtaa taloudellisiin tappioihin. Tämän takia käyttöönottoprosessiin on kiinnitettävä 

erityisesti huomiota. Kuvassa 10 on kuvattu käyttöönotonprosessimallin eri vaiheet. 

 

 
Kuva 10. Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönoton prosessimalli (Kettunen et al. 

2001) 
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Kettusen et al. mukaan (2001) Teknisen kehityksen katsotaan aina tapahtuvan portaalta 

portaalle, ja tasolta tasolle. Ensimmäinen osa prosessia on suunnittelutoiminta. Kuvassa 

näkyvä katkoviiva kuvaa sitä, että suunnittelutoiminta ei ole suoraviivaista järjestelmän 

määrittelyä. Suunnittelun aikana yritysten on löydettävä innovaation lähde. Innovatiivi-

seen toimintaan kuuluu monia eri akseleita, joita voidaan löytää esimerkiksi sosiaalisten 

prosessien kautta, ja joihin osallistuu yrityksen organisaation eri tasoja. Suunnitteluvaihe 

itsessään on erittäin pitkä prosessi, ja se saattaa toisissa organisaatioissa kestää vuosia.  

 

Toinen vaihe prosessimallissa on käyttöönottotoiminta. Käyttöönotossa kyse on muutok-

sista ja innovaatioista, jossa uusi järjestelmä sulautetaan organisaatioon. Käyttöönottotoi-

minta vaatii paljon uuden oppimista, kehittämistä sekä omaksumista. Tärkeää on, että 

järjestelmä liitetään osaksi yrityksen toimintaa, jonka avulla voidaan kehittää osa-alueita 

jatkuvasti. (Kettunen et al. 2001, s.20-22) 

 

Prosessimallin kolmas vaihe on käyttöönotto- ja kehittämistoiminta. Jotta järjestelmästä 

saadaan kaikki mahdollinen hyöty irti, tulee sitä ylläpitää ja kehittää jatkuvasti. Kehitys-

työ poistaa muun muassa olemassa olevia ongelmia sekä estää niiden mahdollisia syntyjä 

tulevaisuudessa. Kehittämiseen tarvitaan myös suunnittelu- ja käyttöönottotoiminnan ta-

voin innovatiivisia piirteitä sekä ratkaisuja. (Kettunen et al. 2001, s.22) 

 

Käyttöönottoprosessi saattaa epäonnistua monista eri syistä. Tällaisia syitä voivat olla 

esimerkiksi: 

• Epärealistiset odotukset 

• Kommunikointiongelmat 

• Teknologiapainotteinen suunnittelu (Muurinaho, 2009). 

 

Suurimpia syitä epäonnistumiseen ovat kommunikaationpuute, epärealistiset odotukset 

sekä vääränlainen suunnittelu. Erityisesti prosessin aikana tulisi kiinnittää huomiota ko-

konaisuuteen ja eri osa-alueiden yhteistoimintaan. Eri osa-alueiden on kuljettava matka 

käsikädessä, jotta prosessi onnistuu. Kommunikaatiolla on suuri merkitys prosessin on-

nistumisessa, sillä mikäli informaatio ei eri osastojen välillä kulje, aiheuttaa se ongelmia 

projektin läpiviemisessä. (Muurinaho, 2009, s.35) 
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Käyttöönottoprosessin ongelmallisuuteen vaikuttavat myös: 

1. Toiminnanohjausjärjestelmien suuntautuminen suuremmille yrityksille 

2. Liiketoimintaympäristöjen vaihtelevuus ja nopea muuttumistahti 

3. Tietotekniikkastrategian puuttuminen 

4. Riittävän tietotaidon puuttuminen 

5. Tarvittavien menetelmien ja työkalujen puuttuminen (Muurinaho, 2009. 

s.35-36). 

Onnistunut prosessi vaatii aina paljon resursseja, jotta suurimpiin ongelmakohtiin ja ris-

keihin osataan varautua jo etukäteen. Resurssien avulla ja niitä oikein hyödyntämällä pys-

tytään välttymään suurimmilta ongelmilta ja mahdollisiin ongelmakohtiin voidaan vai-

kuttaa jo ennen niiden syntyä. Projektin onnistuminen riippuu myös kriittisistä menestys-

tekijöistä. 

 

Kriittisiä onnistumisen menestystekijöitä ovat muun muassa: 

• Ylimmän johdon tuki 

• Kommunikaatio ja informaation välitys 

• Yhteistyö kaikkien tasojen kesken 

• Koulutuksen riittävyys 

• Teknologian monimutkaisuus (Muurinaho, 2009, s.39). 

 

Näiden menestystekijöiden avulla voidaan vaikuttaa esimerkiksi työntekijöiden mielipi-

teisiin uuden järjestelmän suhteen. Yllä mainituilla tekijöillä on myös esimerkiksi suuri 

vaikutus työntekijöiden hyväksyntään. Yrityksen on tärkeää jo käyttöönottoprosessissa 

ottaa huomioon menestystekijöitä, joilla voidaan vaikuttaa työntekijöihin ja heidän suh-

tautumiseensa.  

 

Tutkijat ovat kehittäneet tutkimusmallin, joilla testataan aikaisemmin mainittuja kriittisiä 

menestystekijöitä ja niiden vaikutusta toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotossa. Tut-

kimusmallin avulla voidaan vaikuttaa menestystekijöihin ja muuttaa esimerkiksi mielipi-

teitä uudesta ohjelmasta positiivisempaan suuntaan. Suuret muutokset yrityksen sisällä 

usein aiheuttavat esimerkiksi motivaation puutetta, haluttomuutta sekä negatiivista asen-
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netta. Voidaan siis todeta, että myös käyttäjien asenteilla uutta ohjelmaa kohtaan on vai-

kutusta käyttöönoton onnistumiseen tai epäonnistumiseen. (Bueno & Salmeron, 2008. 

s.1) 

 

Bueno ja Salmeron (2008) mukaan yrityksessä olisi ylemmän johdon tärkeää kerätä pa-

lautteita kaikilta käyttäjiltä, jotta ongelmakohtiin voitaisiin puuttua nopeasti sekä lisätä 

esimerkiksi koulutusta, jos sellainen on tarpeen. Näin myös toimittajat saisivat ohjelmas-

taan palautetta ja voisivat kehittää ohjelmistoon mahdollisesti parempaan suuntaan.  

 

Teknologian hyväksymismalli on kehys, jonka avulla pystytään selvittämään uuden jär-

jestelmän hyväksyntään liittyviä tekijöitä. Hyväksymismalli tutkii ohjelman käyttäjien 

käyttäytymistä esimerkiksi juuri uutta ohjelmaa kohtaan seuraavien neljän tekijän avulla: 

 

• Havaittu hyödyllisyys 

• Havaittu käyttökelpoisuus 

• Asenne uutta ohjelmaa kohtaan 

• Varsinainen ohjelman käyttö (Bueno & Salmeron, 2008. s.2). 

 

Hyödyllisyydellä tarkoitetaan käyttäjän mielipidettä siitä, auttaako ohjelma jokapäiväi-

sessä työssä sekä tehostaako se työtehtäviä. Käyttökelpoisuudella taas tarkoitetaan sitä, 

kuinka helpoksi kyseinen käyttäjä kokee uuden ohjelman käytön. Kaikilla näillä on suuri 

vaikutus työntekijöiden asenteisiin ohjelmaa kohtaan. Kuvassa 11 teknologian hyväksy-

mismalli.  

 

 
Kuva 11. Teknologian hyväksymismalli (Muurinaho, 2009)  
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Monesti suurien muutoksien aikaan syntyy yrityksissä myös muutosvastarintaa. Muutos-

vastarinnan takana on yleensä pelko esimerkiksi oman työn menettämisestä tai vaikeutu-

misesta. Yrityksen johdon on hyvä painottaa työntekijöilleen, että toimintaympäristöt 

ovat usein muuttuvia ja vaihtelevia ja kaikkien on teoillaan yritettävä kehittää yritystä 

kohti yhteisiä asetettuja tavoitteita.  

 

Onnistunut toiminnanohjausjärjestelmän vaihto ja käyttöönotto vaativat paljon henkilös-

töresursseja sekä aikaa onnistuakseen. Onnistuneeseen käyttöönottoprosessiin vaikutta-

via tekijöitä ovat muun muassa: 

 

• Vaihtuva ja kehittyvä liiketoimintaympäristö 

• Avainhenkilöiden ymmärrys strategisista tavoitteista 

• Johtoportaan omistautuminen projektille 

• Projektiryhmä tilanteen tasalla 

• Koko organisaation tuki muutoksiin 

• Kokenut projektiryhmä ajamaan asiaa eteenpäin 

• Tietojen paikkansapitävyys 

• Koko henkilökunnan koulutus, harjoittelu ja perehdytys 

• Uuden järjestelmän suorituskyvyn mittaaminen (Muurinaho, 2009. s.48). 

 

Vaihtuva ja jatkuvasti kehittyvä liiketoimintaympäristö tuo oman haasteensa käyttöönot-

toon sekä sen onnistumiseen. Projektiin osallistuvilla työntekijöillä sekä asiantuntijoilla 

on oltava vankka ymmärrys yrityksen strategiasta sekä tavoitteista. Projektiryhmän on 

myös oltava koko ajan tilanteen tasalla sekä valmis tekemään muutoksia suuntaan tai toi-

seen tilanteen niin vaatiessa. Koko organisaation sekä ylemmän johdon tuki muutoksiin 

on erittäin tärkeässä asemassa. Projektiryhmään valitaan mahdollisimman kokenut ja asi-

antunteva porukka ajamaan asiaa eteenpäin.  

 

Projektiryhmä tarvitsee valtavasti informaatiota esimerkiksi vanhasta toiminnanohjaus-

järjestelmästä, jolloin tietojen paikkansapitävyys on erittäin tärkeää. Kun järjestelmä on 

saatu sulautettua yritykseen, tulee henkilöstön koulutukseen, perehdytykseen ja tukemik-

seen käyttää riittävä määrä aikaa. Suorituskyvyn mittaaminen käyttöönoton jälkeen on 

myös erittäin vaikuttava tekijä koko käyttöönottoprosessin onnistumisessa.  
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2.9 Kustannukset 

Tietotekniikan ja ohjelmistojen odotetaan aina tehostavan yritystoimintaa. Järjestelmien 

odotetaan toimivan mutkattomasti sekä tehokkaasti. Tietojärjestelmien hankinta, käyt-

töönotto sekä ylläpito ovat erittäin suurikustanteisia eriä. Tämän takia tärkeää yrityksen 

johdolle on, että tietoteknisille investoinneille saadaan katetta sekä rahat takaisin inves-

toinnista vuosien kuluessa. (Muurinaho, 2009. s.24) 

 

Uuden järjestelmän hankintakustannuksiin sisältyvät kaikki laitteiden sekä ohjelmistojen 

hankinnasta syntyvät kustannukset. Käyttöönoton kustannukset ovat yleisimmin suurim-

mat taloudellisessa mielessä. Hankinnan ja käyttöönoton aikana saattaa syntyä myös pii-

lokustannuksia.  Piilokustannuksia voivat olla esimerkiksi riskeistä syntyvät kustannuk-

set.  sekä kustannukset, joita on vaikea arvioida. Toiminnanohjausjärjestelmän ylläpi-

dosta aiheutuu myös kustannuksia. Tällaisia kustannuksia ovat esimerkiksi tukitoiminnot, 

uuden henkilöstön hankinta, sekä ohjelmistojen päivitys ja ylläpito. Toiminnanohjausjär-

jestelmän kustannuksissa huomioon otetaan myös omistajuuden kokonaiskustannukset 

(Total Cost of Ownership). Näihin kokonaiskustannuksiin liittyvät koko elinkaaren ai-

kana syntyvät kustannukset. (Muurinaho, 2009. s.24) 

 

Kettunen et al (2001) ovat jakaneet järjestelmän käyttöönoton ja hankinnan kustannukset 

kahteen eri pääluokkaan. Pääluokkia ovat lisäkustannukset sekä tulojen menetykset. Pää-

luokat taas on jaettu alaluokkiin, joita ovat järjestelmän hankinta, määrittely- ja käyttöön-

ottoprosessi sekä ennakoimattomat vaikutukset sekä häiriötilanteet. Alaluokat on määri-

telty tekijöiden taloudellisen vaikuttavuuden mukaan. Kustannusten lähteitä voivat olla 

esimerkiksi laitteiden ja ohjelmistojen hankinta, konsultointi- ja tukipalvelut, uusien 

työntekijöiden rekrytointi, koulutukseen käytettävä aika sekä resurssit sekä ylityökor-

vaukset. Lisäkustannuksilla taloudellinen vaikuttavuus näkyy kertaluontoisena ja pitkä-

vaikutteisina kustannuksina. Tulojen menetykset pääluokka taas vaikuttaa taloudellisesti 

yritykseen muun muassa toimintakapasiteetin pienentymisellä ja tuotteiden laadun väli-

aikaisella heikkenemisellä, mikä voi johtaa tulojen menetyksiin. Taulukkoon 5 on koottu 

toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotosta syntyviä kustannuksia. 
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Taulukko 5. Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönoton kustannuksia (Kettunen et al. 
2001, s.202) 

 
 
Uuden toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönoton sekä koko projektin kustannusten 

tarkka määritteleminen on erittäin vaikeaa. Tämän takia talousjohtajalla sekä projektin 

projektipäälliköllä on suuri vastuu kustannusten arvioimisessa ennen projektin aloitta-

mista. Yrityksen on myös tiedostettava riskit, jotka yleensä heijastuvat kustannuksiin.  

 

Uuden toiminnanohjausjärjestelmän kustannukset voidaan esimerkiksi laskea koko omis-

tajuuden kustannuksina (Total Cost of Ownership, TCO). Koko omistajuuden kustannus-

ten laskeminen on erittäin tärkeää, sillä uuden ohjelman pelkkä hankintakustannus ei anna 

todellista kuvaa koko elinkaaren aikana syntyvistä kustannuksista. Suurimpia taloudelli-

sia menoja toki ovat ohjelmistojen ja laitteistojen hankintakustannukset, mutta käyttöön-

oton edetessä kustannukset jakaantuvat tasaisesti eri osa-alueisiin. Joitakin kustannuksia 

on erittäin vaikea mitata. Tällaisia kustannuksia ovat niin sanotut piilokustannukset. Pii-

lokustannuksia on usein helppo nähdä ja havaita, mutta niitä on erittäin vaikea mitata 

rahassa. Hyvä esimerkki piilokustannuksesta on koulutuksen ja opettelun tarve, kun uusi 
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ohjelma otetaan käyttöön. On helppo nähdä, että asia vie resursseja sekä esimerkiksi ai-

kaa, mutta sen rahallista arvoa on vaikea mitata. Piilokustannuksia voivat myös olla ris-

keistä syntyvät kustannukset. (Kettunen el al, 2001. s.197–198) 

 

Yrityksen tulee muistaa, että ylläpidosta aiheutuu myös kustannuksia. Johdon tuleekin 

tukea toimintoja koko toiminnanohjausjärjestelmän elinkaaren ajan. Tällaisia kustannuk-

sia ovat esimerkiksi: 

 

• Virheistä toipuminen 

• Uuden henkilöstön hankinta 

• Tukitoiminnot 

• Ohjelman ylläpidot ja tarvittavat päivitykset 

• Ohjelman ajantasaisuus (Muurinaho, 2009. s.24-25). 

 

Kustannukset siis jakautuvat koko toiminnanohjausjärjestelmän elinkaaren ympärille ja 

tärkeää on seurata niitä tarkasti koko elinkaaren ajan. Tiedonkeruuta on suoritettava jat-

kuvasti ja sen avulla voidaan tehdä tarvittaessa muutoksia. Kustannuksista kannattaa 

myös pitää tarkkailu- ja budjettilaskentaa. Ennen hankinnan tekoa yrityksen tulee tehdä 

investointilaskelma kannattavuuden selvittämiseksi. Investoinnin kannattavuutta käsitel-

lään syvällisemmin tämän työn luvussa 6.2. 
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3 KÄYTÖSSÄ OLEVA TOIMINNANOHJAUS-
JÄRJESTELMÄ 

Tässä luvussa keskitytään CASE-yrityksen jo käytössä olevaan toiminnanohjausjärjestel-

mään. Käytössä oleva toiminnanohjausjärjestelmä ei tue yrityksen toimintoja ja työtehtä-

viä halutulla tavalla, jotka ovat suurimmat syyt uuteen ohjelmaan siirtymisen halukkuu-

teen. Toiminnanohjausjärjestelmän haluttaisiin tuovan työtehtäviin lisää tukevia ja auto-

matisoituja piirteitä. Näin henkilöstöresursseja voidaan pienentää tai siirtää työntekijöitä 

paremmin tuottaviin tehtäviin.  

 

Kyseinen toiminnanohjausjärjestelmä on ollut yrityksessä käytössä jo lähes seitsemän 

vuoden ajan. Nyt, kun kaksi yritystä on yhdistynyt yhdeksi, on myös toiminnanohjausjär-

jestelmän yllettävä samalla tasolle esimerkiksi kasvavien tilausmäärien kanssa.  

 

3.1 Case- yritysesittely 

Case yritys perustettiin alun perin vuonna 2010. Vuonna 2016 kaksi suurin piirtein sa-

mankokoista yritystä yhdistettiin yhdeksi suuremmaksi yritykseksi. Molemmat yritykset 

toimivat tietotekniikkapalveluita sekä asiantuntijapalveluita tarjoavina suomalaisina ICT-

palveluyrityksenä. Käytetään yrityksistä nimityksiä X ja Y. Yrityksen X osaaminen ja 

asiakkaille tarjottavat palvelut ovat keskittyneet IT-alan jatkuviin palveluihin sekä ohjel-

misto- ja lisenssipuoleen. Yritys Y taas keskittyi enemmän tietotekniikkapalveluihin sekä 

mobiili- ja tulostuspalveluihin. (Case yrityksen intra, 2016)  

 

Yhdistyneen yrityksen tarkoituksena olikin jo alusta lähtien yhdistää molempien yritysten 

vahvuudet sekä kehityskohteet. Yhdistyneessä case yrityksessä erityisen tärkeää on asia-

kaslähtöinen palvelu. Työntekijöitä uudessa yrityksessä on tällä hetkellä noin 60 henki-

löä. Yritys toimii Helsingistä käsin, mutta toinen toimipiste sijaitsee Turussa. Uuden yri-

tyksen liikevaihto ylittää 30 miljoonan euron rajan. Taulukossa 6 on koottu case yrityksen 

synty sekä historian eri vaiheet.  
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Taulukko 6. Yrityksen historia 

Vaiheet Aika Tapahtuma 

Vaihe 1 2010 Yritys Y perustetaan 

 2010 Yritys X perustetaan 

Vaihe 2 2016 Yhdistymiskeskustelut alkavat 

Vaihe 3 2016 Yhdistyminen lokakuu 2016 

Vaihe 4 2017 Virallinen uusi yhtiö perustetaan 

 

Case tarjoaa palveluita kolmessa eri palvelukategoriassa. Näitä kategorioita ovat IT-inf-

rapalvelut, IT-elinkaaripalvelut sekä ohjelmistolisenssipalvelut. IT-inftapalveluissa kes-

kitytään IT-infran suunnitteluun, asennukseen ja ylläpitoon. Palvelu räätälöidään asiak-

kaan IT-ympäristöön sopivaksi, jotta sen toiminta olisi moitteetonta sekä kustannusteho-

kasta. IT-infra palvelut ovat yrityksessä nimetty paprika tuotteiksi. (Case yrityksen intra, 

2016.) 

 

IT-elinkaaripalvelu kattaa kaiken yritykselle soveltuvan tietotekniikan, kuten työasema-, 

mobiili- ja tulostusratkaisut. It-elinkaaripalvelut ovat yrityksessä nimetty pikanttipalve-

luiksi. Ohjelmistolisenssipalvelut takaavat yritystä löytämään itselleen sopivimmat sekä 

tehokkaimmat ohjelmistot ja lisenssit yritystoiminnan tueksi. Palvelu sisältää myös kar-

toituksen sekä optimoinnin. Ohjelmistolisenssipalveluista käytetään yrityksessä yleisem-

min nimitystä limettipalvelut. (Case yrityksen intra, 2016) 

 

3.2 MAESTRO-toiminnanohjausjärjestelmä 

CASE-yrityksellä on tällä hetkellä käytössä MAESTRO-toiminnanohjausjärjestelmä. 

MAESTRO yritys on vuonna 1986 perustettu, ja yrityksen palkkalistoilla työskentelee 80 

työntekijää Savonlinnassa, Lappeenrannassa ja Helsingissä. Toiminnanohjausjärjestel-

män voi kuvailla olevan hieman vanhanaikainen nykyajan ohjelmiin verrattuna. Kuvassa 

12 päänäkymä Maestrosta. Työpalkissa vasemmalla voi nähdä yleisimmin käytettävät 

toiminnot, joita ovat esimerkiksi myyntilaskujen ja myyntilausten teko, ostotilausten kir-

jaus ja kurkistus, asiakastiedot sekä kaikki laskutettavat sopimustiedot.  
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Kuva 12. CASE-yrityksen käytössä olevan toiminnanohjausjärjestelmän päänäkymä 
 
Ohjelmaa on suhteellisen helppo käyttää, kunhan siihen saa oikeanlaisen koulutuksen tai 

perehdytyksen. Vasemman palkin linkkejä painamalla, pääsee aina seuraavaan osioon, 

esimerkiksi kaikki jakson- linkki näyttää kaikki tietyn aikavälin kirjatut myyntitilaukset 

koko yrityksen sisällä. Kuvassa 13 on näkyvillä useimmiten käytetty myyntitilausten kir-

jausnäkymä.  

 
 

 
 
Kuva 13. Maestron myyntitilauksen kirjausnäkymä.  
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Kuten kuvasta 13 voidaan nähdä, Maestron yleinen näkymä on kovin vanhanaikainen 

verrattuna nykyajan ohjelmiin ja ohjelmistoihin. CASE-yrityksessä suurin osa työtehtä-

vistä alkaa myyntitilauksen kirjaamisesta. Myyntitilauksen kirjaaminen Maestroon on 

suhteellisen yksinkertaista, mutta aikaa vievää. Vanhanaikaisuus aiheuttaa myös sen, että 

esimerkiksi tuotteiden ja palveluiden syöttämiseen tarvitaan niin sanottuja koodeja tai 

merkkejä, ennen kuin ohjelma tunnistaa tuotteet ja palvelut tilaukselle. Tällaisia pikakoo-

deja ovat esimerkiksi kysymys- ja huutomerkit. Koska ohjelma vaatii käyttäjää kirjaa-

maan lähes kaiken käsin, vie se paljon aika- ja henkilöstöresursseja, jotka voitaisiin käyt-

tää tulevaisuudessa paljon tehokkaammin.  

3.3 Ohjelman vahvuudet ja heikkoudet 

Jokaisessa yrityksessä, joka pohtii uuden toiminnanohjausjärjestelmän vaihtamista, on 

kirjattava ylös käytössä olevan ohjelman heikkouksia ja vahvuuksia, jotta niiden avulla 

voidaan päätellä millainen uuden ohjelman tulisi olla.   

 

Käytössä olevan Maestro-ohjelman ehdottomia vahvuuksia ovat sen yksinkertaisuus. Jär-

jestelmän oppiminen ja ymmärtäminen tapahtuvat nopeasti, eikä suurta määrää koulu-

tusta tarvita. Järjestelmä myös antaa ensikäyttäjälle niin sanottuja kommentteja, jos esi-

merkiksi jotain on syötetty ohjelmaan väärin tai puutteellisesti. Osalla yrityksen työnte-

kijöistä on jo reilun kuuden vuoden kokemus ohjelman käytöstä. Tämä on ehdottomasti 

positiivinen asia koko yrityksen toimimiselle. Ohjelman käytön jatko olisi myös suhteel-

lisen halpaa, verrattuna uuden ohjelman implementointiin ja käyttöön. Maestro-ohjelma 

mahdollistaa myöskin niin sanotut EDI-tilaukset suoraan ohjelmasta linjoja pitkin, säh-

köisenä suoraan toimittajalle, yhdellä napin painauksella. Tämän toiminnon on todettu 

olevan erittäin hyvä ja työmäärää vähentävä tekijä.  

 
Ohjelmalla on myös monia heikkouksia ja syitä, miksi uuteen ohjelmaan halutaan siirtyä. 

Koko järjestelmän on todettu olevan erittäin vanhanaikainen ja jäykkä. Ohjelmalla tehtä-

vät työt ovat myös monesti aikaa vieviä sekä erittäin työllistäviä. Näin ollen yritys myös 

menettää tuloja, turhilla ja hitailla työtehtävillä. Ohjelmalla on myös jatkuvasti meneil-

lään päivityksiä ja yhteys pääsee katkeilemaan monesti päivässä. Ohjelman voidaan siis 

sanoa olevan erittäin epävarma työkalu. Myös ohjelman tallennus työkalu toimii vain 
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osittain. Esimerkiksi sarjanumeroiden kirjaaminen ohjelmaan on erittäin hankalaa ja ai-

kaa vievää. Taulukkoon 7 on koottu käytössä olevan toiminnanohjausjärjestelmän vah-

vuudet sekä heikkoudet yksinkertaisuudessaan.  

 

Taulukko 7. Käytössä olevan toiminnanohjausjärjestelmän vahvuudet ja heikkoudet 

VAHVUUDET + HEIKKOUDET - 

Yksinkertaisuus Vanhanaikaisuus 
Koulutus ja ymmärtäminen helppoa Jäykkyys 
Ohjelman ohjaavuus Työllistävä  
Työntekijöiden kokemus ohjelmasta Resursseja tuhlaava 
Halpa Epävarma 

 
Yrityksessä on jo lähes puolen vuoden ajan todettu, että käytössä olevan ohjelman heik-

koudet ovat sen verran suuria, että ne riittävät syyksi siirtyä uuteen ohjelmaan.   
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4 METODIT JA DATAN KERUU 

Dataa kerätään enimmäkseen yrityksen työntekijöiltä, kokemuksista sekä toiminnanoh-

jausjärjestelmätoimittajilta. Dataa kerätään myös yrityksen sisällä esimerkiksi haastatte-

luin ja kyselyin. Toiminnanohjausjärjestelmätoimittajien kanssa käydään yhteistyökes-

kusteluja sähköpostitse ja puhelimitse, joiden jälkeen sopivimpien toimittajien kanssa tar-

kemmat ja yksityiskohtaisemmat keskustelut käydään kasvotusten.  

 

Työn tarkoituksena on vastata tutkimuskysymyksinä seuraaviin:  

1) millä tavoilla toiminnanohjausjärjestelmä tukee yritystoimintaa  

2) miten uuden ohjelman valinta tehdään ja mitä kriteerejä käytetään  

3) millaisia kustannuksia uudesta toiminnanohjausjärjestelmästä syntyy ja millaisia 

säästäjä uudella ohjelmalla voidaan aikaansaada  

4) miten uusi toiminnanohjausjärjestelmä tukee yrityksen avainhenkilöitä sekä avaintoi-

mintoja.  

 

Työ toteutetaan taulukon 8 mukaisesti sekä aikataulullisesti että työvaiheittain. Työn en-

simmäinen vaihe sisältää työn aloituksen, informaation keräyksen, aloituspalaverit sekä 

sisällysluettelon suunnittelun. Vaiheessa kaksi keskitytään markkinoilla käytössä oleviin 

toiminnanohjausjärjestelmiin sekä niistä informaation keruuta. Vaiheessa kolme keskity-

tään teoria osuuteen, joka käsittelee muun muassa toiminnanohjausjärjestelmiä yleisesti, 

niiden vaikutuksia yritykselle, hankintaprosessin vaiheita sekä käyttöönottoa. 
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Taulukko 8. Projektin aikataulu sekä työnvaiheet.  

Vaiheet Kesto Työn kuvaus 

Vaihe 1 1kk Työn aloitus, informaation keräys, 

aloituspalaverit, työn sisällysluette-

lon suunnittelu 

Vaihe 2 1 kk Käytössä olevaan ohjelmaan tutustu-

minen sekä datan keruu 

Vaihe 3 2 kk Teoria osuus 

Vaihe 4 1 kk Haastattelut ja kyselyt +analysointi 

Vaihe 5 1 kk Kustannuslaskelma 

Vaihe 6 0,5 kk Johtopäätökset ja tulosten analysointi 

Vaihe 7 0,25 kk Jatkosuositukset 

 

Vaihe 4 sisälsi informaation keruuta haastatteluiden sekä kyselyiden avulla. Vaiheessa 

viisi kuusi ja seitsemän käsitellään kustannuksia, johtopäätöksiä sekä jatkosuosituksia.  

 

4.1 Työntekijöiden haastattelut sekä kyselyt 

Työntekijöille uudella toiminnanohjausjärjestelmällä on suuri vaikutus. Tämän takia jo 

projektin alussa oli erittäin selvää, että kaikkien osastojen työntekijöiden mielipiteitä ai-

heeseen kysytään. Mielipiteitä kysytään sekä kyselyin että haastatteluin. Kyselyistä ja 

niiden vastauksista kerätään yhteinen tiedosto, joka pitää sisällään kaikki mainittavat koh-

dat. Lista näytetään uuden toiminnanohjausjärjestelmän toimittajayrityksille.  

 

Kyselyrunko avaintyöntekijöille sisälsi seuraavat kysymykset: 

 
1. Työtehtäväsi yrityksessä? 

 
2. Miten usein työtehtävissäsi joudut käyttämään Maestroa? 

 
3. Mitkä ovat Maestron suurimmat ongelmakohdat? 

 
4. Mitkä ovat Maestron positiiviset puolet? 

 
5. Millainen olisi uusi toimiva toiminnanohjausjärjestelmä? 

 
6. Miksi tuet/et tue uuteen toiminnanohjausjärjestelmään siirtymistä? 
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7. Mitä ominaisuuksia haluaisit uudessa ohjelmassa olevan? 
 

8. Mikä tukisi ja helpottaisi parhaiten päivittäistä työntekoasi? 
 

9. Vapaa kommentti 
 

 

Kyselyrunko lähetettiin yrityksen avaintyöntekijöille muun muassa johdossa, myynnissä, 

tilaustenkäsittelyssä sekä taloushallinnossa. Vastausaikaa annettiin noin viikko. Vastaus-

tensaamisen jälkeen tulokset kootaan yhteen ja analysoidaan saatu data. Työntekijöiden 

mielipiteet otetaan huomioon toimittajia valittaessa sekä ominaisuuksia pohdittaessa. 

Työntekijöille, joille kyselylomake lähetettiin, painotettiin sitä, että kaikki mielipiteet kä-

sitellään luottamuksellisesti sekä nimettöminä. Koko projektin ajan ilmapiiri projektin 

sisällä oli erittäin positiivinen ja rehellinen, jolloin taattiin sellainen asetelma, jossa nega-

tiivisiakin mielipiteitä ja parannusehdotuksia on helppo jakaa muille.  

 

4.2 Kyselyiden ja haastatteluiden analysointi 

 

Kyselyrunko lähetettiin noin kahdellekymmenelle (20) yrityksen avaintyöntekijälle muun 

muassa johdossa, tilaustenkäsittelyssä, myynnissä sekä taloushallinnossa. Näin mielipi-

teet saatiin noin 1/3 yrityksen työntekijöiltä. Tilaustenkäsittelijöitä (myyntiassistentteja) 

kahdestakymmenestä oli viisi kappaletta, koska tilaustenkäsittelijöiden mielipiteet koet-

tiin tärkeimmiksi juuri suurimman työmäärän ja toiminnanohjausjärjestelmän käytettä-

vyyden määrän mukaan. Myynnissä kysely lähetettiin kymmenelle työntekijälle. Loput 

viisi haastateltavaa sekä kyselyyn vastannutta olivat johtoon liittyviä henkilöitä. 

 

Kyselyyn vastanneet käyttävät Maestroa päivittäin, tilaustenkäsittelyssä toiminnanoh-

jausjärjestelmä on avaintyökalu ja johdossa sekä myynnissä Maestroa käytetään muuta-

mia kertoja viikossa tai jopa päivittäin. Johdolle toiminnanohjausjärjestelmä on enem-

mänkin työkalu raporttien ulos saamiseen, lukujen selvittämiseen sekä myyntien seuraa-

miseen.  
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Negatiiviseksi asiaksi myynnissä koettiin se, että lähes kenelläkään myyjällä ei ole pääsyä 

tai tarvittavaa koulutusta, jotta omia tilauksia ja myyntilukuja voitaisiin päivittäin seurata 

toiminnanohjausjärjestelmän avulla. Se, että myyjät voisivat itse seurata esimerkiksi ti-

lauksiaan ja myyntilukujaan vähentäisi työtaakkaa taas muilta osastoilta huomattavasti. 

Näin myös asiakaspalvelun laatu olisi parempaa, jos myyjä olisi itse yhteydessä asiakas-

yritykseensä.   

 

Suurimmiksi ongelmakohdiksi haastatteluiden ja kyselyiden perusteella käytössä ole-

vassa toiminnanohjausjärjestelmässä todettiin muun muassa: 

 

• Integraatiomahdollisuudet huonot 

• Perustettujen rekisterien epätarkkuus 

• Raportoinnin hankaluus 

• Hakuvaihtoehtojen vähyys ja hankaluus 

• Yhteyden jatkuva katkeaminen 

• Tietojen tallentumattomuus 

• Vain yhden näkymäruudun pito auki yhdellä kertaa 

• Hitaus ja vanhanaikaisuus 

• Liikaa manuaalista kopioimista vaativa 

• Suuri virheiden mahdollisuus 

 

Yleisesti ottaen ohjelma koetaan liian monimutkaiseksi, vanhanaikaiseksi sekä hanka-

laksi käyttää. Ohjelman takia monet työtehtävistä sisältävä niin sanottua turhaa kopioi-

mista paikasta toiseen. Ohjelman yhteys toimii huonosti, katkeilee pitkin päivää, mikä 

aiheuttaa turhaa ajanhukkaa. Tietoja on myös vaikea tallentaa järjestelmään, ja niiden tal-

lentuminen toimii huonosti. Kyselyissä myös todettiin, että ohjelman integraatiomahdol-

lisuudet ovat huonot. Perustetut rekisterit ovat epätarkkoja tai virheellisiä, mikä johtaa 

siihen, että ulosotettujen raporttien tiedot ovat vääriä, puutteellisia tai virheellisiä.  

 

Monet toivoivat myös sellaista uutta ohjelmaa, jonka kanssa on helppo ja hyvä tehdä töitä 

myös etänä esimerkiksi asiakkaan tiloissa tai kotona. Etätyöskentely on kasvava trendi 

alalla, ja case-yrityksessäkin on työntekijöille tällaisia mahdollisuuksia annettu positiivi-

sin mielin.  
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Negatiivisten puolien lisäksi ohjelmalla todettiin olevan myös positiivisia puolia. Positii-

visiksi puoliksi mainittiin muun muassa: 

 

• Yksinkertaisuus 

• Nopea käyttöliittymä 

• Nopea koulutusaika itsenäiseen työskentelyyn 

• Monien työntekijöiden kokemus ohjelmasta 

 

Monissa vastauksissa kuitenkin painotettiin sitä, että negatiivisia puolia on liikaa suh-

teessa positiivisiin puoliin, jonka takia uuteen ohjelmaan haluttaisiin siirtyä.  

 

Toivomuksia uuden ohjelman suhteen saatiin monia. Uudelta ohjelmalta toivotaan muun 

muassa yksinkertaisuutta, vähän koulutusta vaativaa, integraatiomahdollisuuksia muihin 

käytössä oleviin ohjelmiin, monipuolisempia hakukriteerejä sekä raporttien helppoa tu-

lostusta. Yksi suurimpia ongelmia Maestrossa on ollut manuaalinen syöttäminen sekä 

tekstin kopioiminen paikasta A paikkaan B. Uuden ohjelman toivotaan poistavan turhat 

kopioimiset, jolloin aikaa voidaan käyttää oikeasti tuottaviin työtehtäviin. Johdon toivo-

muksena myöskin oli, että investointi olisi kannattava ja rahat saataisiin uuden ohjelman 

ostosta takaisin mahdollisimman pian. Uuden ohjelman toivottiin myös olevan tehokas, 

nykyaikainen ja paras mahdollinen tukija tehokkaassa myyntityössä. Kuvassa 14 on 

koottu avaintyöntekijöiden mielipiteitä toiminnanohjausjärjestelmän kriteereistä. 

 

              
Kuva 14. Avaintyöntekijöiden mielipiteet tärkeimmistä asioista, joita uuden toiminnan-

ohjausjärjestelmän tulisi pitää sisällään.  
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Vapaissa kommenteissa painotettiin muun muassa sitä, että projektiryhmään ja projektin 

toteutukseen toivotaan panostavan aikaa sekä rahaa. Työryhmän toivotaan myös olevan 

kokenut sekä ammattitaitoinen. Erittäin tärkeäksi koettiin myös se, että kaikkien mielipi-

teitä kysyttäisiin sekä avaintyöntekijät voisivat olla mukana uuden toiminnanohjausjär-

jestelmän valintaprosessissa.  
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5 TOIMITTAJAN VALINTA 

Uudella toiminnanohjausjärjestelmällä on suuri vaikutus minkä tahansa yrityksen toimin-

toihin. Tärkeää onkin pohtia, mitkä ovat ohjelman positiiviset puolet sekä millaisia hyö-

tyjä se yritykselle mahdollisesti tuo. Tässä luvussa keskitytään toimittajien valintaan ky-

selystä saatujen alustavien tulosten perusteella.  

 

Kyselyjen perusteella uudelle toimittajalle esitettiin seuraavia vaatimuksia: 

1. yksinkertaisuus sekä tehokkuus 

2. vähän koulutusta vaativa 

3. hyvät integraatiomahdollisuudet 

4. vähän manuaalista tietojen siirtoa ja syöttämistä 

5. kannattava investointi  

6. mahdollisuudet etätyöskentelyyn 

7. raporttien helppo tulostus johdon tarpeisiin sekä 

8. nykyaikaisuus. 

 

Haastateltavien toimittajien tulisi siis täyttää järjestelmällään ylläolevat kohdat. Ennen 

toimittajien valintaa kuitenkin entistäkin tärkeämpää on riskienkartoitus sekä uuden oh-

jelman mukanaan tuomat ongelmakohdat. Ongelmakohtiin on hyvä puuttua jo ennen nii-

den syntyä.   

5.1 Uuden ohjelman mahdolliset ongelmakohdat sekä 
riskien kartoitus 

Riskienkartoitus tehdään jo hyvissä ajoin ennen uuden ohjelman valintaa, sekä ohjelman 

käytön aloituksen jälkeen. Riskienkartoituksessa tärkeää on muistaa muun muassa: 

 

• riskin suuruuden määrittäminen 

• riskin merkittävyyden arviointi 

• toimenpiteiden valinta kartoituksen tulosten perusteella (TTK, 2017). 

 

Kuvassa 15 on koottu riskienkartoituksen vaiheet yksinkertaisuudessaan. 
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Kuva 15. Riskienkartoitus (TTK, 2017)  

 

Riskien suuruuden arviointi on erittäin tärkeää. Tärkeää on muistaa, että mikäli riski pää-

see tapahtumaan, on sillä aina seurauksensa ja yleensä haittansa yritykselle. Mikäli riskejä 

ja niistä aiheutuvia tapahtumia pystytään estämään jo etukäteen, on sillä suuri vaikutus 

esimerkiksi kustannuksellisesti sekä muun muassa turvallisuuden kannalta. Tärkeää on 

kaikin tavoin ennalta ehkäistä riskejä tapahtumasta. (TTK, 2017) 

 

Mikäli riskit muuttuvat esimerkiksi vaaratekijöiksi, on niiden korjaamiseen keksittävä 

toimenpiteet, vastuuhenkilö sekä aikataulutus. Ratkaisuissa on hyvä muistaa kustannus-

tehokkuus, sillä aina parhaimmat ratkaisut eivät ole kustannuksiltaan kalliimpia. (TTK, 

2017) Toimenpiteitä voivat olla esimerkiksi turvallisuustason lisääminen, vaatimusten 

täyttyminen, toiminnan sujuvuuden lisääntyminen sekä kustannustehokkuuden parantu-

minen. Toimenpiteiden suunnittelussa tärkeää on suunnitella ratkaisut niin, ettei riski tai 

ongelma pääse tapahtumaan enää tulevaisuudessa uudelleen. (TTK, 2017) 
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Uuden ohjelman suurimpia ongelmakohtia ovat käyttöönoton onnistuminen sekä työnte-

kijöiden koulutus. Käyttöönotto voi epäonnistua monellakin tapaa. Tärkeää on, että käyt-

töönotto hoidetaan huolella alusta loppuun. Työntekijöiden koulutuksella on suuri vaiku-

tus ilmapiiriin sekä työtyytyväisyyteen. Mikäli työntekijät eivät saa uuden ohjelman käyt-

töön kunnollista koulutusta saattaa se aiheuttaa ongelmia esimerkiksi työn laatuun. Yh-

teistyö uuden ohjelman toimittajan kanssa nähtiin myös mahdollisena riskinä, koska yh-

teistyön laadusta ei ole takeita, ennekuin varsinainen projekti alkaa.  

 

5.2 Vaikutukset yrityksen sisäisiin ja ulkoisiin tekijöihin 

Uudella ohjelmalla on suuria vaikutuksia yrityksen sisäisiin sekä ulkoisiin tekijöihin. 

Ulkoisilla tekijöillä tarkoitetaan yrityksen ulkoisia sidosryhmiä, kuten asiakkaita, toimit-

tajia ja yhteistyökumppaneita. Sisäisillä tekijöillä tarkoitetaan käytännössä yrityksen 

työntekijöitä ja sisäisiä prosesseja. Kuvassa 16 on koottu yrityksen sisäisiä sekä ulkoisia 

tekijöitä, joihin kaikkiin uusi toiminnanohjausjärjestelmä vaikuttaa. Numerolla yksi (1) 

on kerrottu ulkoiset sidosryhmät ja numerolla kaksi (2) sisäiset sidosryhmät. 
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Kuva 16. Yrityksen sisäiset ja ulkoiset sidosryhmät.  

 

Yritykselle näkyvimmät osa-alueet ovat sisäiset vaikutukset. Uusi toiminnanohjausjärjes-

telmä vaikuttaa joko positiivisesti tai negatiivisesti yrityksen työntekijöihin, esimerkiksi 

helpottamalla työtaakkaa ja monipuolistamalla työtehtäviä. Omistajien ja johdon on en-

tistä helpompi seurata tulosta ja jokapäiväiset työtehtävät helpottuvat. Uuden toiminnan-

ohjausjärjestelmän avulla yrityksen sisäisiä prosesseja voidaan yksinkertaistaa ja selven-

tää.  
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Uudella toiminnanohjausjärjestelmällä on myös vaikutuksia yrityksen ulkoisiin tekijöi-

hin. Asiakkaat, yhteistyökumppanit ja toimittajat saattavat huomata yrityksen toiminnan 

parantuneen huomattavasti, esimerkiksi laadun, vasteajan ja ylipäätään asiakaspalvelun 

suhteen. Toiminta on tehokkaampaa ja ongelmakohtia voidaan ratkaista jo ennen niiden 

varsinaista syntyä. Taulukossa 9 on kerrottu uuden toiminnanohjausjärjestelmän vaiku-

tuksia yrityksen sisäisiin ja ulkoisiin tekijöihin.  
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Taulukko 9. Uuden toiminnanohjausjärjestelmän vaikutukset yrityksen sisäisiin ja ulkoi-

siin tekijöihin.  

Ulkoinen tai sisäinen tekijä   Vaikutus  

Kilpailijat • Kilpailijoiden seuraaminen hel-

pompaa 

• Pystytään vastaamaan kilpailijoi-

den tarjouksiin paremmin 

Toimittajat • Yhteistyö helpompaa 

• Sopimukset laadukkaampia 

Asiakkaat • Asiakaspalvelun laatu parempaa 

• Ongelmatilanteisiin ryhdytään no-

peammin 

• Vähemmän virheitä 

Työntekijät • Työtaakka kevenee 

• Monipuolisemmat työtehtävät 

• Oman työn laatua helpompi tar-

kastella 

• Manuaaliset virheet vähenevät 

Johto • Reaaliaikainen seuranta helpom-

paa 

• Työntekijöiden hyvinvointiin voi-

daan keskittyä entistä enemmän 

Prosessit • Prosessit selkeytyvät ja yksinker-

taistuvat 

 

Uuden toiminnanohjausjärjestelmän avulla kilpailijoita voidaan seurata helpommin ja kil-

pailijoiden tarjouksiin pystytään vastaamaan tehokkaimmalla mahdollisella tavalla. Toi-

mittajien kanssa toiminnan voi huomata tehostuneen muun muassa yhteistyön helpottu-

misella sekä sopimusten laadun parantumisella. Asiakkaat huomaavat asiakaspalvelun 

laadun parantuneen sekä virheiden vähentyneen. Ongelmiin pystytään myös vaikutta-

maan mahdollisesti jo ennen niiden syntyä.  
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Työntekijöihin toiminnanohjausjärjestelmä vaikuttaa muun muassa työtaakan keventy-

misellä, monipuolisimpina työtehtävinä, sekä virheiden vähentymisellä. Työntekijät voi-

vat myös itse huomata oman työnlaadun parantuneen huomattavasti. Johdolle tehokkaan 

toiminnanohjausjärjestelmän vaihdos helpottaa lukujen seuraamista sekä esimerkiksi 

työntekijöiden viihtyvyyteen ja hyvinvointiin voidaan keskittyä aikaisempaa enemmän. 

Tehokas toiminnanohjausjärjestelmä myös yksinkertaisuudessaan tehostaa yrityksen si-

säisiä sekä ulkoisia toimintoja. Prosessit selkeentyvät sekä yksinkertaistuvat.  

 

5.3 Vertailtavat toimittajat ja ohjelmat 

Kyselyjen perusteella koottiin vaatimukset, joita tulevien haastateltavien toimittajien tu-

lisi täyttää uudella järjestelmällään. Vertailuvaiheessa pohdittiin sopivia toimittajia, ja 

haastattelu- sekä tapaamisvaiheeseen kutsuttiin neljän yrityksen edustajat. Haastattelui-

den ja kyselyiden perusteella toimittajien ja uuden ohjelman vaatimuksiksi päätettiin: 

 

1. Yleisesti automatisoituneempi toiminta 

2. Integraatiot muihin tarvittaviin ohjelmiin 

3. Yksinkertainen ja tehokas ohjelma 

4. Vähän koulutusta vaativa 

5. Nykyaikaisuus 

6. Vähän manuaalisia toimintoja 

7. Hyvät etätyömahdollisuudet 

8. Raporttien helppo tulostus johdon tarpeisiin 

9. Investoinnin kannattavuus   

 

Kaikille tavattaville toimittajille kerrottiin, että raporttien ulossaanti on erittäin tärkeässä 

osassa yrityksen toiminnoissa. Uuden toiminnanohjausjärjestelmän tulisi pystyä raportoi-

maan helposti ja automaattisesti mille tahansa yrityksen johdolle toiminnasta rippumatta 

muun muassa: 

 

• Liikevaihtoa 

• Liikevaihtoa sektoreittain (laitemyynti, lisenssimyynti, ja palvelumyynti) 

• Myyjäkohtaista ja asiakaskohtaista myyntiä 
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• Tuloslaskelmaa 

• Asiantuntijalaskutusta 

• Liikevaihto- ja käyttökate ennustetta 

• Kassavirtaa ja tasetta 

 

Ensiasetelmasta tehtiin siis erittäin tasavertainen ja kaikille vaihtoehtoisille toimittajille 

annettiin tasavertainen asema. Tasavertaisuus on projektin tässä vaiheessa erittäin tärkeää 

jokaiselle yritykselle sillä, sillä varmistetaan mahdollisimman hyvä kilpailutus toimitta-

jien kesken.  

 

5.3.1 Toimittaja 1 

Toimittajan 1 kannalta talousjohtaja tiesi toisen samalla sektorilla työskentelevän, suun-

nilleen samankokoisen yrityksen käyttäneen samaisen toimittajan tarjoamaa ohjelmaa. 

Tapaaminen tämän toisen yrityksen talousjohtajan kanssa onnistui, ja saimme tietoomme 

paljon kiinnostavaa tietoa ja kokemuksia kyseisen ohjelman käytöstä.  

 

Toiminnanohjausjärjestelmän implementointi ja projekti itsessään toteutettiin yrityksessä 

vuosien 2011 ja 2012 aikana. Projektin toteuttajana toimi talousohjelmistojen asiantuntija 

ja kustannushinta oli tuolloin noin 60 000 euroa. Projektin määrittelyosuus kesti 1-1,5 

kuukautta, jonka jälkeen implementointiosuus noin kolme kuukautta. Ohjelmaan pystyt-

tiin myös liittämään toisia ohjelmia tueksi. Yritys lisäsikin käyttöönsä tuntikirjausjärjes-

telmän. Kyseinen ohjelma oli yrityksellä käytössä aina vuoteen 2016 saakka. Ohjelmasta 

päätettiin luopua, koska sen koettiin olevan liian kallis ja raskas käyttää. Esimerkiksi ra-

porttien ajo oli ohjelmalla hankalaa ja aikaa vievää.  

 

Tapaamisen jälkeen oli selvää, ettei ohjelma soveltuisi case-yrityksen käyttöön myös-

kään. Huonon kokemuksen perusteella on hyvä todeta, ettei ohjelma olisi varmasti toimi-

nut case-yrityksessäkään halutulla tavalla. Vaatimuksista siis raporttien tulostus, inves-

toinnin kannattavuus sekä nykyaikaisuus eivät täyttyneet. 
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5.3.2 Toimittaja 2 

Toimittaja 2 on yksi parhaiten tunnetuista ohjelmistojen valmistajista maailmassa. Toi-

mittaja on Euroopan suurin ja maailman neljänneksi suurin ohjelmistojen valmistaja. Toi-

mittaja on erikoistunut erilaisiin toiminnanohjausjärjestelmiin. Toimittajalla on maailman 

laajuisesti yli 100 000 asiakasyritystä yli 100 maassa.  

 

Yrityksen alkuolettaman mukaan toimittajan toimintamalli tulisi olemaan liian monimut-

kainen yrityksen toiminnoille. Keskustelujen jälkeen päädyttiin siihen, että toimintamalli 

on liian monimutkainen ja useaosainen, jotta se voisi tukea yrityksen päivittäisiä toimin-

toja helpottavalla tavalla. Toiminnanohjausjärjestelmän todettiin vaativan erittäin paljon 

työntekijöiden koulutusta, minkä koettiin lisäävän kuormitusta negatiivisella tavalla. 

Myös esimerkiksi tilaustenkäsittely hankaloituisi, vaikkakin automaatiota saataisiin lisät-

tyä. Koettiin, että toimittajan tarjoama ohjelmisto ei olisi paras vaihtoehto yritykselle.  

 

5.3.3 Toimittaja 3 

Ensimmäinen tapaaminen kyseisen yrityksen kanssa käytiin 5.5.2017 Helsingissä. Toi-

mittaja oli jo käynyt alustavia keskusteluja talousjohtajan kanssa, ja alustava suunnitelma 

sopivan toiminnanohjausjärjestelmän sisällöstä oli valmiiksi suunniteltu.  

 

Ratkaisu sisältäisi kahden eri toimittajan palveluita. Toinen toimittaja hoitaisi niin sano-

tun toiminnanohjausjärjestelmän puolen ja toinen yritys taas kirjanpito- ja laskutus puo-

len. Tälle yhteistoimittajalle tärkeimmät asiat omassa ratkaisussa olisivat: 

 

1. Nopea reagointiaika 

2. Toimitusvarmuus 

3. Joustavuus 

4. Yksinkertainen ja nopea järjestelmä 

 

Toimittajan vahvuuksia olisivat myös melko yksinkertainen pohja järjestelmässä, josta 

esimerkiksi raporttien ajaminen on erittäin yksinkertaista ja helppoa.  
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Keskusteluissa nopeasti huomattiin, että yrityksen ohjelmistotyöntekijä tarvitsisi paljon 

lisätietoa siitä, mitä, millaista ja paljonko tietoa pitäisi Maestron ja uuden ohjelman välillä 

siirtää. Näin ollen saataisiin tarkempi arvio esimerkiksi vaihdon lopullisista kustannuk-

sista. Keskustelu sisälsi paljon hyviä kysymyksiä, mutta tarkkaa suuntaa siitä, mitä oh-

jelma pitäisi sisällään ei annettu. Näin ollen asia jäi ensimmäisellä tapaamisella melko 

epäselväksi ja uudesta tapaamisesta sovittiin. 

 

Toisessa tapaamisessa keskityttiin Toimittajan 3 tarjoamaan toiminnanohjausjärjestel-

mään. Toimittajan ratkaisu yritykselle sisältäisi seuraavat pykälät: 

 

• Myyntilaskurajapinta  

• Automaattisen tuotepäivityksen 

• Rajapinnan nettitilauksista toiminnanohjausjärjestelmään 

• Laskutuksen toimittajan oman laskutuksen avulla 

 

              
Kuva 17. Toimittajan 3 tarjoama ratkaisu (Toimittajayritys 3, 2017) 

 

 

Toimittajan 
tarjoama 
ohjelma 
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Kuvassa 17 on kuvattu toimittajan 3 tarjoamaa ratkaisua. Tarjotun ohjelman vahvuutena 

nähdään ehdottomasti sen selkeä kokonaisuus ja yksi johtava moottori. Yksi ohjelman 

ehdottomista vahvuuksista on henkilöstöresurssien vapauttaminen tuottavampaan työ-

hön. Ohjelma myös turvaa yrityksen toiseksi tärkeimmän tehtävän, eli rahan kotiuttami-

sen. Ohjelma sisältää seuraavat palikat: 

 

1. Integraatiot (webmercs, autotask, CRM)  

2. Toiminnanohjaus (myyntitilaukset, ostotilaukset, sopimuslaskutus) 

3. Palkanlaskenta (palkkatietojen lähettäminen, palkan laskenta ja maksaminen) 

4. Huolenpitopalvelut (käyttötuki käytettävissä klo 8-16) 

5. Kirjanpito (henkilökohtainen päivittäinen kirjanpitäjä, näkymä taloushallintoon, 

projektihallinta, ennusteet ja budjetit) 

 

Toimittaja oli myös suunnitellut projektille projektisuunnitelman aikataulutuksen avulla.  

Projektin aikataulu sisältäisi seuraavat tapahtumat aikajärjestyksessä. 

 

06/2017 Esiselvitys 

06/2017 Sopimuksen allekirjoittaminen 

08/2017 Aloituspalaveri 

09-12/2017 Integraatiot ja parametrointi 

09-12/2017 Kirjanpitoaineiston siirto 

11-12/2017 Pääkäyttäjäkoulutus 

12/2017 Järjestelmän päällekkäin käyttäminen 

01/2018 Käyttäjäkoulutus 

1.1.18 Alustava aloituspäivä 

 

Realistisesti yrityksen haluama aloituspäivä tammikuun 2018 alussa onnistuisi toimitta-

jan kannalta hyvin. Kuitenkin kannattaa varata aikaa ongelmiin ja mahdollisiin epäkohtiin 

muutaman kuukauden viiveellä. Liian tiukka ja aukoton aikataulu saattaa kostautua myö-

hemmin. Tämän takia yritys onkin valmis varaamaan aikaa 1-3 kuukautta aikaisemmin 

mainitun aikataulun rinnalle.  
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Toimittajalta saatiin alustava hinta-arvio. 

• Asiakkuuden aloitus 43 000€ 

• Tilitoimistopalvelut 130 000€/vuosi 

• Toiminnanohjausjärjestelmä 15 000€/vuosi 

• Yhteensä kaikkineen päivineen alustavasti noin 150 000€/vuosi.  

 

Kokonaissumma herätti aika paljon keskustelua projektiryhmässä. Uuden järjestelmän 

käyttö maksaisi siis käytännössä lähes kaksi kertaa enemmän kuin tällä hetkellä käytössä 

olevan ohjelman käyttö. Toimittajasta jäi tapaamisien jälkeen positiivinen näkemys, sillä 

tarvittavat vaatimukset täyttyivät. Ohjelma on erittäin nykyaikainen, tehokas, manuaali-

suutta vähentävä sekä integraatiot mahdollistava. 

 

5.3.4 Toimittaja 4 

Kyseisen toimittajan kanssa tavattiin ensimmäisen kerran projektin tiimoilta 8.5.2017.  

Alustava kuva toimittajasta oli erittäin positiivinen. Toimittajan edustajat olivat tutkineet 

yritystämme sekä toivomuksiamme erittäin tarkasti. Toimittajalla on erittäin hyvät merii-

tit, koska jopa 400 yritystä käyttää toimittajan tuotteita nykyään. Yrityksellä on myös yli 

100 tuotekehittäjää, jotka kehittävät ohjelman toimintoja jatkuvasti. Keskustelut päättyi-

vät yksimielisesti siihen, että toinen tapaaminen järjestetään, jossa esitetään lopullinen 

ratkaisu tai ratkaisuvaihtoehdot.  

 

Toisessa tapaamisessa käytiin läpi yrityksen ratkaisuehdotusta. Ratkaisussa tarjottiin 

vaan toiminnanohjausjärjestelmä palvelua, mutta esimerkiksi tilitoimisto ja kirjanpitäjä 

tarvitaan joka tapauksessa muualta. Saimme myös nähdä tarjottavasta ratkaisusta demo-

version. Ratkaisu olisi yritykselle hyvä, koska ohjelma on erittäin helppo ja yksinkertai-

nen. Tilitoimiston pitäisi silti hoitaa edelleen muun muassa palkanmaksu. Negatiivisena 

puolena nähtiin muun muassa se, että yritys laskuttaa laskutusasiakasta per laskun lähetys 

tai vastaanotto. Kiinteään hintaan oltaisiin oltu enemmän tyytyväisiä. Toimittajan esitys 

on koottu kuvaan 18. 
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Kuva 18. Toimittaja 4: sen ratkaisuehdotus (Toimittajayritys 4, 2017)  

 

Toimittajan alustavassa ratkaisuehdotuksessa (kuva 18) keskityttiin kuuteen eri osa-alu-

eeseen. Näitä osa-alueita ovat: 

Ø Materiaalihallinto 

Ø Reaaliaikaisella tiedolla johtaminen 

Ø Taloushallinto 

Ø Pankkiyhteys ja verkkolaskupalvelu 

Ø Osto- ja matkalaskujen mutkaton kierrätys 

Ø Matka- ja kululaskujen käsittely 

 

Hinta-arviosta saatiin myös tietää seuraavaa: 

 

• Toiminnanohjausjärjestelmän käyttäjäkohtainen maksu per kuukausi 53€ (per 

hlö/kk) 

• Matka- ja kululaskut 6,60€/kk/käyttäjä 

• Lähetetty pankkitapahtuma 0,05€/tapahtuma 

• Lisäksi hintoihin tulee mahdolliset operaattorimaksut sekä arvolisävero 

 

ERP käyttäjälisenssejä alustavasti tarvittaisiin 30 kappaletta sekä matka- ja kululaskuja 

kirjaisi yrityksessä noin 60 henkilöä. Tämän perusteella käyttäjäkohtaiset maksut olisivat 

noin 1986€ kuukaudessa. Käyttöönottoprojektin alustava hinta-arvio riippuu paljon siir-

rettävän tiedon määrästä, raportointiasetuksista sekä koulutuksen laajuudesta. Karkean 
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arvion mukaan käyttöönottoprojekti kokonaisuudessaan tulisi maksamaan noin 15 000€ 

- 25 000€. Kuvassa 19 on kerrottu toimittajan ehdotus yrityksen toimintojen järjestele-

miseksi. 

 

 
Kuva 19. Alustava ratkaisuehdotuksen kuvaus (Toimittajayritys 4, 2017) 

 
Toimittajan avulla Webmercsin nettitilaukset saataisiin automaattisesti myyntitilauksiksi 

järjestelmään. Automaattisesti siirtyisivät tuote- ja hintatiedot, ostotilaustiedot sekä tar-

vittavat laskutus- ja toimitustiedot. Nettitilaukset menisivät automaattisina EDI-sanomina 

eteenpäin tukkureille (Also, TechData, F9 ja Ingram). Autotaskista saataisiin myös auto-

maattisesti palvelu- ja sopimusten laskutus sekä asiakastiedot suoraan toimittajan ohjel-

maan mutkattomasti. Toimittajan palvelu myös hoitaisi laskutuksen automaattisesti suo-

raan asiakkaalle.  

 
 

Toimittaja 4 

Toimittaja netti-
pohjainen sovellus 
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6 SYNTYVÄT KUSTANNUKSET 

Tässä luvussa selvitetään uuden toiminnanohjausjärjestelmäprojektin kustannukset suh-

teessa käytettävissä olevan vanhan ohjelman kustannuksiin. Tärkeää valinnan ja päätök-

sen kannalta on se, miten kustannukset vaikuttavat yrityksen toimintoihin. Tarkoituksena 

on myös laskea investoinnin kannattavuuslaskelma.  

 

Yrityksen talousjohtaja teki alustavan päätöksen, että toimittajaa 3 esitetään johtoryh-

mälle lopulliseksi valinnaksi. Valintaan vaikuttivat suuresti tapaamiset toimittajan 

kanssa, yhteistyön luonne sekä avaintyöntekijöiden mielipiteet ja haastattelut. Toimitta-

jan tarjoama ohjelma myös sisälsi kaikki toivottavat osa-alueet sekä kustannuksiltaan ra-

kenne oli yksinkertaisimman oloinen. Toimittaja 3 oli myös parhaiten valmistunut tapaa-

misiin ja selvittänyt yrityksen taustoja selvästi parhaiten.  

 

6.1 Kustannusvertailu 

Maestron ylläpidon vuosittaiset kustannukset koostuvat henkilöstöresursseista sekä tili-

toimistomaksuista. Järjestelmän käytön maksut sisältyvät tilitoimistomaksuihin. Kuvassa 

20 punaisella on koottu Maestron käytöstä aiheutuneita kuluja. Kuvassa vaaleanvihreällä 

sekä vihreällä olevat kustannukset ovat uuden toiminnanohjausjärjestelmän kustannuksia 

verrattuna Maestron kustannuksiin. Vaalean vihreä kuvaa nykyhetkeä ja tumman vihreä 

toista vuotta noin 6,6 miljoonan euron kasvulla. 

 

 
Kuva 20. Valitun toiminnanohjausjärjestelmän investointilaskelma 
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Tällä hetkellä vanhan toiminnanohjausjärjestelmän käytöstä aiheutuu noin 300 tuhannen 

euron vuotuiset kustannukset. Kustannukset ovat suhteellisen korkeat, koska esimerkiksi 

henkilöstöresursseja joudutaan maksamaan haluttua enemmän. Luonnollisesti uuden oh-

jelman kustannukset ensimmäisenä käyttövuonna ovat huomattavasti korkeammat aloi-

tusinvestoinnin suuruuden takia. Uuden ohjelman käyttö laskee henkilöstöresursseja 230 

tuhannesta eurosta aina 115 tuhanteen euroon. Negatiivisena asiana tässä voidaan nähdä 

se, että osa työntekijöistä saattaa joutua jättämään työnsä, tai siirtymään toisenlaisiin teh-

täviin. Taulukosta ja laskelmasta näkee myös sen, että henkilöresursseista tullaan uuden 

ohjelman myötä luopumaan tai siirtämään 2-3 henkilöä muihin tehtäviin tai lopettamaan 

heidän työsuhteensa.  

 

Toisena vuonna liiketoiminnan odotetaan kasvavan noin 6,6 miljoonalla eurolla. Tämä 

luonnollisesta tarkoittaa sitä, että esimerkiksi ohjelman käyttäjälisenssejä tarvitaan enem-

män, kun uusia työntekijöitä rekrytoidaan. Suunnitelma mukaan uusia taloushallinnon- 

tai myynninassistentteja ei tarvittaisi lisää. Tilitoimiston kustannukset kasvaisivat, sillä 

nyt käsiteltävää on enemmän ja osa työtehtävistä siirtyy tilitoimiston huolehdittavaksi. 

Tilitoimiston kustannukset pysyisivät lähes muuttumattomina vuoden yksi ja kaksi vä-

lillä. Voidaan siis laskelmista ja taulukosta todeta, että uuden ohjelman käyttöönotto ja 

niin sanottu sisään ajo maksaisi ensimmäisenä vuonna enemmän kuin nykyinen järjes-

telmä, mutta vuosien saatossa säästöjä saataisiin joka vuosi huomattavasti.  

 

Uuden toiminnanohjausjärjestelmän käytöstä saadaan paljon eri hyötyjä, mutta yrityksille 

erittäin tärkeää on uuden järjestelmän avulla saatavat rahalliset säästöt. Uusi toiminnan-

ohjausjärjestelmä mahdollistaa henkilöstöresurssien vähentämisen tai siirtämisen enem-

män tulosta tuoviin tehtäviin. Virheistä syntyvät kustannukset vähenevät myös huomat-

tavasti, joka on myös nähtävillä säästöissä. Toiminta ja prosessit parantuvat uuden ohjel-

man avulla huomattavasti. Asiakaspalvelun laatu paranee ja virheisiin voidaan reagoida, 

jo ennen niiden syntyä. Kaikkia säästöjä ei voida mitata rahassa, sillä ohjelma tuo yrityk-

selle huomattavasti muitakin hyötyjä. Työntekijöiden palkkakustannuksissa tullaan uu-

den ohjelman myötä säästämään, sillä 2-3 henkilöä saattaa tilanteen mukaan menettää 

työnsä. Jo pelkästään 2-3 henkilön irtisanominen vähentää yrityksen kustannuksia laskel-

man mukaan noin 115 tuhannella eurolla. 
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6.2 Investoinnin kannattavuus 

Investoinnilla tarkoitetaan rahan sijoittamista johonkin tiettyyn kohteeseen. Investoinnin 

kannattavuus kannattaa aina laskea ennen suuren investoinnin tekoa. Investoinnin kan-

nattavuus kertoo, onko investointi rahallisesti kannattava tietyllä aikavälillä. Oikea aikai-

nen sekä oikeanlainen investointi saattaa johdattaa yrityksen menestykseen, kun taas huo-

nosti suunniteltu tai ajoitettu investointi taas huonoimmassa tapauksessa konkurssiin. 

(Yritystulkki, 2015) Tässä työssä investoinnin kannattavuus päätettiin laskea diskonttaa-

malla tuotot nolla hetkeen. 

 
Pitoajaksi valittiin suhteellisen pitkä aika. Pitoajaksi sovittiin kahdeksan vuotta, koska yli 

kymmenen vuoden ajateltiin jo olevan realistisesti liian pitkä aika. Yli kymmenessä vuo-

dessa yritystoiminta saattaa muuttua huomattavasti ja koettiin, ettei samalla ohjelmalla 

kymmenen vuoden jälkeen pystytä täyttämään markkinoiden muuttuvaa vauhtia. Lasken-

takorkona käytettiin 15 prosenttia (15%), koska tarkoituksena oli valita korkokanta, joka 

mahdollistaa kustannusten alentamisen sekä tuottojen lisäämisen. Jäännösarvoksi yrityk-

sen talousjohtaja arvioi 30 000 €. Lasketaan investoinnin kannattavuutta diskonttaamalla 

jokaisen vuoden tuotot nolla hetkeen. Ensimmäisen vuoden tuottona käytetään 50 000 

€:a, ja siitä seuraavina vuosina tuotot jakaantuvat oletetusti tasaisesti taulukon 10 mu-

kaan. 

 

Annetut parametrit:  

Pitoaika (n) = 8 vuotta 
Laskentakorko (i) = 15%  
Aloitus investointi (H) = 80 000 €  
Jäännösarvo (JA) = 30 000 €  

 
Taulukko 10. Tuotot vuosittain annetuilla parametreilla 
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Käytetään diskonttauksen kaavaa: 
 
(1) 

𝐴 =
1

(1 + 𝑖)(
∗ 	𝐿( 

 
 
Ensimmäisen vuoden tuotot diskontattuna nolla hetkeen: 
 

50	000
1,15

= 43	478,26…€ 
 
Toisen vuoden tuotot diskontattuna nolla hetkeen: 
 

77	888
9,97:

=	41	587,9	€	
	
Ensimmäisen ja toisen vuoden tuottojen diskonttauksesta voidaan todeta, että ne ylittä-

vät jo toisena vuotena hankintamenon 80 000 euroa (43478€ + 41 588€ = 85 066€) 

 

Kolmannen vuoden tuotot diskontattuna nolla hetkeen: 
<8	888
9,97=

=	39	450,97€	
 

Kolmannen vuoden tuotot on hyvä vielä diskontata nolla hetkeen. Kuvassa 21 on esi-

tetty tuottojen diskonttaustapahtuma nollahetkeen.  

           
Kuva 21. Tuottojen diskonttaus nollahetkeen.  
 
Voidaan siis todeta investoinnin olevan näillä annetuilla parametreilla kannattava, koska 

hankintameno saadaan takaisin yritykseen jo toisen vuoden käytön jälkeen. 
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7 TULOKSET JA NIIDEN ANALYSOINTI 

Loppuen lopuksi valinnassa päädyttiin toimittajaan kolme. Toimittajan tarjoama ratkaisu 

sopi yrityksen tarpeisiin selvästi parhain. Yhteistyö ja toimittajan näkemä vaiva asian rat-

kaisemiseksi vaikuttivat suuresti valintaan.  Valinnassa sekä koko projektissa pohdittiin 

muun muassa haasteita, seurauksia, ratkaisuja sekä uuden järjestelmän tuomia hyötyjä 

yritykselle. Uuden järjestelmän koettiin tuottavan niin paljon positiivia puolia yritystoi-

mintaan, suurimpana se, että järjestelmä tukee kaikin tavoin yrityksen toiveita kasvaa 

suuremmaksi yritykseksi. Toimittaja kolme on paras vaihtoehto muun muassa hinnan, 

kokonaispalvelun ja yhteistyön sujumisen kannalta. Toimittajan kolme konsepti palve-

lulle, jossa uusi toiminnanohjausjärjestelmä ostetaan, oli kaikista yksinkertaisin. Toimit-

taja 3 myös täytti vaatimuslistalta eniten vaadittuja kohtia, muihin toimittajiin verrattuna. 

 

7.1 Työn keskeiset tulokset 

Työn tavoitteena oli tutkia toiminnanohjausjärjestelmiä sekä niiden vaikutuksia yritystoi-

mintaan. Työn tavoitteena oli vastata tutkimuskysymyksiin. Tutkimuskysymyksiä ovat: 

 

1) Millä tavoin toiminnanohjausjärjestelmä tukee yritystoimintaa  

2) Miten ohjelman valinta tehdään ja mitä kriteerejä käytetään  

3) Millaisia kustannuksia uudesta toiminnanohjausjärjestelmästä syntyy ja millaisia   

säästäjä uudella ohjelmalla voidaan aikaansaada  

4) Miten uusi toiminnanohjausjärjestelmä tukee yrityksen avainhenkilöitä sekä avaintoi-

mintoja.  

 

Uusi toiminnanohjausjärjestelmä tukee yritystä monilla eri tavoilla. Toiminnanohjausjär-

jestelmän avulla voidaan ohjailla koko yrityksen toimintaa tehokkaammin. Toiminnan-

ohjausjärjestelmän avulla yrityksen eri osat toimivat paremmin yhdessä, läpinäkyvyys 

lisääntyy sekä tavoitteita on helpompi seurata sekä niihin on realismisempaa päästä. Yri-

tyksen toiminta tehostuu yleisesti toiminnanohjausjärjestelmän avulla, tiedonkulku hel-
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pottuu sekä yrityksen kilpailukyky paranee. Tärkeää on muistaa, että toiminnanohjaus-

järjestelmä tukee yritystoimintaa silloin, kun järjestelmää käytetään sen tarkoituksen mu-

kaisesti oikein. 

Ohjelman valintaprosessi sisältää muun muassa vaatimusmäärittelyn, toimittajien esikar-

sinnan, tarjouspyynnöt, tarjoustenvertailun, investoinnin kannattavuuslaskelmat sekä lo-

pullisen valinnan. Valintaa ennen päätetään yhdessä yrityksen sisällä kriteerit, joita uuden 

ohjelman tulee täyttää. Kriteerejä voivat olla esimerkiksi hinta, käyttöönoton aikataulu 

sekä toimittajan ja yrityksen välinen ilmapiiri ja yhteistyön luonne.  

 

Uudesta toiminnanohjausjärjestelmästä syntyy kustannuksia yritykselle. Kustannukset 

riippuvat suuresti sopimuksen luonteesta. Ennen suuren rahan sijoittamista uuteen toi-

minnanohjausjärjestelmään tulee yrityksen tehdä investoinnin kannattavuuslaskelma, 

jolla selvitetään, onko investointi kannattava vai ei. Hankintakustannukset, koulutukset, 

uudet rekrytoinnit sekä ylläpito aiheuttavat kustannuksia uuden toiminnanohjausjärjestel-

män vaihdossa. Uusi tehokkaasti toimiva toiminnanohjausjärjestelmä tuo myös rahallisia 

säästöjä yritykseen. Tällaisia säästöjä tuovat esimerkiksi työntekijöiden vähentäminen, 

virheiden väheneminen sekä ennakointi. Toiminnanohjausjärjestelmän avulla myös tur-

hat manuaaliset työtehtävät vähenevät, jolloin työaikaa säästyy muihin tuottavampiin teh-

täviin. Kilpailijoiden tarjouksiin voidaan myös helpommin vastata uudella ohjelmalla. 

 

Uusi tehokkaasti toimiva järjestelmä tukee yritysten avaintekijöitä monilla eri tavoilla. 

Tällaisia tapoja ovat työn selkeytyminen ja monipuolistuminen, turhien työtehtävien pois-

tuminen, ennakoinnin helppous, työajan parempi käyttö sekä virheiden mahdollisuuden 

väheneminen. Monesti työntekijät kokevat työn olevan mielekkäämpää ja tehokkaampaa 

uudella järjestelmällä.  

 

Työn aikana käytiin läpi muun muassa mahdollisia uuden toiminnanohjausjärjestelmän 

tuomia haasteita, ongelmia sekä positiivisia hyötyjä. Positiiviset hyödyt ovatkin suurin 

syy uuteen ohjelmaan siirtymiseen. Projektin läpiviemisessä tärkeää olikin pohtia haas-

teita, seuraamuksia sekä mahdollisia saatavia hyötyjä sekä askeleita, joita on otettava, 

jotta haluttuun lopputulokseen päästäisiin.  
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Käytössä olevan toiminnanohjausjärjestelmän käytössä on erittäin paljon haasteita. Yksi 

suurimmista haasteista on erittäin suuret taloushallinnon kustannukset. Raskaista talous-

hallinnon kustannuksista seuraa yksittäisten laskujen hinnan nouseminen erittäin kor-

keiksi, virheiden määrä kasvaminen sekä kassankierron hidastuminen. Ratkaisuksi tähän 

pohdittiin järjestelmien integroimista yhteen, jolloin tiedonsiirto automatisoituu. Auto-

matisoinnilla virheiden riskit poistuvat ja kassankierto nopeutuu. Uuden ohjelman avulla 

henkilöstöresursseja voitaisiin myös vähentää tai siirtää muihin tehtäviin.  

 

Yrityksellä ei ollut yksittäisten asiakkuuksien ja projektien kannattavuudesta tietoa juuri 

lainkaan saatavilla. Tämä johtaa siihen, että tietyille asiakkaille sekä projekteille hinnoit-

telun räätälöinti on erityisen vaikeaa. Uuden ohjelman avulla pystyttäisiin seuraamaan 

asiakas- sekä projektikohtaista hinnoittelua helpommin. Tästä seuraa muun muassa tiedon 

lisääntymistä, ajankäytön tehostumista, myynnin lisääntymistä sekä kannattavuuden pa-

rantumista.  

 

Mikäli yritys jatkaisi nykyiseen tahtiin, ei kasvuun olisi hyviä mahdollisuuksia. Mikäli 

halutaan kasvaa, tarvitaan kasvuun lisää henkilöresursseja. Ratkaisuksi ehdotetaan muu-

toksia, joilla kasvuun on parempi mahdollisuus. Henkilöresursseja kannattaa lisätä, jotta 

kasvuun on paras mahdollinen mahdollisuus. Päätöksiä täytyy tehdä nopeammin ja pro-

jektit täytyy aikatauluttaa jatkossa. Tämä mahdollistaisi muun muassa kilpailukyvyn kas-

vun ja ajankäytön paranemisen.  

 

Viimeinen mainittava haaste on käytössä olevan tilitoimiston resurssien puuttuminen.  

Ongelmia ovat muun muassa se, ettei tilitoimistolla ole niin sanottua varahenkilöjärjes-

telmää, jolloin kaikki tilitoimistopalvelut ovat yhden työntekijän varassa. Tämä nähdään 

suurena haasteena sekä riskinä yrityksen toiminnalle. Sairastumisen tai yllättävän poissa-

olon seurauksena yrityksen kriittisimmät toiminnot hidastuvat tai viivästyvät. Tällaisia 

ovat esimerkiksi palkanmaksu sekä raportointi. Ratkaisu tähän tilanteeseen olisi tilitoi-

mistokumppani, jolla koko kokonaisuus on hallussa, sekä varahenkilöjärjestelmä kun-

nossa. Käytössä olevan tilitoimiston on oltava sellainen, joka pysyy yrityksen kasvussa 

mukana ja pystyy mukautumaan suuriin muutoksiin. Kuvassa 22 on kerrottu uuden toi-

minnanohjausjärjestelmän vaikutuksia yrityksen toimintoihin.  

 



79 
 

 

 
 
Kuva 22. Uuden toiminnanohjausjärjestelmän vaikutukset yritykselle.  
 
 
Tavoitetilaa pohdittiin myös yrityksessä. Kuvaan 23 on kirjattu eri osa-alueiden, haastei-

den, tavoitteiden sekä hyötyjen väliset yhteydet toiminnanohjausjärjestelmän muutosta. 

 
 

 
 
Kuva 23. Tavoitetila.  
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Henkilöresursseissa haasteena nähdään monien assistenttien pääsääntöinen kopioiva työ. 

Tavoitteena on uuden ohjelman avulla pystyä vähentämään assistenttien määrää noin 

puolella. Näin muutama henkilöresurssi voitaisiin siirtää muihin työtehtäviin, jotka ovat 

tuottavampia työtehtäviä. Asiakas- ja projektikohtaisen kannattavuuden reaaliaikainen 

tiedonsaanti olisi uuden ohjelman avulla mahdollista. Näin voitaisiin kohdistaa myynti- 

ja markkinointiponnistelut kannattavuuden mukaan.  

 

Kun yrityksen liikevaihto kasvaa ja jopa tuplaantuu, on henkilöstöresursseja luonnolli-

sesti lisättävä. Järjestelmien ja prosessien on oltava sellaisia, että ne tukevat liikevaihdon 

kasvua kaikella mahdollisella tavalla. Uuden järjestelmän on silloin toimittava niin sanot-

tuna kasvun moottorina varmistaen asiakastyytyväisyyden.  

 

Tilitoimiston ja uuden toiminnanohjausjärjestelmän on toimittava käsi kädessä. Uuden 

tilitoimiston toivotaan omaavan enemmän IFRS osaamista sekä poistavan nykyisen oh-

jelman tuomia haasteita, sekä riskejä. Kasvun sekä tavoitteiden on oltava yhdenmukaisia 

käytettävän tilitoimiston sekä toiminnanohjausjärjestelmän välillä.  

 
 

7.2 Tulosten arviointi 

Voidaan ehdottomasti sanoa, että uuden tehokkaamman toiminnanohjausjärjestelmän 

avulla voidaan saavuttaa monia hyötyjä vanhaan ohjelmaan verrattuna. Kustannukset li-

sääntyvät, mutta vuosien käytössä olon jälkeen ostokustannus maksaa itsensä takaisin. 

Henkilöresursseja voidaan käyttää tehokkaammin sekä yrityksen kannattavuus paranee 

huomattavasti.  

 

Tulokset eivät sinänsä ole yllättäviä. Aina uuden oston tehdessään henkilö sekä yritys 

uskovat positiiviseen muutokseen. Tärkeää kuitenkin toiminnanohjausjärjestelmien käyt-

töönotossa on muistaa, ettei positiiviset hyödyt tapahdu itsestään. Käyttöönottoa ja pro-

jektia kokonaisuudessaan on valvottava ja riskeihin ja ongelmakohtiin on pureuduttava 

heti niiden ilmaannuttua. Mikäli projektiryhmä epäonnistuu työtehtävissään, voi yritys 

pahimmassa tapauksessa päätyä konkurssiin. Monet yritykset panostavat projektin alku-
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vaiheessa, mutta ohjelman käyttöönoton jälkeen valvontaan ja parannusehdotuksiin ei pu-

reuduta tarpeeksi syvällisellä tasolla. Työssä todettiin myös uuden ohjelman olevan usein 

yrityksen tulevaisuuden suurin määrittäjä.  

 

Ennen suuren investoinnin tekoa kannattaa aina laskea investoinnin kannattavuus. Kan-

nattavuudella varmistetaan, että investoinnista on pitkällä välillä hyötyä rahallisesti. 

Väärä tai huonosti ajoitettu investointi ei myöskään kannata. Tärkeää on muistaa, että 

isoilla investoinneilla on tapana määrittää koko yrityksen tulevaisuus. 

 

Valvonnalla on erittäin suuri painoarvo projektin onnistumisessa. Tärkeää on myös valita 

projektityöryhmään mahdollisimman kokeneita työntekijöitä, mahdollisesti sellaisia 

joilla on jo kokemusta toiminnanohjausjärjestelmistä sekä niiden uudesta käyttöönotosta. 

Erittäin tärkeänä osana onnistunutta projektia nähtiin myös kommunikointi sekä tiedon-

välitys. Hyvällä informoimisella sekä tiedon jakamisella voidaan mahdollisesti ennalta-

ehkäistä jo tulevia ongelmia. Läpinäkyvyyden lisääntyminen oli erittäin tärkeää juuri 

hyötyjä tarkastellessa.  

 

7.3 Jatkotoimenpiteet ja suositukset 

 
Koska jokainen yritys on erilainen, tulisi uuden toiminnanohjausjärjestelmän käyttöä seu-

rata vuosi- ja kuukausitasolla, jotta tarvittavia muutoksia voidaan tehdä riittävän ajoissa. 

Tarkastelu- ja muutosryhmään on valittava mahdollisimman kokenut ja asiantunteva 

ryhmä. Tärkeää on, ettei toiminnanohjausjärjestelmän toimintaa pidetä itsestäänselvyy-

tenä, vaan tärkeää on ennaltaehkäistä ongelmia jo ennen niiden syntyä. Yrityksen olisi 

hyvä jo käyttöönoton aikana pohtia mahdollisia kompastuskiviä sekä rekrytoida tai siirtää 

työntekijöitä ryhmään, joka vastaa toiminnanohjausjärjestelmän toiminnan tarkastelusta 

sekä valvonnasta. 

 

Suosituksena, yrityksen kannattaa kirjata jo ennen toiminnanohjausjärjestelmän käyt-

töönottoa haluttuja positiivia hyötyjä ylös listaan. Kun toiminnanohjausjärjestelmän käyt-

töönotto on tapahtunut sekä järjestelmä on ollut käytössä jonkun aikaa, voidaan listaa 
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käydä läpi ja rastittaa ne kohdat yli, jotka sillä hetkellä täytyvät. Mikäli listaan jää täyttä-

mättömiä kohtia, tulee yrityksen työryhmän tehdä ja suunnitella korjaavia toimenpiteitä, 

jotta haluttuihin tavoitteisiin päästään.  

 

Projektia läpikäydessä yrityksellä ei ollut suurta työsuunnitelmaa ohjelman käyttöönoton 

jälkeen. Vaikka työ rajattiin käyttöönottoon saakka, kannattaa yrityksen jo valmiiksi pe-

rustaa työryhmä, jonka tehtävänä on seurata ohjelman toiminnan tehokkuutta ainakin 

kuukausitasolla. Käyttöönoton jälkeen tärkeää on myös tiedottaa työntekijöitä projektin 

etenemisestä sekä tuloksista. Huomattava seikka on, ettei projektin etenemisestä infor-

moitu työntekijöitä erittäin aktiivisesti. Jatkossa informaation jakamiseen on panostettava 

enemmän, sillä se lisää läpinäkyvyyttä yrityksen sisällä huomattavasti.  

 

Johdon ja avainhenkilöiden tulisi ottaa työntekijöiden mielipiteitä ja kommentteja parem-

min huomioon jatkoa ajatellen. Negatiivisesta ilmapiiristä on päästävä eroon. Negatiivi-

nen ilmapiiri kannattaa myös kaikin tavoin yrittää muuttaa positiiviseksi. Informaatiota 

keräämällä ilmi voi tulla asioita, joita ei edes osattu ajatella aikaisemmin. Työntekijöiden 

mielipiteet vaikuttavat suuresti muun muassa työtyytyväisyyteen sekä ilmapiiriin työpai-

kalla., minkä takia niitä ei saa missään projektin vaiheessa sivuuttaa. 
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