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toteutuksen VTT:llä usealle eri käyttäjäryhmälle.

Koulutuksen  suunnittelu  ja  toteutus  VTT:llä  onnistui  saadun  palautteen  mukaan

hyvin.  Toiminnanohjausjärjestelmän  käyttöönottoon  ja  muihin  muutoksiin  liittyen

myös muutoksenhallinta ja viestintä olivat tärkeässä osassa VTT:llä.



iii

ABSTRACT

Author: Mikko Artturi Salonen

Title: Planning  and  carrying  out  training  and  change  management  in  Enterprise

Resource Planning system’s implementation

Department: Industrial Engineering and Management

Year: 2006 Place: Helsinki

Master’s Thesis. Lappeenranta University of Technology.

68 pages, 9 figures and 3 tables

Supervisor: Professor Hannu Kärkkäinen

Keywords: ERP, Enterprise Resource Planning –system, implementation, training,

change

The objective of this thesis is to find out the meaning of training and its planning in

an ERP –implementation. Although training is considered as a significant part of an

ERP  –project,  according  to  my  knowledge  it  alone  hasn’t  been  studied  as  an
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of  this  thesis  includes  the  making  of  a  training  plan  and  how  the  training  was
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According  to  given  feedback  the  planning  and  trainings  were  carried  out  well  in
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1. JOHDANTO
Tietojärjestelmillä  on  suuri  merkitys  yritysten  parantaessa  kilpailukykyään.

Viimeisten  vuosien  aikana  tuhannet  yritykset  ovat  ottaneet  käyttöön  uusia

toiminnanohjausjärjestelmiä.  Järjestelmiä  otetaan  käyttöön  joko  organisaation

muutoksen  takia  tai  joissain  tapauksissa  järjestelmä  pakottaa  organisaation

muutokseen.  Näiden  järjestelmien  implementaatiot  ovat  monimutkaisia  eivätkä  ne

aina  onnistu  toivotulla  tavalla.  Epäonnistumisiin  on  useita  syitä,  joihin  voidaan

vaikuttaa omalta osaltaan esimerkiksi koulutuksen avulla.

1.1.  Diplomityöaiheesta yleistä

Diplomityö  on  tehty  Valtion  teknillisen  tutkimuskeskuksen  (VTT)  tietohallinnon

osastolla  heinäkuun  2005  ja  toukokuun  2006  välisenä  aikana.  Aihe  on  etenkin

VTT:llä ajankohtainen, koska organisaatiossa oli  tiedossa suuria muutoksia vuoden

vaihteen 2006 tienoilla. VTT:n organisaatio ja johtamismalli uudistuivat kokonaan ja

näiden  muutosten  tueksi  tarvittiin  uusi  toiminnanohjausjärjestelmä,  joka  otettiin

vaiheittain käyttöön.

1.2.  Työn tausta

VTT  on  puolueeton  ja  monialainen  asiantuntijaorganisaatio,  joka  tuottaa  uutta

soveltamiskelpoista  teknologiaa  yhteistyössä  koti  ja  ulkomaisten  kumppanien

kanssa. VTT:n asiakkaita ja yhteistyökumppaneita ovat kotimaiset  ja kansainväliset

teollisuusyritykset,  muu  elinkeinoelämä,  julkisen  hallinnon  yhteisöt,  yliopistot  ja

korkeakoulut sekä teknologian rahoittajat, esimerkiksi Tekes (VTT, tarjouspyyntö s.

3). VTT:n tehtävänä on parantaa asiakkaidensa  ja Suomen globaalia kilpailukykyä

toimimalla  yritysten  ja  muiden  asiakkaidensa  kumppanina  innovaatioprosessien

tärkeimmissä vaiheissa. Luomalla ja soveltamalla teknologiaa VTT lisää aktiivisesti

teollisuuden ja muun elinkeinoelämän kilpailukykyä sekä yhteiskunnan hyvinvointia

(VTT, tarjouspyyntö s. 3).
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VTT  on  varautunut  strategiassaan  siihen,  että  sen  liiketoimintaympäristössä,

tulorahoituksessa  ja  sen  seurauksena  organisaatiorakenteissa  tapahtuu  muutoksia.

Suomen  teknologia  ja  tuotekehitystoimintaympäristö  ja  samalla  VTT:n  rooli  tässä

viitekehyksessä  on  muuttumassa.  VTT:n  on  varauduttava  siihen,  että

perustutkimusta  suunnataan  enenevässä  määrin  yliopistoille,  korkeakouluille  sekä

ammattikorkeakouluille  ja VTT:n rooli keskittyy soveltavaan tutkimukseen. VTT:n

roolimuutoksen  liittyen kehitys  ja  tutkimustoimintaan Valtion budjetista  suunnattu

perusrahoitusosuus  ei  merkittävästi  kehity,  jolloin  asiakaslähtöisten  maksullisen

tutkimustoiminnan osuus tulee kasvamaan. (VTT, tarjouspyyntö s. 3)

Vuonna 2005 käynnistettiin  yli  30  muutoshanketta  tukemaan  tätä muutosta  ja uusi

toiminnanohjausjärjestelmä  oli  yksi  keskeisimmistä.  VTT:n  vuoden  2005

tietojärjestelmäympäristö  ei  anna  riittävästi  mahdollisuuksia  kehittää  rakenteita  ja

tutkimusliiketoimintaa strategian tavoitteiden mukaisesti. Näköpiirissä on, että jo nyt

nykyinen  moniportainen  ja  hankalasti  hallinnoitava  taloushallinnon,

henkilöstöhallinnon  ja  toiminnanohjausjärjestelmäkokonaisuus  vaatii  uudistamista.

Jotta  VTT:n  näköpiirissä  olevat  uudet  tulostavoitteet  ja  rakenteelliset  tavoitteet

voidaan  toteuttaa,  on  varauduttu  uuden  integroidun  toiminnanohjausjärjestelmän

hankkimiseen. Uuden järjestelmäratkaisun myötä mahdollistetaan VTT toiminnan ja

organisaatiorakenteiden  tukeminen  entistä  tehokkaammin  ja  integroidummin.

Hankittavan  järjestelmäratkaisun  yhteydessä  lopetetaan  jo  pitkään  käytössä  olleet

erilliset  järjestelmäratkaisut.  Hankinnan  tavoitteena  on  integroitu  yhtenäinen

järjestelmäkokonaisuus,  joka  palvelee  VTT:n  tutkimusprojektien  toimintaa  ja

hallintaa,  resurssien  ja osaamisen  suunnittelua,  tukee asiakkuuksien kehittämistä  ja

myyntitoimintaa  sekä  taloushallintoa.  Lisäksi  järjestelmäratkaisu  antaa  toiminnan

johtamiseen  liittyvää tietoa niin tutkimusprojektien tilanteesta kuin VTT toiminnan

taloudellisesta  tilanteesta.  Tärkein  anti  on  tulevaisuuden  suunnittelussa  ja

ennustamisessa. (VTT, tarjouspyyntö s. 4)



3

VTT:n  toiminnanohjausjärjestelmän  (Vertti)  käyttöönotto  on  jaettu  kolmeen

vaiheeseen,  jossa  kussakin  otetaan  käyttöön  eri  toiminnallisuuksia.  Ensimmäisen

vaiheen käyttöönotto tapahtui 16.1.2006.

Ensimmäisen  käyttöönottovaiheen  tavoitteena  on  varmistaa  organisaatiomallin

toteutuminen  tietojärjestelmiin  (ja  sitä  kautta  aloittaa  organisaation  ohjausmalli  ja

ohjauksen  vaatima  seuranta).  Ensimmäisessä  vaiheessa  tulee  toteuttaa  lakisääteiset

toiminnat  sekä  VTT:n  projektitoiminnan,  talouden  ja  laskennan  sekä  ulkoisen  ja

sisäisen  laskennan  vaatima  toiminnallisuus.  Lisäksi  ensimmäisessä  vaiheessa

toteutetaan  sekä  tulo  että  menolaskujen  käsittelyn  edellyttämä  toiminnallisuus.

(VTT, tarjouspyyntö s. 11)

Toinen  käyttöönottovaihe  on  syksyllä  2006  ja  siinä  on  tavoitteena  toteuttaa

organisaatio  ja  ohjausmallin  kehityksen  keskeisiä  muutostavoitteita,  joita  ovat:

projektihallinnan  toiminnallisuuksien  käyttöönotto,  projektien  resurssihallinnan  ja

osaamistiedon  hyödyntäminen,  asiakkuuden  hallinnan  ja  myynnin  toiminnallisuus,

sekä ostotilausten toiminnallisuus (VTT, tarjouspyyntö s. 11). VTT on organisaatio

jossa  lähes  kaikki  tutkimustyö  tehdään  projekteina.  Tästä  johtuen

toiminnanohjausjärjestelmän toinen käyttöönottovaihe on tärkeä.

Kolmas  järjestelmän  käyttöönottovaihe  on  vuoden  2007  alussa  ja  siinä  otetaan

käyttöön  käyttöomaisuusjärjestelmä,  henkilöstöhallinnon  toiminnallisuus  (mukaan

lukien palkanlaskenta), projektisalkku / hankehallintaa tukeva toiminnallisuus, sekä

tutkimuslaitteiden hallinta. (VTT, tarjouspyyntö s. 11)

1.3.  Työn tavoitteet

Työn  tavoitteena  on  kuvata  toiminnanohjausjärjestelmän  merkitystä  yrityksen

organisaation  ja  toimintatapojen  muutoksessa.  Työn  yhtenä  tavoitteena  on  myös

kuvata  käyttökoulutuksen  ja  sen  suunnittelun  merkitystä  organisaation  uusien

toimintatapojen  omaksumisessa  ja  tietenkin  itse  järjestelmän  teknisen  käytön
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oppimisen  kannalta.  Lisäksi  pyrin  käsittelemään  sitä,  mikä  on  muutosviestinnän  ja

muutoksen  johtamisen  rooli  organisaation  muutoksessa  ja  kuinka  tulee  luoda

koulutussuunnitelma  ja  toteuttaa  koulutus  yrityksen  ERP  järjestelmää  varten.

Käsittelen  myös  lyhyesti  sitä  miten  koulutuksella  voidaan  vaikuttaa

muutoksenhallintaan.

Työn  tarkoituksena  on  myös  kartoittaa  niitä  tekijöitä,  jotka  tekevät

toiminnanohjausjärjestelmien käyttöönotosta joko menestyneen tai epäonnistuneen.

Työ  on  tärkeä  ja  ajankohtainen,  koska  monet  yritykset  ovat  ottaneet  tai

suunnittelevat  toiminnanohjausjärjestelmän  käyttöönottoa.  Epäonnistuneiden

käyttöönottojen  lukumäärä on suuri  ja tärkeää on saada  implementaatiot suoritettua

onnistuneesti.

Empiirisen  osan  tavoitteena  on  kertoa,  miten  koulutus  toteutettiin  ja  suunniteltiin

VTT:llä  sen  ottaessa  käyttöön  uusi  toiminnanohjausjärjestelmä.  Pyrin  kertomaan,

mitä koulutussuunnitelmassa piti ottaa huomioon, miten koulutus aikataulutettiin  ja

mitkä  olivat  suunnitelman  oleelliset  osat.  Käsittelen  myös  muutoksen  hallintaa

VTT:llä ja miten se sisällytettiin koulutukseen.

1.4.  Työn rajaukset ja erityispiirteet

Työn empiirinen osuus käsittelee pääasiassa vain ensimmäisen käyttöönottovaiheen

koulutusta,  keskittyen  siinä  lähinnä  projektipäälliköiden  koulutukseen.  Myös  muut

käyttäjäryhmät, kuten taloushallinto otetaan kuitenkin huomioon.

Diplomityötä  on  tehty  sekä  ennen  uuden  organisaation  käyttöönottoa  heinäkuusta

2005 lähtien, että sen käytön aloittamisen jälkeen tammikuussa 2006. Samoin työtä

on  kirjoitettu  hyvissä  ajoin  ennen  toiminnanohjausjärjestelmän  käyttöönottoa,  että

sen käyttöönoton jälkeen.
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1.5.  Työn rakenne

Työ rakentuu johdannosta, toiminnanohjausjärjestelmän merkityksestä organisaation

muutoksessa,  koulutussuunnitelman  ja  käyttöohjeiden  laatimisesta  sekä  niiden

käytännön  toteutuksesta  VTT:llä.  Työssä  kuvataan  myös  muutosviestinnän  ja

hallinnan  merkitystä  muutostilanteessa.  Lopuksi  käsitellään  lyhyesti  koulutuksen

onnistumista VTT:llä ja johtopäätöksiä.
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2. TUTKIMUKSEN KOHDEYRITYS
Tutkimuksen kohdeyritys on VTT, joka on puolueeton asiantuntijaorganisaatio. VTT

kehittää uutta teknologiaa, tuottaa tutkimus, kehitys, testaus ja tietopalveluita sekä

kotimaisille  että  kansainvälisille  asiakkailleen,  yrityksille  ja  julkiselle  sektorille.

VTT:llä on henkilöstöä noin 2700 ja sen liikevaihto on 225 miljoonaa euroa.

VTT:ssä on meneillään isoja toimintatapojen muutoksia sekä organisaation muutos.

Oleellinen ja iso muutos on myös koko VTT:n laajuinen toiminnanohjausjärjestelmä

ja sen käyttöönotto. Tämä kappale kertoo suurimmat VTT:n organisaatioon liittyvät

muutokset ja toimintatavat.

2.1.  VTT:n uusi organisaatio ja toimintatavat

Organisaatiomuutoksen  ja  toiminnan  muutoksen  yhtenä  tavoitteena  on

asiakaslähtöisyyden  ja  sitä  myötä  tutkimustoiminnan  myyntiin  liittyvien

toimenpiteiden  vahvistaminen.  Lisäksi  kansainvälistyminen  lisää  kilpailua

tutkimustoiminnassa  ja  menestyminen  tulevaisuudessa  vaatii  nykyistä  laajempaa

yhteistyötä  sekä  entistä  laajempien  toimeksiantojen  hallintaa.  Strategian

toteutukseen  liittyen  VTT  on  käynnistänyt  toiminnan  kehityshankkeen,  jonka

tavoitteena on ottaa käyttöön uusi VTT:n organisaatio  ja ohjausmalli vuoden 2006

alusta  lähtien  (VTT,  tarjouspyyntö s. 3). VTT alkoikin  toimia uuden organisaation

mukaisesti vuoden 2006 alusta lähtien.

VTT  uudistaa  toimintatapansa  siirtymällä  vanhasta  yksikköjaosta  uuteen,

yhtenäiseen  VTT:n  toimintatapaan.  Tämän  uskotaan  hyödyntävän  asiakkaita  ja

yhteistyökumppaneita  siten,  että  heidän  käytössään  on  koko  VTT:n  osaaminen

aiempaa helpommin ja tehokkaammin. (VTT, Uusi VTT esite 2006, s. 2)
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Kuva  1.  Rakenneuudistus  toimintatapojen  uudistamisen  pohjana (VTT,  Uusi

VTT esite 2006, s. 2)

Uusi VTT:n toimintamalli perustuu viiteen eri toimintoon, jotka ovat:

• Tutkimus ja kehitys

• Strateginen tutkimus

• Asiakasratkaisut

• Yrityskehitys

• Asiantuntijapalvelut
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Kuva 2. VTT:n uusi toimintamalli (Viestintä VTT:n ulkopuolisille 2006, kalvo 8)

Rakenneuudistus  tukee  toimintatapojen  muutosta  ja  tehostaa  VTT:n  toimintaa

lisäämällä  yhteistyötä.  Toisaalta  vastuut  eri  toiminnoista  selkeytyvät.  (VTT,  Uusi

VTT esite 2006, s. 2; VTT, Viestintä VTT:n ulkopuolisille 2006, kalvo 8)

Tutkimus  ja  kehitys  –toiminto  vastaa  VTT:n  T&K  –toiminnan  palvelujen

tuottamisesta,  kehittämisestä,  kansainvälisestä  kilpailukyvystä  ja  tehokkuudesta.

Toiminnon avulla VTT:n osaaminen on koottu tehokkaammiksi  ja synergisemmiksi

kokonaisuuksiksi (VTT, Uusi VTT esite 2006, s. 2). T&K –toiminnossa toteutetaan

kaikki VTT:n  tutkimusprojektit,  joita on vuosittain keskimäärin 4000 kappaletta  ja

se vastaa projektien  tehokkaasta  toteutuksesta  ja  tuloksesta. T&K –toiminnossa on

noin 1800 henkilöä.

Tutkimus  ja  kehitys  –toimiala  jakautuu  edelleen  seitsemään  osaamisklusteriin  ja

nämä edelleen 45 osaamiskeskukseen.
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Kuva  3.  Tutkimus  ja  kehitys  –toimiala  (VTT,  Viestintä  VTT:n  ulkopuolisille

2006, kalvo 17)

Kuva 4. Tutkimus ja  kehitys –toimialan  jakautuminen henkilö  ja  tiimitasolle

(VTT, Viestintä VTT:n ulkopuolisille 2006, kalvo 18)

Strateginen  tutkimus  –toiminto  vastaa  VTT:n  teknologiastrategiaan  pohjautuvan

perusrahoituksen  käytöstä.  Tämän  avulla  se  ohjaa  ja  koordinoi  VTT:n  strategista
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tutkimusta  ja  teknologiakehitystä  sekä  huolehtii  VTT:n  toiminnan  tieteellisistä

edellytyksistä  ja  perusosaamisen  ylläpidosta  ja  kehittämisestä.  Toiminto  vastaa

tulosvastuullisesti  VTT:n  oma  ja  yhteisrahoitteisesta  tutkimustoiminnasta.  (VTT,

Uusi VTT esite 2006, s. 2)

Asiakasratkaisut –toiminto vastaa VTT:n palvelujen markkinoinnista  ja myynnistä

sekä  liiketoimintaosaamisen  ja  asiakaslähtöisten  innovaatioprosessien

kehittämisestä.  Toiminto  on  tulosvastuussa  VTT:n  maksullisesta  tutkimuksesta.

(VTT, Uusi VTT esite 2006, s. 2)

Yrityskehitys –toiminto  huolehtii  tutkimustulosten  kaupallistamisesta,  uuden

liiketoiminnan  kehittämisestä  ja  IPR  –omaisuuden,  kuten  patenttisalkun

hyödyntämisestä. (VTT, Uusi VTT esite 2006, s. 2)

Asiantuntijapalvelut –toiminto  tuottaa  VTT:n  tarjoamat  konsultointi  ja  testaus

sekä sertifiointipalvelut ja vastaa niiden laadusta ja kannattavuudesta.

Uusilla  toimintatavoilla  ja  rakenteilla  VTT  pyrkii  varmistamaan,  että  strategisen

tutkimuksen  synnyttämät  uudet  teknologiset  mahdollisuudet  voidaan  hyödyntää

yhteistyössä  asiakkaiden  ja  yhteistyökumppaneiden  kanssa.  VTT  voi  aiempaa

selvemmin tukea asiakkaitaan teollisoikeuksien hyödyntämisessä  ja toisaalta tarjota

myös  tuotekehitystä  ja  kaupallistamista  tukevat  testaus,  tuotehyväksyntä  ja

sertifiointi  ynnä  muut  asiantuntijapalvelut.  Toimintojen  rinnakkaisuutta  lisäämällä

voidaan  nopeuttaa  innovaatioiden  kaupallistumista  ja  päästä  saumattomasti

tutkimuksesta liiketoimintaan. (VTT, Uusi VTT esite 2006, s. 3)

2.2.  Muut tavoitteet

Uusi  yhteinen  koko  VTT:n  laajuinen  toiminnanohjausjärjestelmä  mahdollistaa

saman  tiedon  käsittelyn  ja  hallitsemisen  VTT:n  sisällä.  Uusi  ERP  –järjestelmä

poistaa  suuren  osan  vanhoista  erillisjärjestelmistä  ja  tällä  tavoin  edistää  tiedon
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siirtyvyyttä. Erityisen  tärkeää  toiminnanohjausjärjestelmissä on  tiedon oikeellisuus.

Järjestelmään  syötetty  tieto  vaikuttaa  jokaiseen  järjestelmän  moduuliin  ja  näkyy

juuri niin oikeana tai vääränä muille kuin se on syötetty.

VTT:n  toimintatavan  ja  organisaation  muuttuessa,  oleelliseksi  menestystekijäksi

muodostuu asiakastiedon ja VTT:n resurssiohjauksen parempi hallittavuus sekä VTT

–tasoisen  tiedon  hallinta.  Ennen  organisaatiomuutosta  käytössä  olleet

tietojärjestelmät  perustuivat  tutkimusyksikkökohtaiseen  tiedon  käsittelyyn  ja

järjestelmät  eivät  tukeneet  riittävästi  VTT  –tasoista  tiedon  käsittelyä.  Muutoksen

mahdollistamiseksi  ja  tarvittavan  ohjaustiedon  aikaansaamiseksi  tarvittiin  uusi

toiminnanohjausjärjestelmä,  jolla  pystytään  tuottamaan  ohjausmallin  mukaiset

tiedot.  Toiminnanohjausjärjestelmän  oleellinen  asia  on  suunnitella  tulevaisuutta  –

katseen tulee olla tulevaan, ei menneisyyteen.

Ohjaustietoja ovat:

• asiakastiedot ja yhteinen asiakastietokanta

o myynnin ja markkinoinnin suunnittelu

• resurssitilanne

o resurssisuunnittelu (henkilöstö ja tutkimuslaite)

• projektitilanne

o projektien suunnittelu ja ennustaminen

• osaamisen hallinta

o kehittäminen ja rekrytointi

• talouden tilanne

o talousennusteet

• yhtenäiset toimintamallit

Koulutuksen  tavoitteena  on  paitsi  uuden  järjestelmän  käytön  opettaminen  myös

edesauttaa  yhteisen  toimintamallin  käyttöönottoa  siten,  että  järjestelmän

toiminnallisuus  on  yhtenäistä  ja  kehitettyjen  prosessimallien  mukaista.

Järjestelmäkoulutus  on  mahdollisuus  jalkauttaa  yhteisiä  toimintatapoja  ja
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pelisääntöjä  ja  siksi  tärkeä  osa  ERP  –implementaatiota.  Yhteiset  toimintatavat  ja

pelisäännöt parantavat organisaation kilpailukykyä.
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3. ERP:N TAVOITTEET JA KRIITTISET TEKIJÄT
KÄYTTÖÖNOTTOPROJEKTISSA

ERP –järjestelmän  (Enterprise Resource Planning) käyttöönotolla on aina  vaikutus

organisaatioon. Järjestelmän tulisi mukautua organisaatioon toimintatapoihin, mutta

joskus  järjestelmä  sanelee  muutokset  organisaation  toimintatapoihin.  Tämä  ei

kuitenkaan  ole  toivottua.  Järjestelmän  implementaatiossa  on  lukuisia  menestys  ja

epäonnistumistekijöitä, joihin voidaan vaikuttaa halutun tuloksen saamiseksi. Tämän

kappaleen  tavoitteena onkin kertoa mikä ERP on,  mitä  sillä yleensä  tavoitellaan  ja

mitkä ovat kriittisiä tekijöitä järjestelmän käyttöönotossa.

3.1.  Mikä ERP on

ERP:stä  puhuttaessa  tarkoitetaan  yleensä  ERP  –järjestelmää  (Enterprise  Resource

Planning,  toiminnanohjausjärjestelmä).  Todellisuudessa  ERP  on  myös  yrityksen

liiketoimintastrategia,  joka  integroi  tuotannon,  talouden  ja  jakelun  toiminnot

tasapainoiseksi  sekä  optimoi  yrityksen  resurssit.  ERP  –järjestelmä  on  puolestaan

tällaisen liiketoimintastrategian tukemiseen tarkoitettu ohjelmisto. (Pöllönen 2004, s.

1)

Nykyiset  ERP  –järjestelmät  ovat  kehittyneet  edeltäjistään  MRP:stä  (Material

requirements planning, varastonhallinta + ostotoiminta), MRPII:sta  (Manufacturing

resource  planning,  myynnin  suunnittelua,  aikataulutusta).  Nämä  järjestelmät  olivat

puutteellisia  verrattuna  nykyisenkaltaisiin  ERP  –järjestelmiin,  jotka  saivat  alkunsa

1990luvulla. (Klaus et al. 2000, s. 144)
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Kuva  5.  Toiminnanohjausjärjestelmien  kehityshistoria  ja  toiminnallisuuden

kehittyminen (Kettunen & Simons 2001, s. 47)

ERP  –järjestelmä  on  yleensä  yrityksen  suurin  tietojärjestelmäkokonaisuus.  Sen

roolina  on  toimia  integroituna  järjestelmänä  monien  erillisten  järjestelmien  sijaan.

ERP –järjestelmissä sama tieto on yrityksen eri osastojen käytettävissä  ja  lisää tällä

tavoin organisaation yhtenäisyyttä. Koska tieto on kaikkien osastojen käytettävissä,

se  palvelee  niitä  eri  tarkoituksissa.  ERP  –järjestelmällä  voidaan  hallita  yrityksen

lukuisia  eri  toimintoja  kuten  logistiikkaa,  asiakkuudenhallintaa,  tuotantoa  ja

taloushallintoa. (TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 2005)

Kuvassa  6  on  esimerkki  siitä,  millaisia  erilaisia  toimintoja  ERP  –järjestelmä  voi

sisältää.  Kuva  havainnollistaa  myös  sen,  että  järjestelmässä  kaikki  tiedot  ovat

yhtenäisiä ja kaikkien eri toimintojen ja osastojen saatavissa.
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Kuva  6.  Esimerkki  ERP  –järjestelmän  yhtenäisyydestä  (BottaGenoulaz  &

Millet 2006, s. 203)

ERP  –järjestelmillä  on  kaksi  suurta  etua  verrattuna  eiintegroituihin  yrityksen

järjestelmiin:  1)  koko  organisaation  kaikki  osastot  ja  toiminnot  kattava  näkymä

liiketoiminnasta,  sekä  2)  yrityksen  tietokanta,  jonne  kaikki  liiketoimintasuoritteet

tallennetaan ja käsitellään ja josta niitä voidaan seurata ja raportoida. Nämä lisäävät

yrityksen sisäistä yhteistyötä. (Umble et al. 2003, s. 241242)

ERP –järjestelmiä tulee katsoa muutenkin kuin vain tietoteknisenä ratkaisuna. Näillä

järjestelmillä  on  merkittäviä  vaikutuksia  organisaation  liiketoimintaprosessien

toimintaan.  ERP  –järjestelmällä  tavoitellaan  esimerkiksi  toimintakurin  lisäämistä,

prosessien  tehostamista  ja  muuttamista,  datan  saatavuuden  lisäämistä  koko

organisaatiossa  ja  parantunutta  päätöksentekoa.  Järjestelmät  on  suunniteltu

ratkaisemaan  lähinnä  suurten  organisaatioiden  informaation  ja  toimintojen

pirstaloituneisuutta  ja  helpottamaan  tiedon  kulkua  ja  saatavuutta  koko

organisaatiossa.  Organisaatioissa  hyödyllinen  tieto  saattaa  olla  jakautunut  useisiin
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eri  osastoihin,  joiden  välillä  informaation  jakaminen  ja  siirtyminen  eivät  toimi

kunnolla. (Pöllönen 2004, s. 12)

ERP –järjestelmät ovat modulaarisia, eli järjestelmä koostuu erilaisista moduuleista,

jotka kukin sisältävät eri  toimintoja. Yrityksen tulee miettiä millaisia moduuleja se

haluaa  ottaa  järjestelmässä  käyttöön.  Tällä  tavoin  ohjelmistotoimittajalta  saadaan

räätälöity  järjestelmä,  joka  sisältää  vain  ne  toiminnot,  jotka  asiakas  on  halunnut.

Modulaarisuus  mahdollistaa  myös  tarvittaessa  uusien  moduulien  käyttöönoton

myöhemmässä vaiheessa. Moduulien ansiosta nykyiset ERP –järjestelmät kykenevät

käytännössä  katsoen  hallitsemaan  kaikki  yrityksen  toiminnot  taloushallinnosta,

projektien  ja  asiakkuudenhallintaan.  Pienten  ja  keskisuurten  yritysten  tulee  varoa

hankkimasta  liian  laajaa  järjestelmää;  joillakin  aloilla  tarvitaan  vain  tuotanto  ja

logistiikkamoduuleja, kun toisilla  aloilla  taloushallinnon moduuli saattaa olla  ainoa

tarvittava järjestelmän osa. (TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 2005)

3.2.  Mitä ERP:llä tavoitellaan organisaatiossa

ERP –järjestelmiä otetaan käyttöön useista syistä. Yhteistä näille kaikille on se, että

niillä  tavoitellaan  hyötyjä  ja  etuja  organisaatiolle  ja  parannetaan

asiakastyytyväisyyttä.

Syitä  ERP  –järjestelmiin  siirtymiseen  on  muun  muassa  reaaliaikaisen  yhtenäisen

tiedon  saatavuus,  johon erillisjärjestelmät eivät kykene. Muita  motiiveja  yrityksillä

uuden  järjestelmän  hankkimiseen  on  yrityksen  suorituskyvyn  parantaminen,

järjestelmien yksinkertaistaminen ja standardisoiminen, tuottavuuden parantaminen,

helpompi  järjestelmän  päivitettävyys,  vuorovaikutuksen  ja  kommunikoinnin

parantaminen  toimittajien  ja  asiakkaiden  kanssa,  strategisen  edun  saavuttaminen,

sekä omalta osaltaan vastaaminen markkinoiden kehittymiseen.  (BottaGenoulaz &

Millet 2005, s. 575)



17

Yrityksen sisällä tapahtuva tiedon siirtyminen yhtenäisesti ja saumattomasti parantaa

organisaation  sisäistä  toimintaa.  Kilpailukyvyn  parantaminen  on  omalta  osaltaan

myös  syy,  miksi  ERP  –järjestelmä  halutaan  implementoida.  (Somers  &  Nelson

2004, s. 257)

ERP  –järjestelmät  ovat  ratkaisu  siihen,  mihin  ne  on  alun  perin  suunniteltukin:

yhtenäistämään  ison yrityksen hajallaan olevat  tiedot.  Jokainen suuri yritys tuottaa,

kerää  ja  varastoi  valtavan  määrän  tietoa,  jota  ei  kuitenkaan  ole  varastoitu  yhteen

paikkaan.  Usein  tieto  on  hajallaan  useassa  eri  järjestelmässä  tai  organisaation

yksikössä, jotka voivat olla ympäri maailmaa. (Davenport 1998, s. 123)

Useat  erillisjärjestelmät  aiheuttavat  kustannuksia,  jotka  johtuvat  muun  muassa

järjestelmien päivittämisistä  ja yrityksistä rakentaa tiedonsiirtokanavia  järjestelmien

välille. Tällaiset ovat suoria kustannuksia, mutta ne johtavat vääjäämättä epäsuoriin

kustannuksiin,  jotka  lopulta  ovatkin  paljon  luultua  mittavampia.  Erillisten

järjestelmien toimimattomuus tai kyvyttömyys toimia keskenään aiheuttaa monessa

tapauksessa  vahinkoa  asiakashallintaan,  raportointiin  tai  esimerkiksi  tilausten

käsittelyyn  ja  tuotantoon.  Tällaiset  ongelmat  näkyvät  ja  tulevat  ilmi  yrityksen

liiketoiminnassa heikkoutena. Voidaan siis sanoa, että jos yrityksen järjestelmät ovat

hajallaan, sen liiketoiminta on hajallaan. (Davenport 1998, s. 123)

ERP  –järjestelmää  pitää  organisaatiossa  osata  hyödyntää  tehokkaasti,  jotta

potentiaaliset  hyödyt  saavutetaan  ja  liiketoimintaa  pystytään  tehostamaan

järjestelmän avulla. (Hamilton 2002, s. 3)

3.3.  ERP –implementaation menestys ja

epäonnistumistekijät

ERP –järjestelmän implementaatio ei ole halpaa eikä riskitöntä. Jopa 65% johtajista

uskoo,  että  implementaatiossa  syntyvillä  ongelmilla  on  vahingoittava  merkitys

yrityksen  liiketoiminnalle.  Tämän  vuoksi  kannattaakin  tutkia  niitä  syitä,  jotka
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vaikuttavat  implementaation  onnistumiseen  (Umble  et  al.  2003,  s.  244).  Standish

Groupin  tekemän  tutkimuksen  mukaan  ERP  –implementaatioprojektit  ylittävät

keskimäärin  178%:lla  suunnitellun  budjetin,  kestävät  keskimäärin  2,5  vuotta

suunniteltua  pidempään  ja  saavuttavat  vain  30%  toivotuista  eduista  (Wang  et  al.

2005,  s.  173).  Vaikka  implementaatioiden  epäonnistumisen  riskit  tiedetään,  se  ei

tähän  mennessä  ole  vaikuttanut  yrityksien  halukkuuteen  panostaa  suuria  summia

ERP  –järjestelmiin  (Ehie  &  Madsen  2005,  s.  545).  Seuraavassa  käydään  läpi

implementaation kannalta kriittisiä asioita.

• Strategisten päämäärien ymmärtäminen

• Ylimmän johdon sitoutuminen

• Erinomainen projektin johtaminen

• Organisaation muutoksen johtaminen

• Hyvä implementaatiotiimi

• Tietojen tarkkuus

• Laaja koulutus ja ohjeistus

• Suoritusten mittaaminen

• Eri toimipisteiden vaatimukset

Strategisten päämäärien ymmärtäminen

Onnistunut  implementaatio  edellyttää,  että  koko  organisaation  avainhenkilöillä  on

selvä  näkemys  siitä,  miten  yrityksen  tulee  toimia  asiakkaiden,  työntekijöiden  ja

toimittajien  näkökulmasta  seuraavien  vuosien  aikana.  Odotuksien  ja  päämäärien

tulee myös olla selkeitä. Viimeiseksi, organisaation pitää tarkkaan määritellä, miksi

ERP  –järjestelmä  otetaan  käyttöön  ja  mitä  kriittisiä  liiketoiminnallisia  tarpeita  se

vaatii. (Umble et al. 2003, s. 244245)

Ylimmän johdon sitoutuminen

Onnistuneet  järjestelmien  implementaatiot vaativat vahvaa  johtajuutta,  sitoutumista

sekä  osallistumista  ylimmän  johdon  osalta. Koska  johtajatason  panos  on  kriittinen

analysoitaessa  ja  uudistettaessa  olemassa  olevia  liiketoimintaprosesseja,  pitää
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implementaatioprojektissa  olla  mukana  asiaan  sitoutunut  johto.  Johdon  täytyy

ymmärtää  ERP  –järjestelmiä,  sekä  olla  valmis  tukemaan  projektia  taloudellisesti.

Toisin  sanoen  projektin  johdossa  pitää  olla  arvostettu  ja  asiansa  osaava  henkilö.

(Umble et al. 2003, s. 245)

Erinomainen projektin johtaminen

Onnistunut  toiminnanohjausjärjestelmän  implementaatio  tarvitsee  erinomaisen

projektin johdon. Tämä sisältää tarkat tavoitteet, hyvät työ  ja resurssisuunnitelmat,

sekä  tarkan  seurannan  projektin  etenemisestä.  Projektisuunnitelman  ja  aikataulun

pitää olla kunnianhimoinen, mutta sellainen, että se on mahdollista toteuttaa. (Umble

et al. 2003, s. 245)

Organisaation muutoksen johtaminen

Olemassa  oleva  organisaatiorakenne  ja  käytettävät  prosessit  eivät  useimmiten  ole

suoraan  yhteensopivia  ERP  –järjestelmien  rakenteen  ja  työkalujen  kanssa.  Jopa

kaikkein  joustavimmat  järjestelmät  voivat  vaikuttaa  organisaation  strategiaan  ja

kulttuuriin. Tämä aiheuttaa sen, että ERP –järjestelmän implementaatio voi pakottaa

yrityksen muuttamaan omia prosessejaan tai kehittämään kokonaan uusia prosesseja,

jotka eivät ole yrityksen tavoitteiden mukaisia. (Umble et al. 2003, s. 245)

Monet  johtajat  näkevät  ERP:n  pelkästään  uutena  ohjelmistona  ja  sen

implementaation ainoastaan  teknologisena  haasteena. Nämä  johtajat eivät  ymmärrä

sitä, että ERP voi muuttaa kokonaan organisaation toimintatavan. Tämä onkin yksi

suurimmista  ongelmista.  Päätavoitteena  pitäisi  olla  liiketoiminnan  kehittäminen  ja

parantaminen, ei pelkkä järjestelmän implementaatio ja sen tuomat haasteet. (Umble

et al. 2003, s. 245)

Yrityksen  henkilöstön  pitää  olla  tietoisia  siitä,  mitä  muutoksia  uusi  järjestelmä

saattaa  tuoda.  Jos  muutokseen  ei  olla  valmistauduttu,  saattaa  seurauksena  olla

muutosvastarintaa  ja  jopa  kieltäytymistä  uuden  järjestelmän  käyttämistä  kohtaan.

(Umble et al. 2003, s. 245)
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Hyvä implementaatiotiimi

ERP  –järjestelmän  implementaatiossa  pitää  olla  mukana  henkilöitä,  jotka  ovat

kokeneita  ja  joustavia.  Päätöksentekokyvyn  ja  vastuunkannon  pitää  olla  ominaista

implementaatiotiimin  jäsenelle.    Tiimi  on  tärkeä,  koska  se  on  loppujen  lopuksi

vastuussa projektin etenemisestä omalla työpanoksellaan. (Umble et al. 2003, s. 245

246)

Tietojen tarkkuus

Järjestelmään syötettävien tietojen tarkkuus  ja reaaliaikaisuus on erittäin tärkeä osa

onnistunutta  ERP  –järjestelmän  implementaatiota.  Koska  ERP  –järjestelmä  on

luonteeltaan  integroitunut,  voi  väärän  tiedon  syöttäminen  järjestelmään  vaikuttaa

monessa  paikassa.  Käyttäjille  tuleekin  tehdä  selväksi  se,  että  tiedon  syöttäminen

oikein  on  oleellinen  asia  ja  sillä  voi  olla  merkittäviä  seurauksia  käytön  kannalta.

Työntekijöitä  pitää  kuitenkin  kannustaa  käyttämään  uutta  järjestelmää.  Pitää  tehdä

selväksi,  että  koko  yritys  johtoa  myöten  on  sitoutunut  siihen  eikä  vanhaan

järjestelmään  voi  enää  palata.  Onkin  tärkeää,  että  vanhat  järjestelmät  otetaan  pois

käytöstä heti kun se on mahdollista, muuten osa henkilöstöstä todennäköisesti jatkaa

niiden käyttöä. (Umble et al. 2003, s. 246)

Laaja koulutus ja ohjeistus

Koulutus  on  varmastikin  laajimmin  todettu  menestystekijä  ERP  –järjestelmien

käyttöönotossa. Jotta ihmiset pystyisivät hyödyntämään järjestelmää, tulee heillä olla

tietoa  riittävä  määrä.  Jos  ei  ole  järjestetty  minkäänlaista  koulutusta  tai  opastusta

järjestelmän  käytöstä,  alkavat  ihmiset  kehitellä  omia  tapojaan  käyttää  järjestelmää,

mikä ole toivottavaa. (Umble et al. 2003, s. 246)

Järjestelmästä ei saa todellista hyötyä ennen kuin sitä käyttävät henkilöt osaavat sen

asianmukaisen  käytön.  Jotta  koulutus  saataisiin  hyvin  toteutettua,  tulisi  se  aloittaa

hyvissä  ajoin  jo  ennen  varsinaista  käyttöönottoa.  Johto  aliarvioi  usein koulutuksen

merkityksen  ja  tason  sekä  sitä  varten  annettavan  rahallisen  panostuksen.  Johdon
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pitää  olla  valmis  ja  sitoutunut  käyttämään  riittävästi  voimavaroja  ja  rahaa

koulutukseen. On tutkittu, että koko ERP –järjestelmän budjetista 1015% rahallinen

panostus  koulutukseen  nostaa  implementaation  onnistumisprosentin  jopa 80  %:iin.

(Umble et al. 2003, s. 246)

Projektin  johdon  pitää  tarkkailla  loppukäyttäjien  osaamista  myös  käyttöönoton

jälkeen,  sillä  pelkkä  lyhyt  koulutus  ei  aina  riitä  takaamaan  järjestelmän  tehokasta

käyttöä. Vasta käytön aikana selviää osa niistä  asioista,  jotka synnyttävät  käytössä

ongelmia  tai  vaikeuksia.  Käyttöönoton  jälkeiseen  koulutukseen  on  siis  myös  selvä

tarve. (Umble et al. 2003, s. 246)

Suoritusten mittaaminen

Projektin onnistumista ja etenemistä täytyy mitata jo heti projektin käynnistymisestä

lähtien.  Kun  implementaatiossa  mukana  olevat  henkilöt  saavuttavat  tietyn  ennalta

asetetun päämäärän,  tulee  heitä palkita.  Jos projektin onnistumista  ja etenemistä ei

mitata,  mutta  henkilöitä  palkitaan  tästä  huolimatta,  on  implementaation

onnistuminen epätodennäköisempää. (Umble et al. 2003, s. 246)

Projektin  etenemistä  tulee  seurata  ja  mitata  aina  siihen asti kunnes  implementaatio

on  ohi.  Itse  järjestelmää  ja  sen  toimivuutta  tulee  mitata  ja  seurata  koko  sen

elinkaaren ajan. Usein kuvitellaan, että organisaation suorituskyky alkaa kasvaa heti,

kun  järjestelmä  otetaan  käyttöön.  Asia  on  kuitenkin  usein  päinvastainen,  koska

käyttöönottoon  ja  järjestelmän alun käyttöön  liittyy usein ongelmia  johtuen uusista

toimintatavoista ja itse muuttuneesta järjestelmästä. Kun järjestelmä tulee käyttäjille

tutuksi suorituskyky alkaa parantua. (Umble et al. 2003, s. 247)

Eri toimipisteiden vaatimukset

Useassa  eri  toimipisteessä  tapahtuva  implementaatio  asettaa  erityisiä  haasteita

onnistumiselle. Jokaisessa  toimipisteessä pitää olla käsitys yhteisistä  ja  yhtenäisistä

toimintatavoista.  Myös  tieto  tulee  varastoida  keskitetysti  sekä  järjestelmän

asetuksien  hallinnan  tulee  olla  keskitetty.  Enää  erilliset  toimipisteet  eivät  kykene
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toimimaan yhtä autonomisesti kuin ennen on ollut mahdollista. (Umble et al. 2003,

s. 247)

Muita kriittisiä tekijöitä

Myös Kumar et al.  (2003,  s. 798) nostaa esille muutamia kriittisiä  tekijöitä ERP –

järjestelmien  implementaatioissa.  Projektin  hyvä  suunnittelu  ja  sitoutuminen  on

avain menestykseen kaikissa isoissa projekteissa.

ERP  –projektitiimissä  pitää  olla  asiantuntijoita  useilta  eri  alueilta.  Ei  riitä,  että

projektissa  on  mukana  vain  IT  –alan  asiantuntijoita,  vaan  onnistuneeseen

implementaatioon vaaditaan  laajaalaisempaa osaamista, koska ERP vaikuttaa koko

organisaatioon. Myös liiketoiminnan ja talouden asiantuntijoita tarvitaan. Projektissa

onkin usein mukana IT –osaajia yrityksen sisältä,  IT –konsultteja,  johtoa ja  johdon

konsultteja  sekä  ERP  –ohjelmistotoimittajan  omia  osaajia.  (Kumar  et  al.  2003,  s.

799)

Organisaatioissa  on  havaittu  myös  haasteita  datan  konversioissa  vanhasta

järjestelmästä  uuteen  sekä  projektin  henkilöiden  vaihtuvuudesta  johtuen.  Joissakin

organisaatioissa vahvasti muutosta vastaan on jopa 25% henkilöstöstä ja johdostakin

10%.  Organisaation  sisäinen  yhteistyö  ei  myöskään  aina  toimi  moitteettomasti,

koska kaikilla jäsenillä ei ole samat näkemykset prosesseista (Kumar et al. 2003, s.

799).  Onnistunut  ERP  –implementaatio  vaatiikin  organisaation  rajaaitojen

kaatamista, jotta tietoa voidaan jakaa kaikille riittävästi (Jones et al. 2006, s. 412).

Haasteena  on  myös  järjestelmän  konfigurointi  yrityksen  omiin  tarpeisiin.

Haasteellista  on  esimerkiksi  julkisilla  organisaatioilla,  joilla  on  lakisääteisiä

velvollisuuksia muun muassa talouden raportoinnissa. Tätä varten järjestelmää pitää

muokata tarpeiden mukaan ja se luo omat riskinsä toimivuuteen (Kumar et al. 2003,

s. 802). Lisäksi  lainsäädäntöä muokataan  ja  järjestelmän on  taivuttava  helposti  sen

vaatimuksiin.
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ERP  –implementaatioiden  suurena  haasteena  ovat  myös  tekniset  kysymykset.  Ne

ovat  kuitenkin  harvoin  pääsyynä  toiminnanohjausjärjestelmän  käyttöönoton

epäonnistumiselle.  Suuremmat  ongelmat  ovat  liiketaloudellisella  puolella,  kun

järjestelmän tekniset vaatimukset kohtaavat yrityksen liiketaloudelliset vaatimukset.

(Davenport 1998, s. 122)

Myös  Wheatley  on  tutkimuksissaan  todennut,  että  epäonnisten  ERP  –hankkeiden

takana ei ole tekninen osaamattomuus, vaan hyvin usein puutteellinen tai jopa huono

ja  väärin  mitoitettu  ja  toteutettu  koulutus.  Projektiryhmällä,  joka  työskentelee

implementaation  parissa,  on  kyllä  osaamista,  mutta  loppukäyttäjillä,  joiden  tulisi

järjestelmää  käyttää,  sitä  ei  ole  (Wheatley  2000,  s.  86).  SAP:n  Pat  Begley  toteaa

myös,  että  puutteellista  tai  viallista  tekniikkaa  syytetään  usein,  mutta  kahdeksassa

tapauksessa yhdeksästä epäonnistumisen syynä on muuhun suoritukseen liittyvä asia

(Motwani et al. 2005, s. 530).

Yleisestikin  ottaen  uusien  teknologioiden,  ei  vain  ERP  –järjestelmien,

implementaatioiden  onnistumisen  esteenä  on  usein  osaamattomuus  tai  huonosti

koulutettu henkilöstö. (Sein et al. 1999, s. 32)



24

4. TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN
AIHEUTTAMAT MUUTOKSET JA
MUUTOKSENHALLINTA

ERP  –järjestelmän  käyttöönotto  aiheuttaa  aina  jonkinlaisia  muutoksia

organisaatiossa.  Tässä  kappaleessa  käsitellään,  millaisia  muutoksia  järjestelmän

käyttöönotto  saattaa  aiheuttaa,  mikä  on  muutoksen  hallinnan  merkitys  ja  miten  se

voidaan sisällyttää koulutukseen.

4.1.  ERP muutosprosessina

ERP  –järjestelmän  valintaan  tulee  kiinnittää  erityisen  paljon  huomiota,  koska

järjestelmä  vaikuttaa  väistämättä  tavalla  tai  toisella  yrityksen  strategiaan,

organisaatioon  ja  kulttuuriin.  Uutta  järjestelmää  otettaessa  käyttöön  pitäisi

lähtökohtana  ja  päämääränä  olla  yrityksen  toimintojen  ja  liiketoiminnan

parantaminen.  Päämääränä  ei  pidä olla  pelkästään  uuden  järjestelmän  käyttöönotto

(Umble  et  al.  2003,  s.  247248).  Järjestelmä  otetaan  käyttöön,  jotta  se  tukisi

yrityksen  toimintatapoja.  Lähtökohtana  ei  voi  olla  se,  että  otetaan  käyttöön

järjestelmä,  jonka  takia  yrityksen  pitää  muuttaa  toimintatapojaan  järjestelmään

sopivaksi.

Osa ERP –järjestelmistä (esimerkiksi SAP R/3) on sellaisia, joissa on standardoidut

prosessit,  joihin  järjestelmän  implementoivan  yrityksen  täytyy  sopeutua.  Osa

toiminnanohjausjärjestelmistä  (esimerkiksi  Oracle)  on  mukautuvampia,  jolloin

järjestelmää voidaan räätälöidä mukautumaan yrityksen voimassa olevien prosessien

kaltaisiksi. (Umble et al. 2003, s. 248)

Toiminnanohjausjärjestelmän  kehittämisen  laajuus  vaikuttaa  siihen,  miten  paljon

yrityksen  prosessit  muuttuvat.  Voidaan  ajatella,  että  mitä  laajempi

toiminnanohjausjärjestelmähanke on ja mitä enemmän vanhan ja uuden järjestelmän

välillä on eroja, sitä enemmän yrityksen tulee panostaa prosessien ja toimintatapojen
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kehittämiseen.  Se  miten  näiden  kahden  prosessin  tai  hankkeen  kehittäminen

suoritetaan  (rinnakkain,  limittäin,  vai  peräkkäin),  tulee  ratkaista  tapauskohtaisesti.

(Kettunen & Simons 2001, s. 83)

Yrityksissä  ERP  –järjestelmää  käyttävät  pääasiassa  sen  avainhenkilöt,  eli

toimihenkilöt ja johto. Tästä syystä järjestelmän vaikutukset ovat koko organisaation

laajuisia. (Kettunen & Simons 2001, s. 86)

”Organisaation  toimintaa  ohjataan  pitkälti  informaatiovirtojen  välityksellä,  jotka

linkittävät  organisaation  eri  toiminnot,  kuten  tuotesuunnittelun,

tuotannonsuunnittelun  ja  –ohjauksen,  ostot,  myynnin,  markkinoinnin  sekä

taloushallinnon  toisiinsa  kompleksiseksi  systeemiksi.  Tietojärjestelmissä  ja  niiden

sovelluksissa  on  taustalla  oma  logiikkansa,  jolloin  yrityksen  toiminnanohjauksen

kattavat  tietojärjestelmät  saattavat  merkitä  käyttäjilleen  uudenlaisen  ajattelu  ja

toimintamallin  oppimista  (kuten  toimintojen  jäsentäminen  uudella  tavalla,

toimintojen  välisten  suhteiden,  keskinäisten  informaatiovirtojen  sekä  yhteisten

tietokantojen  merkityksen  ymmärtäminen,  toimintospesifien  sovellusten

symbolikielen  tunteminen  jne.).  Pienyrityksille  tämä  tyypillisesti  merkitsee

melkoista muutosta.” (Kettunen & Simons 2001, s. 86)

ERP –järjestelmän ansiosta samat tiedot ovat usean ihmisen käytössä. Osittain tämän

takia  osaamisen  ja  tietämyksen  omistajuus  saattaa  vaihtua  kollektiivisemmaksi,

merkitystään menettää siis siihen ennen liittynyt valta ja status. (Kettunen & Simons

2001, s. 87)

Uuden  ERP  –järjestelmän  käyttöönotosta  johtuvat  muutokset  aiheuttavat

henkilöstölle  usein  epävarmuuden  ja  epätietoisuuden  tunteita.  Muutoksia  ja  niistä

aiheutuvia  työnkuvan  ja  vastuualueiden  muutoksia  on  käsiteltävä  yrityksessä.

Töiden uudelleen organisointia ja roolien määrittelyä joudutaan siis tekemään,  jotta

kollektiivinen  tietämys  voi  kasvaa,  organisaation  toimintatavat  toimivat  ja  jotta

yrityksen tehokkuus kasvaa. (Kettunen & Simons 2001, s. 8788)
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4.2.  Koulutuksen merkitys ERP:n mahdollistaman

muutoksen hallinnassa

Järjestelmäkoulutuksen  vaiheistuksen  ja  sisällöllisten  tarpeiden  suunnittelulla  on

suuri  merkitys  muutoksen  onnistumisessa,  johtuen  järjestelmän  käyttäjien

keskeisestä  roolista.  Jotta  oppiminen  olisi  tehokasta,  pitää  oppimisympäristön

vastata  mahdollisimman  tarkasti  sitä  ympäristöä,  jossa  loppujen  lopuksi  tullaan

toimimaan. Uuden järjestelmän koulutuksessa tai sen käytön opettelussa, ei tätä saa

tehdä  irrallisena  organisaation  toiminnan  kokonaisuudesta,  muutoin  järjestelmän

käytöstä muodostuu sarja  jäykkiä  tottumuksia. Tällaisten  tottumusten muuttaminen

jälkikäteen  on  vaikeaa  tai  ainakin  hankalaa,  joten  jo  ensimmäinen  koulutus  tulee

toteuttaa mahdollisimman  lähellä oikeaa käytännön toimintaa. (Kettunen & Simons

2001, s. 89)

Toiminnanohjausjärjestelmää  kehitettäessä  voidaan  käyttää

kehitysryhmätyöskentelyä  apuna  siinä,  että  voidaan  paikallistaa  tulevat  käyttäjät,

ymmärtää  heidän  sen  hetkiset  ja  tulevat  työskentelytapansa  sekä  muut

muutostarpeet. Kehitystyöryhmät  tulee muodostaa ongelman  lähellä olevista  ja  sen

ymmärtävistä  henkilöistä  ja  eri  alueiden  asiantuntijoista,  kuten  ulkopuolisista

konsulteista  ja  järjestelmätoimittajan  asiantuntijoista.  Yhtenä  tavoitteena  on  saada

osallistujat  tiedostamaan  tulevien  uudistusten  merkitykset  ja  vaatimukset  uusien

työskentelytapojen  muodostumiselle.  Tavoitteena  on  myös  vakiinnuttaa

toimintatavat  osaksi  henkilöiden  jokapäiväistä  työskentelyä.  (Kettunen  &  Simons

2001, s. 8990)

Koulutus  ja  henkilöstön  kehittäminen  on  kriittinen  kohta  implementaatiossa.

Henkilöstön  koulutuksen  tärkeyttä  ja  taitojen  ylläpitämistä  tulee  korostaa.

Koulutukseen  on  oltava  valmis  panostamaan  myös  taloudellisesti.  Myös

tukihenkilöstön  ja  johdon  koulutukseen  ja  osaamiseen  tulee  kiinnittää  huomiota.

(Nah et al. 2001, s. 293; Sumner 1999, s. 302)
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Koulutuksissa  on  varattava  riittävästi  aikaa  rutiinisuoritusten  harjoitteluun,  jotta

käytännön toimiminen järjestelmässä on tehokasta koulutuksen jälkeen. Koulutus on

iso  osa  järjestelmän  käyttöönottoa,  eikä  se  rajoitu  siis  pelkästään

järjestelmäkoulutukseen,  vaan  merkittävä  osa  on  uusien  toimintatapojen

kouluttamista  ja  omaksumista.  Uusien  toimintatapojen  oppimisessa  ja

hyväksymisessä  lähiesimiehellä  on  merkittävä  rooli.  Hänen  kauttaan  voidaan

vaikuttaa loppukäyttäjän muutosvastarintaan.

4.3.  Miten muutosta voidaan hallita

 Jo  italialainen poliitikko  ja  kirjailija Machiavelli  totesi 1400 –luvulla  muutoksesta

seuraavaa:  ”On  muistettava,  ettei  mikään  ole  niin  vaikeata  suunnitella,

onnistumiseltaan niin epävarmaa eikä niin vaarallista johtaa, kuin uuden järjestelmän

luominen. Koska aloitteen  tekijä  saa vastaansa  vihamielisyyttä kaikilta  niiltä,  jotka

hyötyisivät  vakiintuneen  järjestelmän  säilyttämisestä,  ja  vain  laimeaa  puolustusta

niiltä, jotka hyötyisivät uudesta järjestelmästä.” Machiavellin tarkoittama muutos oli

kaikkea muuta kuin uusi tietojärjestelmä, mutta silti samat perusasiat toteamuksesta

ovat  totta  tänäkin  päivänä.  Muutosviestintä  on  tärkeässä  osassa  ERP  –

implementaatioissa,  sillä  tulevista  muutoksista  saadaan  tiedotettua  ja  henkilöstöä

pidettyä ajan tasalla tulevista muutoksista.

Monessa mielessä muutos alkaa siitä, mihin esimerkiksi järjestelmien uudistaminen,

yrityksen  suunnanmuutos,  toisen  yrityksen  ostaminen  tai  fuusio  päättyvät  (Piturro

2000,  s.  69).  Muutos  aiheuttaa  lähes  aina  muutosvastarintaa.  Usein  syynä  on

tietämättömyys  ja  ymmärryksen puute,  mutta  joskus koko  asia  on  voitu  ymmärtää

väärin.  Jos  muutos  viedään  läpi  perustelematta  ja  epätäsmällisesti  onkin

todennäköistä,  että  johdon  motiivit  muutokseen  ja  muutoksen  vaikuttimet

ymmärretään  väärin  (Erämetsä  2004,  s.193).  Joskus  johto  ei  näe,  että  uuden

toimintakulttuurin rakentaminen vie paljon aikaa. Tarvitaankin asioiden selvittämistä

ja keskustelua (Kärkkäinen 2001, s.4).
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Kaiken  muutosvastarinnan  pohjalla  on  pelko.  Ihmiset  pelkäävät  vaihtelevasti

tuntematonta, koska se on epävarma. Ihmisille voi syntyä jo etukäteen kaipuun tunne

aikaan jolloin kaikki oli ”hyvin”, riippumatta siitä oliko asia ”hyvä” ennen kuin tieto

tulevasta  muutoksesta  saatiin.  Johtajien  tulee  sallia  hyvästijätöt  vanhalle,  mutta

takertumista  menneeseen  tai  siihen  kannustamista  ei  tule  tehdä  (Erämetsä 2004,  s.

194). Esimiesten tulee muutoinkin kannustaa organisaation jäseniä ja olla aktiivisesti

selvillä muutoksen vaiheista (Lämsä & Hautala 2005, s. 188).

Vaikka  ihmisillä  on  halu  kehittyä  ja  kasvaa,  tietty  mukavuudenhaluisuus  on

kuitenkin olemassa. Nykyinen vallitseva tila on usein tai ainakin tunnetaan helpoksi

ja  muutos  siitä  toiseen  koetaan  raskaaksi.  Muutos  lisääkin  työn  määrää  etenkin

aluksi.  Muutoksessa,  esimerkiksi  valmennustilanteessa,  voidaan  ihmisiin  vedota

psykologisella  tasolla.  Ihmisiin  voidaan  yrittää  kytkeä  päälle  niin  sanottu

sankaruusvaihde,  jolla  ihmisille  vakuutetaan,  että  he  pystyvät  muutokseen  ja  he

voivat  saavuttaa uuden  tilan  vaikkei  se  aina olisikaan  helppoa.  (Erämetsä 2004,  s.

195)

Ei  ole  helppoa  luotsata  työntekijöitä  muutoksen  läpi.  Se  edellyttää  ohjelmia,  jotka

täytyy  suunnitella  erittäin  tarkkaan  ja  joita  täytyy  valvoa.  Muutosohjelma  on

laadittava  siten,  että  organisaation  jokainen  työntekijä  omaksuu  ajatuksen

muutoksen  tarpeellisuudesta.  Viestintä  näyttelee  tässä  tärkeää  osaa.  Seuraavassa

taulukossa on kuvattu muutoksen viestinnän rakenne. (Goldberg 1993, s. 5)
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Taulukko 1. Muutoksen viestinnän rakenne (mukailtu Goldberg 1993, s. 5)

Muutoksen viestinnälle on oma rakenne, joka koostuu kolmesta osasta:

• Staattinen  vaihe  esiintyy  klassisessa  muutoksenjohtamisen  teoriassa.

Staattinen  vaihe  edellyttää  yrityksen  senhetkisen  kulttuurin  sulattamisen

osoittamalla työntekijöille vakuuttavasti, että organisaatio on muuttumassa ja

että ylin johto antaa muutoksille täyden tukensa. (Goldberg 1993, s. 4)

• Juokseva  vaihe  alkaa  siitä,  kun  työntekijät  alkavat  oivaltaa  muutoksen

hyötyjä.  He  ymmärtävät  muutoksen  hyödyttävän  niin  organisaatiota,  kuin

heitä  itseäänkin.  Työntekijät  myös  ymmärtävät  muutoksen  perusteet  ja

hyväksyvät sen. (Goldberg 1993, s. 4)

• Dynaaminen  vaihe  poikkeaa  klassisesta  ajattelusta  ja  tässä  siirrytään

vaiheeseen, jossa ihmiset työskentelevät uusien asioiden (esimerkiksi koneet

ja  prosessit)  parissa  ja  toimivat  uudella  tavalla.  He  kuitenkin  odottavat  ja

ennakoivat  seuraavaksi  tapahtuvia  muutoksia.  Organisaatio  on  omaksunut

ajattelutavan,  jossa  suhtaudutaan avoimesti muutokseen  ja  sen ennakointiin.

(Goldberg 1993, s. 45)

Jo muutosta  suunniteltaessa pitää olla avoimia, eikä  suunnittelua saa  tehdä salassa.

Usein  suuria  muutoksia  suunniteltaessa  tehdäänkin  se  salassa  ja  kun

yksimielisyyteen on päästy,  julkistetaan se kaikille yhtä aikaa. Suunnitteluvaiheessa
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henkilöstön  keskuudessa  odotetaan  pahinta  mahdollista  huhujen  liikkuessa.  Kun

muutosuutinen  lopulta  kerrotaan,  ihmiset  kokevat  vieraantumista  ja  ovat  usein

taipuvaisia  vastustamaan  muutosta.  Menestys  vaatiikin  kaksisuuntaista  viestintää.

Menestymistä  edesauttaa,  jos  työntekijätkin  saavat  äänensä  kuuluviin  ja  he  voivat

viestiä asioistaan organisaation ylätasolle asti. (Hope & Hope 1997, s. 32)
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5. KOULUTUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN
ERP  –järjestelmän  implementaatiota  varten  tulee  tehdä  selkeä  suunnitelma

aikatauluineen.  Sama  pätee  järjestelmän  koulutukseen.  Tässä  kappaleessa  käydään

läpi erilaisia koulutusstrategioita ja –metodeja ja tutkitaan sitä miten suunnitelmalla

voidaan vaikuttaa tavoitteiden toteuttamiseen.

Koulutusta  suunniteltaessa  täytyy  miettiä  millä  tekniikalla  koulutus  aiotaan  viedä

läpi  parhaan  mahdollisen  lopputuloksen  saamiseksi.  Taulukossa  2  on  seitsemän

erilaista koulutusmetodia.

Taulukko 2. Erilaiset koulutusmetodit (Nelson & Cheney 1987, s. 549)
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Erilaisten  koulutusmetodien  tarkoitus  on  selventää  sitä  millä  tavoin  koulutusta

voidaan  antaa.  Tietyille  tietämyksen  tasoille  (taulukko  3)  ei  pääse  jokaisella

koulutusmetodilla,  esimerkiksi  seminaaritilaisuudessa  ei  voida  antaa  jokaiselle

henkilökohtaista teknistä järjestelmäopastusta.

VTT:n  koulutustilaisuuksissa  käytettiin  metodeita  2,  3  ja  jossain  määrin  myös

metodia 6. Järjestelmässä oli ”help”, josta sai vastauksen osaan toiminnallisuuksista.

Kaikkiin moduuleihin tai toiminnallisuuksiin ei ollut järjestelmän apua tarjolla.

5.1.  Miten ERP –menestys ja epäonnistumistekijät

voidaan huomioida koulutussuunnitelmaa laadittaessa

ERP  –järjestelmien  käyttöönotossa  on  monia  menestys  ja  epäonnistumistekijöitä,

joihin  osaan  pystytään  vaikuttamaan  koulutuksella  ja  osaan  ei.  Jo

koulutussuunnitelmaa  laadittaessa pitää ottaa huomioon,  mitä  halutaan kouluttaa  ja

millaiselle  joukolle.  Voidaan  kouluttaa  pelkkää  teknistä  järjestelmäosaamista  tai

ottaa samalla mukaan esimerkiksi prosessi ja toimintatapakoulutusta, jossa saadaan

syvällisempi ymmärtämys eri vaiheisiin ja siihen miksi järjestelmässä tehdään jokin

asia tietyllä tavalla ja tietyssä järjestyksessä.

Koulutussuunnitelmaa  laadittaessa  pitää  ottaa  huomioon  se,  millaisella  strategialla

(kuva  7)  lähdetään  kouluttamaan  ja  millaiselle  tietämyksen  tasolle  (taulukko  3)

koulutettavien  halutaan  pääsevän.  Nämä  asiat  määrittelevät  tulevan  koulutuksen

suuntaviivat.  Suuntaviivojen  määrittämisen  jälkeen  voidaan  porautua  syvemmälle

yksityiskohtiin,  esimerkiksi  järjestelmän  eri  osiin  ja  mitkä  asiat  sieltä  ovat  tärkeitä

kouluttaa juuri tietylle ryhmälle.

Koulutussuunnitelmassa  ei  tietenkään  voida  vaikuttaa  kaikkiin  ERP  –

implementaation  asioihin.  Koulutussuunnitelma  laaditaan,  jotta  voidaan  saavuttaa

koko  implementaatiosuunnitelmassa koulutukselle asetetut  tavoitteet. Suuren  linjan

tavoitteissa  määritellään  yleensä  käyttöönotettavat  moduulit  tai  kokonaisuudet  ja
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määritellään  koulutustavoitteet.  Itse  koulutussuunnitelmassa  paneudutaan  siihen,

miten näihin tavoitteisiin päästään.

Koulutuksella  voidaan  antaa  varmuutta  ja  vahvistusta  koulutettaville  siitä,  että  he

selviävät  omissa  tehtävissään.  Siinä  voidaan  myös  tuoda  esille  sitä,  mihin

kokonaisuuteen koulutettavan oma työ  ja rooli  liittyvät sekä selkiyttää mahdollisen

uuden  työtavan  tavoitteita.  Joskus  vasta  koulutustilanteessa  todelliset  työnkulut

saattavat  selkiytyä  koulutettavalle  ja  harvoin  jos  koskaan  voidaan

koulutustilaisuudessa  muuttaa  tai  puuttua  työnkulkuun.  Toinen  ongelma  voi  olla

esimiesten tuen puuttuminen tai ristiriitaisuus.

5.2.  Miten ERP koulutuksen avulla voidaan vaikuttaa

tavoitteiden toteutumiseen

ERP  –järjestelmien  implementaation  onnistumiseen  voidaan  vaikuttaa

loppukäyttäjäkoulutuksella.  Kun  ERP  –järjestelmän  koulutukseen  valitaan  tietty

käyttäjäryhmä,  voidaan  kehittää  erilaisia  koulutustapoja,  jotta  käyttäjille  saadaan

haluttu tietämyksen taso järjestelmästä. (Coulson et al. 2003, s. 87)

Koulutusstrategian tulee pitää sisällään erilaiset käyttäjäryhmät  ja  ne  työkalut, mitä

halutaan kouluttaa (syötteet). Koulutustyyli tulee suunnitella pitäen mielessä kenelle

ja  mitä  halutaan  kouluttaa,  jotta  voidaan  saavuttaa  haluttu  tietämyksen  taso,  kuten

kuvasta  7  näkyy.  Tietoteknisessä  koulutuksessa  on  usein  ongelmana,  että

koulutuksessa  keskitytään  taitojen  opiskeluun  eikä  oteta  huomioon  erilaisia

koulutettavia  henkilöitä  ja  työkaluja.  Kuvasta  7  ja  taulukosta  3  nähdään  erilaisia

tietämyksen tasoja sekä se, miten niihin päästään. (Coulson et al. 2003, s. 87)
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Kuva 7. Koulutusstrategian valinta (Sein et al. 1999, s. 37)

Kaupallinen  ERP  –järjestelmätoimittajan  loppukäyttäjäkoulutus  on  usein

luokkahuoneessa  tapahtuvaa  koulutusta,  joka  on  suunniteltu  laajalle  joukolle

käyttäjiä,  eikä  spesifille  tietyn  yrityksen  ryhmälle  suunniteltua.

Järjestelmätoimittajan  koulutus  keskittyy  usein  vain  järjestelmän  toiminnalliseen

käyttöön  ja  tiettyjen  prosessien  läpiviemiseen.  Tyypillisessä  ERP  –koulutuksessa

keskitytään oppimaan vain pientä osaa eri  tietämyksen tasoista,  jotka yleensä ovat:

komentoperusteisen  tietämyksen  syntaksin  ja  semantiikan  oppiminen,

työkaluperusteinen  tietämys,  jossa  osataan  yhdistää  eri  komentoja,  sekä  joskus

liiketoimintaperusteinen  tietämys,  jossa osataan  soveltaa  eri  työkaluja.  (Coulson  et

al. 2003, s. 88)

Parempiin oppimistuloksiin päästään kuitenkin, jos perinteiseen ERP –koulutukseen

otetaan  lisäksi  tavoitteeksi  työkalukäsitteinen  tietämyksen  taso.  Kun  koulutuksessa

on ollut työkalukäsitteinen taso mukana, auttaa se paremmin muistamaan jälkikäteen

koulutuksen  asioita,  lisäksi  tiedon  eteenpäin  levittäminen  helpottuu.  Rakentamalla

erilaisia  tietämystasoja,  opitaan  ymmärtämään  opetettavia  asioita  sekä  autetaan

yrityksiä  saamaan  lisäarvoa  niin  koulutukseen,  kuin  itse  implementaatioonkin

liittyen. (Coulson et al. 2003, s. 96)
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ERP  –järjestelmien  käyttäjien  tietämystaso  kasvaa  vielä  koulutuksen  jälkeen,  kun

loppukäyttäjät ovat päässeet tutustumaan ja harjoittelemaan ympäristössä. Vaaditaan

aikaa  ja  harjoittelua,  jotta  ERP  –järjestelmiä,  kuten  muitakin  tietokonejärjestelmiä,

opitaan hallitsemaan kunnolla. (Coulson et al. 2003, s. 96)

Taulukko  3. Tietämyksen  tasot  (alkuperäinen  Sein  et  al.  1999,  s.  34;  mukailtu

Coulson et al. 2003, s. 88)

Tietämyksen eri tasot:

• Komentoperusteinen (CommandBased)

• Työkaluperusteinen (Tool Procedural)

• Liiketoimintaperusteinen (Business Procedural)

• Työkalukäsitteinen (Tool Conceptual)

• Liiketoimintomotivoituneisuus (Business Motivational)

• Metakognitionaalinen (MetaCognition)
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Komentoperusteinen  (CommandBased)  Tällä  tietämyksen  tasolla  käyttäjä  osaa

järjestelmän tai  työkalun syntaksin  ja semantiikan. Työkalun syntaksi on kokoelma

sen  komentoja  ja  komentokokonaisuuksia,  sen  semantiikka  taas  on  näiden

komentojen  tarkoitus  tai  logiikka.  Ilman  tätä  tasoa,  käyttäjät  eivät  osaa  ratkaista

ongelmia, eivätkä siirtää tietoa järjestelmästä toiseen. Yleensä loppukäyttäjäkoulutus

keskittyy  nimenomaan  komentoperusteisen  tietämyksen  saamiseen.  (Sein  et  al.

1999, s. 34)

Työkaluperusteinen  (Tool  Procedural)  Tällä  tietämyksen  tasolla  kyetään

ryhmittelemään  erilaisia  yksittäisiä  komentoja  jonkin  funktion  tai  toiminnon

suorittamiseksi.  Tässä  tasossa  osataan  siis  tehdä  synteesi  komennoista,  jotta  tietty

toiminto saadaan suoritettua. Kuten komentoperusteisenkin tietämyksen tason, myös

tämän  tason saavuttaminen on usein  loppukäyttäjäkoulutuksen  tavoitteena.  (Sein et

al. 1999, s. 35)

Liiketoimintaperusteinen  (Business  Procedural)  Tässä  tietämyksen  tasossa  on

kyse  siitä,  että  osataan  käyttää  ja  soveltaa  eri  työkalutoimintoja  hyväksi

liiketoimintaprosesseissa.  Tästä  tasosta  voitaisiin  käyttää  myös  nimitystä

tehtävätasoinen  tietämys.  Tämä  tietämyksen  taso  on  kiinnostuksen  kohde  etenkin

järjestelmäkouluttajilla,  jotka  pyrkivät  antamaan  työtehtävään  koulutusta  justin

time, eli juuri ennen kuin henkilön on tarkoitus aloittaa järjestelmän käyttö. (Sein et

al. 1999, s. 35)

Työkalukäsitteinen  (Tool  Conceptual)  Tämä  tietämyksen  taso  keskittyy  isoon

kokonaisuuteen.  Pitää  siis  ymmärtää  koko  tietoteknisen  järjestelmän  tarkoitus  ja

rakenne.  Tämä  tarjoaa  perustan  sille,  että  tietämystä  voidaan  siirtää  ja  soveltaa

uusiin  tilanteisiin. Esimerkiksi ERP –järjestelmissä  työkalusta  tulee  ymmärtää, että

se  toimii  koko  työnkulun  järjestelmänä,  yhdelle  kuuluu  siis  työstä  jokin  osa  ja

toiselle kuuluu kokonaisuudesta  toinen osa. Oikealla tavalla koulutettuna tämä taso

voi  helpottaa huomattavasti  komento,  työkalu  ja  liiketoimintaperusteisten  tasojen

oppimista ja omaksumista. (Sein et al. 1999, s. 35)
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Liiketoimintomotivoituneisuus  (Business  Motivational)  Tässä  tasossa  on  kyse

siitä  mitä  työkalu  voi  tehdä  tai  miten  se  voi  auttaa  koulutettavaa,  hänen  työtään,

työtehtävä ja organisaatiota. Jotta tälle tasolle päästään tarvitaan aina tai useimmiten

johdettua  koulutusta,  jossa  näytetään  ja  kerrotaan  miten  järjestelmä  sopii

työtehtäviin  ja  koko  organisaatioon.  Yhtenä  vaihtoehtona  on,  että  johtaja  tai

päällikkötason henkilöt tarjoavat tätä tietämystä. (Sein et al. 1999, s. 35)

Metakognitionaalinen  (MetaCognition)  Tässä  tietämyksen  tasossa  keskitytään

siihen miten voidaan oppia oppimaan. Yhtenä katsontatapana voidaan pitää sitä, että

tällä  tasolla  opiskelija  kykenee onnistuneesti oppimaan  minkä  tahansa  järjestelmän

ja ympäristön. Toinen näkökulma on se, että koulutettavat kykenevät itse näkemään

ja huomaamaan sen, mitä he ovat oppineet jostakin tietystä asiasta. Tämän avulla he

kykenevät  hyödyntämään  tietämystään  muiden  työkalujen  osalla.  Tämä on  tärkeää

ympäristössä, jossa painotetaan jatkuvaa oppimista. (Sein et al. 1999, s. 35)

IT  –koulutus  on  rahallisesti  merkittävää  liiketoimintaa.  Koulutukseen  käytettävä

summa  voi  olla  jopa  1020  %  koko  implementaatioon  varatusta  rahamäärästä.

Käytettävää rahamäärää on yritetty vähentää rakentamalla materiaalia, joka soveltuu

itsenäiseen  opiskeluun  tietokoneella.  Lisäksi  yritykset  ovat  sopineet  yhteistyöstä

yliopistojen  ja  jopa  kilpailijoiden  kanssa,  jotta  koulutuksen  synnyttämää  suurta

taloudellista  taakkaa  voitaisiin  keventää.  Vielä  ei  ole  kuitenkaan  tuloksia  tai

todisteita  siitä,  miten  kulujen  karsiminen  vaikuttaa  tehokkuuteen  tai  taitoihin.

Kulujen  pienentäminen  saattaa  kuitenkin  huonontaa  koulutuksen  laatua  ja

koulutuksesta aiheutuvia hyötyjä. (Sein et al. 1999, s. 33)

Komento ja työkaluperusteiset tasot ja osittain liiketoimintaperusteinenkin taso ovat

perinteisiä  tapoja,  joilla  loppukäyttäjäkoulutusta  on  aina  suoritettu.  Vähitellen

koulutukseen  on  otettu  tai  ainakin  pitää  ottaa  mukaan  myös  työkalukäsitteisyys,

liiketoimintomotivoituneisuus ja metakognitionaalisuus. (Sein et al. 1999, s. 35)



38

5.3.  Miten koulutussuunnitelma tulisi laatia

koulutustavoitteiden saavuttamiseksi

Projektitiimin  ja  loppukäyttäjien koulutus on usein suuri haaste ERP –projekteissa.

Usein  vaikeutena  on  löytää  sopivia  kouluttajia,  koska  yrityksen  sisältä  ei  ennen

käyttöönottoa  aina  löydy  sopivia  henkilöitä,  jotka  tuntisivat  järjestelmän  ja  uudet

prosessit.  Usein  projektissa  mukana  olevat  henkilöt  osallistuvat  ERP  –toimittajan

omaan koulutukseen. Loppukäyttäjätkin osallistuvat  joissain tapauksissa  toimittajan

omiin  koulutuksiin,  mutta  tämä  on  kallista  eikä  resursseja  aina  löydy  tähän.

Osasyynä  resurssien  puuttumiseen  on  koulutuksen  aliarviointi  budjetoinnin

yhteydessä. (Kumar et al. 2003, s. 801)

Yritykset  kehittävätkin  usein  omia  koulutuksiaan  ja  kouluttajiksi  valitaan

toimittajien  koulutukset  läpikäyneitä,  jotka  sitten  kouluttavat  henkilöstöä.  Myös

järjestelmän  pääkäyttäjiä  käytetään  hyväksi  koulutuksissa.  Pääkäyttäjillä  on

enemmän tietoa koko järjestelmän toiminnasta  ja he kykenevät usein kouluttamaan

sen käyttöä. Tätä kutsutaan ”train the trainer” malliksi. (Kumar et al. 2003, s. 801)

Koulutuksissa  on  usein  virheellisesti  keskitytty  lähinnä  järjestelmän  tekniseen

käyttöön. On koulutettu miten järjestelmää käytetään, eikä sitä miksi sitä käytetään.

Näissä tapauksissa osataan esimerkiksi perustaa uusi henkilö järjestelmään ja liittää

hänet  johonkin  projektiin,  mutta  ei  olla  ymmärretty  sitä  miksi  näin  tehdään.

Prosessia ei siis olla käyty läpi  ja se saatetaankin tehdä virheellisesti. (Kumar et al.

2003, s. 801)
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6. KOULUTUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN VTT:LLÄ
Tässä  kappaleessa  esitetään,  miten  Vertin  (VTT:n  oma  nimi  sen

toiminnanohjausjärjestelmälle)  käyttöönoton  ensimmäisen  vaiheen  koulutus

suunniteltiin  VTT:llä.  Lisäksi  kappaleen  tavoitteena  on  kertoa  VTT:n

muutoksenhallinnasta.

Ensimmäisen  vaiheen  toimintoihin  koulutettiin  koko  taloushallinto,  noin  100

henkeä,  sekä  aloitettiin  projektipäälliköiden  koulutus.  Koulutettavia

projektipäälliköitä on noin 900 henkeä,  joten pääosan koulutus kestää kesään 2006

asti.

6.1.  Suunnitelman lähtökohdat

Loppukäyttäjien  koulutuksen  suunnittelun  lähtökohtana  VTT:llä  oli  käyttöönoton

ensimmäisessä  vaiheessa  käyttöön  otettavat  moduulit.  Tarkoituksena  oli  kouluttaa

taloushallinnon  henkilöstö  omiin  rooleihinsa,  sekä  projektipäälliköt  niihin

toiminnallisuuksiin,  jotka  projektimoduulista  ensimmäisessä  vaiheessa  otettiin

käyttöön.  VTT:n  toimintatavat  ja  prosessit  muuttuivat  myös,  joten  päädyttiin

antamaan  uusien  toimintamallien  ja  prosessien  koulutusta  (laatujärjestelmän

koulutusta) oleellisena osana projektipäälliköiden koulutusta.

Suunnitelmaa  laadittaessa  piti  luoda  strategia  siitä,  mitä  koulutetaan  ja  miten.

Kysymyksiä, joihin tuli miettiä vastauksia olivat muun muassa seuraavat:

• Kuka kouluttaa, sisäinen vai ulkoinen kouluttaja?

• Millainen yhdistelmä eri koulutusmuotoja eri kohderyhmille?

• Viestintäsuunnitelman laatiminen

• Missä ympäristössä koulutukset järjestetään, onko oma koulutusympäristö?

• Kuka suunnittelee koulutusmateriaalit?

• Kuka tekee koulutusmateriaalit?
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• Millä kielellä koulutusmateriaali tehdään?

• Millä  välineellä  koulutusmateriaali  valmistetaan  ja  miten  varmistutaan

materiaalin oikeellisuudesta?

• Miten  pystytään  varmistumaan  siitä,  että  koulutukset  saavuttavat  oikean

kohderyhmän?

• Koulutuksien aikataulu?

• Milloin koulutus pitää aloittaa?

• Jatkokoulutuksen tarve?

• Seurannan ja palautteen keruu?

• Onko erityisryhmiä?

• Millä paikkakunnilla koulutuksia järjestetään?

• Missä tiloissa koulutukset järjestetään?

Näistä  kysymyksistä  oleellisimmiksi  nousivat  kysymykset  kohderyhmistä  ja

koulutuksen  aikataulusta.  Paikkakunniksi  joissa  koulutusta  järjestetään,  valittiin

VTT:n suurimmat paikat: Espoo, Tampere, Oulu ja Jyväskylä. Espooseen päätettiin

rakentaa  tätä  varten  kaksi  luokkaa  ja  muilla  paikkakunnilla  päätettiin  edetä

väliaikaisjärjestelyin.  Koska  valtaosa  VTT:n  projektipäälliköistä  on  suomea

puhuvia,  koulutusmateriaalin  kieleksi  valittiin  suomi.  VTT:llä  työskentelee  myös

huomattava  määrä ulkomaalaisia,  joille  järjestettiin oma koulutuskerta. Tätä varten

koko materiaali käännettiin englanniksi.
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6.1.1.  Kohderyhmien tunnistaminen

Kohderyhmiksi,  jotka  VTT:llä  vaativat  koulutusta  käyttöönoton  ensimmäisessä

vaiheessa tunnistettiin seuraavat käyttäjäryhmät:

• Taloushallinto

o Kirjanpito

o Reskontratoiminnot

o Sisäisen laskennan tiimi

o Talouskirjaajat

• Tuntikirjaajat

• Työaikasihteerit

• Matkasihteerit

• Projektipäälliköt

• Käyttötuki ja tietohallinto

Taloushallinto

Taloushallinnon  henkilöstö  jakautuu  sisäiseen  ja  ulkoiseen  laskentaan,  osto  ja

myyntireskontraan, kirjanpitoon sekä projektitoiminnan käyttäjiin. Näille  jokaiselle

ryhmälle piti suunnitella omaa vastuualuetta koskeva koulutus. Taloushenkilöstö on

jaettu  tiimeihin,  jossa  kaikilla  on  oma  vastuualueensa.  Ensin  piti  selvittää

taloushallinnosta  ne  ihmiset,  jotka  tuli  kouluttaa  ja  kuka  mihinkin

toiminnallisuuteen.  Tätä  varten  taloushallinto  toimitti  listan  koulutettavista

henkilöistä  ja  siitä  mitä  heille  piti  kouluttaa    osa  henkilöistä  tarvitsi  koulutuksen

useaan  toiminnallisuuteen.  Kaikille  taloushallinnon  henkilöille  annettiin  kuitenkin

ensin koulutus perusnavigoinnista järjestelmässä.

Koska taloushallinto piti kouluttaa kokonaisuudessaan ennen vuoden vaihteen 2006

käyttöönottoa,  todettiin,  että  kunnollisten  käyttöohjeiden  laatimista  eikä  oman

osaamisen  kartuttamista  kyetä  tekemään  tällä  aikataululla  VTT:n  omin  voimin.
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Päädyttiin  siihen,  että  taloushallinnon  koulutus  tilataan  järjestelmän  toimittajan

omalta  koulutusorganisaatiolta,  Oracle  Universityltä.  Oraclella  oli  osaamista  ja

valmista  materiaalia  koulutettavista  asioista.  Kouluttajiksi  valittiin  projektissa

mukana  olleita  henkilöitä,  koska  heillä  oli  tiedossa  minkälaisia  muutoksia

valmisjärjestelmään oli tehty VTT:tä varten.

Tuntikirjaajat

VTT:llä  otettiin  tammikuussa  2006  käyttöön  uusi  työajankirjaus  uudessa

järjestelmässä. Työajankirjaus koskee koko VTT:tä ja tätä varten tuli tehdä ohjeet ja

saada tiedotettua uudesta järjestelmästä ja sen käytöstä tältä osin.

Suuri  kysymys  olikin,  miten  tavoitetaan  koko  VTT:n  henkilöstö,  jotta  he  osaavat

kirjata tuntinsa uuteen järjestelmään. Päätettiin antaa kolmenlaista koulutusta: Vertti

–tilaisuus, esite sekä verkkoohjeet.

Vertti  –tilaisuuksia  kahvitarjoiluineen  järjestettiin  11  kappaletta  Espoossa,

Jyväskylässä,  Oulussa,  Tampereella  ja  Turussa.  Näissä  tilaisuuksissa  tavoitettiin

lähes  kolmannes  koko  VTT:n  noin  2700  työntekijästä.  Vertti  –tilaisuus  oli  jaettu

kahteen osaan, jossa ensimmäisessä käsiteltiin Verttiä laajemmalti ja toisessa osassa

keskityttiin pääasiassa uuteen  työajankirjaukseen. Tilaisuuksissa  ensimmäisen osan

esittäjinä  oli  VTT:n  teknologiajohtajat  ja  he  kertoivat  omissa  puheenvuoroissaan

uudesta toiminnanohjausjärjestelmästä ja siitä, miksi siihen siirryttiin ja mitä sillä on

mahdollista tehdä. Tilaisuuden toisessa osassa demonstroitiin miten työajat kirjataan

uudessa  järjestelmässä  ja  mistä  käyttäjät  saavat  tarvittaessa  tukea.  Tilaisuuksien

lopuksi  ihmisillä  oli  mahdollista  esittää  kysymyksiä  järjestelmään  ja  uusiin

toimintatapoihin  liittyen.  Vertti  –tilaisuudet  olivat  samalla  osa  yleistä

muutosviestintää  eivätkä  siis  pelkästään  uuden  työajankirjauksen

demonstrointitilaisuuksia.  Vertti  –tilaisuuksilla  oli  suuri  merkitys

muutoksenhallinnassa  ja  tiedottamisessa,  koska  mukana  oli  johtajatason  henkilö

jonka  läsnäolo  toi  varmasti  loppukäyttäjille  tunteen  siitä,  että  johto  on  tosissaan

mukana Vertti –hankkeessa.
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Kaikilla VTT:n työntekijöillä ei ollut mahdollisuutta osallistua Vertti –tilaisuuksiin,

joten  päätettiin  tehdä  Vertti  –esite,  jossa  myös  kerrottiin  järjestelmän  taustasta,

vaiheistuksesta  sekä  oleellisena  osana  opastettiin  uusi  työajankirjaustapa

järjestelmässä.  Tämä  esite  jaettiin  koko  henkilöstölle  samalla  viikolla,  jolloin  uusi

työajankirjaus  otettiin  käyttöön.  Esite  oli  Vertti  –tilaisuuden  lisäksi  yksi  osa

muutosviestintää VTT:llä.

VTT:n  intra  –sivuille  tehtiin  myös  verkkoohjeet  työajankirjaamisesta.  Tälläkin

tavalla saatiin tavoitettua VTT:n henkilöstö ja tiedotettua uusia asioita liittyen uuteen

järjestelmään  ja  toimintatapoihin.  Lisäksi  intra  –sivuilla  oli  usein  kysyttyjä

kysymyksiä vastauksineen, sekä vinkkejä nopeuttamaan tuntien kirjaamista.

Työaikasihteerit

On  jokaisen  VTT:läisen  vastuulla  kirjata  omat  työaikansa  Verttiin  viikoittain.  Eri

syistä  johtuen henkilöllä ei ole aina mahdollisuutta kirjata  tuntejaan, henkilö kirjaa

tuntinsa  väärin  tai kirjauksissa  on  ollut  muita  ongelmia.  Näitä  ongelmia  varten  on

työaikasihteerit.  Heillä  on  käytössä  vastuualue,  jolla  he  voivat  kirjata  toisen

VTT:läisen  tunnit  tai korjata väärin kirjattuja  tunteja. Työaikasihteerit voivat myös

raporteilla valvoa sitä, kuka ei ole kirjannut tuntejaan määräaikaan mennessä.

Työaikasihteereille  järjestettiin  puolen  päivän  koulutus  tammikuun  2006  lopussa,

jossa heille opetettiin tarpeelliset toiminnot työajan kirjaamisesta ja korjauksista.

Matkasihteerit

Matkasihteerien  tehtäviin  kuuluu  muun  muassa  matkojen  varaaminen VTT:läisille,

sekä  matkalaskujen  hoitaminen.  Koska  jokainen  matka  liittyy  johonkin  VTT:n

projektiin pitää matkasihteerillä olla tiedossa se organisaatio,  johon projekti  liittyy.

Tämän  projektitiedon  voi  tarkistaa  Vertistä.  Matkasihteerien  täytyy  siis  osata

tarkistaa  järjestelmästä  organisaatiotiedot.  Tätä  varten  heille  tehtiin  ohjeistus,

erillistä luokkahuonekoulutusta ei asiasta järjestetty.
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Projektipäälliköt

Projektipäälliköille  koulutettavat  toiminnallisuudet  käyttöönoton  ensimmäisessä

vaiheessa ovat rajalliset. Koulutus aikataulutettiin niin, että  järjestelmä oli  jo otettu

käyttöön ja että kunnollisen koulutusmateriaalin tekemiseen riitti aikaa. Materiaalin

teon  tueksi  ja  kouluttajiksi  valittiin  kaksi  ammattikouluttajaa  VTT:n  ulkopuolelta.

He  aloittivat  järjestelmään  tutustumisen  hyvissä  ajoin  yhdessä  VTT:n  oman

koulutuksen suunnitteluryhmän kanssa.

Projektipäälliköille  oli  tavoitteena  kouluttaa  oleellisena  osana  VTT:n  uusia

prosesseja  sekä  tietenkin  itse  järjestelmän  toimintaa  perusnavigoinnista  projektien

perustamiseen  ja  budjettien  laadintaan.  Projektipäälliköt  jaettiin

teknologiapäälliköiden  toimesta  kolmeen  eri  prioriteettiin.  Prioriteetti  määräsi  sen

missä  vaiheessa  projektipäällikkö  koulutetaan,  ensimmäisen  prioriteetin

projektipäälliköitä  oli  noin  900,  toisen  prioriteetin  noin  200  ja  kolmannen

prioriteetin projektipäälliköitä muutama kymmenen.

Käyttötuki ja tietohallinto

VTT:llä  on  ulkoistettu  käyttötuki,  joka piti  omalta  osaltaan kouluttaa hallitsemaan

uutta  toiminnanohjausjärjestelmää.  Käyttötuelle  oli  määritelty  osattavaksi

työajankirjaaminen  ja  perusnavigointi.  Heille  kerrottiin  myös  ERP  –projektin

vaiheistuksesta,  sekä  siitä  mitä  järjestelmällä  on  mahdollista  tehdä  nyt  sekä

tulevaisuudessa.  Lisäksi  koulutuksessa  käytiin  läpi  järjestelmän  tukiorganisaatio.

Koulutettavia käyttötuessa oli muutamia kymmeniä henkilöitä.

Koska  koko  VTT:n  tietohallinto  ei  ole  mukana  ERP  –projektissa,  piti  tämä  osa

henkilöistä kouluttaa etukäteen hallitsemaan järjestelmän perusasiat: navigointi, sekä

työajankirjaaminen. Heille kerrottiin myös ERP –projektin vaiheistuksesta sekä siitä,

mitä  järjestelmällä  on  mahdollista  tehdä  nyt  ja  tulevaisuudessa.  Noin  20:lle

tietohallinnon  henkilölle  järjestettiin  tämä  koulutus.  Tietohallinnolle  järjestettiin

koulutus,  koska  tuen  ulkoistamisesta  huolimatta  tietohallinnolle  kohdistetaan
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kysymyksiä  järjestelmistä.  Tämän  vuoksi  järjestelmän  keskeisimpien  asioiden

hallinta on tärkeää.

Käyttötuki  ja  tietohallinto  koulutettiin  puolen  päivän  koulutuksella  tammi,

helmikuun vaihteessa 2006.

Tässä  työssä  keskitytään  kuitenkin  lähinnä  projektipäälliköiden  ja  taloushallinnon

ensimmäisen vaiheen koulutuksiin.

6.1.2.  Erityispiirteet

Vertti  –koulutuksessa  oli  muutamia  erityispiirteitä.  Taloushallinto  päätettiin

kouluttaa  kokonaan  ulkopuolisin  järjestelmätoimittajan  resurssein,  mutta

koulutuksissa  oli  mukana  myös  prosessiosaajia  VTT:ltä.  Katsottiin,  että

järjestelmätoimittaja  kykenee  valmistamaan  paremman  materiaalin  ja  koulutuksen

tässä  vaiheessa  projektia,  kuin  mitä  VTT  olisi  sisäisesti  voinut  toteuttaa.  Lisäksi

projektipäälliköiden  kouluttajat  olivat  ulkopuolisia,  mutta  projektissa  pitkään

mukana  olleita.  He  valmistivat  käyttöohjeita  myös  omalta  osaltaan  järjestelmästä.

Taloushallinnon  koulutus  täytyi  järjestää  ennen  käyttöönottoa,  jotta  heillä  olisi

valmiudet  siirtyä  uuteen  järjestelmään  heti  ensimmäisestä  käyttöönottopäivästä

lähtien.

Erityispiirteenä  voidaan  pitää  myös  koulutuksen  vaiheistusta  monelle  eri

käyttäjäryhmälle ennen ja jälkeen käyttöönoton.

6.2.  Projektin eteneminen

Koulutusprojekti  alkoi  projektisuunnitelman  teolla.  Määriteltiin  mitä  koulutetaan,

kenelle ja millä tavoin. Projektisuunnitelmaan kuului karkea aikataulu koulutuksista,

materiaalin  valmistamisen  aikataulusta  ja  sen  katselmoinnista.  Karkeaa  aikataulua

tarkennettiin  projektin  edetessä.  Karkealla  aikataululla  pystytään  hahmottamaan
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hyvin  mitä  asioita  on  tulossa  ja  mihin asioihin  tulee kiinnittää huomiota. Se  auttaa

myös näkemään kokonaiskuvan ja mahdolliset resurssitarpeet.

Kuva 8. Koulutussuunnitelman karkea aikataulu

Aikataulua pystyttiin tarkentamaan, kun koko järjestelmän ERP –projekti eteni. Ajan

kuluessa  pystyttiin  paremmin  tarkentamaan  se,  mitä  oli  tarpeen  kouluttaa  ja

millaiselle  ryhmälle.  Materiaalin  teko  pystyttiin  aloittamaan,  kun  oltiin  saatu

käyttöön sopiva ympäristö koulutusta varten. Materiaalin tekoa ei myöskään voinut

aloittaa ennen kuin oli selvillä toimintaperiaatteet. Koulutusta ja siten myös ohjeiden

tekoa  varten  luotiin  oma  koulutusympäristö,  joka  oli  ”oikean”

toiminnanohjausjärjestelmän  näköinen.  Tässä  ympäristössä  pystyttiin

harjoittelemaan  järjestelmän  eri  toiminnallisuuksia  miten  haluttiin.  Koska  oikea

ympäristö  (tuotantoympäristö)  eli  jatkuvan  muutoksen  alla  päivityksineen  ja

muutoksineen,  oli  tarpeen  tehdä  samat  muutokset  myös  koulutusympäristöön  heti,

kun tämä oli mahdollista. Koulutusympäristö menettää merkityksensä,  jos se ei ole

tuotantoympäristön näköinen toiminnallisuuksiltaan.
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Projektissa  toimi  tukena  ulkoisia  konsultteja,  joiden  tehtävänä  oli  varmistaa

koulutuksen koordinointi ja materiaalin laatu. Projektiin kuului säännölliset palaverit

konsulttien  kanssa,  joissa  käytiin  läpi  kokonaistilanne  ja  asioiden  eteneminen.  Jos

projektissa oli hankaluuksia jonkin asian suhteen, pyrkivät konsultit omalta osaltaan

auttamaan  ongelmien  ratkaisemisessa.  Etenkin  projektin  alkuvaiheessa  konsulttien

ulkoiset  näkemykset ovat avuksi  siinä, että kaikki asiat  tullaan otetuksi  huomioon,

eikä lähdetä miettimään asioita joko liian laajalla tai suppealla katsantokannalla.

Koulutuksen  suunnitteluryhmän  tueksi  kutsuttiin  tukiryhmä  johon  pyydettiin

mukaan VTT:n eri alojen asiantuntijoita, ERP –projektin määrittelyryhmissä olleita

sekä avainasemassa olevia loppukäyttäjäryhmien edustajia. Tukiryhmän palavereissa

haettiin eri näkemyksiä siitä mihin suuntaan koulutusta on tarpeen viedä. Tukiryhmä

toimi myös materiaalin katselmoinnissa erittäin oleellisena osana. Tukiryhmän rooli

korostuu  mielestäni  koulutuksen  suunnittelun  alussa  sekä  sen  lopussa.  Alussa

tukiryhmä pystyy vaikuttamaan siihen, miten  ja millä ehdoilla koulutusta  lähdetään

suunnittelemaan  ja  toteuttamaan.  Projektin  loppupuolella  tukiryhmä  pystyy

katsomaan  onko  projekti  edennyt  halutulla  tavalla  ja  ollaanko  saavuttamassa

haluttuja  päämääriä.  Loppuvaiheessakin  on  vielä  mahdollista  vaikuttaa

lopputulokseen.  Tukiryhmää  tarvitaan  luonnollisesti  myös  projektin  alun  ja  lopun

välillä. Tällöin pystytään tarkkailemaan sen etenemistä  ja  sitä onko etenemissuunta

oikea  ja haluttu. Tukiryhmä voi  tarjota osaamistaan  ja  tietämystään  tarvittaessa  jos

projektin aikana tulee ongelmia.

Taloustiimit,  jotka  koulutettiin  ulkoisen  kouluttajan  toimesta  ennen  käyttöönottoa,

toimivat  projektipäälliköiden  tukena  siihen  asti  kunnes  heidät  on  koulutettu.

Taloustiimien  toimenkuva  on  siis  oleellinen  uusia  projekteja  perustettaessa  ja

vanhoja  ylläpidettäessä.  Taloustiimit  jatkavat  tarvittaessa  projektipäälliköiden

tukena näissä tehtävissä edelleen projektipäälliköiden koulutuksen jälkeenkin.
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6.3.  Muutoksenhallinta VTT:llä

Projektin aikana VTT:llä tehtiin paljon muutosviestintään ja muutoksen johtamiseen

liittyvää  työtä.  Muutosviestintä  katsottiin  tärkeäksi  ja  aloitettiin  jo  hyvissä  ajoin

ennen ERP –järjestelmän käyttöönottoa.

Muutosviestintä  aloitettiin  VTT:n  henkilöstölehti  Pulssin  numerossa  3/2005  ja  se

ilmestyy  viisi  kertaa  vuodessa.  Lehdessä  tiedotettiin  muun  muassa  käyttöönoton

aikataulusta,  järjestelmän  tavoitteista  ja  siitä  miten  se  tulee  muuttamaan  ja

yhtenäistämään VTT:n toimintaa. Pulssissa henkilöstöä muistutettiin myös siitä, että

koska järjestelmä otetaan vaiheistetusti käyttöön, ei se heti ole ”valmis” järjestelmä.

VTT:n  tietohallintojohtaja  Markku  Heikura  toteaakin  Pulssin  numerossa  3/2005

seuraavaa: ”Pari ensimmäistä vuotta pitää malttaa ja katsoa miten ohjausjärjestelmä

muokkautuu.  Mikään  uusi  systeemi  ei  ole  seppä  syntyessään.  Ensimmäisestä

epäonnistumisesta  ei  saisi  vetää  negatiivisia  johtopäätöksiä,  ja  luovuttaa.”  Heikura

muistuttaa lehdessä yhteistyön ja sinnikkyyden merkityksestä, sillä mikään uusi asia

ei mene kerralla läpi.

Muutosviestintää  oli  myös  VTT:n  intranetissä.  Intranetissä  oli  omat  muutoksen

www –sivut,  jossa oli  tiedotteita niin  tulevasta  toiminnanohjausjärjestelmästä, kuin

yleensäkin  VTT:n  toimintatapojen  ja  organisaation  muutoksesta.  Intranetin

muutossivuilla  oli  myös  ”Kysy  pääjohtajalta”  –osio,  jossa  pääjohtajalle  saattoi

esittää  kysymyksiä,  joihin  hän  vastasi.  Intranetin  muutossivut  olivat  tärkeä

muutosviestinnän väline. Intranetiin on jokaisella VTT:läisellä pääsy ja siihen saattoi

tutustua omassa rauhassa, silloin kun katsoi parhaimmaksi.

VTT:n  tietohallinnon  omilla  intranetin  sivuilla  oli  myös  tietoa  Vertti  –

toiminnanohjausjärjestelmästä.  Sivuilta  löytyi  myös  Vertti  –video,  jossa  kerrottiin

Vertistä.  Verttiin  oli  poimittu  kolme  eri  näkemystä,  toimialajohtajan,

tietohallintojohtajan,  sekä  teknologiapäällikön.  Videossa  kerrottiin  käyttöönoton

vaiheistuksesta,  järjestelmän  mahdollisuuksista  ja  toiminnoista,  sekä  se  toimi

osaltaan myös motivointina. Video oli kestoltaan nelisen minuuttia pitkä.
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Uudesta työajankirjauksesta ja siihen liittyvistä asioista lähetettiin myös koko VTT –

laajuisesti  tiedotteita,  jossa  uusista  siihen  liittyvistä  käytännöistä  tiedotettiin.  Itse

tekniseen  työajankirjaamiseen  liittyviä  ohjeita  ei  lähetetty  sähköpostilla  kaikille,

mutta tieto  siitä  missä ohjeet  sitä varten on kerrottiin. Tiedotteita oli  luonnollisesti

liittyen koko muutokseen, ei vain koskien Vertti –järjestelmää.

Ennen käyttöönottoa lähetettiin jokaiselle VTT:läiselle Vertti –esite,  jonka tarkoitus

oli  jakaa  perustietoja  järjestelmästä,  sen  käyttötarkoituksesta  ja  vaiheistuksesta.

Esitteessä  oli  yhtenä  oleellisena  osana  myös  työajankirjauksen  ohjeistus.  Esite  oli

tärkeä  jakaa  koko  VTT:lle,  jotta  tietoa  uudesta  järjestelmästä  saadaan  ihmisille  eri

teitä pitkin. Kun ihmiset saavat  tietoa  järjestelmästä  ja  sen tarkoituksesta, auttaa se

osaltaan  vähentämään  muutosvastarintaa.  Tietämättömyys  asioista  herättää

epäluuloja ja kysymyksiä.

VTT:llä järjestettiin  muutoskiertueita syksyn  aika eri paikkakunnilla. Tilaisuuksien

tavoitteena  oli  kerrata  muutoksen  tavoitteet  ja  kertoa  muutoksen  etenemisestä

keskittyen toimintatapoihin, eli mitkä muuttuvat  ja miten sekä miten  jokaisen tulee

toimia  jatkossa.  Muutoskiertue  koski  kaikkia  eri  muutoksen  kohteita  ja  myös

Vertille oli  varattu oma puheenvuoro. Puhujina kiertueilla oli VTT:n  johtoa, muun

muassa  pääjohtaja  Erkki  Leppävuori,  toimialajohtaja  Mikko  Kara,

tietohallintojohtaja  Markku  Heikura  sekä  hallintojohtaja  Varpu  Lindroos.  Kiertue

järjestettiin  auditoriotilaisuuksina  ja  se  oli  tarkoitettu  koko  henkilöstölle,  sillä

tavoitettiin noin 500 VTT:läistä.

Jo  aikaisemmin  mainitut  Vertti  –tilaisuudet  toimivat  paitsi  muutoksen

tiedottamistilaisuuksina,  lisäksi  niissä  demonstroitiin  uusi  työajankirjaustapa.  Moni

varmasti  halusi  tietää  uuden  kirjaustavan  ja  asioita  uudesta  Vertti  –järjestelmästä,

mutta valtaosa saapui paikalle varmasti kuulemaan muutoksista.
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Muutoksesta tiedottaminen oli erittäin oleellinen ja tärkeä asia VTT:llä. Jo aikaisessa

vaiheessa  nähtiin,  että  se  auttaa  omalta  osaltaan  vähentämään  ennakkoluuloja

muutoksia  ja  järjestelmää kohtaan. Ennakkoluuloista pääseminen auttaa muutoksen

onnistumisessa ja mahdollistaa sen paremmin. Ennakkoviestintä nosti VTT:llä myös

kiinnostusta  tulevia  Vertti  –koulutuksia  kohtaan.  Odotusarvo  oli  myönteinen  ja

pääsystä projektipäälliköiden koulutuksiin ensimmäisten joukossa oli jopa tunkua
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7. KOULUTUSSUUNNITELMAN TOTEUTTAMINEN
Kappaleen tavoitteena on kertoa koulutusten  ja materiaalin toteuttamisesta VTT:llä

sekä siitä miten tarpeelliset ohjeet tunnistettiin ja rakennettiin.

Käyttöohjeiden  laatiminen  liittyy  oleellisesti  projektipäälliköiden  koulutukseen.

Taloushallinnon  koulutuksiin  ei  tehty  ohjeita  VTT:n  sisällä.  Tästä  syystä

käsittelenkin  työssäni  lähinnä projektipäälliköille  kohdistetun  materiaalin  tekemistä

ja suunnittelua.

VTT  otti  vuoden  alusta  käyttöön  myös  uuden  työajankirjausmoduulin,  joka  koski

koko henkilöstöä. Työajankirjausta varten täytyi laatia oma ohjeistus, joka päätettiin

jakaa  henkilöstölle  usealla  eri  tavalla.  Päädyttiin  tekemään  ohjeistus  verkkoon

VTT:n  sisäisille  verkkosivuille,  järjestää  tiedotustilaisuuksia,  joissa  esitettiin  uusi

työajankirjaus sekä painettiin Vertti –esite.

7.1.  Tarpeellisten ohjeiden tunnistaminen

Tarpeellisten  ohjeiden  tunnistaminen  riippuu  tietysti  siitä  mitä  moduuleja  otetaan

käyttöön,  kenelle  koulutus  suunnataan,  miten  koulutus  toteutetaan  ja  mitä

koulutettavien  halutaan  oppivan.  Tarpeellisten  ohjeiden  tunnistamisessa  oli  apuna

projektiryhmän  jäseniä,  sekä  ulkopuolisia  konsultteja.  Ulkopuolisten  konsulttien

tehtävänä oli myös varmistaa ohjeiden laatu.

7.2.  Miten materiaalia lähdetään rakentamaan ja välineen

valinta

Käyttöohjeiden laatimisessa päätettiin käyttää Oraclen suosittelemaa Oracle Tutor –

ohjelmistoa.  Ohjelma  koostuu  kahdesta  osasta:  Tutor  Authorista  ja  Tutor

Publisherista.  Author  on  itse  tekstin  ja  ohjeiden  luomista  varten  oleva  Microsoft

Word  –pohjainen  ohjelma.  Authorin  pääperiaatteena  on  se,  että ohjekokonaisuudet
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koostuvat  pienistä  osista,  jotka  ovat  erikseen  luotuja  dokumentteja.  Authorilla

luodaan siis ohjeiden osat erillisinä dokumentteina. Publisher kokoaa nämä erilliset

dokumentit  yhteen  isoksi  ohjekokonaisuudeksi  käyttäjän  haluamalla  ja  erikseen

määrittämällä  tavalla.  Dokumentin  nimeämisessä  on  siis  oltava  huolellinen,  jotta

ohjeet saadaan oikeaan järjestykseen käyttäjän haluamalla tavalla.

Projektipäälliköiden  koulutusmateriaalia  lähdettiin  rakentamaan  jakamalla

opetettava  kokonaisuus  loogisiin  osiin.  Kun  kokonaisuus  oli  jaettu  osiin,  jaettiin

vastuualueet  materiaalin  tekijöiden  kesken.  Kokonaisuus  rakentui

järjestelmänavigoinnista,  erilaisista  perustettavista  projekteista,  rahoituksen

allokoinnista  ja  budjettien  laadinnasta  sekä  projektin  tilan  muuttamisesta.

Projektipäälliköiden  materiaaliin päätettiin  yhdistää myös VTT:n tietoturvaasioita,

jotka  eivät  suoraan  liity  pelkästään  Verttiin.  Projektipäälliköiden  oikeuksista  ja

tehtävistä  tehtiin  myös  muutamien  sivujen  kooste.  Järjestelmä  ja  siihen  liittyvät

toimintatavat  sisältävät  uutta  terminologiaa,  joka  ei  ole  kaikille  tuttu.  Näihin

liittyvistä  lyhenteistä  ja  sanoista  koostettiin  sanasto,  joka  sisälsi  lyhyet  selitykset

sanoista. Tämä sanasto liitettiin osaksi projektipäälliköiden materiaalia.

Materiaalia  rakennettaessa  tekijöiden  kesken  pidettiin  yllä  rakentava  ja  avoin

keskustelu. Koska jokaisella oli oma osansa tehtävänä, piti varmistua siitä, että kun

osat  laitetaan  yhteen,  ne  luovat  loogisen  kokonaisuuden.  Myös  materiaalin

tekemiseen  asetettiin  aikataulut.  Koulutusmateriaalin  osien  piti  olla  valmiina

tiettyihin  päiviin  mennessä,  jolloin  ne  käytiin  materiaalin  tekijöiden  kesken  läpi.

Tarkastuksessa katsottiin oliko korjauksia tehtävä.

Koulutuksessa oleellisena osana oli VTT:n uusien prosessien läpikäynti, joten myös

prosessimateriaalia  tarvittiin  koulutuksia  varten.  Tästä  materiaalista  vastuu  oli

VTT:n laatupäälliköllä,  joka on ollut keskeisenä henkilönä  luomassa  ja miettimässä

uusia  prosesseja  VTT:lle.  Laatupäälliköt  laativat  tarpeellisiksi  katsomistaan

prosesseista ja toimintatavoista materiaalipaketin, jonka he esittivät koulutuksessa ja

joka jaettiin myös koulutettaville projektipäälliköille.
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Koulutuksen  projektisuunnitelmassa  oli  päätetty  päivä,  jolloin  kaiken  materiaalin

tuli  olla  valmista  katselmointia  varten.  Materiaalin  katselmoinnissa  oli  tarkoitus

käydä  materiaali  läpi  etsien  mahdolliset  virheet  ja  täydennettävät  tai  poistettavat

asiat.  Katselmointiin  osallistui  eri  asiantuntijoita  VTT:ltä.  Mukana  oli

laatupäällikkö,  sekä  talous  ja  projektiosaajia.  Katselmointikierroksia  järjestettiin

kolme  ja  yhden kierroksen kesto oli  noin  viikko. Viikon  aikana  materiaali piti  siis

kommentoida katselmoijien osalta  ja  materiaalin  tekijöiden  tuli korjata  mahdolliset

virheet tai puutteet kommenttien mukaan. Katselmoinnissa oli mukana myös VTT:n

ulkopuolisia konsultteja joiden tehtävänä oli etenkin kiinnittää huomiota materiaalin

yhtenäisyyteen, selkeyteen ja laatuun.

Ennen  varsinaisten  projektipäällikkökoulutusten  alkua  järjestettiin  kahden  päivän

pilottikoulutus aiheesta. Osallistujina koulutuksessa oli VTT:n teknologiapäälliköitä,

talouden asiantuntijoita, laatupäälliköitä, projektitoiminnankouluttajia sekä projektin

määrittelyryhmän  henkilöitä.  Pilottikoulutuksessa  saatiin  palautetta  materiaalista

sekä  arvokasta  tietoa  siitä  mitä  koulutuksissa  tulisi  painottaa.  Pilottikoulutuksen

jälkeen oli aikaa saada materiaali ja koulutus vietyä toivottuun suuntaan.

7.3.  Miten materiaalit toteutetaan ja julkaistaan

Projektipäälliköiden  koulutusmateriaali  jaettiin  koulutuksissa  yhdessä  kansiossa,

johon  oli  yhdistetty  prosessiosuus  ja  itse  Vertti  –materiaali  kaikkine

esityskalvoineen.  Materiaalin  painatus  hoidettiin  väripainatuksena  ensimmäisiä

materiaaleja lukuunottamatta ulkoistettuna.

Jokainen  projektipäällikkö  sai  koulutukseen  tullessaan  oman  kansion.  Kyseisestä

materiaalista  on  tarkoitus  tehdä  myös  verkkoon  omat  versiot.  Verkosta  löytyvä

materiaali on aina ajan tasalla, koska sinne on helppo tehdä muutoksia, kun tarvetta

ilmenee.  Muulla  tavoin  olisi  lähes  mahdotonta  tai  ainakin  erittäin  hankalaa  saada

uudistettu  materiaali  kaikille  koulutuksissa  käyneille  projektipäälliköille.

Verkkomateriaali  toteutetaan  kevään  2006  aikana  VTT:n  intranetiin.
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Verkkomateriaali  perustuu  kokonaan  samaan  materiaaliin,  joka  projektipäälliköille

jaettiin koulutuksissa. Verkkomateriaalissa pyritään tuomaan enemmän selityksiä eri

asioille,  miksi  jokin  tehdään  juuri  niin  kuin  se  tehdään.  Koulutustilaisuuksissa

koulutettavilla on  mahdollisuus kysyä  näitä asioita,  mutta verkon välityksellä  se  ei

onnistu.

7.4.  Käyttäjäkoulutuksen toteutus

Käyttäjäkoulutus toteutettiin seuraavilla eri tavoilla:

• Luokkahuonekoulutus

• Verkkomateriaali

• Muutoskiertue

• Vertti –tilaisuus

• Tiedotteet

• Vertti –esite

Käyttäjäkoulutusta  ei  voida,  eikä  ole  tarvetta  antaa  kaikille

luokkahuonekoulutuksena.  Kaikki  VTT:läiset  tuli  kuitenkin  tavoittaa  tavalla  tai

toisella  työajankirjauksen  ohjeistuksen  osalta  ja  muut  koulutuksen  tavat  toimivat

tässä tukena.

Jokaisella  eri  koulutustavalla  tavoiteltiin  kohderyhmän  saavuttavan  haluttu

tietämyksen  taso  (taulukko  3).  Koulutustavat  olivat  erilaisia,  osa  niistä  käsitteli

enemmän itse järjestelmää ja osa muutoksia.

Luokkahuonekoulutuksen  tavoitteena  oli  koulutettavien  tietämyksen  saavuttavan

liiketoimintaperusteisen, työkalukäsitteisen ja liiketoimintamotivoituneisuuden tasot.

Verkkomateriaalilla  sen  sijaan  tavoiteltiin  liiketoimintaperusteisuuden  ja  

motivoituneisuuden tasoja.
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Muutoskiertue  ja  Vertti  –tilaisuudet  eivät  käsitelleet  Vertin  teknistä  osuutta  yhtä

syvällisesti kuin  luokkahuonekoulutus. Näissä tilaisuuksissa pyrittiin kuuntelijoiden

saavuttavan työkalukäsitteisyyden ja liiketoimintomotivoituneisuuden tasot.

Erilaisilla tiedotteilla ei tavoiteltu järjestelmän käytön osaamista, vaan tavoitteena oli

pikemminkin  saavuttaa  ymmärrys  muutosten  syihin.  Tavoiteltiin  siis

liiketoimintomotivoituneisuuden  tasoa.  Vertti  –esitteessä  oli  pääasiassa  melko

pintapuolisesti  kerrottuna  järjestelmän  teknisestä  käytöstä.  Esitteessä  oli  lisäksi

kerrottu tavoitteista ja käyttöönoton vaiheistuksesta. Tavoiteltaviksi tasoiksi voidaan

Vertti –esitteen  kohdalla  katsoa  työkaluperusteisuus  ja

liiketoimintomotivoituneisuus.

7.4.1.  Koulutuksen suunnitteluryhmän koulutus

Oma koulutus ja tutustuminen järjestelmään tapahtui projektiryhmän kanssa syksyllä

2005.  Koulutuksessa  käytetty  järjestelmä  ei  vastannut  sitä  todellista  järjestelmää,

joka  lopulta VTT:ssä otettiin käyttöön. Koulutuksissa  läpi käydyt toiminnallisuudet

kuitenkin pääosin vastasivat todellisuutta. Projektiryhmälle oli koulutuksia jokaiseen

käyttöönotettavaan moduuliin/toiminnallisuuteen liittyen. Kouluttajina tilaisuuksissa

toimi järjestelmätoimittajan konsultteja.

7.4.2.  Pääkäyttäjäkoulutus

Jokaiselle  talouden  osaalueelle  sekä  projektipäällikkötoimintoon  koulutettiin

pääkäyttäjiä.  Pääkäyttäjät  koulutettiin  lokakuun  2005  loppupuolella

kolmipäiväisessä  koulutuksessa.  Jokaisessa  VTT:n  taloustiimissä  ja  talouden  osa

alueella  on  pääkäyttäjä,  jolta  saa  tarvittaessa  apua  niin  taloustiimiläiset,  kuin

projektipäällikötkin. Pääkäyttäjä nimensä mukaisesti hallitsee oman alueensa Vertti

–toiminnallisuudet.
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7.4.3.  Loppukäyttäjäkoulutus

Taloushallinnon  loppukäyttäjäkoulutuksia  järjestettiin  VTT:n  pääpaikkakunnilla

Espoossa, Tampereella sekä Oulussa. Näitä koulutuksia varten rakennettiin Espoossa

kaksi atk –koulutusluokkaa.

Projektipäällikkökoulutus  toteutettiin  kaksipäiväisenä  koulutuksena,  joka  jakautui

kahteen  osaan:  laatuosuuteen  ja  järjestelmäosuuteen  eli  Vertti  osioon.

Laatuosuudessa  kouluttajina  toimivat  VTT:n  laatupäälliköt  ja  osuuden  tavoitteena

oli  opettaa  ja  käydä  läpi  VTT:n  uusia  toimintatapoja  ja  prosesseja.

Järjestelmäosuudessa  käytiin  läpi  itse  toiminnanohjausjärjestelmän  käyttöä;

perusnavigointia  järjestelmässä,  erilaisten  projektien  perustamista,  sopimusten  ja

rahoituksen  tekoa  sekä  budjetin  laatimista.  Järjestelmäosuudessa  kouluttajina  oli

VTT:n  ulkopuolisia  ammattikouluttajia.  Laatuosuuden  (projektitoiminnan)  pituus

kaksipäiväisestä  koulutuksesta  oli  puoli  päivää.  Loppu  varatusta  koulutusajasta  oli

suunniteltu  järjestelmäkoulutukselle.  Projektipäälliköiden  koulutusten  alettua  ja

kestettyä jo muutaman viikon otettiin yksi Vertti –kouluttaja lisää, jotta koulutukset

saataisiin  nopeammin  läpi.  Tällä  tavoin  saatiin  järjestettyä  jatkuvasti  kaksi

samanaikaista  koulutusta  Otaniemessä  ja  yksi  koulutus  toisella  VTT:n

paikkakunnalla. Valtaosa projektipäälliköistä työskentelee Otaniemessä  ja sen takia

siellä järjestettiin kaksi rinnakkaista koulutusta.

VTT:n toimintatapoihin ulkoiset Vertti –kouluttajat eivät ottaneet koulutusten aikana

kantaa.  Jos  koulutettaville  heräsi  kysymyksiä,  joihin  kouluttajat  eivät  osanneet

vastata, he kirjasivat kysymyksen ja toimittivat sen koulutuksen suunnitteluryhmälle.

Taloushallinnolle  järjestettiin  ensin  Oraclen  kouluttamana  johdantokurssi  Verttiin

viikoilla  4748/2005.  Johdannossa  käytiin  läpi  Vertin  perustoiminnallisuuksia  ja

navigointia.  Osanottajia  näillä  johdantokursseilla  oli  noin  100  henkilöä.

Koulutettavat  oli  jaettu  taloustiimeittäin  ryhmiin  ja  koulutus  kesti  ryhmää  kohti

yhden  päivän.  Taloushallinnon  henkilöt  osallistuivat  johdantokurssin  jälkeen oman
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alueensa  koulutuksiin,  jotka  olivat  ulkoinen  ja  sisäinen  laskenta  ja  kirjanpito,

ostoreskontra, myyntireskontra sekä projektitoiminnallisuus.

Ulkoisen  ja  sisäisen  laskennan  ja  kirjanpidon  kurssille  osallistujia  oli  noin  10

henkeä.  Kursseja  aiheesta  järjestettiin  viikolla  48/2005  yksi  ja  sen  kesto  oli  kaksi

päivää.  Osto  ja  myyntireskontran  kurssit  olivat  erilliset,  mutta  molemmat

järjestettiin  viikolla  48/2005.  Molemmille  kursseille  oli  ilmoitettu  noin  10

osallistujaa ja kurssien kesto oli molemmissa kaksi päivää.

Projektitoiminnallisuuden  koulutustilaisuuksiin  (kurssi  samansisältöinen  kuin

projektipäälliköillä,  lisäyksenä  tuntikirjauksien  tekeminen)  ilmoitettiin  noin  70

osallistujaa.  Tämäkin  koulutus  järjestettiin  kaksipäiväisenä  viikoilla  50/2005

02/2006. Samanaikaisesti oli mahdollisuus järjestää rinnakkaisia koulutuksia, koska

käytössä  oli  rinnakkaisia  luokkia  ja  koulutuksen  toteuttaja  pystyi  järjestämään

useamman kuin yhden kouluttajan samanaikaisesti.

Kaikissa  taloushallinnon  koulutuksissa  oli  mukana  jo  koulutuksen  käynyt  VTT:n

Vertti  –pääkäyttäjä,  joka  tunsi  VTT:n  tulevat  toimintatavat.  Tällaisiin  asioihin

järjestelmätoimittajan oma kouluttaja ei luonnollisesti ota kantaa.
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8. KOULUTUKSEN ONNISTUMINEN JA
JOHTOPÄÄTÖKSET

Projektipäälliköiden  koulutuksien  lopuksi  kerättiin  palautteet,  jossa  pyydettiin

numeerisia arvioita. Arvosteluskaala oli yhdestä viiteen, jossa 1 oli huono, hyödytön,

merkityksetön  ja 5 oli  erinomainen,  hyödyllinen, merkittävä. Palautteessa kysyttiin

seuraavia asioita:

• Kokonaisuus

• Harjoitusten hyödyllisyys

• Kouluttaja auttoi harjoituksissa

• Kouluttaja osasi koulutettavan alueen hyvin, projektitoiminta

• Kouluttaja osasi koulutettavan alueen hyvin, Vertti

• Materiaali, projektitoiminta

• Materiaali, Vertti

Palautelomake ei saa olla liian pitkä, koska on vaarana, että moni ei sitä silloin täytä.

Yllä  mainitut  kysymykset  valittiin  lomakkeelle,  koska  ne  edustivat  koulutuksen

jokaista  näkökulmaa:  kouluttajia  ja  heidän  asiantuntemustaan  sekä  harjoitusten  ja

materiaalin laatua.

Palautteista  kerättiin  kooste,  jota  ylläpidettiin  jatkuvasti.  Koosteessa  jokaisen

kouluttajan  arvosanojen  keskiarvo  merkittiin  erikseen  siitä  miten  kouluttaja  auttoi

harjoituksissa ja miten hän osasi koulutettavan alueen. Kokonaisuutta ja harjoitusten

hyödyllisyyttä  ei  arvioitu  erikseen  kouluttajakohtaisesti.  Myöskään  laatupäälliköitä

ei  arvioitu  erikseen,  vaan  kaikkien  laatupäälliköiden  arvosanat  laskettiin  yhteen.

Tähän päädyttiin siksi, koska laatupäälliköt eivät ole ammattikouluttajia, eikä se ole

heidän  päätyötään  VTT:llä.  Ulkoiset  Vertti  –osuuden  kouluttajat  sen  sijaan  ovat

ammattikouluttajia  ja  tässä  katsottiin  tarpeelliseksi  seurata  heidän  suoriutumistaan

erikseen.
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Lisäksi  palautelomakkeessa  oli  mahdollisuus  antaa  vapaata  suullista  palautetta.

Palaute vaihteli  laidasta  laitaan. Osa koki koulutuksen todella hyödylliseksi, vaikka

se  järjestettiinkin  jo  tässä  vaiheessa  käyttöönottoa.  Osa  ei  kokenut  koulutusta  niin

mielekkääksi  ja  toiset  kokivat  toisen  osan  koulutusta  mielekkääksi,  mutta  eivät

toista.

Numeeriset arviot

4,0

3,5

4,6

4,4

4,3

4,0

4,6

4,6

4,5

3,9

3,8

1,0 2,0 3,0 4,0 5,0

Materiaali (Vertti)

Materiaali (projektitoiminta)

Kouluttaja osasi koulutettavan alueen hyvin, kouluttaja 3 (Vertti)

Kouluttaja osasi koulutettavan alueen hyvin, kouluttaja 2 (Vertti)

Kouluttaja osasi koulutettavan alueen hyvin, kouluttaja 1 (Vertti)

Kouluttaja osasi koulutettavan alueen hyvin (projektitoiminta)

Kouluttaja auttoi harjoituksissa, kouluttaja 3

Kouluttaja auttoi harjoituksissa, kouluttaja 2

Kouluttaja auttoi harjoituksissa, kouluttaja 1

Harjoitusten hyödyllisyys

Kokonaisuus

Kuva 9. Koulutuksien numeeriset arviot

Kuvassa 9 on annetut palautteet 11.5.2006 mennessä.  Kaiken kaikkiaan palautteita

oli  tullut  439  kappaletta.  Kouluttajien  arvosanoja  seurattiin  erikseen  ja  koko  439

palautteesta kouluttajaa 1 koski 206 palautetta, kouluttajaa 2 koski 148 palautetta ja

kouluttajaa 3 koski 85 palautetta.

Kaiken  kaikkiaan  numeeristen  ja  suullisten  palautteiden  perusteella  koulutus  on

koettu  hyödylliseksi.  Huonoimmat  numeeriset  palautteet  on  saanut

projektitoiminnan  materiaali,  joka  on  varmasti  vaikuttanut  samalla  myös  koko

koulutuksen kokonaisarvosteluun.  Palautteesta  näkee  selvästi,  että  Vertti  –osuuden

kouluttajat  hallitsevat  oman  osuutensa  ja  että  he  ovat  olleet  hyödyksi  myös

koulutustilanteissa  koulutettavien  tehdessä  harjoituksia.  Numeroista  selviää  myös,

että  Vertti  –osuuden  materiaali  on  koettu  hyödylliseksi  ja  tarpeelliseksi,  vaikka

osassa suullista palautetta sitä sanottiin olevan liian paljon.
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Kouluttajat  ovat  saaneet  hyvää  palautetta  ja  heidän  osuutensa  koulutuksesta  on

onnistunut,  koska  heillä  oli  runsaasti  aikaa  perehtyä  järjestelmään  ja  sen

toimintatapoihin. Myös materiaalin valmisteluun oli riittävästi aikaa ja sitä pystyttiin

parantamaan  matkan  varrella  näyttämällä  sitä  muun  muassa  eri  asian  tunteville

henkilöille. Nämä seikat tekivät materiaalista onnistuneen.

Projektitoiminta koettiin  liian pitkäksi  ja  osa oli  sitä  mieltä,  että  asia  on  jo ainakin

kokeneelle  projektipäällikölle  aivan  tuttua  asiaa.  Palautteeseen  reagoitiin  ja

projektitoiminnan  ja  samalla  koko  koulutuksen  kestoa  lyhennettiin  hieman.  Myös

projektitoiminnan  materiaalia  tiivistettiin  laatupäälliköiden  toimesta.  Kaiken

kaikkeaan  palautteesta  voidaan  päätellä  koulutuksen  ja  materiaalin  onnistuneen

VTT:n kaltaisessa asiantuntijaorganisaatiossa.

Materiaalin  ja  harjoitusten  laatuun  voidaan  reagoida  annetun  palautteen  mukaan

suhteellisen nopeastikin. Kun materiaaliin tehdään muutoksia ja parannuksia, täytyy

kuitenkin varmistua siitä, että muutokset ovat todellakin aiheellisia ja että ne tehdään

oikein.  Tukena  tässä  voi  toimia  projektissa  mukana  ollut  muutettavan  alueen

vastuuhenkilö.  Materiaalin  ajantasaisuus  auttaa  saavuttamaan  paremman

lopputuloksen ja käyttäjätyytyväisyyden.

Koulutuksen suunnittelu oli myös pääosin onnistunut. Alussa suunnitellut aikataulut

eivät pettäneet eikä suuria virhearviointeja tehty  liittyen koulutettavien määrään tai

suunnitteluun, valmisteluun tai materiaalin valmistamiseen. Myös resurssit oli hyvin

suunniteltu  –  tosin  kouluttajaresursseja  lisättiin  yhdellä  henkilöllä  kesken

koulutuksien,  jotta  kaikki  koulutusta  tarvitsevat  saataisiin  koulutettua  nopeammin.

Tämä  ei  aiheuttanut  kuitenkaan  minkäänlaista  ongelmaa  johtuen  varmasti

kouluttajan kokemuksesta  ja yleisestä projektitietämyksestä. Halutuille  tietämyksen

tasoille päästiin alussa valituilla koulutusmetodeilla.
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Mielestäni muutosvastarintaan voitiin vaikuttaa kiertueiden,  tiedotteiden  ja Vertti –

esitteiden  avulla.  Ihmiset  saivat  näin  tietoa  muutoksesta  ja  muutosten  astuessa

voimaan kynnys uuteen asiaan siirtymiseen ei ollut niin iso.

Koulutuksen  järjestäminen  ja  suunnittelu  vaatii  monen  tahon  yhteistyötä  ja  aitoa

kiinnostusta  yrityksissä.  VTT:llä  koulutuksilla  oli  johdon  tuki,  joka  helpotti

huomattavasti kaikkien tarvittavien resurssien saamista ja koulutuksiin panostamista.

Koen  työni  teoriaosuudessa  esille  tulleet  implementaation  menestystekijät  oikeiksi

kokemukseni  pohjalta.  Kaikkeen  koulutuksella  ei  voida  vaikuttaa,  mutta  kun

koulutus suunnitellaan ja toteutetaan huolella, se auttaa todella yritystä saavuttamaan

asettamansa päämäärät. Tärkeää on pitää mielessä: kenelle, mitä ja miten.
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9. YHTEENVETO
VTT:ssä  on  käyty  ja  tullaan  vielä  käymään  läpi  suuria  muutoksia  niin

toimintatapojen  kuin  järjestelmämuutosten  ja  –uudistusten  ansiosta;

toiminnanohjausjärjestelmä  Vertti  on  suuri  muutoksen  aiheuttaja.  Vertti  vaikuttaa

jokaisen  VTT:läisen  viikoittaiseen  toimintaan  vähintään  uuden  työajankirjauksen

tultua käyttöön.

ERP  –järjestelmät  kiinnostavat  yrityksiä  maailmanlaajuisesti,  mutta  niiden

käyttöönotossa  ja  valinnassa  täytyy  olla  huolellinen.  ERP  –järjestelmien

implementaation onnistumisen kannalta on monta olennaista asiaa, jotka täytyy ottaa

huomioon. Osaan näistä asioista voidaan vaikuttaa koulutuksen avulla, mutta osaan

ei.  Koulutuksella  on  suuri  merkitys  kuitenkin  siinä,  miten  järjestelmää  tullaan

tulevaisuudessa käyttämään.

Erilaiset  koulutustilaisuudet  tai  eri  asioiden  sisällyttäminen  koulutuksiin  auttavat

ymmärtämään  ja  hyväksymään  muutoksen.  Muutosviestintä  ja  muutoksenhallinta

ylipäätään  ovat  tärkeitä  muutostilanteessa.  Muutoksenhallinnalla  pyritään  tuomaan

jokaiselle  ymmärrys  muutoksen  syihin  ja  seurauksiin.  Johdon  toiminnalla  ja

esimerkillä on suuri osuus minkä tahansa muutoksen tai uudistuksen onnistumisessa.

Myös VTT:llä muutoksenhallintaan kiinnitettiin huomiota.

Koulutussuunnitelman laatiminen ja yhteistyö koko käyttöönottotiimin kanssa auttaa

järjestelmän  käyttöönotossa.  Koulutukseen  on  syytä  saada  sisällytettyä  muitakin

asioita kuin pelkkä järjestelmän tekninen osaaminen. Koulutusmateriaali  ja tiedotus

muutoksesta  tulee  saada  usealla  eri  tavalla  koko  yrityksen  henkilöstön

saavutettavaksi.

Koulutettavien  suoriutumista  on  seurattava  koulutuksien  jälkeen,  jotta  tiedetään,

miten  he  ovat  tulleet  toimeen  järjestelmän  kanssa.  Myös  jatkokoulutushalukkuutta

on tarkkailtava ja suunniteltava tarkkaan sen markkinointi oikealle kohderyhmälle.
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Koulutuksen  voidaan  katsoa  onnistuneen,  kun  se  on  saavuttanut  sille  määritellyt

tavoitteet, jotka on sisällytetty koulutussuunnitelmaan. Jos implementaatiota ei tehdä

kaikilta  osin  kunnolla,  ei  järjestelmä  myöskään  kykene  tuomaan  niitä  etuja,  joita

varten se on hankittu ja rakennettu.

Koulutusten  tavoitteena  VTT:llä  oli  kouluttaa  toiminnanohjausjärjestelmä  Vertin

ensimmäisen  käyttöönottovaiheen  eri  käyttäjäryhmät  hallitsemaan  tarvitsemansa

toiminnallisuudet.  Koulutussuunnitelmaan  sisällytettiin  käyttäjäryhmien  lisäksi

tavoitteet  ja  aikataulutus  ja  suunnitelmaa  laadittaessa  piti  ottaa  huomioon  myös

resurssitarpeet. Suunnitteluvaiheessa oleellisessa osassa oli materiaalin  miettiminen

–  millainen  materiaali  millekin  käyttäjäryhmälle,  miten  se  toteutetaan,  kuka  sen

tekee ja miten se julkaistaan.

Koulutukset eri käyttäjäryhmille onnistuivat mielestäni hyvin  ja annetun palautteen

mukaan  myös  koulutettavat  projektipäälliköt  olivat  tyytyväisiä  koulutukseen.

Ensimmäisen  vaiheen  toiminnallisuuksissa  ei  juuri  projektipäälliköiden

näkökulmasta ole  yhtä paljon asiaa kuin  toisessa  käyttöönottovaiheessa. Olisi  siksi

ollut  mielenkiintoista  tietää,  moniko  projektipäällikkö  todella  aktiivisesti  käyttää

hyödykseen  Vertin  ensimmäisen  vaiheen  toiminnallisuuksia.  Tällaista  dataa

järjestelmästä ei tässä vaiheessa kuitenkaan saatu.

Pystyin  itse vaikuttamaan kohtalaisen paljon koulutusten suunnitteluun  sekä  sen  ja

materiaalin toteutukseen. Koulutussuunnitelmaa tekemässä ja muuta siihen liittyvää

suunnittelemassa oli myös kokenut VTT:läinen jolta saattoi esimiehen lisäksi pyytää

tukea ja neuvoja.

Diplomityön kirjoittamisessa haasteena oli aluksi löytää sopivaa teoriaa työhön. ERP

–järjestelmien  käyttöönotosta  ja  nimenomaan  siihen  liittyvästä  koulutuksesta  en

löytänyt  tutkimuksia.  Koulutus  olikin  tutkimuksissa  aina  yhtenä  kriittisenä

implementaation  tekijänä,  joten  laajaalaista  tutkimusartikkeleihin  syventymistä
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täytyi  tehdä.  Haastavaa  työssä  oli  myös  empiria  ja  teoriaosuuden  mielekäs

yhdistäminen.

Koin  diplomityön  tekemisen  yleensä  ottaen  mielenkiintoisena  ja  haastavana  ja

lopputulos  on  mielestäni  hyvä.  Parannettavaa  on  aina  ja  tässä  työssä  linkityksen

teorian  ja  käytännön  koulutuksen  suunnittelun  välillä  olisi  voinut  tehdä  toisinkin.

Pyrin  hyödyntämään  kaikkea  työtä  tehdessä  kerääntynyttä  tietoa  jatkossa  VTT:llä

toisen  ja  kolmannen  käyttöönottovaiheen  koulutusta  suunniteltaessa.  Diplomityön

kirjoittaminen  on  jo  itsessään  pitkä  ja  haastava  projekti,  johon  kannattaa  todella

paneutua. Se opettaa tekemään pitkäjänteistä  suunnittelu  ja kirjoitustyötä,  josta on

varmasti hyötyä tulevaisuudessa.
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