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Tämän tutkimuksen tarkoitus oli luoda projektimalli kansainvälisen organisaation tarpei-

siin toiminnanohjausjärjestelmäprojektien läpivientiin. Tavoitteena oli selvittää yrityk-

sen johdon, projektipäällikön ja loppukäyttäjien roolien vaikutus projektin menestyk-

seen. Tutkimuksessa keskitytään erityisesti toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottoon. 

 

Teoriaosassa käydään läpi projektien hallinta sekä perehdytään toiminnanohjaus-

järjestelmäprojekteihin. Lisäksi selvitetään loppukäyttäjien roolin vaikutus toiminnan-

ohjausjärjestelmäprojekteihin. Käytännon osuudessa esitellään projektimalli toiminnan-

ohjausjärjestelmän implementointiin. Tutkija osallistui itse projekteihin joissa hänellä oli 

suorittava rooli. Tutkimuksen kohdeyritys oli suuri kansainvälinen teollisuusyritys. 

 

Yrityksen johto, projektipäällikkö ja loppukäyttäjät osoittautuivat toiminnanohjausjärjes-

telmäprojektin toteutuksen ja menestyksen kannalta selvästi tärkeimmiksi tekijöiksi ja 

ovat vahvasti kytköksissä toisiinsa. Erityisesti ylimmän johdon tuki on yksittäisten me-

nestystekijöiden mahdollistaja. Projektin aikana ja varsinkin sen jälkeen loppukäyttäjien 

rooli sekä heidän vaikutuksensa liiketoiminnan kehittämiseen on merkittävä. 
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The purpose of this research was to create a project model for enterprise resource 

planning (ERP) projects in a global organization. The objective of this research was to 

find out how the management of the company, project manager and end users affect to 

the result of the project. This research concentrates on the implementation of ERP 

system. 

 

In theoretical part basic project management procedures, ERP projects and end user 

participation are discussed. In the experimental part of this research a project model for 

implementation of ERP system was designed. Researcher was part of the project team. 

This research was done for big international industrial company. 

 

Management of the company, project manager and end-users turned out to be the most 

important factors for the success of an ERP project. These factors are also connected to 

each other. Especially the support of top management enables other key success factors. 

During the project, and particularly after the implementation, the role of the end-users in 

improving business processes is very important. 
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1 Johdanto 
 

1.1 Tausta 

 

Toiminnanohjausjärjestelmä on ohjelmistopaketti, jonka avulla pyritään integroimaan 

kaikki yrityksen osastot ja toiminnot käyttämään samaa tietokonejärjestelmää ja 

tietokantaa. Järjestelmän tarkoituksena on täyttää kaikkien osastojen tarpeet ohjelman 

toiminnallisuuksien osalta. (Botta-Genoulaz ym., 2005, s. 573) 

 

Toiminnanohjausjärjestelmäprojektit ovat moniulotteisia ja pitkiä prosesseja. Ne alkavat 

ohjelmiston ja toimittajan valinnalla ja jatkuvat suunnittelun sekä käyttöönoton kautta 

uuden järjestelmän ja yrityksen liiketoiminnan kehittämiseen. 

 

Toiminnanohjausjärjestelmät nähdään yleensä myös hyvin vahvasti johdon 

järjestelminä. Ne mahdollistavat liiketoiminnan tilan ja prosessien tarkemman 

seuraamisen, koska kaikki tieto löytyy yhdestä tietokannasta. Raportointi- ja 

seurantajärjestelmien kehittämiseen on tästä syystä huomattavasti paremmat 

edellytykset. 

 

Johdon sitoutuminen uuden järjestelmän käyttöönottoon on välttämätöntä. Johdolle 

itselleen on oltava selkeätä se, mitä he haluavat uudelta järjestelmältä. Toiminnallaan, 

viestinnällään ja vaatimuksillaan he vaikuttavat siihen, että heidän alaisensa toimivat 

siten, että näihin tavoitteisiin päästään. 

 

Itse projektin onnistumisen kannalta loppukäyttäjien osallistuminen projektiin on 

ensisijaisen tärkeätä. He tuovat projektiin tiedon omista tarpeistaan ja ovat viime kädessä 

niitä, jotka päivittäisessä työssään syöttävät uuteen järjestelmään kaiken tiedon. Heidät 

on siis saatava käyttämään järjestelmää tehokkaasti, omaa työskentelyään kehittäen. 
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1.2 Tavoitteet 

 

Tutkimuksen tarkoitus on vastata kysymykseen, miten 

toiminnanohjausjärjestelmäprojekteja tulisi toteuttaa hajautuneessa organisaatiossa, ja 

mitkä tekijät vaikuttavat näiden projektien menestykseen. 

 

Tutkimuksen tavoitteena on: 

 

1. Kehittää toimiva projektimalli toiminnanohjausjärjestelmäprojektien 

läpivientiin kansainvälisessä ympäristössä 

Konecranesilla on ollut ongelmia toiminnanohjausjärjestelmäprojektien läpiviennissä 

ulkomaan yksiköissä. Järjestelmää ei ole käytetty, kuten yrityksen johto olisi toivonut. 

Projektimallin tarkoituksena on: 

- formalisoida projektin vaiheet ja toiminnot 

- esitellä projektin vaiheiden vaatimat projektinhallinnan dokumentit 

 

2. Selvittää projektin sidosryhmien vaikutus projektin menestykseen 

Tavoitteena on selvittää yrityksen johdon, projektipäällikön ja loppukäyttäjien roolien ja 

toiminnan vaikutus projektin menestykseen. Selvitetään: 

- sidosryhmien vuorovaikutussuhteet sekä näiden suhteiden vaikutus projektin 

lopputulokseen 

- toimintatapoja, joilla projektin johto saa loppukäyttäjät paremmin sitoutumaan 

projektiin ja asetettuihin tavoitteisiin projektin aikana ja myös sen jälkeen. 

 

3. Tuoda esille oikeita toimintatapoja projektin läpivientiin 

Projektimallin vaiheiden kuvauksen yhteydessä tuodaan esiin 

toiminnanohjausjärjestelmä-projekteissa hyviksi havaittuja toimintamalleja. Myös 

tyypilliset virheet ja syyt epäonnistumisiin pyritään käsittelemään. 

 

Tutkimus toteutetaan siten, että tutkija itse työskentelee tutkimuksen kohteena olevassa 

organisaatiossa. Hän vastaa toiminnanohjausjärjestelmän taloushallinnon ohjelmista. 
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Hänellä on aikaisempaa työkokemusta yhdestä toiminnanohjausjärjestelmäprojektista 

toisessa organisaatiossa sekä yhdestä varastonhallintaohjelmiston käyttöönotosta. 

1.3 Rajaukset 

 

Tässä tutkimuksessa ja varsinkin sen käytännön osuudessa keskitytään 

toiminnanohjausjärjestelmäprojektin suunnitteluun, toteutukseen ja implementointiin. 

Muut projektin vaiheet tehdään tutuiksi ja niihin viitataan, mutta tarkemmin niihin ei 

perehdytä. Projektin jälkeen tapahtuva kehitystyö käsitellään ainoastaan sen osalta miten 

havaitut menestystekijät vaikuttavat tähän osa-alueeseen. Työn käytännön osuudessa 

kohdeyritys on Konecranes Heavy Lifting Oy. 

 

Tutkimuksessa ei keskitytä toiminnanohjausjärjestelmäprojektin läpiviennin teknisiin tai 

tehtävätason yksityiskohtiin. Liiketoimintaprosessit ja niiden kehittäminen ovat 

oleellinen osa toiminnanohjausjärjestelmäprojektia, mutta tässä tutkimuksessa näitä 

prosesseja ei kuvata eikä myöskään anneta ohjeita niiden parantamiseksi.. 

 

Näkökulma tutkimuksessa on johdon tavoitteet sekä johdon toiminta ja rooli näiden 

tavoitteiden asettamisen sekä saavuttamisen kannalta. 

 

1.4 Metodologia 

 

Suomalaisessa liiketaloustieteessä on perinteisesti jaettu metodologiset perusratkaisut 

neljään ryhmään Neilimo ym. (1980, s. 67) mukaan: käsiteanalyyttinen, nomoteettinen, 

päätöksentekometodologinen ja toiminta-analyyttinen. Kasanen ym. (1991, ks. kuva 1) 

täydensi tätä jaottelua edelleen konstruktiivisella tutkimusotteella. 
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Päätöksenteko-
metodologinen 

Toiminta-
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Konstruktiivinen 

Nomoteettinen  

 Deskriptiivinen 

 

 

 
Normatiivinen 

 

Kuva 1. Suomalaisen liiketaloustieteen tutkimuksen metodologinen jaottelu (Kasanen 

ym. 1991) 

 

Kaavion ulottuvuudet ovat teoreettisuus-empiirisyys ja deskriptiivinen-normatiivinen. 

Deskriptiivinen tutkimus on kuvailevaa, selittävää tai ennustavaa, ja se pystyy 

vastaamaan kysymyksiin miten ja miksi. Normatiivinen tutkimus ei ainoastaan tyydy 

kuvaamaan tosiasioita, vaan antamaan suosituksia ja ohjeita, jolloin tutkimus on 

tavoitehakuista ja pyrkii vastaamaan kysymykseen: miten pitäisi toimia. Teoreettinen 

tutkimus perustuu vahvasti ajatteluun ja päättelyyn, kun taas empiirisessä tutkimuksessa 

tutkimusaineisto hankitaan tutkimusta varten. (Lukka, 1991, s. 167) 

 

Tämä tutkimus perustuu vahvasti empiirisiin havaintoihin, jotka eivät ole mitattavia, ja 

joista tarkastelija tekee omat johtopäätöksensä. Havaintoja tarkastelija kerää omassa 

päivittäisessä työsään, mutta myös organisaation avainhenkilöitä haastattelemalla. 

Haastatteluiden avulla haetaan useiden henkilöiden näkökulmia projektiin. Tässä 

tutkimuksessa myös pyritään antamaan suosituksia ja ohjeita sekä vastaamaan 

kysymykseen, miten pitäisi toimia. Tutkimus on siis empiiristä ja normatiivista. 

 

Konstruktiivisen tutkimusotteen tärkeimmät vaiheet ovat relevantin ongelman 

havaitseminen, syvällisen tutkimusaiheen tuntemuksen hankkiminen sekä käytännössä 

että teoreettisesti, ongelman ratkaisevan konstruktion kehittäminen sekä ratkaisun 

toteutus ja testaus. Nämä vaiheet täyttyvät tässä tutkimuksessa, ainoastaan ratkaisun 
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toteutusta ja testausta ei pystytä ajan puutteen vuoksi suorittamaan halutussa 

mittakaavassa. (Lukka, 2001) 

Tutkimusmetodologioina toiminta-analyyttinen ja konstruktiivinen ovat hyvin lähellä 

toisiaan, varsinkin toiminta-analyyttiseen tutkimuksen alalaji toimintatutkimus. 

Molemmat tutkimustavat edellyttävät organisaation toiminnan hyvää tuntemusta, jotta 

suunnitellut muutokset voidaan myös toteuttaa. Molemmissa tavoissa tutkija osallistuu 

muutoksen aikaansaamiseen, mutta konstruktiivisessa tutkimuksessa tämä rooli on 

hieman voimakkaampi. Tärkeä ero näiden tutkimustapojen välillä on, että 

toimintatutkimus ei suoranaisesti tähtää liikkeenjohdollisten konstruktioiden 

kehittämiseen. (Lukka, 2001) 

 

Tämän tutkimuksen tutkimusote on kostruktiivinen. Kostruktiivisen tutkimusotteen 

valinta toimintatutkimuksen sijasta on perusteltua, koska tutkija osallistuu tutkittavan 

organisaation toimintaan erittäin vahvasti, edesauttaa aktiivisesti muutoksen 

aikaansaamista ja pyrkii kehittämään liikkeenjohdollisia toimintatapoja. 

  

1.5 Tutkimuksen rakenne 

 

Tutkimuksen alussa käsitellään aiheeseen liittyvää teoriaa. Luvussa kaksi käydään läpi 

projektien hallinta yleisellä tasolla. Kaikki projektit noudattavat yhteistä kaavaa 

riippumatta siitä mitä ne käsittelevät. Luvussa kaksi esitellään projektin läpi vientiin 

vaadittavat projektinhallinnan vaiheet, dokumentit ja organisaatio sekä projektin 

johtamisen vaatimukset. 

 

Kolmannessa luvussa perehdytään toiminnanohjausjärjestelmäprojekteihin, niiden 

menestystekijöihin ja johdon rooliin näissä projekteissa. Luvussa neljä keskitytään 

loppukäyttäjien rooliin toiminnanohjausjärjestelmäprojektissa. Luvussa neljä tuodaan 

esiin kuinka ja missä mittakaavassa loppukäyttäjät pitäisi sitoa projektiin ja sen 

suorittamiseen, sekä miten tämä vaikuttaa projektin menestykseen. Luku 4 päättää 

teoriaosuuden. 
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Luvussa 5 esitellään projektimalli toiminnanohjausjärjestelmäprojekteihin Konecranesin 

tarpeisiin. Luvussa käsitellään projektin vaiheet, tarvittavat toimenpiteet ja dokumentit 

sekä johdon ja projektipäällikön roolien vaikutus projektin menestykseen 

projektiryhmän ja loppukäyttäjien välityksellä. 

Kuudennessa luvussa luotua projektimallia testataan haastattelujen avulla. Mallin 

testausta varten on haastateltu neljää projekteihin eri tasoilla osallistuvaa henkilöä. 

Luvussa 7 esitellään tutkimuksen johtopäätökset. Kahdeksas luku on tutkimuksen 

yhteenveto. 

 
 

 

 

 

 

 

Luku 2, Projektien 
hallinta: 

- vaiheet ja 
dokumentit 

- organisaatio 
- johtaminen 

Luku 6, Projekti-
mallin testaus: 
- haastattelut 

Luku 5, Projektimalli: 
- projektin 

vaiheet, 
tarvittavat 
toimenpiteet ja 
dokumentit 

 
- johdon ja 

projektipäällik
ön rooli 

 
- projektin 

menestys 
 

- loppukäyttäjien 
rooli 

  

 

 

 

 

 

Luku 3, Toiminnanohjaus-
järjestelmäprojektit: 

- vaiheet 
- menestystekijät 
- johdon rooli 

Luku 7, 
Johtopäätökset 

 

 

 

 

 

Luku 4, Loppukäyttäjien 
rooli: 

- osallistumisen 
asteet 

- vaikutus projektiin 
Luku 8, 
Yhteenveto 

 

Kuva 2. Tutkimuksen rakenne 
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2 Projektit 
 

Projektit ovat ajalliselta kestoltaan rajattuja ja niillä on määrätyt alkamis- ja 

loppumispäivämäärät. Projekti on suoritettu, kun sen tavoitteet ja päämäärät ovat 

saavutettu. Joskus projekti saattaa myös päättyä kun todetaan, että tavoitteita ja 

päämääriä ei voida saavuttaa, tai projektin lopputuotteelle ei ole enää tarvetta. (Heldman, 

2005, s. 3). Projekti siis tuottaa organisaatiolle määrätyn joukon tuotoksia ja sitä on 

pidettävä investointina. (Phillips, 2005, s. 135)  

 

Projektit eroavat normaaleista toiminnoista. Yrityksen toiminnot ovat jatkuvia ja 

toistettavia. Toiminnolle ei ole määritelty päättymispäivää ja ne tuottavat yleensä samoja 

tuotoksia toistamalla saman prosessin. Toimintojen tarkoitus on pitää organisaation 

prosessit käynnissä, kun projektien tarkoitus on saavuttaa päämääränsä projektin 

päättyessä. (Heldman, 2005, s. 3) 

 

Kaikille teknisille projekteille on ominaista, että ne sisältävät määrätyt vaatimukset, 

rajoitteet ja suunnittelun. Projektit ovat riippuvaisia viestinnästä, päätöksenteosta sekä 

luovan ja loogisen ajattelun yhdistämisestä. Projekteilla on myös yleensä aikataulu, 

budjetti ja asiakas. Projektien keskeinen tehtävä on ennen kaikkea yhdistää useiden 

ihmisten aikaansaannokset yhdeksi yhtenäiseksi, muita ihmisiä tai asiakkaita 

hyödyttäväksi kokonaisuudeksi. (Berkun, 2006, s. 3) 

 

Nykyään projektit ovat minkä tahansa liiketoiminnan tärkeä osa ja suurin osa useiden 

yritysten toiminnoista voidaan käsittää projekteiksi. Esimerkkejä projektien käytöstä 

liiketoiminnassa: 

 

- Asiakkaan tarpeet täyttävän, uuden tuotteen tai palvelun kehittäminen 

- Uusien tuotteiden markkinoille tulon nopeuttaminen 

- Tehokkuuden ja tuottavuuden parantaminen 

- Kansallisen tai kansainvälisen kilpailuaseman vahvistaminen 

 

(Forsberg ym., 2003, s.3) 
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Tässä tutkimuksessa käsiteltävät ERP-projektit (Enterprise Resource Planning, 

toiminnanohjausjärjestelmä) voidaan luokitella tehokkuutta ja tuottavuutta parantaviksi, 

ja sitä kautta pyrkimyksiksi parantaa yrityksen kilpailuasemaa. 

 

2.1 Projektitoiminnan perustarpeet 

 

Jokainen projekti tarvitsee onnistuakseen tietyt perusasiat. Projektin henkilöiden pitää 

puhua asioista samoilla sanoilla, joten he tarvitsevat yhteisen sanaston. 

Ryhmätyöskentely on projektin menestyksen kannalta välttämätöntä ja mikäli projekti 

aiotaan suorittaa järjestäytyneesti, pitää projektille olla olemassa elinkaari. 

 

Projektin määrittelyjen tekeminen ja ongelmatilanteiden ratkaisu ovat erittäin vaikeita 

asioita jos projektiryhmä ei puhu samoista asioista samoilla sanoilla tai kaikki eivät 

ymmärrä käytettäviä sanoja. Kommunikaatio-ongelmat johtavat usein ristiriitoihin ja 

tuhoavat ryhmätyön. (Forsberg ym., 2003, s. 49) 

 

Tuloksekkaan ryhmätyöskentelyn ydin on ryhmätyöskentelyyn kykenevä ryhmä ja sen 

muodostaminen. Ryhmälle on luotava hyvä ympäristö ryhmätyöskentelylle ja tätä 

ympäristöä on ylläpidettävä projektin edetessä. Projektipäällikön on innostettava ja 

kannustettava ryhmänsä jäseniä ryhmätyöskentelyyn omalla esimerkillään ja 

johtajuudella. (Forsberg ym., 2003, s. 59) 

 

Tehokkaista ja hyvää ryhmätyöskentelyä harjoittavista ryhmistä löytyy useita yhteisiä 

piirteitä. Tehokkaan ryhmän jäsenet tietävät ja osaavat ilmaista yhteisen päämääränsä, 

jonka saavuttamiseen he ovat sitoutuneet. Ryhmään kuuluvat tunnustavat riippuvuutensa 

toisistaan ja osoittavat kunnioitusta toisiin ryhmän jäseniin ja heidän taitoihinsa. He ovat 

myös hyväksyneet tehtävän suorituksen yhteiset menettelytavat ja jakavansa yhden 

palkkion. (Forsberg ym., 2003, s. 60) 

 

Ryhmätyöskentelyn rakentaminen alkaa määrittelemällä selkeästi ryhmän tavoitteet 

projektin kaikilla osa-alueilla. Tämän jälkeen pitää luonnostella ryhmän jäsenten roolit 

ja vastuut, joita vaaditaan tavoitteiden saavuttamiseksi. Jotta ryhmä saadaan 
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tunnustamaan keskinäinen riippuvuutensa ja se alkaisi toimia ryhmänä, pitää määritellä 

toiminnot, tehtävät ja yksilölliset vastuut projektin organisaatiossa ja osoittaa ryhmän 

keskinäiset riippuvuudet. Ryhmän jäsenien määräysvallan laajuus on myös määriteltävä. 

(Forsberg ym., 2003, s. 62) 

 

Projektin elinkaari 

 

Projektin elinkaari koostuu projektin vaiheista ja kaikilla projekteilla on samankaltainen 

elinkaari. Vaiheiden määrä riippuu projektin monimutkaisuudesta. (Heldman, 2005, s. 

21) 

 

Forsberg ym. (2003, s. 77-83) jakavat elinkaaren kolmeen aikajaksoon: tutkimusjaksoon, 

toteutusjaksoon ja toimintojen jaksoon. Heidän määrittelyssään tutkimusjakso selvittää 

projektin laajuuden ja rahoituksen. Toteutusjakso pitää sisällään lähteen valinnan, 

järjestelmän kehittämisen ja varmistamisen. Viimeisen, toimintojen jakson aikana 

käyttäjien tarpeet tyydytetään ja ratkaisu projektin haasteeseen tunnistetaan. 

 

Forsberg ym. jakavat elinkaaren edelleen kolmeen osa-alueeseen (2003, s. 87-89): 

liiketoiminta, budjetti ja tekniikka. Liiketoiminnan osa-alue sisältää tarvittavat 

liiketoiminnan tapahtumat liittyen asiakkaan hallintaan, projektin kokonaisuuteen sekä 

urakoitsijoiden ja aliurakoitsijoiden hallintaan. Budjetin osa-alue selvittää rahoituksen 

hankkimista projektille, jotta se selviää vaadittavista toiminnoista elinkaarensa ajan. 

Tekninen osa-alue taas aloittaa käyttäjien tarpeilla, jotka on muutettu järjestelmän 

toiminnallisiksi ja suorituksellisiksi vaatimuksiksi. 

 

Elinkaaren seuranta ja valvonta perustuu tarkistuspisteisiin. Ne edustavat merkittäviä 

päätöskohtia projektin elinkaaressa. (Forsberg ym. 2003, s. 84) Projektin jokaisella 

vaiheella on siis oltava mitattava ja helposti todettava tuotos.  Nämä tuotokset toimivat 

tarkistuspisteinä ja yleensä seuraavaan vaiheeseen siirrytään vasta, kun edellisen vaiheen 

tuotokset on hyväksytty ja todettu, että projektia kannattaa jatkaa. (Heldman, 2005, s. 

21-22) 
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Organisaation kehittämä ja käyttämä elinkaaripohja tulee sovittaa jokaiseen projektiin 

yksilöllisesti perustuen: 

 

- Projektin tyyppiin, sisältöön, laajuuteen ja monimutkaisuuteen 

- Hallinnolliseen ympäristöön – asiakkaat, urakoitsijat ja ylin johto 

- Pakon sanelemiin rajoituksiin 

- Johtamistyyliin 

- Projektin mahdollisuuden ja riskin tasapainoon 

 

(Forsberg ym., 2003, s. 103) 

 

2.2 Projektin vaatimukset ja toteuttava organisaatio 

 

Projektin vaatimuksissa pitää lähteä käyttäjän näkökulmasta eli käyttäjän vaatimuksista. 

Aina pitäisi perehtyä käyttäjän ongelmiin ja lähteä hakemaan ratkaisua niihin. 

Projektiryhmän pitää myös nähdä vaivaa ja selvittää käyttäjän todellinen ongelma, eikä 

vain automaattisesti toteuttaa käyttäjän esittämä pyyntö uudesta ominaisuudesta. Usein 

käyttäjä pyytää ominaisuutta, joka ratkaisisi hänen ongelmansa, mutta käyttäjät eivät ole 

suunnittelijoita, joten tähän kyseiseen ongelmaan voi olla myös jokin huomattavasti 

yksinkertaisempi ratkaisu. (Berkun, 2006, s. 63) 

 

Projektiryhmän on pystyttävä ottamaan huomioon käyttäjien esittämien vaatimusten 

laajemmat vaikutukset projektin tuotoksiin ja muiden sidosryhmien vaatimuksiin. 

Yrityksen johdolla saattaa olla tietyt vaatimukset projektin osalta, ja käyttäjien 

vaatimukset eivät saa häiritä näiden toteutumista. 

 

Mitä huolellisemmin vaatimukset pyritään kirjoittamaan, sitä paremmat mahdollisuudet 

suunnittelijoilla on löytää niihin ratkaisuja. (Berkun, 2006, s. 114) Vaatimuksia 

kirjattaessa ylös on käytettävä priorisointia. Vaatimukset on priorisoitava, jotta niitä on 

helpompi hallita. Näin myös varmistetaan, että olennaisimmat vaatimukset varmasti 

toteutetaan ja toteutus on halutun mukainen. Priorisoinnilla myös vähennetään työtä, kun 
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vähemmän tärkeiden vaatimusten määrittelyyn ei käytetä aivan niin paljon aikaa. 

(Forsberg ym. 2003, s. 120) 

 

Organisaatiorakenne 

 

Projektipäällikkö ei pääse yleensä vapaasti valitsemaan ryhmänsä jäseniä ja hänellä ei 

ole täyttä määräysvaltaa heihin. Projektiryhmän rakenteen ja projektipäällikön roolin 

määrää normaalisti projektin toteuttavan organisaation rakenne. Kaikki organisaatiot 

ovat rakenteeltaan joko toiminnallisia-, projekti- tai matriisiorganisaatioita. (Heldman, 

2005, s. 12) Projektipäällikön on hyvä tuntea erilaiset organisaatiorakenteet ja joskus 

projektin toteuttaminen vaatii myös muutoksia toteuttavassa organisaatiossa. (Forsberg 

ym., 2003, s. 135) 

 

Toiminnallinen organisaatio on perinteisin yrityksen organisaation muoto. Yritys on 

jaettu osastoihin niiden suorittamien toimintojen mukaisesti ja työntekijöiden taidot 

usein rajoittuvat oman osaston tarpeiden tyydyttämiseen. Toiminnallinen organisaatio 

noudattaa yleensä tiukkaa hierarkiaa ja työntekijöillä on ainoastaan yksi esimies. 

(Heldman, 2005, s. 12-13) 

 

Projektiorganisaatio on lähes vastakohta toiminnalliselle organisaatiolle. 

Projektiorganisaatio koostuu itsenäisistä yksiköistä, joista kukin on yksi projekti. 

Projektipäälliköllä on täysi valta projektiryhmäänsä ja myös tukitoiminnot saattavat 

raportoida suoraan projektipäällikölle. (Forsberg ym., 2003, s. 137-138) 

 

Matriisiorganisaation tarkoituksena on yhdistää projekti- ja toiminnallisen organisaation 

vahvuudet. Matriisiorganisaatiossa on toiminnalliset osastot ja työntekijöillä on esimies 

omalla osastollaan. Työntekijöillä voi myös olla esimiehenä projektipäällikkö tai 

projektipäälliköitä, mikäli heidät on kiinnitetty johonkin projektiin. Tässä 

organisaatiotyypissä toiminnallinen johtaja antaa resursseja projektien käyttöön ja 

projektipäällikkö antaa tehtäviä. Tästä syystä projektipäällikön ja toiminnallisen johtajan 

pitää toimia yhteistyössä. (Heldman, 2005, s. 16-18) 
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Projektien kannalta toiminnallinen organisaatio on yleensä hankala, koska 

projektipäälliköllä on rajatut toimintavaltuudet, kommunikointikanavat ovat epäselvät ja 

projektit kilpailevat samoista resursseista. Projektiorganisaatio ratkaisee kaikki nämä 

ongelmat, mutta organisaation tehokkuuden kannalta se ei yleensä ole paras ratkaisu. 

Ryhmän jäsenet ovat projektin käytössä koko projektin ajan, ja tämä johtaa resurssien 

vajaakäyttöön. Työntekijät saattavat myös kokea projektiorganisaation epävarmana, 

koska heillä ei ole tietoa omasta työnkuvastaan pitkällä aikavälillä. Tämä vaikuttaa myös 

motivaatioon, koska urakehitys tällaisessa organisaatiossa saattaa vaikuttaa epävarmalta. 

(Heldman, 2005, s. 15-16) 

 

Hyvin hallittu matriisiorganisaatio antaa projekteille paremmat mahdollisuudet toimia, 

mutta pitää yllä yrityksen tehokkuutta ja henkilöstön motivaatiota. Matriisiorganisaatio 

vaatii vahvaa johtajuutta ja kykyä yhteistyöhön sekä yrityksen johdossa, että 

työntekijöiden tasolla. 

 

2.3 Projektiryhmä 

 

Ryhmän muodostaminen alkaa projektipäällikön valinnalla. Samalla pitää myös 

määritellä projektipäällikön rooli, vastuut ja päätösvalta. (Forsberg ym., 2003, s. 146-

147) Oikean projektipäällikön valitseminen on oleellinen seikka projektin menestyksen 

kannalta (Forsberg ym., 2003, s.8). 

 

Yleensä projektipäällikölle ei anneta täysiä vapauksia ryhmänsä valintaan vaan usein 

projektiryhmä tulee projektipäällikölle annettuna, koska hänen esimiehensä ovat 

päättäneet ryhmän koostumuksen, tai organisaation rajalliset resurssit asettavat rajoitteita 

ryhmän koostumukselle. 

 

Joidenkin projektin toimintojen suorittaminen vaatii erityisosaamista, joten ryhmää 

valittaessa on kiinnitettävä huomiota henkilöiden osaamiseen. Muita vaikuttavia asioita 

henkilöitä valittaessa ovat mielenkiinto, henkilökohtaiset ominaisuudet ja henkilön 

muiden töiden aikataulu. (Heldman, 2005, s. 312) 
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Työ projektiympäristössä eroaa merkittävästi normaalista työstä. Projektin parissa 

työskentelevät joutuvat omaksumaan uusia asioita ja heidän pitää pystyä soveltamaan 

opittuja asioita yhteistyössä muiden ryhmän jäsenten kanssa. Tästä syystä henkilöstön 

valitsemiseen itsenäiseen projektiympäristöön vaikuttaa enemmän henkilökohtainen 

asenne kuin toiminnallinen asema, jossa yleensä tarvitaan vähemmän ryhmätyötä. 

(Forsberg ym., 2003, s. 156) 

Vaadittaessa poikkeuksellista suorituskykyä projektiryhmä tulisi muodostaa 

asiantuntijoista ja sijoittaa samaan paikkaan tehokkaan tiedonvälityksen 

aikaansaamiseksi ja häiriötekijöiden vähentämiseksi. (Forsberg ym. 2003, s. 107) 

 

Projektiryhmän koostumuksessa on tärkeää, että projektipäällikkö toimii johtajana eikä 

pelkkänä koordinaattorina tai valvojana. (Forsberg ym. 2003, s. 150) Projekti tarvitsee 

selkeän vetäjän, jolla on vastuu. Ylemmän johdon on selvästi osoitettava 

projektiryhmälle ja muille projektiin liittyville tahoille projektipäällikön rooli. 

Projektipäällikön on omalla toiminnallaan täytettävä tämä rooli ja osattava ottaa 

vastuuta, muuten hän nopeasti menettää ryhmänsä ja muiden tahojen luottamuksen. 

 

Projektipäällikön kannalta projektinhallinnan haastetta lisää usein kolmen asian 

epätasapaino: vastuu, päätösvalta ja seurattavuus. Projektipäällikölle on yleensä annettu 

selkeä vastuu projektista. Mikäli hänellä ei ole täyttä määräysvaltaa projektiryhmään ja 

sitä kautta projektin etenemiseen ja sen tilan seurattavuuteen, saattaa projektin hallinta 

käydä vaikeaksi. (Forsberg ym. 2003, s. 148) Projektipäällikön todellinen valta tuleekin 

uskottavuuden, asiantuntemuksen ja viisaan päätöksentekokyvyn kautta. (Forsberg ym. 

2003, s. 154) 

 

2.4 Projektin peruskirja 

 

Projektin peruskirja on dokumentti jossa on kuvattu projektin tavoitteet, tulokset ja 

vaatimukset. Tämä dokumentti toimii pohjana tuleville päätöksille ja tarkemmalle 

suunnittelulle. Peruskirja on projektin ja projektin asiakkaan välinen sopimus projektin 

halutuista tuloksista. (Heldman, 2005, s. 100) 
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Jokaisella projektilla tulisi olla peruskirja, sillä se sitouttaa projektipäällikön ja –ryhmän 

tavoitteisiin, osoittaa vastuut ja helpottaa projektin pysymistä alkuperäisissä tavoitteissa. 

(Heldman, 2005, s. 100 ja Phillips, 2005, s. 15). Erityisesti peruskirja auttaa 

alkuperäisissä tavoitteissa pysymisessä.  Projektin edetessä projektin asiakkaalle syntyy 

aina uusia tarpeita ja muutoksia projektin tuotoksiin. Näissä tilanteissa hyvin 

dokumentoidut tuotokset ja vaatimukset helpottavat keskustelua projektin asiakkaan 

kanssa.  

Heldmanin (2005, s. 100-101) mukaan peruskirjan pitäisi sisältää seuraavat kohdat: 

 

- Projektin tavoitteet 

- Tuotteen kuvaus 

- Projektin tuotokset 

- Projektin vaatimukset 

- Projektin rajaukset 

- Tuotteen hyväksymiskriteerit 

- Projektin rajoitteet 

- Projektin oletukset 

- Projektin organisaatio 

- Riskit 

- Aikataulun tärkeimmät virstanpylväät 

- Budjettirajoitteet 

- Kustannusarvion 

- Projektin tuotteen täyttämät spesifikaatiot 

- Projektin vaiheiden hyväksymiskriteerit 

 

2.5 Projektin suunnittelu 

 

Projektin suunnitteluun menee merkittävä osa projektipäällikön projektiin käyttämästä 

ajasta. Projektilla on oltava hyvät ja mietityt suunnitelmat. Suunnitelmiin tulee aina 

muutoksia, mutta loppuun asti mietitty suunnitelma mahdollistaa myös pienet 

muutokset, ja jos projektipäällikkö on suunnitelmaa tehdessään hahmottanut projektinsa 

oikein, on muutosten lisääminen jälkikäteen helpompaa. 
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Hyvä projektisuunnitelma on realistinen ja ajantasainen, ja sitä tarkistetaan jatkuvasti. 

Työ on jaettu helposti hallittaviin osiin, ja aikataulussa ja budjetissa on pelivaraa 

yllättäviä tilanteita varten. (Murch, 2002, s.27) 

 

Suunnittelu- ja seurantajärjestelmien pitää olla yksinkertaisia ja niiden pitää vastata 

projektin vaikeustasoa ja tiimin kulttuuria. Suunnittelun ja seurannan pitää siis tukea 

tiimiä projektin tavoitteiden saavuttamisessa eikä estää sitä. (Berkun, 2006, s. 17) 

Suunnitelmat tarjoavat tilaisuuden tarkistaa tehtyjä päätöksiä, paljastaa olettamuksia ja 

selkeyttää ihmisten ja organisaatioiden välisiä sopimuksia. Suunnitelman seuraaminen 

pakottaa projektipäällikön siihen, että tärkeät asiat ratkaistaan, kun on vielä aikaa harkita 

vaihtoehtoja. (Berkun, 2006, s. 53) 

 

2.5.1 Työn jakaminen 

 

Työn jakamista (WBS, Work Breakdown Structure) käytetään kuvaamaan projektia 

tuotosten, alituotosten ja muiden komponenttien avulla. Tulos esitetään graafisesti tai 

sisennettynä luettelona. WBS on projektin tuotoksiin keskittynyt esitys, joka määrittää 

projektiin tarvittavan työn ja työvaiheet. (Heldman, 2005, s. 126) Työn jakaminen on 

pakollinen osa projektin suunnittelua koska sen perusteella osoitetaan tehtävät, tehdään 

budjetti ja aikataulu, arvioidaan projektin riskit sekä seurataan projektin tilaa ja 

kustannuksia. (Forsberg ym., 2003, s. 170) 

 

Työn jakaminen osoittaa mitkä projektin tasot tulisi aloittaa ensin, mitkä asiat on tehtävä 

ennen kuin seuraava tehtävä voidaan aloittaa, ja mitä tehtäviä voidaan suorittaa 

samanaikaisesti. Työn jakamisen avulla tehtävät kohdistetaan ryhmän jäsenille ja 

projektipäällikkö saa kokonaiskäsityksen projektista. (Phillips, 2005, s. 134) 

Lähtötietona tähän käytetään projektin peruskirjaa. Peruskirjassa pitää olla kaikki 

projektin tuotokset, mutta ei mitään projektin ulkopuolisia töitä. (Heldman, 2005, s. 127) 

 

Projekti koostuu vaiheista. Vaihe on projektin osa, joka yleensä pitää saada valmiiksi 

ennen kuin seuraava vaihe alkaa. On myös mahdollista, että vaiheita suoritetaan samaan 

aikaan. Vaiheen sisällä on työkokonaisuuksia, joiden avulla vaiheen tuotos saadaan 
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aikaiseksi. Työkokonaisuuden voi edelleen halutessaan jakaa yksittäisiin tehtäviin. 

(Phillips, 2005, s. 135-136) 

 

Organisaatiot joiden projektit ovat usein hyvin samankaltaisia, ovat luoneet yleensä 

perusrunkoja työn jakamiseen. Vaikka projektit ovatkin aina yksilöllisiä, noudattavat ne 

kuitenkin yleensä samaa kaavaa. (Heldman, 2005, s. 127-128) Varsinkin jos saman 

aihealueen projektit toistuvat usein, on hyvä luoda perusrunko projektin töiden 

jakamiseen. 

 

2.5.2 Aikataulutus 

 

Berkunin (2006, s. 28-30) mukaan aikatauluilla on kolme tarkoitusta: 

 

- Sitoutuminen siihen milloin asiat tullaan tekemään 

- Kannustaa kaikkia projektiin osallistuvia näkemään ponnistelunsa 

kokonaisuuden osana ja panostamaan siihen, että heidän osuutensa toimivat 

muiden kanssa 

- Työkalu, jolla voi seurata edistymistään, ja jonka avulla työ voidaan osittaa 

hallittavissa oleviin palasiin 

 

Forsberg ym. (2003, s. 174) jakaa projektin aikataulut kolmeen eri tyyppiin: edistymis- 

ja budjettiaikataulu sekä henkilökohtainen aikataulu. Edistymisaikataulu rajaa kunkin 

tehtävän käynnistymis- ja päättymispäivän ja muodostaa perustan muille aikatauluille. 

Budjettiaikataulu määrittelee kullekin tehtävälle varatun ja kulutetun rahamäärän ajan 

funktiona. Henkilökohtainen aikataulu sisältää henkilön muut sitoumukset, ja se 

vaikuttaa resurssien suunnitteluun. 

 

Projektin yleinen aikataulu eli edistymisaikataulu syntyy, kun työn jakamisesta 

syntyneeseen tulokseen lisätään projektin vaiheiden alkamisajat ja kestot. Aikataulua 

mietittäessä on otettava huomioon projektin henkilöiden henkilökohtaiset aikataulut, 

jotta resurssit ovat vapaana, kun niitä tarvitaan. Kustannusaikataulua ei normaalisti 

Konecranesin ERP-projekteissa tarvita, koska lähes kaikki muuttuvat kustannukset ovat 
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yrityksen sisäisiä resursseja. Näin ollen onkin kiinnitettävä huomio henkilökohtaisiin 

aikatauluihin ja projektin edistymisaikataulun realistisuuteen. 

 

Projektin vaiheiden kestoa arvioitaessa on pyrittävä pysymään realistisissa arvioissa. 

Aikatauluja laadittaessa helposti liioitellaan yksittäisten vaiheiden kestoa, jotta varmasti 

pysytään aikataulussa. (Phillips, 2005, s.231) Tämä ei ole viisasta, koska loppujen 

lopuksi liian löysät aikataulut laskevat työtehoa. 

 

Projektin vaiheiden keston realistisen arvioinnin lisäksi Phillips (2005, s.231) suosittelee 

varaamaan ylimääräistä aikaa projektin loppuun. Hän kutsuu tätä projektin päätökseen 

lisättävää keinotekoista tehtävää johdon varaukseksi ja suosittelee sen pituudeksi 10-15 

% projektin kokonaiskestosta. 

 

Muutamia Berkunin (2006, s. 45) esittämiä kysymyksiä, joita tulisi miettiä aikatauluja 

luodessa sekä niitä seurattaessa: 

 

- Oliko osallistujilla pääsy aikatauluun ja pyydettiinkö heitä raportoimaan 

säännöllisesti etenemisestään – ärsyttämättömällä tavalla? 

- Seurasiko kukaan kokonaisaikataulua päivä- tai viikkotasolla? 

- Kokiko tiimi omistavansa aikataulun ja oliko se sitoutunut siihen? 

 

2.5.3 Valmis suunnitelma 

 

Suunnitteluvaiheen lopussa pitää tehdä raportti, joka kuvaa projektisuunnitelman 

ensimmäisestä tehtävästä loppuun asti. Suunnitelman tarkoitus on kertoa toiminnot, 

jotka ryhmän jäsenet tulevat suorittamaan, niihin kuluva aika sekä koordinoida johdolle 

työ, joka ryhmän jäsenien on tehtävä. Suunnitelmassa tulee olla seuraavat 

osakokonaisuudet: 

 

- Sisällysluettelo: antaa nopean käsityksen suunnitelman sisältämistä tiedoista 

- Yhteenveto: kertoo lukijalle projektin tavoitteet ja suunnitelman tarkoituksen 

- Rahoittajat: kertoo projektin rahoittajan (omistajan) ja hänen yhteystietonsa 
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- Ryhmän jäsenet: luetteloi ryhmän jäsenet ja heidän yhteystietonsa 

- Vaatimukset: kertoo projektin vaatimukset ja sen odotettavan tuloksen 

- Aikataulutetut tehtävät: sisältää tehtävät, WBS:n  ja mahdollisesti projektin 

etenemisen verkkokaavion 

- Odotetut resurssit: luetteloi resurssit (henkilöt, laitteet, palvelut), joita on ajateltu 

käytettävän projektin toteutuksessa 

- Liiketoimintavaatimukset: kertoo liiketoiminnan vaatimukset, kuten 

liiketoimintasyklit, odotetut tuotokset ja aikataulutetut tarkistuskokoukset 

- Toteutussuunnitelmat: kertoo miten projekti siirretään tuotantoon 

- Tukisuunnitelmat: kertoo miten tekniikka testataan, dokumentoidaan ja miten 

sitä sen jälkeen tuetaan sisäisillä tai ulkoisilla resursseilla 

- Koulutussuunnitelmat: kertoo miten tekniikan loppukäyttäjät koulutetaan 

käyttämään projektin tuotoksia 

 

(Phillips, 2005, s. 234-235) 

 

Kaiken yksityiskohtaisen suunnittelun ja aikatauluttamisen viimeinen vaihe on täyden 

tuen ja sitoutumisen hankkiminen ryhmältä, toiminnallisilta organisaatioilta, 

aliurakoitsijoilta, yleisjohdolta ja asiakkaalta tai käyttäjältä. (Forsberg ym., 2003, s. 183) 

Tämä tarkoittaa samalla myös tehtyjen suunnitelmien tiedottamista kaikille 

sidosryhmille. Tiedotus pitää hoitaa niin, että se varmasti myös tavoittaa kaikki henkilöt. 

 

2.6 Projektin valvonta ja korjaavat toimenpiteet 

 

Projektin valvonta tarkoittaa projektin tilan vertailua projektin suunnitelmaan. Mikäli 

suunnitelmassa ja toteutuneessa havaitaan eroja, korjaavilla toimenpiteillä projekti 

pitäisi saada takaisin uomiinsa. (Heldman, 2005, s. 361) Projektin valvonta perustuu 

työn jakamisen yhteydessä syntyneiden työvaiheiden seurantaan. 

 

Projektin tilaa selvitettäessä projektin kokonaisvaltaista etenemistä mitataan tietyissä 

tarkistuspisteissä suunnitelmaa vastaan. Poikkeuksia havaittaessa on määriteltävä niiden 

vakavuus. Korjaavat toimenpiteet ovat reagoivaa johtamista, jonka avulla korjataan 
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havaitut odottamattomat poikkeukset. Ilman korjaavia toimenpiteitä projektin tilan 

tiedostaminen on turhaa. (Forsberg ym., 2003, s. 245-246) 

 

Projektin tilan tulee olla projektiryhmän ja heidän esimiestensä tiedossa jatkuvasti. 

Muille sidosryhmille, kuten asiakkaalle tai toimittajille, projektin tilasta tulee tiedottaa 

tarpeen mukaan. (Forsberg ym., 2003, s. 246) 

 

Monimutkainen ja riskialtis projekti tarvitsee luonnollisesti enemmän valvontaa 

useammilla projektin osa-alueilla. Projektin valvonta ja korjaavat toimenpiteet ovat 

äärimmäisen tärkeä osa projektia jo sen takia, että toiminnassa olevan järjestelmän 

korjaaminen on aina paljon kalliimpaa kuin korjaaminen valmistusvaiheessa. (Forsberg 

ym., 2003, s. 309) 

Heldman (2005, s. 308-309) jakaa projektin valvonnasta aiheutuvat toimenpiteet 

korjaaviin ja ennakoiviin toimenpiteisiin, hyväksyttyihin muutosehdotuksiin, virheiden 

korjauksiin ja tehtyjen korjausten tarkastuksiin. Korjaavat toimenpiteet johtavat 

virheiden korjauksiin ja tämä edelleen korjausten tarkistuksiin. Ennakoivat toimenpiteet 

vähentävät mahdollisten riskien vaikutuksia. Kaikki muutosehdotukset projektiin tulee 

käsitellä ja ainoastaan hyväksytyt ehdotukset johtavat muutoksiin projektissa. 

 

Muutosten hallinta 

 

Muutosten hallinta on sisäinen prosessi, jonka tarkoituksena on, että kaikki projektiin 

ehdotetut muutokset käsitellään asiallisesti ennen kuin niitä toteutetaan. Näin estetään 

projektin henkilöiden mahdollisuus muuttaa projektin tuotoksia itsenäisesti. Muutoksen 

pyytäjällä pitää olla muutokseen hyvä syy ja muutosehdotus arvioidaan projektin 

jokaiselta suunnalta. (Phillips, 2005, s. 289) 

 

Projektin edetessä projektiin tulee aina muutostarpeita. Nämä ovat lähtöisin joko 

projektin asiakkaalta, projektiryhmän sisältä tai sen sidosryhmiltä. Muutostarpeet voivat 

johtua muun muassa projektin rajoitteista, uusista teknologioista tai uusista ja 

tehokkaammista tavoista toteuttaa projektin vaiheita. Hyvin yleisesti muutostarpeet ovat 

kuitenkin ominaisuuksia, joita ei ajateltu suunnitteluvaiheessa, ja nyt asiakkaan onkin 

saatava kyseinen ominaisuus sisällytettyä projektiin. Tässä konkretisoituu suunnittelun 
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ja projektin peruskirjan tärkeys. Projektipäällikön on osattava myös sanoa ”ei” 

muutosehdotuksille, koska muuten projektia ei saada ikinä päätökseen. (Heldman, 2005, 

s. 392-395) 

 

Muutoksia toteutettaessa on arvioitava niiden vaikutukset ainakin aikatauluun, 

kustannuksiin ja resurssitarpeeseen. Myös projektin peruskirjaa voidaan joutua 

päivittämään. Tärkeätä on, että muutosehdotukset otetaan kirjallisena ja muutokset sekä 

niiden vaikutukset dokumentoidaan. (Heldman, 2005, s. 394 ja 398) 

 

2.7 Projektin johtaminen 

 

Projektinhallinnassa johtajuus on projektin jäsenten innostamista ja motivointia sekä 

yksittäisen henkilön että projektiryhmän tasolla. (Forsberg ym., 2003, s. 274) Asioiden 

johtamisessa projektipäällikköä voidaan verrata toimitusjohtajaan, koska hänen pitää 

olla tekemisissä useiden eri sidosryhmien kanssa, ottaa kantaa sekä tehdä päätöksiä 

useista erilaisista asioista. 

 

Projektipäälliköltä vaaditaan useita erilaisia ominaisuuksia ja tilanteiden vaihdellessa 

hänen pitää pystyä käyttämään keskenään ristiriitaisia asenteita ja toimintatapoja. 

Berkun (2006, s. 13) on listannut nämä keskenään ristiriitaiset asenteet ja 

käyttäytymiset: 

 

- Ego/ei-ego 

- Itsevaltias/delegoija 

- Epäselvyyden sietäminen/täydellisyyden tavoittelu 

- Suullinen/kirjallinen 

- Monimutkaisuuden tunnistaminen/yksinkertaisuuden edistäminen 

- Kärsimätön/kärsivällinen 

- Rohkeus/pelko 

- Usko/epäusko 
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Projektipäällikön on sitouduttava projektiin henkilökohtaisesti ja pystyttävä tekemään 

päätöksiä, jotta hän itse pysyy motivoituneena ja saa pidettyä projektin hallinnassa. 

Asioita on kuitenkin pystyttävä myös delegoimaan. Projektit ovat alkuvaiheessa avoimia 

ja epäselviä, mutta projektin edetessä on pystyttävä osoittamaan kurinalaisuutta ja 

tarkkuutta. Eri tilanteissa ja projektin vaiheissa projektipäällikön on käytettävä erilaisia 

lähestymistapoja asioihin. 

 

Projektipäällikön on projektin aikana jatkuvasti priorisoitava keskeneräisiä asioita. Jos 

hän haluaa, että jotain tulee tehdyksi, pitää hänellä olla selkeä tuntuma siihen, mitkä 

asiat ovat tärkeämpiä kuin toiset. Tätä tuntumaa on käytettävä jokaisessa 

vuorovaikutustilanteessa. (Berkun, 2006, s. 333) 

 

Projektiryhmän motivointi 

 

Lähtökohta motivoinnille projektin kannalta on oikeanlaisten tavoitteiden asettaminen. 

Tavoitteiden tulee olla saavutettavia, mutta silti riittävän haastavia. Mahdoton ylhäältä 

käsin asetettu tavoite tappaa ryhmän motivaation. 

 

Projektiryhmän jäsenet on hyvä ottaa mukaan tavoitteiden asettamiseen. Tarkoitus on, 

että ryhmän jäsenten asettamat tavoitteet johtavat suurempaan itseluottamukseen ja 

kovempiin tavoitteisiin. Jopa liian kovat tavoitteet, jos ne on asettanut ryhmän jäsen eikä 

johtaja, voivat saada aikaan työtehon lisäystä tavoitteiden saavuttamiseksi. (Forsberg 

ym., 2003, s. 282) 

 

Yleisen ilmapiirin on yrityksessä oltava motivoiva ja innostava jos halutaan, että 

työntekijät asettavat itselleen haastavia tavoitteita. Työhönsä kyllästynyt ja 

urakehitykseensä pettynyt työntekijä ainoastaan pyrkii asettamaan mahdollisimman 

helppoja tavoitteita, jotta selviytyisi mahdollisimman vähäisellä työmäärällä. 

 

Motivoivat tekijät, kuten itse työ ja tunnustusten olemassaolo, voivat merkittävästi 

parantaa työtyytyväisyyttä, tavoitesuuntautuneisuutta ja tuottavuutta. (Forsberg ym., 

2003, s. 283) Phillips (2005, s.182) on luetellut projektipäällikön keinoja motivoida 

ryhmäänsä yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi: 

 23   



 

 

- Näytä projektiryhmän jäsenille, mitä projektissa on heille 

- Näytä projektiryhmälle, mitä tämä projekti merkitsee yritykselle 

- Näytä ryhmälle, miksi projekti on kiinnostava 

- Näytä ryhmän jäsenille heidän tärkeytensä 

 

Projektiryhmän johtaminen 

 

Projektipäälliköt ovat riippuvaisia suhteistaan ryhmän jäseniin. Hänen arvonsa 

määräytyy sen mukaan, kuinka hyvin hän pystyy soveltamaan kykyjään projektin 

hyväksi muiden ihmisten kautta. (Berkun, 2006, s. 235) Projektipäällikön tehtävä 

esimiehenä on luoda tiimilleen mahdollisuuksia ja auttaa sitä saavuttamaan voima ja 

valmiudet niiden hyödyntämiseen. (Berkun, 2006, s. 314) 

Projektipäällikkö työskentelee muita ryhmän jäseniä enemmän tiimin muiden jäsenten 

kanssa, tai ainakin hänen pitäisi tehdä niin. Projektipäällikön on käytettävä tätä 

hyväkseen. Hänellä on useampia tietolähteitä ja laajempi näkemys projektista, joten hän 

pystyy mm. selvittelemään erimielisyyksiä, toimimaan tulkkina osapuolten välillä ja 

jakamaan tietoa oikeaan aikaan oikeille henkilöille. (Berkun, 2006, s. 18-19) 

 

Projektipäällikön on myös kannustettava ryhmän jäseniä keskinäiseen yhteistyöhön. 

Hänen on siis pystyttävä tunnistamaan ja tämän jälkeen palkitsemaan ryhmän jäsenten 

välinen yhteistyö osana yksittäisen henkilön saavutuksia. (Forsberg ym., 2003, s. 290) 

 

Tärkeätä projektin menestymisen kannalta on, että tieto virtaa ryhmän sisällä. Mitkään 

ennalta suunnitellut prosessit eivät korvaa ihmisten sosiaalista kanssakäymistä. Projektin 

kohtaamien ongelmien ratkaisemista helpottaa huomattavasti projektin jäsenten avoin 

keskustelu ja tiedon vaihto. (Berkun, 2006, s. 20) Projektipäällikön on luotava omalla 

esimerkillään avoimuuden ilmapiiri olemalla halukas hakemaan neuvoja sekä myös 

huonoja uutisia. (Forsberg ym., 2003, s. 289) 
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Projektin päättäminen 

 

Projektin päätyttyä pitää olla olemassa menetelmä, jolla projektin aikana opitut asiat 

saadaan niiden käsiin, jotka hyötyvät niistä eniten. Jos projektiryhmät hajotetaan 

ennenaikaisesti muihin projekteihin, juuri sillä hetkellä, kun heidän tulisi dokumentoida 

opitut asiat, häviää suurin osa kerätystä tiedosta pois organisaation käytöstä. (Forsberg 

ym., 2003, s. 308) 

 

Opitut asiat tulee virallisesti vaatia valmistauduttaessa projektin päättämiseen, 

riippumatta projektin koosta tai monimutkaisuudesta. Projektiryhmän projektin 

päättymisen jälkeen kehittämät ”opitut asiat” -kokoelma voi olla äärettömän arvokas 

muille projekteille ja niiden päälliköille. (Forsberg ym., 2003, s. 308) 
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3 Toiminnanohjausjärjestelmäprojektit 
 

3.1 Toiminnanohjausjärjestelmät 

 

Toiminnanohjausjärjestelmien kehityskaari on kulkenut 60- ja 70-lukujen 

tarvesuunnitteluohjelmistojen (MRP, Material Requirements Planning) ja 80-luvun 

tuotantokapasiteetin hallintaohjelmien (MRP II, Manufacturing Resource Planning) 

kautta nykyisiin erittäin kattaviin ja monipuolisiin integroituihin järjestelmiin. 

(Hakkarainen, 2006, s. 23-24) 

 

ERP on ohjelmistopaketti, jonka avulla pyritään integroimaan kaikki yrityksen osastot ja 

toiminnot käyttämään samaa tietokonejärjestelmää, joka täyttää kaikkien osastojen 

tarpeet ohjelman toiminnallisuuksien osalta. (Botta-Genoulaz ym., 2005, s. 573) 

Toiminnanohjausjärjestelmät ovat tästä syystä erittäin monimutkaisia ohjelmistoja ja 

niiden käyttöönotto on vaikea, monimutkainen ja kallis prosessi. Hyödyt saadaan usein 

vasta vuosi tai kaksi käyttöönoton jälkeen. (Berchet ym., 2005, s. 590) 

 

Toiminnanohjausjärjestelmät koostuvat moduuleista, jotka on suunniteltu täyttämään 

tietyn toiminnon tarpeet yrityksessä. Moduuleja on yleensä järjestelmästä riippuen 

toistakymmentä. Tärkeimpiä ja yleisimmin käytössä olevia ovat: myynti ja jakelu, 

tuotannon suunnittelu, logistiikka, kustannuslaskenta, henkilöstönhallinta ja talous. 

(Berchet ym., 2005, s. 588-589) 

 

ERP-järjestelmien menestykseen löytyy kaksi selvää syytä. Tärkeimpänä yleensä 

pidetään yhden ohjelmiston mukanaan tuomaa yhtenäisyyttä ja sen tarjoamaa 

mahdollisuutta hyödyntää yhden tietokannan edut, kun ohjelmiston kaikki ohjelmat 

käyttävät yhteistä tietokantaa. (Motwani ym., 2005, s. 539) Valmiiksi ohjelmoidut ja 

joustaviksi suunnitellut ohjelmistopaketit myös pystyvät täyttämään useimpien yritysten 

tarpeet kustannustehokkaasti. (Willcocks ym., 2000, s. 32)  
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Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto pitäisi yrityksessä nähdä tilaisuutena 

parantaa yrityksen suorituskykyä kokonaisuudessaan, ei ainoastaan uuden 

tietokonejärjestelmän implementointina. ERP tekee mahdolliseksi yrityksen strategian ja 

tavoitteiden selkeyttämisen sekä koko yrityksen laajuisten prosessien, teknologioiden, 

taitojen ja tiedottamisen suunnittelun. (Willcocks ym., 2000, s. 33) Tulee muistaa, että 

toiminnanohjausjärjestelmä on ainoastaan yrityksen kehityksen mahdollistaja, ja 

todellinen halu kehitykseen tulee lähteä yrityksen sisältä. Oletuksena kuitenkin on, niin 

yrityksen johdon kuin ulkopuolistenkin, että ERP-järjestelmät parantavat yrityksen 

suorituskykyä ja sitä kautta sen arvoa. (Berchet ym., 2005, s. 589) 

 

Toimiva toiminnanohjausjärjestelmä on yrityksen raportoinnin ydinalue, joka antaa 

johdolle yhtenäisen kuvan yrityksen prosesseista ja suorituskyvystä. (Motwani ym., 

2005, s. 530) 

 

3.2 Yrityksen organisaatiorakenne ja IT-osaston rooli 

 

Yrityksen organisaatiorakenne sanelee jo suurelta osin lähtökohdat 

toiminnanohjausjärjestelmäprojektille. Tietysti projekti ja järjestelmä itsessään tarjoavat 

loistavan tilaisuuden organisaatiorakenteen rajuillekin muutoksille samalla, kun 

mietitään myös yrityksen strategiaa ja tavoitteita uudelleen. Ylin johto harvemmin 

rupeaa rajusti saneeraamaan rakennetta yhdellä päätöksellä, joten vallitseva 

organisaatiorakenne tältä osin luo lähtökohdat projektille. 

 

Yrityksen IT-osasto on luonnollisesti suuressa roolissa myös ERP-projekteissa, mutta on 

ymmärrettävä, että heillä ei useinkaan ole riittävää tietoa ja kokemusta yrityksen 

liiketoiminnasta. Willcocks ym. (2000, s. 34-35) esittävät kolme ERP-projektityyppiä, 

joissa yrityksellä ja sen IT-osastolla on huonot mahdollisuudet selviytyä projektista 

hyvin:  

 

- Vastuu projektista annetaan liian teknisesti suuntautuneelle IT-osastolle, joka 

näkee projektin ainoastaan uuden ohjelmiston käyttöönottona 

 27   



 

- Yrityksen johto päättää toteuttaa projektin pääasiassa järjestelmän toimittajan 

vetämänä ja oma IT-osasto jätetään sivurooliin 

- Projektin vastuu on alimitoitetulla IT-osastolla, joka yrityksen johdon silmissä 

on ainoastaan minimoitava kustannus 

Näistä kolmesta tyypistä voidaan päätellä, että IT-osastoa ei voida missään nimessä 

sivuuttaa, koska puhtaat konsulttien vetämät projektit harvoin huomioivat yrityksen 

tarpeet kunnolla ja ne myös tulevat pitkässä juoksussa erittäin kalliiksi, kun yrityksen 

sisältä ei löydy riittävästi tietotaitoa. Tästä syystä yrityksessä pitää olla riittävästi ja 

oikeanlaista liiketoimintasuuntautunutta IT-osaamista, kun lähdetään toteuttamaan 

laajamittaista ERP-projektia. (Wilcocks ym., 2000, s. 34-35). Mikäli IT-osastolta ei 

tällaista osaamista löydy tai heillä ei ole kykyjä, resursseja tai halua omaksua uutta 

ajattelutapaa asioihin, on yrityksen johdon mietittävä ennen projektin aloittamista 

organisaation uudelleen järjestelyjä ja uusien resurssien hankkimista. 

 

Ho ym.:n (2004, s. 247) mukaan IT-osaston rooli ERP-projektissa on enemmänkin 

konsultoiva ja koordinoiva kuin järjestelmää kehittävä. IT-osaston tehtävänä on tehdä 

uusi järjestelmä ja sen ominaisuudet tutuksi yrityksen sisällä, kaventaa kuilua 

järjestelmätekniikan ja yrityksen liiketoiminnan välillä, sytyttää kipinä järjestelmän 

kehittämiseen ja tiedon jakamiseen organisaation sisällä sekä koordinoida tätä kehitystä. 

 

3.3 Toiminnanohjausjärjestelmäprojektin vaiheet 

 

Kirjallisuudessa toiminnanohjausjärjestelmäprojektit jaetaan yleensä kolmesta kuuteen 

vaiheeseen. Motwani ym. (2005, s. 530) jakavat ERP-projektin kolmeen vaiheeseen: 

määrittely-, käyttöönotto- ja arviointivaihe. Tämä on hyvin yksinkertaistettu malli ja sen 

puutteena voidaan nähdä vaillinainen projektin jälkiseuranta. 

 

Rajagopal (2002, s. 96-100) jakaa projektin kuuteen vaiheeseen: heräte, päätös, 

käyttöönotto, hyväksyntä, toiminnan normalisointi ja liiketoiminnan kehittäminen. Tämä 

malli ottaa paremmin huomioon käyttöönoton jälkeisen toiminnan sekä huomioi 

erityisesti ensimmäisen vaiheen eli herätevaiheen. Tässä vaiheessa organisaatio hakee 
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syyn uuden järjestelmän käyttöönottoon. Heräte ja perusteet 

toiminnanohjausjärjestelmän tarpeeseen lähtevät yrityksen ylimmästä johdosta 

 

Tässä tutkimuksessa projekti on jaettu viiteen vaiheeseen mukaillen Berchet ym.:a 

(2005, s. 592): toimittajan ja ohjelmiston valinta; suunnittelu, toteutus ja implementointi; 

toiminnan vakauttaminen; liiketoiminnan kehittyminen ja ERP-järjestelmän 

kehittyminen. Mallissa ei käsitellä erikseen syitä toiminnanohjausjärjestelmän 

käyttöönottoon, mutta tätä aihetta sivutaan luvussa 3.5 Toiminnanohjausjärjestelmä 

johdon järjestelmänä. 

 

Berchet ym. mallissa on otettu vahvasti esiin käyttöönoton jälkeinen toiminnan 

kehittäminen. Tutkimuksessa on jaettu suunnittelu, toteutus ja implementointi-vaihe 

edelleen neljään osaan mukaillen Parr ym.:ta (2000, s. 291), koska tutkimuksen 

käytännön osuudessa keskitytään tarkemmin itse järjestelmän implementointiin. Nämä 

neljä implementoinnin vaihetta ovat: projektin laajuus ja projektiryhmä, perustietojen 

kerääminen, järjestelmän toiminnallisuuksien suunnittelu, konfigurointi ja testaus sekä 

lopulta käyttöönotto. 

 

3.3.1 Toimittajan ja ohjelmiston valinta 

 

Yleensä toiminnanohjausjärjestelmä ostetaan joko suoraan ohjelmistoyhtiöltä tai 

erilliseltä toimittajalta, joka tarjoaa yhtä tai useampaa kilpailevaa ohjelmaa sekä 

konsultointia näille ohjelmistoille. Jotkin toimittajista ovat erikoistuneet tarjoamaan 

valmiiksi osittain räätälöityjä palveluja ohjelmineen tietyille toimialoille, kuten 

tuotantoon tai jakeluun. (Piturro, 1999, s. 42-43) 

 

Ulkoinen konsultti saattaa olla avuksi ohjelmistoa valittaessa. Projektin myöhemmässä 

vaiheessa konsultteja voidaan käyttää myös moduuleja valittaessa ja konfigurointia 

tehtäessä. (Piturro, 1999, s. 45) Yleensä ohjelmistotoimittaja tarjoaa myös 

konsulttipalvelut. Järjestelmää hankittaessa on hyvä varmistaa, että Suomen pieniltä 

markkinoilta löytyy kilpailevia yrityksiä, jotka tarjoavat konsultointia valitulle 

järjestelmälle. Joissakin markkinaosuudeltaan pienemmissä 
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toiminnanohjausjärjestelmissä ohjelmistotalo saattaa olla markkinoiden ainoa 

konsultointipalvelujen tarjoaja. 

 

Konsultit on projektin aikana pidettävä motivoituneina ja varmistettava, että projektia 

toteuttavalla organisaatiolla ja konsulttifirmalla on yhteinen päämäärä. Sopimukset on 

solmittava niin, että konsulttiyrityksen laskutus perustuu saavutettuihin tavoitteisiin ja on 

suositeltavaa, että sopimuksessa määritellään katto projektin kustannuksille. 

Sopimuksessa pitää myös määritellä konsulttiyrityksen vastuut mikäli käyttöönotossa 

ilmenee ongelmia. (Skok ym., 2001, s. 192-193) 

 

Ennen kuin valitaan toimittaja, on arvioitava oman yrityksen sisäinen osaaminen. Näin 

voidaan määritellä kuinka paljon tukea ja resursseja toimittajalta vaaditaan. (Romeo, 

2001, s. 54) Toimittajaa valittaessa on selvitettävä kuinka paljon resursseja heillä on 

tarjota, koska tämä saattaa olla erittäin kriittinen asia järjestelmän käyttöönoton 

lähestyessä. (Piturro, 1999, s.42) 

 

Yrityksen pitäisi pystyä nimeämään projektin suurimmat vaikeudet ja huolenaiheet. 

Ideaalissa tilanteessa yritys tämän jälkeen etsisi toimittajan, jolla on kokemusta valitusta 

ohjelmistokokonaisuudesta ja projektin oletetuista suurimmista haasteista. (Romeo, 

2001, s. 54) 

 

Phillips (2005, s. 195) on listannut erinomaisen IT-toimittajan ominaisuuksia: 

 

- Kyky toteuttaa projekti oikean laajuisena aikataulussa 

- Laaja kokemus toteutettavasta tekniikasta 

- Asiakkaasta välittäminen ja tämän tekeminen tyytyväiseksi 

- Todisteet projektiryhmän tiedoista (kokemus ja sertifikaatit) 

- Riittävä aikaa keskittyä projektiisi 

- Aito kiinnostus organisaatiosi menestymiseen 

- Sopiva hinta työn tekemiselle 

 

Nämä asiat pätevät myös, kun puhutaan toiminnanohjausjärjestelmistä. 
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Valitun toiminnanohjausjärjestelmän pitää tukea yrityksen liiketoimintaprosesseja. 

Mikäli yrityksen liiketoiminta ja valitun järjestelmän toiminnallisuudet sekä prosessien 

kulku eroavat merkittävästi toisistaan, tulee käyttöönotosta pitkä ja kallis, mutta 

järjestelmän hyödyt jäävät pieniksi. Järjestelmää valittaessa on myös otettava huomioon 

tukeeko se yrityksen nykyistä laitealustaa. (Ho ym., 2004, s. 244-245) 

 

3.3.2 Suunnittelu, toteutus ja implementointi 

 

Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto on yleensä dynaaminen prosessi, jossa 

tietojärjestelmä ja liiketoimintaympäristö pitää saada keskinäisen vuorovaikutukseen, 

jotta saavutetaan yhteensopivuus näiden kahden välille. ERP-systeemi harvoin istuu 

täysin yrityksen sen hetkisiin prosesseihin. (Ho ym., 2004, s. 236-237) Tästä syystä on 

erittäin tärkeätä, että pyritään sisäistämään toiminnanohjausjärjestelmän tarjoamat 

liiketoimintaprosessit, eikä ainoastaan yritetä saada järjestelmää mukautumaan omiin 

käytössä oleviin prosesseihin. (Ho ym., 2004, s. 241) 

 

Projektin laajuus ja projektiryhmä 

 

Projektin laajuus määräytyy toimipisteiden määrän, järjestelmän räätälöinnin asteen ja 

moduulien implementointistrategian perusteella. (Parr ym., 2000, s. 301) Projektiryhmän 

koostumus ja koko määräytyy projektin laajuuden mukaisesti. 

 

Käyttöönotto voidaan jakaa useampiin osiin, mikäli näyttää siltä, että projektista tulisi 

muuten liian pitkä. Tavoitteena olisi, että 6-9 kuukauden sisällä järjestelmän tulisi olla 

käytössä, jotta se pysyy organisaation mielessä ja organisaatio uskoo tulevaan 

järjestelmään. Pilkkominen pienempiin osiin helpottaa suunnittelua ja projektiryhmä 

pystyy keskittymään tarkemmin tiettyihin asioihin kerrallaan. (Wilcocks ym., 2000, s. 

37) Pilkkominen voidaan suorittaa ottamalla toiminnanohjausjärjestelmän moduulit 

vaiheittain käyttöön, tai suorittamalla käyttöönotto eri aikaan eri yksiköissä. (Parr ym., 

2000, s. 301) 
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Projektin laajuuden tarkka määrittäminen ja realististen sekä muuttumattomien 

aikataulujen asettaminen luo edellytykset yrityksen henkilöstön sitoutumiselle projektiin. 

(Parr ym., 2000, s. 301) Mikäli projektin laajuutta ei ole tarkasti määritelty, on 

aikataulujen luonti mahdotonta eikä projekti pysy hallinnassa. Tämä luo epäuskoa 

uuteen järjestelmään yrityksen sisällä. 

 

Projektiryhmän tulisi koostua oikeassa suhteessa yrityksen liiketoiminnan 

asiantuntijoista, teknisistä asiantuntijoista, loppukäyttäjistä sekä yrityksen ulkopuolisista 

konsulteista. (Parr ym., 2000, s. 293) Projektiryhmään kuuluvat loppukäyttäjät tulevat 

toimimaan projektin edetessä ja sen jälkeen oman alueensa ohjelmistojen pääkäyttäjinä. 

Heidän vastuulla on oma osuutensa käyttäjätuesta sekä järjestelmän ja liiketoiminnan 

kehittämisestä. Ryhmän luonnin jälkeen on vakiinnutettava raportointi- ja 

yhteistyöprosessit, sekä sovittava ryhmän ohjauksesta ja johtamisesta. (Parr ym., 2000, s. 

291) 

 

Järjestelmän toimittajaa ja ulkoisia konsultteja tulee käyttää yrityksen sisäisten 

henkilöiden johdon ja valvonnan alla. Konsultit täyttävät erinomaisesti hetkittäisiä 

tarpeita ja heidän roolinsa on tuoda osaamista yritykseen. (Wilcocks ym., 2000, s. 37) 

Yhteistyö ulkoisten toimittajien ja konsulttien kanssa on oltava sujuvaa, jotta yritys 

selviytyy ohjelmiston kehittämisestä, testauksesta ja vikojen etsinnästä. (Motwani ym., 

2005, s. 541) Tiedonkulusta on myös sovittava ja pyrittävä löytämään yhteinen sanasto 

konsulttien ja yrityksen työntekijöiden välillä. (Skok ym., 2001, s. 192) 

 

Perustietojen kerääminen 

 

Perustietojen keräämiseen kuuluu nykyisten liiketoimintaprosessien määrittäminen ja 

uudelleen suunnittelu, liiketoimintaprosessien ja toiminnanohjausjärjestelmän 

toiminnallisuuksien yhteensovittaminen sekä projektiryhmän kouluttaminen. Samalla 

myös asennetaan itse toiminnanohjausjärjestelmä. (Parr ym., 2000, s. 291-292) 

 

Toiminnanohjausjärjestelmän prosessien ymmärtäminen ja yrityksen omien prosessien 

uudelleen suunnittelu pitäisi olla projektin johtamisen perustana, jotta selviydytään 

implementoinnin aikana esiintyvistä ongelmista. Jatkossa tämä johtaa kehitykselle 
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suotuisaan ilmapiiriin yrityksen johdossa, prosessien kehittymiseen ja lopulta yrityksen 

suorituskyvyn paranemiseen. (Ho ym., 2004, s. 248) 

 

ERP-järjestelmät mukautuvat useimpiin tarpeisiin järjestelmään konfiguroitavien 

parametrien avulla. Järjestelmissä on kuitenkin sisäänrakennettuna tietty peruskaava eri 

prosessien suorittamisesta. Nämä saattavat sotia yrityksen prosesseja vastaan ja 

yrityksessä on päätettävä, että kumpia muutetaan. Yrityksen on välillä vaikeata muuttaa 

prosessejaan, mutta tämä on välttämätöntä, mikäli halutaan välttää järjestelmän 

räätälöintiä. Prosessit on myös standardoitava yrityksen sisällä. (Ross, 1999, s. 66) 

Pitää muistaa, että pelkkä uudelleen suunnittelu ei riitä. Uudet prosessit ja mahdolliset 

muutokset organisaatiossa ja johtamismenetelmissä pitää tehdä myös työntekijöille 

selväksi. Tämä vaatii yrityksen johdolta selvää suunnitelmaa ja hyvää toteutusta 

muutosten johtamisessa, jotta organisaatio pystyy muuttumaan haluttuun suuntaan. 

Johdon ei tule käyttää tiukkaa uusien toimintatapojen sanelupolitiikkaa, vaan tilaa on 

jätettävä keskustelulle ennen lopullisten toimintatapojen lukkoon lyömistä. (Ho ym., 

2004, s. 246-247) 

 

Järjestelmän toiminnallisuuksien suunnittelu, konfigurointi ja testaus 

 

Suunnitteluvaihe pitää sisällään yleisen tason suunnittelun, jonka kautta siirrytään 

yksityiskohtaiseen toimintojen suunnitteluun loppukäyttäjiä jatkuvasti kuunnellen. 

Lopulta järjestelmässä suoritettavista toiminnoista on perusmalli, josta käydään 

keskustelua käyttäjien kanssa. (Parr ym., 2000, s. 292) 

 

Tässä vaiheessa ulkoisten konsulttien rooli on tärkeä, koska he kouluttavat ja ohjeistavat 

yrityksen työntekijät. Tähän vaiheeseen on panostettava suurimmat koulutusinvestoinnit, 

jotta yrityksen työntekijät selviytyvät järjestelmän asetusten määrittelystä ja samalla 

keräävät äärettömän tärkeätä osaamista yrityksen sisälle. (Motwani ym., 2005, s. 540) 

 

Toiminnanohjausjärjestelmä harvoin tyydyttää kaikki yrityksen tarpeet halutulla tavalla. 

Tällöin joudutaan ottamaan käyttöön muita erillisiä sovelluksia tai linkittämään jokin 

sovellus toimimaan yhdessä ERP:n kanssa. Mahdollisuutena on myös 

toiminnanohjausjärjestelmän räätälöinti, mutta riskinä on yleensä räätälöinnin kaikkien 
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vaikutusten arvioimisen vaikeus. Liiallinen räätälöinti saattaa myös tehdä järjestelmän 

ylläpidon vaikeammaksi, kun esimerkiksi automaattisia päivityksiä ei voida enää 

käyttää. (Ho ym., 2004, s. 242) 

 

Toiminnallisuuksien suunnitteluun tarvitaan, tietoteknisen osaamisen lisäksi, 

ymmärrystä yrityksen liiketoiminnasta. Useimmiten järjestelmän kehittäjiltä puuttuu 

ymmärrys liiketoiminnan luonteesta. Samaan aikaan liiketoiminnan edustajilta puuttuu 

ymmärrys järjestelmistä, ja usein nämä kaksi tahoa puhuvat kaiken lisäksi hieman eri 

kieltä. Projektissa kohdataan usein ongelmia, mikäli järjestelmän kehittäjät ottavat liikaa 

vapauksia ja toimivat liian oma-aloitteisesti. Ihanteellisessa tilanteessa järjestelmän 

kehittäjällä on käytännön kokemusta liiketoiminnasta, jolloin hänellä on hyvä 

kokonaiskuva sekä yrityksen toiminnasta, että käyttöön otettavasta ohjelmasta. (Skok 

ym., 2001, s. 193-194) 

 

Suunnittelun jälkeen on kehitettävä lopullinen järjestelmän konfiguraatio, luotava 

liittymät muihin järjestelmiin sekä muodostettavat tarvittavat raportit. Nämä kaikki on 

testattava ja todettava toimiviksi. Tämän jälkeen loppukäyttäjät suorittavat järjestelmän 

lopullisen testauksen. (Parr ym., 2000, s. 292) 

 

Mitään järjestelmää ei voida ottaa käyttöön ilman testausta. Testaus jää yleensä 

tiukkojen aikataulujen johdosta liian vähäiseksi, ja virheitä joudutaan korjaamaan 

käyttöönoton jälkeen. Järjestelmän testaamiseen on luotava oma suunnitelmansa, jotta 

voidaan varmistua kaikkien osien toimivuudesta. Testaus pitää sisällään kaikkien 

toiminnallisuuksien ja mahdollisten järjestelmän räätälöintien läpikäymisen yrityksen 

oikealla datalla valmiiksi suunniteltujen testitapausten avulla. (Romeo, 2001, s. 56) 

 

Käyttöönotto 

 

Käyttöönotto sisältää loppukäyttäjäkoulutuksen ja käyttäjätuen lisäksi järjestelmän 

käyttöön liittyvät tekniset vaatimukset, kuten tietokoneiden ja ohjelmistojen 

asentamisen. (Parr ym., 2000, s. 292) 
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Loppukäyttäjille on annettava koulutusta ja heille on kerrottava kuinka uusi järjestelmä 

tulee vaikuttamaan heidän työhönsä ja yrityksen toimintatapoihin. Viestinviejä tulee 

varmasti kokemaan vastustusta. (Ross, 1999, s. 67) 

 

Romeon (2001, s. 52) mielestä loppukäyttäjien koulutus pitäisi ulkoistaa erilliselle 

koulutukseen erikoistuneelle yritykselle, koska hänen mielestään he tuntevat 

ongelmakohdat monimutkaisten toiminnanohjausjärjestelmien koulutuksessa. Parr ym. 

(2000, s. 301) kuitenkin pitää välttämättömänä, että koulutukset pidetään yrityksen 

omien henkilöiden voimin. Tällöin myös käyttäjät saadaan paremmin hyväksymään uusi 

järjestelmä. 

 

Ulkoiset kouluttajat ainoastaan kouluttavat ohjelman ominaisuudet, mutta he eivät 

välttämättä tiedä yrityksen liiketoiminnasta tarpeeksi, jotta voisivat kiinnittää 

koulutettavien huomion oikeisiin asioihin. Koulutuksen aikana myös aina herää 

keskustelua liiketoimintaprosesseista ja ainoastaan kanssatyöntekijällä on valmiudet 

vastata tällaisiin kysymyksiin. 

 

Ho ym.:n (2004, s. 247) mielestä pääkäyttäjien tehtävä on siirtää asiaankuuluva tieto ja 

osaaminen kanssatyöntekijöille. Näin uudet prosessit ja toiminnot saadaan parhaiten ja 

pienimmällä vastarinnalla loppukäyttäjien tietoon. Tarkoituksena myös on, että 

loppukäyttäjät tietävät voivansa luottaa pääkäyttäjien apuun ongelmatilanteissa. Näin 

saavutetaan tehokas ja vuorovaikutteinen oppimisen ilmapiiri ja epävirallinen kanava 

tiedon siirtymiseen projektiryhmältä loppukäyttäjille. 

 

Uuden järjestelmän käyttöönotto aiheuttaa aina vastustusta. Liiketoimintaprosessien 

muuttuessa vanhat toimintatavat joudutaan miettimään uudestaan ja ihmisten 

toimenkuvat saattavat muuttua, jolloin he voivat tuntea asemansa uhatuksi. 

Muutosvastarinta on voitettavissa vahvalla ylimmän johdon tuella, osoittamalla 

työntekijöille heidän uudet tehtävänsä ja paikkansa prosessissa sekä kattavalla ja hyvällä 

koulutuksella. Pääkäyttäjien aktiivisuus epävirallisessa roolissaan uuden järjestelmän 

puolesta puhujina on erittäin tärkeä. Se on omiaan vähentämään vastustusta ja 

mahdollistaa muutoksiin suotuisan ilmapiirin syntymisen. (Ross, 1999, s. 68 & Ho ym., 

2004, s. 242-243 & 246) 
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3.3.3 Toiminnan vakauttaminen sekä liiketoiminnan ja ERP-
järjestelmän kehittyminen 

 

Heti uuden järjestelmän käyttöönoton jälkeen yrityksen suorituskyky todennäköisesti 

heikkenee. Yleensä tämä suorituskyvyn lasku kestää 4-12 kuukautta. (Ross, 1999, s. 67) 

Tämän vaiheen aikana käyttäjät ymmärtävät, hyväksyvät ja lopulta ottavat uuden 

järjestelmän omakseen. Vaiheen edistymistä voidaan seurata mm. käyttäjätukeen 

tulleiden tukipyyntöjen määrällä. (Berchet ym., 2005, s. 592) 

 

Toiminnan vakauttamisen aikana yrityksen prosessit on viimeistään saatava suunnitellun 

mukaisiksi ja yrityksen käyttämä data eheäksi. Myös käyttäjät on saatava tutuiksi uuden 

ympäristön ja uusien prosessien kanssa. Aikaa menee myös järjestelmässä havaittujen 

virheiden korjaamiseen. (Ross, 1999, s. 67) 

 

Käyttöönoton jälkeen järjestelmän jatkuva valvonta on erittäin tärkeätä. On 

varmistuttava siitä, että järjestelmää käytetään, ja käyttö tapahtuu suunnitelmien 

mukaisesti. (Romeo, 2001, s. 56) Samalla todellisista prosesseista syntyy lopullinen 

kuva ja tällöin niistä on helpompi tarjota hyödyllistä informaatiota ja raportteja 

organisaatiolle. (Ross, 1999, s. 67) 

 

Useissa yrityksissä liiketoimintaprosessien varsinainen kehittyminen ajoittuu 

valitettavan usein vasta toiminnan vakauttamisen jälkeiseen aikaan. Tästä ajanjaksosta 

käytetään tässä tutkimuksessa termiä liiketoiminnan kehittyminen. Uusi järjestelmä 

usein otetaan käyttöön mukaillen edelleen vanhoja liiketoimintaprosesseja, koska 

halutaan varmistua, että järjestelmä ei ainakaan häiritse liiketoimintaa eikä haluta 

myöskään häiritä loppukäyttäjiä liikaa. Tällöin järjestelmää usein käytetään eri tavalla 

kuin mihin se on suunniteltu ja joitakin työvaiheita voidaan joutua suorittamaan 

järjestelmän ulkopuolella. Pääkäyttäjien pitää havaita nämä tehottomat prosessit ja 

aloittaa toimet toiminnan tehostamiseksi. (Berchet ym. 2005, s. 592) 

 

Suoraan mitattavia uuden järjestelmän avulla saavutettavia liiketoiminnan suorituskyvyn 

parannuksia voivat olla esimerkiksi varastojen pienentyminen, parempi toimitusvarmuus 

ja pienemmät kuljetuskustannukset. Vaikeammin mitattavaa kehitystä voidaan havaita 
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muun muassa parantuneessa järjestelmätuessa, yrityksen valmiudessa sopeutua 

muutoksiin ja järjestelmän toimintavarmuudessa. (Ross, 1999, s. 67) Jälleen on 

muistettava, että toiminnanohjausjärjestelmä yksinään ei tuo näitä parannuksia. 

Yrityksen prosessien on kehityttävä, ja ERP-järjestelmä ainoastaan mahdollistaa nämä 

kehitysaskeleet. 

 

Kun liiketoimintaa on saatu kehitettyä uuden järjestelmän tukemana, tulevat järjestelmän 

rajat jossain vaiheessa vastaan. Silloin itse toiminnanohjausjärjestelmältä vaaditaan 

kehitysaskeleita. Järjestelmää kehitetään normaalisti lisäämällä uusia toiminnallisuuksia 

ja ottamalla uusia moduuleja käyttöön. Muita kehittämiskohteita ovat esimerkiksi 

viivakoodien käyttö varastossa, organisaatioiden välinen tiedonsiirto ja myynnin 

automatisointi. (Ross, 1999, s. 67) 

 

Tässä vaiheessa pääkäyttäjät hallitsevat oman alansa ohjelmistot ja tietävät niiden 

vahvuudet ja heikkoudet. Heidän on pystyttävä ehdottamaan parannuksia 

toiminnanohjausjärjestelmään ja toimintaprosesseihin. Näiden parannusten tarkoituksena 

on kehittää järjestelmän käyttöä helpommaksi ja nopeammaksi, vähentää järjestelmän 

ulkopuolisten ohjelmien määrää sekä tarjota paremmat mahdollisuudet raportoinnin 

kehittämiseen. (Berchet ym. 2005, s. 592) 

 

Järjestelmän kehittymiseksi luetaan myös uusien ohjelmaversioiden käyttöönotto. 

(Berchet ym. 2005, s. 593) Projekteina nämä ovat huomattavasti raskaampia kuin muut 

kehitysprojektit ja luonteeltaan lähempänä varsinaista ERP-järjestelmän 

käyttöönottoprojektia kuin kehitysprojektia. 

 

3.4 Toiminnanohjausjärjestelmän implementoinnin riskit 

 

Harris (2003, s. 29-31) nostaa projektin suurimmiksi riskeiksi huonon valmistautumisen 

ja suunnittelun, ylioptimistiset suunnitelmat, muutosvastarinnan, loppukäyttäjien 

huomioimatta jättämisen, pidemmän aikavälin vision puuttumisen, ja projektissa 

aikaisemmin tapahtuneiden virheiden kieltämisen sekä korjaamatta jättämisen, jonka 

takia alkuperäisten tavoitteiden saavuttaminen muuttuu lähes mahdottomaksi. 
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Ho ym.:n (2004, s. 235) puolestaan listaa muiden kirjoittajien havaitsemia yksittäisiä 

syitä ERP-projektin epäonnistumiselle. Nämä yksittäiset seikat voidaan nähdä syiksi 

Harrisin riskeihin: 

 

- Riittämättömät resurssit 

- Ylimmän johdon tuen puute 

- Riittämätön uuden järjestelmän tunnetuksi tekeminen 

- Ongelmat liiketoimintaprosessien uudelleen suunnittelussa 

- Ongelmat ulkopuolisten konsulttien ja toimittajien kanssa 

- Koulutuksen epäonnistuminen 

- Järjestelmän räätälöinti 

 

Käytännössä suurin osa ERP-järjestelmän riskeistä konkretisoituu vasta käyttöönoton 

jälkeen (projektin kolme viimeistä vaihetta). Toimintaa vakautettaessa käyttäjät eivät 

täysin luota uuteen järjestelmään eivätkä ymmärrä sen toimintaa. Mikäli käyttäjät eivät 

tässä tilanteessa saa tukea riittävästi ja riittävän nopeasti, he kehittävät omia 

vaihtoehtoisia ratkaisuja hoitaa tehtävänsä. Yleensä tämä tarkoittaa itse luotuja Excel-

taulukoita tai Access-tietokantoja, joissa käyttäjät hoitavat jonkun osan päivittäisistä 

tehtävistään. Näin ei saa tapahtua, koska jos tieto ei ole toiminnanohjausjärjestelmässä, 

vaan yhden käyttäjän Excel-tiedostossa, tietoa ei ole käytännössä missään. Tämä 

katkaisee prosessin ja vaikeuttaa sen seurantaa. (Berchet ym., 2005, s.594) 

 

Kun järjestelmää kehitetään vastaamaan niihin tarpeisiin, joita se ei tällä hetkellä täytä, 

toteutetaan helposti monia pieniä ohjelmamuutoksia tai kokonaan 

toiminnanohjausjärjestelmän ulkopuolisia ohjelmia. Näiden hallinta käy vaikeaksi 

viimeistään silloin, kun ERP-järjestelmä päivitetään uuteen versioon. (Berchet ym., 

2005, s.594) 

 

Yritettäessä kehittää liiketoimintaa uuden järjestelmän tukemana, on olemassa riski, että 

käyttäjät näkevät systeemin ainoastaan staattisena raportointityökaluna, vaikka 

järjestelmän pitäisi olla päätöksenteon tukena ja mahdollistaa prosessien reaaliaikainen 

valvonta. (Berchet ym., 2005, s.594) 
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3.5 Toiminnanohjausjärjestelmä johdon järjestelmänä 

 

Toiminnanohjausjärjestelmiä pidetään usein johdon järjestelminä ja nykyään niitä myös 

markkinoidaan yrityksen johdolle. Yrityksen johdolla ei välttämättä ole selvää kuvaa 

siitä mitä he järjestelmiltä haluavat, mutta heille markkinoidaan yhteisen tietokannan 

etuja, liiketoimintaprosessien ja yrityksen suorituskyvyn kehittymistä sekä 

seurattavuuden paranemista. 

 

ERP-järjestelmät noudattavat tiettyä logiikkaa. Tämä voidaan nähdä etuna, mikäli yritys 

pystyy miettimään prosessejaan uudestaan. Välttämättä yrityksen vanha toimintatapa, 

jota uusi järjestelmä ei kunnolla tue, ei ole se tehokkain. (Berchet ym., 2005, s.589) 

 

Toiminnanohjausjärjestelmän yhtenä tarkoituksena on tuoda kurinalaisuutta yritykseen 

yhteisten prosessien muodossa. Yhtenäisen yrityksen pitäisi pystyä paremmin 

vastaamaan muuttuviin olosuhteisiin. Ongelmana on, että yksittäiset työntekijät eivät 

aina pysty näkemään yrityksen kokonaisetua vaan saattavat kokea uuden järjestelmän 

heidän työntekoaan rajoittavana tekijänä. (Ross, 1999, s. 68) 

 

Yrityksen käyttämät prosessit pitäisi pystyä vakiinnuttamaan ja seurata, että prosessit 

ovat yhteneviä ERP-systeemin vastaavien kanssa. Tämän jälkeen voidaan luoda 

yksinkertaisia suorituskyvyn mittareita, jotta saadaan vakiintuneet prosessit 

mahdollisimman tehokkaiksi. (Berchet ym., 2005, s.596) 

 

Yhtenäiset prosessit ja yksi yhteinen järjestelmä tuovat mukanaan luotettavan, 

yhtenäisen, reaaliaikaisen ja jäljitettävän datan. Tämä mahdollistaa aivan uudenlaisen 

raportoinnin ja esimerkiksi asiakkaiden ja toimittajien seurannan. (Berchet ym., 2005, 

s.593) 

 

Johdon tuki ja projektin menestystekijät 

 

Kirjallisuudessa vallitsee yksimielisyys siitä, että ylimmän johdon tuki on projektin 

menestyksen kannalta äärimmäisen tärkeä asia. (esim. Parr ym. 2000, s. 293, Berchet 
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ym., 2005, s.590) Johdon tuki toimii katalyyttinä myös muiden menestystekijöiden 

syntymiselle. 

 

Tutkimukset osoittavat, että ERP-projekti tarvitsee ylimmän johdon edustajan 

projektinomistajaksi. (Wilcocks ym., 2000, s. 36) Projekti tarvitsee ylimmältä johdolta 

vahvaa sitoutumista ja osallistumista, koska muuten liiketoimintaprosessien uudelleen 

suunnittelu on mahdotonta. Ylimmän johdon edustajien, jotka osallistuvat projektiin, 

tulisi ymmärtää jossain määrin toiminnanohjausjärjestelmiä, sitoutua muutoksiin ja 

vaatia selviä ja konkreettisia tuloksia sekä seurata näiden syntymistä. (Ho ym., 2004, s. 

247) 

 

Gouldin (2005, s.44) artikkelissa Dave Van Noord, Infor Global Solutions yrityksen 

tuotekehitysosaston varatoimitusjohtaja, kerää oleelliset ERP-projektin menestystekijät 

yhteen: hyvä ja yhtenäinen projektinhallinta sekä projektiryhmä, yrityksen sisäiset 

koulutukset implementoinnin aikana, johdolla omistajuus ja sitoutuminen projektiin sekä 

rajoitettu ERP-järjestelmän räätälöinti. Brown (2004, s. 83-84) lisää tähän listaan vielä 

projektin dokumentoinnin, liiketoiminnan yksiköiden osallistumisen ja uuteen 

järjestelmään syötettävän perustiedon laadun. Näitä asioita voi pitää ainoastaan 

vähimmäisvaatimuksena onnistuneelle projektille, mutta ne ovat hyvä lähtökohta. 

 

Skok ym. (2001, s. 192) painottavat, että yrityksen käyttämät kannustimet on 

suunniteltava niin, että ne tukevat projektin toteutumista. Näin pyritään pitämään 

projektiin liittyvät avainhenkilöt yrityksen sisällä. Myös osa ylimmän johdon 

kannustimista olisi sidottava käynnissä olevaan ERP-projektiin. Tällä edesautetaan 

ylimmän johdon tukea ja kiinnostusta projektia kohtaan. 

 

Wu ym. (2006, s. 886) löytävät viisi kriittistä tekijää sille, että loppukäyttäjät hyväksyvät 

uuden järjestelmän: koulutus, järjestelmän ymmärtäminen, osallistuminen 

implementointiin, ylimmän johdon sitoutuminen ja dokumentointi. Koska loppukäyttäjät 

viime kädessä työnteollaan määrittelevät onnistuneen ERP-projektin, vaikuttavat nämä 

asiat suoraan projektin tuloksiin. 
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Wu ym., (2006, s. 883 & 891) toteavatkin, että käyttöönoton tuloksia on vaikea mitata 

rahallisesti koska muuttujia on niin paljon. Tästä syystä heidän mielestään projektin 

menestystä olisi mitattava loppukäyttäjien tyytyväisyydellä. He määrittelevät kolme 

tekijää, jotka vaikuttavat tyytyväisyyteen: ERP-projektitiimi ja käyttäjätuki, käytettävä 

sovellus sekä loppukäyttäjien osaaminen ja osallistuminen. 
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4 Loppukäyttäjä 
 

Kirjallisuudessa painotetaan käyttäjien osallistumisen merkitystä 

tietojärjestelmäprojektien menestykseen. Loppukäyttäjien osallistuminen vaikuttaa 

positiivisesti järjestelmän hyväksyntään ja kehitystyön tehokkuuteen. Varsinkin suurissa 

ERP-projekteissa käyttöönotto on erittäin vaikeata ilman loppukäyttäjien sitoutumista. 

(Wang ym., 2006, s. 236) 

 

Hunton ym. (1997, s. 810-811) havaitsivat tutkimuksessaan loppukäyttäjien 

huomioimisesta järjestelmää kehitettäessä, että pelkästään loppukäyttäjien 

osallistuminen järjestelmän syöttöruutujen suunnitteluun paransi heidän tehokkuuttaan ja 

osallistumistaan projektiin. Tätä kautta myös uusi järjestelmä otettiin paremmin vastaan. 

 

Toiminnanohjausjärjestelmäprojekti on tekniseltä luonteeltaan hyvin rajoittunut, koska 

projektin lopputulos saavutetaan järjestelmän perusohjelmilla. Tästä huolimatta Kawalek 

ym. (2002, s. 19) pitävät loppukäyttäjien osallistumista projektiin kriittisenä tekijänä 

menestyksen kannalta. Loppukäyttäjät tuovat projektiin kriittistä tietoa, jonka perusteella 

järjestelmää joko konfiguroidaan tai muutetaan liiketoimintaprosesseja. Pyrkimys 

standardin mukaisen järjestelmän käyttöönottoon onkin mahdoton tehtävä, mikäli tätä ei 

tehdä yhteistyössä loppukäyttäjien kanssa heidän ongelmiaan ja tarpeitaan arvostaen. 

 

Jotta pystytään saavuttamaan ERP-projektin tavoitteet kokonaisuudessaan, ja hiomaan 

yrityksen toimintatapoja, organisaation oppimisessa ja uuden tiedon sisäistämisessä on 

päästävä sille tasolle, että pystytään luomaan myös jotain uutta. Tämä on välttämätöntä, 

koska yrityksen prosessien uudelleen suunnittelu on monimutkainen ja 

poikkiorganisationaalinen tehtävä. Ilman loppukäyttäjien ja johdon sitoutumista tehtävä 

on lähestulkoon mahdoton. (Wang ym., 2006, s. 236-237) Liian usein yrityksen 

prosessien uudelleen suunnittelu tehdään konsulttien johdolla ja liian vähäisellä määrällä 

yrityksen omia työntekijöitä. (Wang ym., 2006, s. 241) 
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4.1 Järjestelmän tekeminen tutuksi 

 

Yleisesti ERP-projekteissa loppukäyttäjien koulutus ja järjestelmään tutustuttaminen 

luetaan yhdeksi asiaksi. Koulutuksen tarkoituksena on kuitenkin ainoastaan opettaa 

kuinka käytännön työvaiheet suoritetaan uudessa järjestelmässä. Järjestelmään 

tutustuttamisen pitäisi puolestaan sisältää yleisiä toiminnanohjausjärjestelmiin ja 

projektiin liittyviä käsitteitä. (Chian-Son, 2005, s. 119) Chian-Son (2005, s. 124-125) 

mielestä järjestelmään tutustuttaminen pitääkin eriyttää koulutuksesta. Hänen mukaansa 

onnistuneella järjestelmään tutustuttamisella on jopa suurempi merkitys projektin 

lopputulokseen kuin puhtaalla koulutuksella. 

 

Järjestelmään tutustuttamisen yhteydessä työntekijöille pitäisi kertoa ainakin se, kuinka 

uusi järjestelmä vaikuttaa yksittäisten työntekijöiden työntekoon ja heidän 

tehokkuuteensa, miksi ja millä tavalla liiketoimintaprosesseja suunnitellaan uudelleen, 

kuinka tärkeätä liiketoimintaprosessien uudelleen suunnittelu on, miten järjestelmän 

käyttöönoton yhteydessä syntyneet ongelmat ratkaistaan ja mitä työntekijöiltä odotetaan 

käyttöönoton aikana ja sen jälkeen.  (Chian-Son, 2005, s. 119-122) Tutustuttamista voi 

edelleen tehostaa käyttämällä käytännön esimerkkejä. Näitä samoja esimerkkejä voidaan 

hyödyntää myöhemmin myös varsinaisissa koulutuksissa. (Chian-Son, 2005, 125-126) 

 

Tavallisella työntekijällä ei ole mitään käsitystä toiminnanohjausjärjestelmäprojektin 

luonteesta. Ainoa keino saada loppukäyttäjät esittämään varteenotettavia ideoita ja 

nostamaan esille heitä koskettavia asioita onkin heidän tutustuttaminen uuteen 

järjestelmään. Heitä on rohkaistava uudenlaiseen ajattelutapaan ja ERP-järjestelmän 

oppimisprosessiin. (Kawalek ym., 2002, s. 18) 

 

4.2 Loppukäyttäjien taidot ja tietämys 

 

Leonard (2005, s. 153) käyttää termiä kypsyys (maturity) kuvaamaan sitä, kuinka paljon 

yrityksen johdolla ja työntekijöillä on kokemusta ja tietämystä käsillä olevaan projektiin 

liittyen. Tietojärjestelmäprojektin luonteen ja monimutkaisuuden huomioon ottaen, 
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projektin eri vaiheissa tarvitaan tiettyjä taitoja sekä osaamista projektiryhmän kaikilta 

jäseniltä. Tämän perusteella määritellään projektiin osallistujilta vaadittava kypsyystaso, 

jotta projekti saadaan suoritettua. 

 

Järjestelmän loppukäyttäjän kypsyystaso voidaan määritellä sen mukaan kuinka 

riippuvainen hän on IT-ammattilaisten tuesta ja palveluista. Tähän vaikuttavat 

loppukäyttäjän taidot, vastuut ja koulutustarve. (Leonard, 2005, s. 153) Mikäli 

loppukäyttäjä on vahvasti riippuvainen IT-osaston palveluista, katsotaan hänellä olevan 

matala kypsyystaso eikä hänen oleteta omaavan mitään erityisiä teknisiä taitoja tai 

tietämystä. Korkean kypsyystason loppukäyttäjät pystyvät ratkaisemaan ongelmia 

itsenäisesti ja heidän myös oletetaan omaavan tietyn tasoiset tekniset taidot. (Leonard, 

2005, s. 154-155) 

 

Loppukäyttäjien kypsyystasot on arvioitava, jotta voidaan luoda projektiryhmä, joka on 

taidoiltaan kykenevä suoriutumaan annetusta projektista. Loppukäyttäjien määrä ja 

heidän kypsyytensä vaikuttavat projektiryhmän koostumukseen ja IT-ammattilaisten 

tarpeeseen. (Leonard, 2005, s. 153) Tämä vaikuttaa edelleen projektin luonteeseen ja 

toteutustapaan. Projektipäällikön on luotava oikeanlaiset suhteet loppukäyttäjien ja IT-

ammattilaisten välille. Tiettyjä loppukäyttäjiä ei saa jättää yksin ongelmiensa kanssa, 

mutta joillekin voi ja pitää antaa mahdollisuus toteuttaa itseään. Oikeanlaisten suhteiden 

luominen kannustaa yhteistyöhän ja luo tehokkaan kommunikoinnin ilmapiirin. 

(Leonard, 2005, s. 156-157) 

 

Loppukäyttäjien kypsyystasoon perustuva tasapaino liiketoiminnan ja IT-osaston välillä 

on välttämätön, jotta käytettävistä teknologioista saadaan paras mahdollinen hyöty. 

Projektipäällikön on huomioitava loppukäyttäjien kypsyystaso suunnitteluvaiheessa, 

jotta heidän panoksensa projektin tavoitteiden saavuttamisessa olisi mahdollisimman 

suuri. (Leonard, 2005, s. 157) 
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4.3 Loppukäyttäjien osallistuminen projektiin 

 

Loppukäyttäjien osallistuminen tuo projektiin tietämystä heidän erikoistarpeistaan. 

Nämä tarpeet joko tyydytetään järjestelmän konfiguroinnilla tai pyritään muuttamaan 

heidän käytäntöjään. Nämä tilanteet tulevat erityisesti vastaan projekteissa, joissa 

järjestelmä otetaan käyttöön useilla maantieteellisillä alueilla. (Kawalek ym., 2002, s. 

18) 

 

Loppukäyttäjien tarpeet tutkitaan projektitiimin toimesta. Projektin johto päättää mitkä 

tarpeet tyydytetään. Vaikka loppukäyttäjiä kuunnellaan, lopullinen päätösvalta 

ehdotettuihin muutoksiin on joka tapauksessa projektin johdolla. (Kawalek ym., 2002, s. 

18) 

 

Loppukäyttäjien on pystyttävä luottamaan siihen, että projektiryhmä pystyy tarjoamaan 

heidän kaikkiin ongelmiinsa jonkinlaisen ratkaisun. Loppukäyttäjiä on siis kuunneltava. 

Erityisesti tämä nousee esiin projekteissa, joissa on useita käyttöönottoja 

maantieteellisesti eri paikoissa. Käyttäjille ei saa jäädä tunnetta, että projektiryhmä 

ainoastaan tulee ja toistaa käyttöönoton samalla kaavalla kuin edellisissä kohteissa. 

(Kawalek ym., 2002, s. 20-21) 

 

4.4 Projektiryhmän yhteistyö ja sitoutuminen 

 

Mikäli toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotolla halutaan saavuttaa todellista 

kehitystä yrityksen toiminnassa, on käyttöönoton oltava käyttäjälähtöinen. 

Poikkifunktionaalinen ryhmätyö, jossa projektiryhmä kommunikoi keskenään sujuvasti 

ja omaa yhteiset tavoitteet, luo edellytykset riittävän tietotaidon rakentamiseen yrityksen 

sisälle. Tällöin projektin riskit pienenevät, kun yrityksen sisäinen tietotaito mahdollistaa 

omien IT-spesialisten käyttämisen kehitystehtävissä, mutta helpottaa myös kehityksen 

ulkoistamista, koska kehityksen valvonta pysyy osaavien omien työntekijöiden hallussa. 

(Wilcocks ym., 2000, s. 36) 
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Ryhmän yhteistyö on vahvempaa, kun loppukäyttäjät osoittavat todellista halua 

osallistua ryhmän toimintaan. Halu osallistua ja sitoutuminen oppimiseen luovat 

edellytykset ryhmän yhtenäisyydelle toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotossa. 

(Wang ym., 2006, s. 236-237) Yhtenäinen ryhmä pystyy saavuttamaan tavoitteensa 

paremmin, koska ryhmän jäsenet tuntevat toisensa ja ovat motivoituneita suorittamaan 

tehtävänsä. (Wang ym., 2006, s. 241) Erittäin tärkeää myös on, että osallistujien 

henkilökohtaiset tavoitteet ovat yhdensuuntaisia projektin ja organisaation tavoitteiden 

kanssa.  (Wang ym., 2006, s. 236) 

 

4.5 Loppukäyttäjien osallistumisen vaikutukset projektin 

lopputulokseen 

 

Chian-Son (2005) pyrki tutkimuksessaan löytämään syy-seuraus suhteita jo 

käyttöönotetun toiminnanohjausjärjestelmän tehokkaaseen käyttöön. Hänen mukaansa 

perusta käytössä olevan järjestelmän tehokkaalle käytölle luodaan varsinaisen 

käyttöönottoprojektin aikana. Peruspilareina menestykseen ovat johdon vankkumaton 

tuki ja projektiin osallistuvan IT-päällikön johtamistaidot sekä liiketoimintaosaaminen. 

Näistä seuraa myönteinen asenne liiketoimintaprosessien uudelleen suunnitteluun ja 

vähäinen muutosvastarinta. Nämä mahdollistavat käyttäjien osallistumisen projektiin, 

järjestelmän tekemisen tutuksi käyttäjille, tehokkaan yhteistyön konsulttien kanssa sekä 

vähäiset muutokset projektin sisältöön projektin aikana. Näiden kautta yrityksen pitäisi 

saavuttaa järjestelmän käyttöönotolla hakemansa tulokset. (Chian-Son, 2005, s. 128-129) 

Tästä syiden ja seurauksien listasta voidaan havaita, että kunhan perusta tehokkaalle 

projektin läpiviennille on luotu johdon toimesta, nousevat loppukäyttäjät suureen arvoon 

projektin varsinaisen menestyksen kannalta. Uuden järjestelmän hyödyt saadaan esiin 

ainoastaan, mikäli käyttäjät todella käyttävät järjestelmää kuten on suunniteltu. 

 

Chian-Sonin (2005, s. 127) mukaan tarve järjestelmän räätälöintiin vähenee, mikäli 

henkilöstö on valmis liiketoimintaprosessien uudelleen suunnitteluun. Loppukäyttäjien 

aktiivinen osallistuminen projektin aikana vähentää muutostarpeita projektin sisältöön. 

Hänen mukaansa myös yhteistyö konsulttien kanssa on huomattavasti tehokkaampaa, 

kun henkilöstön muutosvastarinta on vähäistä. 
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Kawalek ym. (2002, s. 19-20) havaitsivat, että loppukäyttäjien osallistuminen projektiin 

vähensi muutosvastarintaa ja sai heidät vakuuttuneiksi uuden järjestelmän eduista. 

Vaikka heidän kaikkia tarpeita ei pystyttykään tyydyttämään aivan toivotulla tavalla, 

käyttäjät pystyivät ottamaan tämän tiedon paremmin vastaan, koska heitä oli kuunneltu 

ja he tiesivät jo etukäteen projektin luonteen.  

 

Suurin osa Berchet ym.:n (2005. s. 595- 596) mainitsemista ERP-systeemin käyttöön 

liittyvistä menestystekijöistä liittyy loppukäyttäjään. Tämä on luonnollista, koska hyödyt 

järjestelmästä saadaan, kun lopullinen käyttäjä hoitaa työnsä tehokkaammin uuden 

järjestelmän avulla. Projektitiimin jäsenten tavoitettavuus on erittäin tärkeätä läpi koko 

projektin. Käyttöönoton jälkeen pääkäyttäjien rooli muuttuu ratkaisevaksi, koska he 

edustavat edelleen projektiryhmää ja heidän pitää olla oman alueensa loppukäyttäjien 

tukena. Pääkäyttäjien pitää luottaa uuteen järjestelmään ja sen tuomiin hyötyihin.  Heillä 

pitää olla riittävät taidot järjestelmän käyttöön, jotta he saavat myös muut käyttäjät 

vakuuttuneiksi. Loppukäyttäjien koulutus ja yksinkertaiset, mutta kattavat käyttöohjeet 

ovat lähtökohta kaiken onnistumiselle. 

 

Ongelmat loppukäyttäjien vahvasta osallistumisesta projektiin 

 

Yleensä pelkona on, että loppukäyttäjät loputtomine tarpeineen ja vaatimuksineen ajavat 

projektin sivuraiteille, ja alkuperäinen tavoite standardin mukaisen järjestelmän 

käyttöönotosta vaarantuu. Tämä riski on laajalti tunnettu kirjallisuudessa. (Kawalek ym., 

2002, s. 20) Ratkaisu ongelmaan on tarkka tarpeiden kartoittaminen ja järjestelmän 

tekeminen tutuksi jo etukäteen. Kaikki tarpeet ja muutosehdotukset käsitellään ja 

lopullinen päätösvalta niiden toteuttamisesta on projektiryhmällä ja käytännössä sen 

johdolla. (Kawalek ym., 2002, s. 20) 

 

Projektiryhmään kuuluvat pääkäyttäjät tulevat aiheuttamaan ongelmia projektille, mikäli 

projektin johto ei ole osannut arvioida heidän kypsyystasoaan oikein. Pääkäyttäjien 

vahva osallistuminen voi hieman hidastaa projektin etenemistä, koska heidät pitää 

kouluttaa ja kokemattomuutensa johdosta he tekevät myös turhaa työtä ja virheitä. Tämä 

on kuitenkin nähtävä osana oppimisprosessia. 
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5 Projektimalli Konecranesin tarpeisiin 
 

5.1 Konecranesin toimintaympäristö ja organisaatiorakenne 

 

Konecranes on yksi maailman johtavista nostolaitevalmistajista. Konsernin vuoden 2006 

liikevaihto oli noin 1500 miljoonaa euroa. Yritys on jaettu kolmeen liiketoiminta-

alueeseen: kunnossapito, standardinostolaitteet ja raskasnostolaitteet. Kunnossapito on 

keskittynyt huoltamaan Konecranesin ja myös kilpailijoiden toimittamia malleja. 

Standardinostolaitteet toimittavat kevyempiin tarpeisiin standardoituja nostolaitteita. 

Raskasnostolaitteet toimittavat hyvinkin erilaisia raskaita nostolaitteita, jotka voidaan 

myös suunnitella täysin asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Raskasnostolaitteiden 

liiketoiminta perustuu projekteihin ja jokainen nosturitoimitus on oma projektinsa. 

 

Konecranes toimii vahvasti hajautuneilla markkinoilla. Itsenäisiä toimijoita on vielä tällä 

hetkellä paljon, ja yhdelläkään yrityksellä ei ole määräävää markkina-asemaa. 

Konecranes on viime aikoina kasvanut yrityksenä erittäin nopeasti. Kasvu on ollut sekä 

orgaanista että yritysostojen vauhdittamaa. On oletettavaa, että yritysostot jatkuvat myös 

tulevaisuudessa, ja tämä asettaa haasteita myös Konsernin tietohallinnolle. Uudet 

yritykset olisi saatava mahdollisimman nopeasti käyttämään yhteisiä järjestelmiä. 

 

Jokaisella liiketoiminta-alueella on käytössä oma toiminnanohjausjärjestelmä. Tämä 

tutkimus on tehty Konecranes Raskasnostolaitteille. Raskasnostolaitteilla on oma IT-

organisaatio, joka vastaa liiketoiminta-alueen liiketoimintajärjestelmistä. 

Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottoihin ja kehittämiseen yrityksellä on neljän 

hengen tiimi. 

 

Raskasnostolaitteilla on erittäin hyvä ja laaja osaaminen omasta 

toiminnanohjausjärjestelmästä yrityksen sisällä. Tästä syystä projektit voidaan vetää 

oman henkilöstön voimin ja ulkoisten konsulttien käyttö on pyritty minimoimaan. 

Konsultteja käytetään lähinnä vain eri maiden erikoistoiminnallisuuksien 

käyttöönottoon. Tässä tutkimuksessa ei käsitellä konsulttien roolia projekteissa, mutta 

 48   



 

yrityksen omat IT-organisaatioon kuuluvat henkilöt voidaan ajatella sisäisiksi 

konsulteiksi. 

 

Liiketoiminta-alueen toiminnanohjausjärjestelmä on tällä hetkellä käytössä Suomessa, 

Saksassa, Ranskassa, Isossa-Britanniassa ja Yhdysvalloissa. Jatkossa järjestelmä olisi 

saatava yrityksen Ruotsin, Itä-Euroopan sekä Aasian toimipisteisiin. Mikään ei osoita 

yrityksen kasvun pysähtymistä tulevaisuudessa, joten on hyvin todennäköistä, että uusia 

toimipisteitä ostetaan tai perustetaan tasaisesti myös tulevaisuudessa. Tämä tutkimus 

kuvaa projektimallia eri yksiköissä vedettäviin toiminnanohjausjärjestelmäprojekteihin. 

 

Konecranes Raskasnostolaitteiden organisaatio voidaan ajatella heikoksi 

matriisiorganisaatioksi. Yrityksen sisällä on varsin selvät osastorajat, mutta erilaisten 

projektien johdosta osa työntekijöistä on osana yhtä tai useampaa projektia. Heikoksi 

matriisin tekee se, että projektipäälliköt ja projektiin osallistuvien esimiehet eivät 

keskustele projektin jäsenten ajankäytöstä ja velvollisuuksista riittävästi. Projektin 

jäsenen varsinainen esimies ei ole välttämättä kiinnostunut alaisensa panoksesta jossain 

tietyssä projektissa. 

 

Aikaisemmin toteutettujen toiminnanohjausjärjestelmäprojektien läpivienti 

 

Mikäli mielletään IT-organisaatioon kuuluvat henkilöt yrityksen sisäisiksi konsulteiksi, 

voidaan Konecranesin ERP-projekteja pitää erittäin vahvasti konsulttivetoisina. 

Projektin kohteena olevan organisaation osallistuminen projektin etenemiseen on ollut 

hyvin rajallista ja tästä syystä organisaatioon ei ole jäänyt riittävästi osaamista ja 

ymmärrystä toiminnanohjausjärjestelmästä ja sen roolista Konecranesin 

liiketoiminnassa. 

 

Prosessinosturidivisioonan johtaja Kari Wallgren (2007) myöntää, että aikaisemmissa 

projekteissa ylimmän johdon tuki on ollut riittämätöntä, ja hän itse ei ole osoittanut 

suurtakaan mielenkiintoa niiden etenemistä kohtaan. Tämä on vaikuttanut eri yksiköiden 

johdon, eli maan paikallisen organisaation johdon, motivaatioon 

toiminnanohjausjärjestelmäprojekteja kohtaan. Projektien prioriteetti ei ole ollut riittävän 
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korkealla, eikä paikallisessa organisaatiossa kukaan ole ymmärtänyt järjestelmän 

kokonaishyötyjä konsernin näkökulmasta. 

 

Projektien läpivienti ei ole ollut suunnitelmallista, vaan projektipäälliköstä riippuen, 

projekteja on viety läpi hieman erilaisilla konsepteilla. Yhteistä näille kaikille 

projekteille on kuitenkin ollut riittämätön esitietojen hankinta, suunnittelu, valvonta ja 

johtaminen. Projekteja on toteuttanut osaava henkilöstö, joten suurilta epäonnistumisilta 

on vältytty, mutta projektien laatu kokonaisuudessaan ei ole ollut tyydyttävällä tasolla, 

koska usein eri yksiköissä järjestelmää ei ole käytetty tehokkaasti liiketoiminnan tukena. 

Joissakin toiminnoissa järjestelmän käyttö on lopetettu jopa kokonaan. 

 

Yhdestäkään aikaisemmin toteutetusta projektista ei ole syntynyt paikalliseen 

organisaatioon todellisia pääkäyttäjiä, jotka ymmärtäisivät käytettävästä järjestelmästä 

riittävästi tukeakseen muiden työskentelyä ja toiminnan kehittämistä. Tämä on 

kansainvälisessä organisaatiossa suuri ongelma, koska osaavat henkilöt ovat 

maantieteellisesti kaukana. Tästä johtuu suuri osa nykyisen toiminnanohjausjärjestelmän 

käyttöön ja kehitykseen liittyvistä ongelmista. 

 

5.2 ERP-projektin perustarpeet 

 

Jos tavoitteena on menestyksekäs toiminnanohjausjärjestelmäprojekti, on ennen 

projektin aloitusta perusasiat oltava kunnossa. Perustana kaikille muille 

menestystekijöille projektin aikana on ylimmän johdon tuki. Mikäli johdosta ei löydy 

omistajuutta projektille, se ei tule saavuttamaan riittävän korkeaa prioriteettia 

organisaation sisällä. Tästä syystä menestyksekkään projektin vetäminen on 

lähestulkoon mahdotonta. 

 

Ennen aloitusta on kerrottava projektiin osallistuville mitä ERP-projekti tarkoittaa 

käytännössä, ja mitä se tulee heiltä vaatimaan. Samalla heidät on saatava sitoutumaan 

projektiin. Samalla olisi hyvä pystyä nimeämään lopullinen projektiryhmä. 
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5.2.1 Johdon rooli 

 

Toiminnanohjausjärjestelmät on nähtävä myös johdon järjestelminä. Yhteinen 

järjestelmä tarjoaa yhtenäistä dataa, jonka hyödyntäminen avaa uusia mahdollisuuksia 

liiketoiminnan johtamiseen. Yhtenäisen datan saamisen edellytyksenä ovat 

organisaatiossa käytettävät yhteiset prosessit. Tämä saattaa olla ongelma 

kansainvälisessä organisaatiossa. 

 

Konecranesin raskasnostolaitteiden liiketoiminta-alueen tavoitteena on tulevaisuudessa 

saada yhteinen toiminnanohjausjärjestelmä kaikkiin yksiköihin. Tämä on suuri haaste 

voimakkaan laajentumisen johdosta. Kari Wallgren (2007) näkee tämän kuitenkin 

ensisijaisen tärkeänä asiana tulevaisuuden kilpailukyvyn kannalta. Hän haluaa rakentaa 

yhteisestä järjestelmästä kattavan benchmarking-työkalun. Yrityksen sisäisen 

suorituskyvyn vertailu ja laajan historiatiedon hallitseminen on erittäin tärkeätä 

projektityyppisessä liiketoiminnassa. Wallgren korostaa erityisesti sitä, että johdon pitää 

pystyä arvioimaan ja vertaamaan projektipäälliköiden esittämiä kustannusarvioita 

aikaisempiin vastaaviin projekteihin. Projektien välisellä vertailulla puolestaan pyritään 

löytämään mahdolliset liian suuret kustannukset. Kari Wallgren myös myöntää, että tällä 

hetkellä prosessit yrityksen sisällä eivät ole riittävän yhteneväiset, jotta 

toiminnanohjausjärjestelmästä saataisiin johdon kannalta kaikki hyöty irti. 

 

Wallgren (2007) näkee, että liiketoiminnan trendien hahmottamiseen ja näiden trendien 

mukaisen kehityksen johtamiseen tarvitaan yhtenäistä tietojärjestelmää ja sen tarjoamaa 

dataa. Päivittäisessä liiketoiminnassa toiminnanohjausjärjestelmän hyötyjä ovat 

projektien ennustettavuuden paraneminen, täsmälliset toimitukset asiakkaille ja 

kustannusten läpinäkyvyys. Kilpailu alalla tulee kiristymään tulevaisuudessa. ja 

todennäköisesti pahimmat kilpailijat tulevat Aasian maista. Konecranesin on tässä 

kilpailutilanteessa pystyttävä edelleen kehittämään laatuaan, mutta myös saavutettava 

parempi kustannustehokkuus. 

 

Wallgren (2007) myöntää johdon roolin tärkeyden 

toiminnanohjausjärjestelmäprojekteissa. Ylimmän johdon tehtävä hänen mukaansa on 
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saada alaisensa ymmärtämään yhteisen järjestelmän edut ilman, että kyseinen järjestelmä 

koettaisiin ainoastaan pääkonttorin valvonnan ja raportoinnin välineenä. Hän myös 

korostaa, että järjestelmän itsessään on tuettava yksittäisten työntekijöiden työntekoa ja 

tämän toteuttamisessa projektiryhmän merkitys korostuu. 

 

Projektin johtoryhmä 

 

Projektilla on oltava johtoryhmä. Johtoryhmää johtaa yrityksen ylimpään johtoon 

kuuluva henkilö. Muut johtoryhmään kuuluvat henkilöt ovat projektin päällikkö, 

paikallisen organisaation ylin johto, IT-päällikkö sekä merkittävässä asemassa projektin 

etenemisen kannalta olevat henkilöt. Johtoryhmän koostumuksen ei välttämättä tarvitse 

olla vakio jokaisessa kokouksessa varsinkaan viimeisen henkilöryhmän osalta. Mikäli 

ohjelmistotoimittaja olisi merkittävässä asemassa projektissa, tulisi myös heiltä olla 

edustaja johtoryhmässä. 

 

Johtoryhmän kokoukset järjestetään tasaisin väliajoin, mielellään jonkin tärkeän 

projektisuunnitelman tavoitepäivän jälkeen. Kokouksia voi olla esimerkiksi noin kolmen 

viikon välein, mutta niiden tahti voi vaihdella projektin eri vaiheissa. Ylimmän johdon 

osallistuminen projektiin johtoryhmän kokousten muodossa osoittaa paikallisen 

organisaation johdolle, että projekti nähdään tärkeäksi liiketoiminnan kannalta, ja myös 

paikallinen organisaatio joutuu tällöin tekemään töitä tavoitteiden saavuttamiseksi. 

 

Johtoryhmän kokoukset eivät ole väline henkilöstön motivointiin, vaan todelliseen 

projektin seurantaan ja tärkeimpien päätösten tekoon. Johtoryhmän kokouksiin ei siis 

pidä kutsua ylimääräisiä henkilöitä vain sen takia, että he tuntisivat olevansa osa 

projektia. He eivät itsekään ymmärrä miksi heidät on kutsuttu paikalle, koska suurin osa 

käsiteltävistä asioista ei millään tavalla kosketa heitä. Projektiryhmän kokopäiväisten 

jäsenten tehtävä on saada paikallinen organisaatio tuntemaan itsensä osaksi projektia 

työryhmien ja päivittäisen vuorovaikutuksen muodossa. 

 

Mikäli johtoryhmän kokouksessa on runsaasti ylimääräisiä henkilöitä, vaikeuttaa tämä 

usein päätöksentekoa. Paikallisen organisaation johto ja ylin johto eivät voi vapaasti 

keskustella esillä olevista asioista, kun paikallisen organisaation johdon alaisia on 
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runsaasti paikalla. Tärkeimmät päätökset esimerkiksi liiketoimintaprosessien 

mahdollisesta muuttamisesta ovat yleensä vaikeita ja näistä asioista käytävät keskustelut 

eivät kuulu paikallisen organisaation normaaleille työntekijöille. Paikallisen 

organisaation johdon ja ylimmän johdon pitäisi ainakin yrittää näyttää mahdollisimman 

yhtenäiseltä alaistensa silmissä. 

 

Johtoryhmän kokouksen asialistan pitää koostua asioista, jotka vaativat päätöksiä tai 

joihin vielä haetaan uusia näkökulmia tai vaihtoehtoja. Projektin tila pitää käydä läpi, 

mutta ei liian yksityiskohtaisella tasolla. Tärkeätä on myös keskittyä asioihin, jotka 

nousivat esiin edellisessä projektiryhmän kokouksessa tai projektin aloituskokouksessa. 

Projektipäällikön on pidettävä mielessä, että johtoryhmän kokoukset ovat 

päätöksentekoa varten ja hänen on saatava johdon edustajat tekemään projektin 

etenemisen kannalta elintärkeät päätökset.  

 

5.2.2 Loppukäyttäjien motivointi ja ERP-järjestelmään 
tutustuttaminen 

 

Tällä hetkellä Konecranesin toiminnanohjausjärjestelmäprojekteissa järjestelmään 

tutustuttaminen hoidetaan samassa yhteydessä kuin projektin avaus. Tutustuttaminen 

tarkoittaa järjestelmän uusien ominaisuuksien nopeaa läpikäyntiä. Paikallinen 

organisaatio ehkä huomaa ja huomioi selvimmät parannukset ohjelman 

toiminnallisuuksissa, mutta heille ei käy selväksi se mitä tämä kaikki tarkoittaa heidän 

jokapäiväisessä työssään. 

 

Ennen projektin aloitusta yrityksen ylimmän johdon, IT-päällikön ja projektipäällikön 

pitäisi alustaa tulevaa projektia ensin paikallisen organisaation johdon ja tämän jälkeen 

myös loppukäyttäjien kanssa. Yrityksen ylimmän johdon on tässä vaiheessa motivoitava 

paikallisen organisaation johto, koska heidän tehtävä on valmistella omat alaisensa 

tulevaan projektiin. Ennen projektin aloitusta on siis hyvä käydä kipeimmät keskustelut, 

mikäli näköpiirissä on suuria muutoksia liiketoimintaprosesseihin. 
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Paikalliselle organisaatiolle on kerrottava mitä toiminnanohjausjärjestelmäprojekti 

todellisuudessa tarkoittaa. Heille on tehtävä selväksi, että liiketoimintaprosesseja 

joudutaan todennäköisesti suunnittelemaan uudelleen, paikallisen organisaation panos 

projektiin tulee olemaan merkittävä ja projektin jälkeisestä kehityksestä suuri vastuu 

tulee lankeamaan paikalliselle organisaatiolle. Paikalliselle organisaatiolle on myös 

kerrottava syyt edellisiin asioihin. Liiketoimintaprosesseja uudistetaan, jotta 

tietojärjestelmät palvelevat jokaisen yksikön liiketoimintaa ja johto saa järjestelmästä 

yhtenäistä tietoa. Paikalliselta organisaatiolta vaaditaan merkittävä panos projektin 

aikana ja sen jälkeen, koska järjestelmän kehitystyötä on tehtävä loppukäyttäjien 

tarpeiden mukaisesti. Loppukäyttäjät ovat myös parhaita havaitsemaan ongelma- ja 

kehityskohteet. 

 

Loppukäyttäjille on hyvä kertoa käytännön esimerkkejä kuinka projekti tulee 

vaikuttamaan heidän työnkuvaansa projektin aikana ja sen jälkeen. Mikäli prosesseihin 

on kaavailtu muutoksia, on näistä muutoksista tiedotettava selkokielellä myös 

loppukäyttäjille. Muutoksia ei ole todennäköisesti vielä lyöty lukkoon, joten 

loppukäyttäjillä on mahdollisuutensa vaikuttaa tuleviin muutoksiin osallistumalla 

aktiivisesti projektin kulkuun. Näillä keinoilla on tarkoitus sitouttaa myös loppukäyttäjät 

tulevaan projektiin. Työskentely on tehokasta ja loppukäyttäjät oppivat projektin aikana 

huomattavasti enemmän, mikäli he tietävät projektin luonteen sekä tehtävien päätöksien 

syyt ja seuraukset. Edellä mainitut tekijät johtavat pienempään muutosvastarintaan, joka 

voidaan nähdä yhtenä ja erittäin tärkeänä osoituksena paikallisen organisaation 

motivaatiosta projektin toteutukseen. Kaiken tämän perusta on se, että paikallinen 

organisaatio saadaan vakuuttuneeksi uuden järjestelmän eduista jo ennen projektin 

aloittamista. 

 

5.2.3 Projektiryhmä 

 

ERP-projektiryhmä koostuu yleensä järjestelmän varsinaisista käyttäjistä sekä IT-

osaajista. Heillä tulisi olla vaihteleva tausta ja osaaminen, jotta varmistetaan 

projektiryhmän monipuolisuus. (Wang ym., 2006, s. 235) Konecranesilla projektiryhmä 

koostuu liiketoiminta-alueen IT-organisaation henkilöistä sekä paikallisen organisaation 
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henkilöistä, jotka ovat järjestelmän varsinaisia loppukäyttäjiä. Projektiryhmä ei saisi 

kasvaa liian suureksi, vaan siihen pitäisi pystyä valitsemaan ainoastaan projektin 

onnistumisen kannalta olennaiset henkilöt.  

 

Valittaessa loppukäyttäjiä varsinaiseen projektiryhmään on pystyttävä ajattelemaan 

varsinaisen projektin menestystä. Paikallisen organisaation johdon on annettava 

luottamusta niille henkilöille, jotka ovat liiketoimintaprosessien avainpaikoilla. Näille 

henkilöille on myös järjestettävä aikaa projektiin osallistumiseen. Mikäli oletetaan, että 

loppukäyttäjät hoitavat projektin mukanaan tuomat tehtävät omien töidensä ohessa, 

unohtuvat projektin tuomat velvollisuudet hyvin nopeasti, varsinkin kun kyseisen 

henkilön johtaja usein seuraa ainoastaan hänen suoriutumistaan päivittäisessä työssään. 

Mikäli loppukäyttäjille ei voida muuten järjestää riittävästi aikaa projektiin 

osallistumiseen, on organisaatioon otettava esimerkiksi väliaikaisia työntekijöitä 

hoitamaan projektiin osallistuvien rutiinitöitä. 

 

Loppukäyttäjiä valittaessa on arvioitava realistisesti kyseisten henkilöiden taidot sekä 

kyky oppia uutta. Mikäli valittu henkilö ei pysty tuomaan lisäarvoa projektille, on hän 

ainoastaan muiden taakkana ja suuri epävarmuustekijä projektin etenemisessä. Tästä 

syystä paikallisen johdon pitäisi pystyä ajattelemaan projektin parasta, ja joskus tämä 

tarkoittaa yrityksen sisäisen hierarkian rikkomista henkilövalinnoissa. 

 

Projektiryhmän koostumukselle ja koolle ei voi antaa selkeitä ohjearvoja. Nämä ovat 

aina tapauskohtaisia. Mikäli paikallisesta organisaatiosta löytyy innokasta ja osaavaa 

henkilöstöä, jolla on myös aikaa käytettävänä projektin hyväksi, tulisi heille antaa niin 

paljon vastuuta, kuin vain projektin menestyksen kannalta on mahdollista. Tällaisista 

projektihenkilöistä kehittyy vahvoja linkkejä liiketoiminnan ja IT-organisaation väliin, ja 

käyttöönoton jälkeen he pystyvät tuomaan ideoita ja osaamistaan tuleviin 

kehitysprojekteihin. Käyttäjät myös toimivat paikallisen organisaation muun henkilöstön 

tukena sekä kouluttavat heitä järjestelmän käyttöön. Tämänlaisista projektihenkilöistä 

kehittyy todellisia järjestelmän pääkäyttäjiä. 

 

Mikäli paikallisesta organisaatiosta ei löydy riittävästi osaavaa henkilöstöä projektin 

tarpeisiin, on IT-organisaation otettava projektin tehtävät enemmän omille harteilleen. 
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Jos yritetään väkisin luoda laaja projektiryhmä henkilöistä, joilla ei ole tarvittavaa 

osaamista ja jotka eivät ole halukkaita kantamaan tehtävän vaatimaa vastuuta, projekti 

tulee varmasti myöhästymään ja aiheuttamaan erimielisyyksiä sekä vastustusta uutta 

järjestelmää kohtaan. 

 

5.3 Projektin aloitus ja vaatimusten kartoittaminen 

 

Varsinainen projektityö aloitetaan projektin aloituspalaverilla. Tähän kokoukseen 

osallistuvat ainoastaan projektiryhmä sekä johtoryhmään osallistuvat johdon edustajat. 

Aloituspalaverin tarkoituksena ei ole käydä läpi kaikkia paikallisen organisaation 

ongelmia, vaan sopia yleisistä periaatteista ja käytännöistä sekä projektin suurista 

linjoista. Tämä pitää tehdä selväksi myös kokoukseen osallistuville. Kokouksella on 

oltava selkeä puheenjohtaja, joka johtaa kokousta ennalta laaditun asialistan ja 

aikataulun mukaisesti. Tarvittavista päätöksistä on myös oltava lista ja kokouksen aikana 

näihin päätöksiin on löydettävä ratkaisu. Nämä päätökset eivät koske vielä projektin 

teknisiä yksityiskohtia. 

 

Aloituspalaverit venyvät helposti hyödyttömiksi keskustelutuokioiksi, joissa paikallinen 

organisaatio kertoo yksityiskohtiin menevistä ongelmistaan, joihin kuitenkaan tässä 

tilanteessa ei ole mitään mahdollisuutta tai järkeä etsiä ratkaisuja. Suurimmat ongelmat 

on huomioitava otsikkotasolla ja tehtävä selväksi, että tulevissa työryhmissä näitä asioita 

tullaan käsittelemään. Tällaiset lupaukset on myös pidettävä. 

 

Usein tarvittavat päätökset jäävät tekemättä mikäli kokous ajautuu sivuraiteille. 

Aloituspalaveri on kansainvälisessä organisaatiossa usein ainoa tilaisuus, jossa kaikki 

projektin osapuolet ovat samassa huoneessa, joten on äärimmäisen tärkeätä, että suuren 

linjan päätökset saadaan tehtyä. Mikäli päätösten tekeminen siirtyy, vaikeutuu projektin 

eteneminen jatkossa, kun ei ole varmuutta lopullisista tavoitteista. Näissä tapauksissa 

paikallisen organisaation johto on usein eri mieltä projektin päällikön kanssa projektin 

suunnasta. 
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5.3.1 Käyttäjien tarpeet ja liiketoimintaprosessien arviointi 

 

Projektiryhmään kuuluu loppukäyttäjiä, jotka tuovat projektiin olennaista tietoa 

paikallisen organisaation tarpeista. Näiden loppukäyttäjien pitäisi olla projektin jälkeen 

järjestelmän pääkäyttäjiä. On kuitenkin hyvä kuunnella myös muita käyttäjiä. Vähintään 

sen takia, että he tuntevat itsensä osallisiksi järjestelmän kehittämisessä. Kaikkia toiveita 

ei voi eikä pidä toteuttaa, mutta projektin johdon on pystyttävä perustelemaan käyttäjille 

miksi heidän tarpeitaan ei pystytä täysin tyydyttämään. Käyttäjä on usein tyytyväinen jos 

edes osa hänen ideoistaan otetaan huomioon projektissa ja loppujen poisjättämiselle 

annetaan järkevä selitys. 

 

Tarpeiden kartoittamiseen on hyvä käyttää suhteellisen pieniä työryhmiä, joihin 

osallistuu ainoastaan kyseisen aihealueen parissa työskentelevät henkilöt. Työryhmää 

vetää IT-organisaatiosta henkilö, jonka vastuualueella liikutaan. Työryhmä voi 

kokoontua saman aiheen osalta useasti, varsinkin jos ensimmäinen istunto menee 

ainoastaan tilanteen kartoittamiseen. Tämän välttämiseksi olisi hyvä jos työryhmän 

vetäjä keskustelisi osallistujien kanssa yksittäin ennen varsinaista tilaisuutta, jolloin 

työryhmän käsiteltävänä olisi valmis asialista. 

 

Työryhmän vetäjä ei saa kerätä käyttäjiltä toivelistaa järjestelmän ominaisuuksista. 

Hänen pitää keskittyä käyttäjien ongelmiin. Käyttäjät eivät ole järjestelmäasiantuntijoita 

eikä heillä yleensä ole käsitystä liiketoiminnan laajemmasta kuvasta. Tästä syystä 

työryhmän vetäjän tehtävä on etsiä ratkaisuja esitettyihin ongelmiin. Hänellä pitää olla 

myös ymmärrystä liiketoiminnan prosesseista, jotta hän pystyy ehdottamaan muutoksia 

käytössä oleviin prosesseihin. Pitää muistaa, että läheskään aina ongelmien lopullinen 

syy ei ole järjestelmässä itsessään. 

 

Kun käyttäjien tarpeet on kartoitettu, on viimeisessä istunnossa tehtävä päätökset 

järjestelmän toiminnallisuuksista sekä jatkossa käytettävistä yksityiskohtaisista 

liiketoimintaprosesseista. Tämän takia on tärkeää, että paikalla on myös 

päätäntävaltuudet omaavia henkilöitä paikallisesta organisaatiosta ja henkilö IT-

organisaatiosta, joka pystyy tekemään projektin budjettiin liittyviä päätöksiä. 

 

 57   



 

5.3.2 Projektin peruskirja 

 

Projektin peruskirjan tehtävänä on antaa kaikille projektin sidosryhmille selkeä kuva ja 

vahvat perustiedot projektin sisällöstä. (Heldman, 2005, s. 100) Projektipäällikön tehtävä 

on luoda projektille peruskirja. Peruskirja luodaan, kun paikallisen organisaation kanssa 

on päästy yhteisymmärrykseen projektin sisällöstä. Työryhmien istunnot antavat 

projektipäällikölle tarvittavat tiedot peruskirjan luomiseen. Projektipäällikön on siis 

hyvä osallistua ainakin kaikkien työryhmien viimeiseen istuntoon. 

 

Peruskirja aloitetaan projektin tavoitteilla. ERP-projekteissa tavoite yleensä on saada 

järjestelmä käyttöön tiettynä päivämääränä. Tuotoksiin määritellään mitkä 

liiketoiminnan osa-alueet järjestelmän tulee kattaa ja kuinka paljon dataa vanhasta 

järjestelmästä siirretään uuteen. Projektin vaatimukset määrittelevät projektin tuotokset 

tarkemmalla tasolla. (Heldman, 2005, s. 104) Projektin tuotos voi esimerkiksi olla, että 

järjestelmästä saadaan kaikki viranomaisten vaatimat raportit. Vaatimuksissa luetellaan 

kaikki yksittäiset raportit, joiden informaatiosisältö on mahdollisesti määritelty. 

 

Projektin tuotokset ja vaatimukset pitää olla kirjattu erittäin selkeästi ja riittävän 

yksityiskohtaisesti, jotta jatkossa ei tarvitse kiistellä järjestelmän ominaisuuksista ja 

peruskirjan sanamuodoista. Heldman (2005, s. 104) pitääkin yhtenä projektipäällikön 

tärkeimmistä tehtävistä projektin tuotosten ja vaatimusten tarkkaa dokumentointia ja 

tämän jälkeen projektin johtamista siten, että nämä varmasti saavutetaan. 

 

On hyvä kirjata erikseen myös projektin rajaukset eli asiat, joita ei tulla toteuttamaan 

kyseisen projektin yhteydessä. Mikäli tiedossa on projektia vaikeuttavia rajoitteita, pitää 

myös nämä dokumentoida. Rajoitteita voivat olla esimerkiksi aika, budjetti, resurssien 

ristiin menevät aikataulut ja ohjelmistotekniikka. (Heldman, 2005, s. 105-107) Projektin 

riskeihin listataan kaikki projektin johdon tiedossa olevat projektia uhkaavat tekijät. 

 

Oletukset ovat aina vaarallisia. Oletukset on hyvä kirjata ylös, jotta niitä tulee seurattua 

ja projektin jäsenet ymmärtävät tehdyt oletukset. Heldman (2005, s. 108) myös korostaa, 

että oletuksia pitää päivittää projektin kuluessa, koska oletusten määrä muuttuu, kun 

tieto projektin sisällä lisääntyy. Toiminnanohjausjärjestelmäprojektissa usein oletetaan 
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esimerkiksi, että konsulttipalveluja on saatavilla kohtuullisella varoitusajalla, 

ympäristöjen kopioinnit sujuvat maksimissaan muutamassa päivässä, paikallisen 

organisaation verkot ja tietokoneet ovat riittävän suorituskykyisiä, ja paikallisella 

organisaatiolla on riittävät resurssit heille annettujen tehtävien suorittamiseen. 

 

Projektin organisaatio on kuvattava riittävällä tarkkuudella. Projektiin osallistuvien 

henkilöiden vastuualueet ja yhteistiedot ovat tärkeitä, jotta kuka tahansa osaa hahmottaa 

projektin organisaation ja tarvittaessa ottaa yhteyttä oikeaan henkilöön. 

 

Viimeiseksi peruskirjaan merkitään projektin hyväksymiskriteerit. Tässä kohdassa 

määritellään miten projektin tuotokset hyväksytään. (Heldman, 2005, s. 110) Tärkeätä 

on määrittää kuka tuotokset hyväksyy. Hyväksynnälle on hyvä olla jokin virallinen 

muoto. Projektipäällikkö voi esimerkiksi luoda yksinkertaisen lomakkeen, johon otetaan 

hyväksyjän/hyväksyjien allekirjoitukset kaikkien projektin sovittujen tuotosten kohdalle. 

 

Peruskirjan rooli erilaisissa projekteissa 

 

Varsinkin jos ulkoisella toimittajalla on vahva rooli käyttöönotossa, on selkeän ja tarkan 

peruskirjan luominen erittäin tärkeätä. Toimittaja käytännössä lupautuu toimittamaan ne 

ominaisuudet, jotka peruskirjassa on määritelty. Mikäli määrittelyt ovat epäselviä tai 

puutteellisia, projektin edetessä kohdataan varmasti ristiriitoja keskusteltaessa siitä mikä 

kuuluu ja mikä ei kuulu projektin sisältöön, koska tällöin kyseessä on rahaliikenne 

toimittajan ja asiakkaan välillä. Pitää muistaa, että toimittaessa ulkoisen toimittajan 

kanssa, peruskirja on monilta kohdilta yhdenmukainen varsinaisen toimittajan ja 

asiakkaan välillä tehdyn sopimuksen kanssa. Varsinaisen sopimuksen ei kuitenkaan pidä 

olla projektin peruskirja, koska siitä puuttuu projektin hallintaan tarvittavia tietoja. 

 

Peruskirja on erittäin tärkeä myös yrityksen sisäisissä projekteissa. Projekti pysyy 

paremmin valitussa suunnassa ja kaikille on selkeätä mihin suuntaan projekti on 

menossa. Kenenkään ei myöskään projektin loppuvaiheessa tarvitse kysellä heidän 

mielestään puuttuvien ominaisuuksien perään, jotka oli kuulemma luvattu projektin 

alussa. Tai ainakaan niiden käsittelemiseen ei tarvitse käyttää niin paljon aikaa. 
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5.4 Projektisuunnitelma 

 

Projektin peruskirjassa määritellään tuotokset ja niiden saavuttamiseen tarvittavat 

vaatimukset. Projektipäällikön laatiman projektisuunnitelman tavoite on suoriutua 

näistä. Ilman suunnitelmaa projektia ja sen etenemistä ei voida seurata, koska projektin 

sen hetkistä tilaa ei voida verrata mihinkään. Näin ollen projektin tilasta ei osata päätellä 

projektin valmistumisastetta. 

 

Suunnitteluprosessit, ja tämän jälkeen valvontaprosessit, pitää mitoittaa oikein suhteessa 

projektin kokoon ja monimutkaisuuteen. Ei pidä kuitenkaan luulla, että melko 

yksinkertainen toiminnanohjausjärjestelmän päivitysprojekti ei tarvitsisi ollenkaan 

suunnittelua. Vaikka projektiin osallistuvat IT-organisaation jäsenet pystyisivätkin 

suoriutumaan projektista melkein ilman suunnittelua, heidän on muistettava, että 

projektissa on muitakin sidosryhmiä. Mikäli halutaan, että paikallinen organisaatio ja 

yrityksen ylin johto ovat mukana ja kiinnostuneita projektista, pitää sillä olla myös 

selkeä ja seurattava suunnitelma. 

 

Paikallisen organisaation ja johdon jäsenet eivät pysty hahmottamaan projektin 

kokonaiskuvaa ja omaa asemaansa siinä, mikäli he eivät voi aina tarvittaessa tutustua 

projektisuunnitelmaan. Heillä ei ole myöskään mitään käsitystä projektin tilasta. 

Pahimmassa tapauksessa projektin päällikölläkään ei ole tarkkaa tietoa projektin tilasta, 

koska hän luottaa, että IT-organisaation henkilöt kyllä hoitavat omat vastuualueensa. 

 

Projektin seuraamisen laiminlyönti on riski projektille. Riski projektin 

epäonnistumisesta ei ole kovinkaan suuri jos IT-organisaation henkilöt ovat osaavia ja 

projektipäälliköllä on syytäkin luottaa heihin täysin. Riski on suurempi projektin laadun 

kannalta. Projektipäälliköllä on oltava kokonaiskuva projektista. Hän on vastuussa siitä, 

että projektiin osallistuvilla henkilöillä on riittävät lähtötiedot oman tehtävänsä 

suorittamiseen. Ilman projektipäällikön aktiivista osallistumista projektin jäsenet 

helposti tekevät oman työnsä huomioon ottamatta muiden työpanosta ja usein 

vastuualueiden rajapinnoissa syntyy ongelmia. 
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Näissä tapauksissa puhutaan yleensä riittämättömästä kommunikoinnista, mutta syy 

tähän kommunikoinnin puutteeseen ei ole välttämättä projektin jäsenissä. Heillä ei 

todennäköisesti ole riittävästi tietoa muiden henkilöiden tehtävistä, jotta he voisivat 

kommunikoida oikeista asioista oikeiden henkilöiden kanssa. Projektipäällikön rooli 

tiedon jakamisessa ja kommunikoinnin edistämisessä on erittäin tärkeä. 

 

5.4.1 Työn jakaminen ja aikataulutus 

 

Projektin työkokonaisuudet on jaettava sopivan kokoisiksi alueiksi. Töiden jakaminen 

liian yksityiskohtaisiin ja pieniin kokonaisuuksiin tai tehtäviin vaikeuttaa projektin 

seuraamista, koska projektin vaatima hallinnointi kasvaa, ja projektin jäsenet kokevat 

liian yksityiskohtaiset suunnitelmat omaa työtään rajoittaviksi ja turhaksi byrokratiaksi. 

Vaikka projektipäällikön mielestä olisikin hyvä tietää projektin tilasta pienimmätkin 

yksityiskohdat, niin todellisuudessa projektin jäsenet eivät kuitenkaan raportoisi työnsä 

etenemisestä riittävällä tarkkuudella, tai ainakin he kokisivat tämän turhana. 

 

Toiminnanohjausjärjestelmäprojekti koostuu perustietojen keräämisestä, järjestelmän 

toiminnallisuuksien suunnittelusta, konfiguroinnista ja testauksesta sekä käyttöönotosta. 

Suuri osa perustiedoista on kerätty jo työryhmäistunnoissa. Projektin jäsenten on 

kuitenkin varmistuttava siitä, että heillä on kaikki tarvittava tieto toiminnallisuuksien 

suunnitteluun. Työryhmäistunnoissa usein keskitytään suurimpiin ongelmiin ja 

paikallisen organisaation erikoisiin toimintatapoihin. Näissä istunnoissa ei kaikkea 

tarvittavaa tietoa ole tarkoituskaan käsitellä. 

 

Järjestelmän toiminnallisuuksien suunnittelu perustuu pitkälti työryhmäistuntoihin. 

Niiden pohjalta luodaan mallit sille kuinka tehtävät olisi tarkoitus jatkossa hoitaa. 

Näiden mallien suunnittelussa ja hyväksynnässä projektin IT-organisaation on osattava 

ottaa projektiryhmään kuuluvat loppukäyttäjät mukaan prosessiin, koska heillä on viime 

kädessä tieto liiketoiminnasta, paikallisesta lainsäädännöstä, viranomaisvaatimuksista ja 

niiden vaikutuksesta päivittäisiin rutiineihin. 
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Järjestelmän konfiguroinnissa tarpeiden mukaiseksi korostuu projektiryhmään kuuluvien 

loppukäyttäjien rooli. IT-organisaatioon kuuluvat konfiguroivat järjestelmän, mutta 

testauksessa loppukäyttäjillä on oltava merkittävä rooli. IT-taustan omaavilla ei ole 

valmiuksia hoitaa myös testausta menestyksellä. Tämä on viimeistään se vaihe 

projektista jolloin loppukäyttäjistä muokataan järjestelmän pääkäyttäjiä. 

Kehitysvaiheessa olevan toiminnanohjausjärjestelmän testaus antaa mahdollisuuden 

loppukäyttäjälle oppia järjestelmästä niin paljon kuin hän vain haluaa ja pystyy 

omaksumaan. Tässä vaiheessa toiminnanohjausjärjestelmän eri ohjelmien ja asetusten 

vuorovaikutus- ja syy-seuraus-suhteet on helpoin omaksua. 

 

IT-organisaatioon kuuluvien on rohkaistava loppukäyttäjiä oppimaan järjestelmästä 

muutakin kuin vain heille kuuluvat päivittäiset rutiinit. Projektin aikana tämä saattaa 

ehkä hieman hidastaa projektin etenemistä, mutta jatkossa ja projektin päätyttyä, tämä 

loppukäyttäjien tietopääoma on korvaamatonta. Projektin päätyttyä IT-organisaatio 

poistuu ja paikallisen organisaation on selvittävä hyvinkin pitkälti omillaan. Tällöin 

pääkäyttäjien rooli korostuu. 

 

Aikataulu projektille saadaan kun työn jakamisessa syntyneille työkokonaisuuksilla 

arvioidaan niiden kestot. Arvioiden on oltava realistisia. Hyvin todennäköistä on, että 

ilman ennalta arvaamattomia ongelmia, projektiryhmän jäsenillä menee työvaiheen 

suorittamiseen juuri sen verran aikaa kuin on suunniteltukin. Tämä tarkoittaa, että turhan 

varovaiset aikataulut vain johtavat tehottomaan projektiin. Realistiset arviot ovat 

riittävän haasteellisia, mutta projektiryhmä on saatava sitoutumaan niihin. 

 

Aikatauluja suunniteltaessa projektiin osallistuvien henkilökohtaiset aikataulut on 

muistettava ottaa huomioon. Resurssit on oltava saatavilla silloin, kun niitä tarvitaan. 

Tämä tarkoittaa projektiin kuuluvien IT-organisaation edustajien sekä paikallisen 

organisaation aikataulujen huomiointia. Loppukäyttäjille annettujen tehtävien 

hoitamiseen on löydyttävä myös aikaa. 

 

Loppukäyttäjien henkilökohtaisissa aikatauluissa ei ole pelkästään kysymys heidän 

aikatauluistaan, vaan heidän johtajiensa prioriteeteista. Paikallisen johdon on annettava 

loppukäyttäjälle aikaa hoitaa projektin velvoitteet. Tämä aika ei saa olla se josta 
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ensimmäisenä tingitään kun tulee jotain yllättävää, sillä yllättäviä lisätöitä tulee aina. 

Lopulta ollaan tilanteessa, jossa loppukäyttäjän henkilökohtainen aikataulu on 

ainoastaan suuntaa antava ja hänen johtajansa saattaa muokata sitä mielensä mukaan. 

Yleensä juuri niiltä osin, mikä liittyy käsillä olevaan projektiin. 

 

5.4.2 Tiedottaminen 

 

Suunnitelmista ja kaikista muistakin projektiin liittyvistä asioista on tiedotettava. 

Tiedottaminen on järjestettävä siten, että kaikilla projektin jäsenillä on pääsy jaettavaan 

tietoon. Tiedon on oltava ajantasaista, se pitää olla helposti saatavilla ja siitä on oltava 

hyötyä henkilön työskentelyn kannalta. Projektipäällikkö on ensi sijassa vastuussa 

projektin tiedottamisesta. 

 

Tapoja tiedottamiseen on useita. Näitä ovat esimerkiksi kirjoittamalla tai puhumalla 

tapahtuva tiedottaminen, sähköposti, viralliset statuspalaverit, kokoukset ja verkkolevyt. 

Erilaisten tapojen hyödyntämistä mietittäessä on otettava huomioon muun muassa 

sidosryhmien informaatiotarpeet, tiedottamisen ajoitus, tiedottamistavan vaatiman 

teknologian saatavuus, projektin jäsenten tekninen osaaminen ja heidän hajautumisensa 

eri lokaatioihin. (Heldman, 2005, s. 141-142) 

 

Tiedottamisen on oltava aktiivista. Projektipäällikkö ei voi ainoastaan tyytyä siihen, että 

hän julkaisee projektin alussa esimerkiksi jonkin verkkolevykansion polun ja ilmoittaa, 

että kaikki projektiin liittyvät dokumentit löytyvät sieltä. Mikäli projektiryhmä ei tiedä 

mitä dokumentteja sieltä löytyy tai heillä ei ole tietoa siitä milloin ja kenen toimesta 

dokumentteja on päivitetty, he eivät todennäköisesti ikinä tule edes käymään kyseisellä 

verkkolevyllä. Varsinkaan he eivät osaa olettaa, että heidän pitäisi mahdollisesti liittää 

joitain tiedostoja kyseiselle levylle. 

 

On myös otettava huomioon, että kaikki projektin jäsenet eivät ole IT-ammattilaisia. 

Joillekin pelkkä verkkolevyn osoitteen tietäminen ei riitä siihen, että henkilö pääsisi 

tietoon käsiksi tai sähköpostiohjelmassa jaettavaan kansioon tiedostojen lisääminen 

saattaa osoittautua liian vaikeaksi, koska ohjelma kysyy käyttäjältä erikoisasetuksia. 
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Näissä tapauksissa tiedottamisen seuraaminen tai siihen osallistuminen jää vaillinaiseksi. 

Tarvittaessa projektipäällikön on ohjeistettava sekin miten tiedottamista on mahdollista 

seurata, mikäli tiedotuskanava on jokin muu kuin ilmoitustaulu tai sähköposti. Parhaassa 

tapauksessa jokaisen käyttäjän koneella varmistetaan, että heillä on pääsy 

tiedonlähteeseen. 

 

Projektipäälliköllä on oltava tietty suunnitelma myös tiedottamiseen. Hänen on hyvä 

tehdä projektiryhmälle selväksi se, miten tiedotus eri sidosryhmille tullaan hoitamaan, 

miten projektin etenemistä seurataan ja mikä on pääasiallinen väline tiedottamiseen. 

 

Toiminnanohjausjärjestelmäprojektissa jaettu verkkolevykansio on hyvä tapa jakaa ja 

tallentaa tietoa. Kansion rakenteen on oltava selkeä ja siellä pitää olla ainoastaan 

tarpeelliset dokumentit. Tällaisia ovat muun muassa projektin peruskirja, suunnitelmat ja 

käyttöohjeet. Tasaisin väliajoin on hyvä pitää projektiryhmä ajan tasalla sähköpostin 

välityksellä. Esimerkiksi johtoryhmän kokouksen pöytäkirja voidaan lähettää projektin 

jäsenille ja mikäli se ei kerro projektin tilasta riittävästi, voi projektipäällikkö 

sähköpostissa selventää tärkeimpiä asioita. 

 

5.5 Projektin valvonta ja tilanteisiin reagointi 

 

Projektin etenemisen valvonta perustuu tehtyihin suunnitelmiin. Ilman suunnitelmia ei 

ole myöskään valvontaa. Jos havaittuihin poikkeuksiin suunnitelman ja todellisen 

tilanteen välillä ei reagoida, on valvonta turhaa. Projektin valvonta perustuu projektin 

tilan seuraamiseen. Tämä on projektipäällikön vastuulla, mutta mahdollisuus projektin 

tilan seuraamiseen on oltava myös muilla projektin jäsenillä. 

 

Projektin valvonta on projektipäällikön vastuulla, mutta jotta projektin tilaa voidaan 

seurata, vaaditaan siihen panos jokaiselta projektiin osallistuvalta. Tämä tarkoittaa 

raportointia. Projektin jäsenten on raportoitava projektin päällikölle edistymisestään. 

Raportointi on järjestettävä siten, että se ei ärsytä projektin jäseniä, ja että hekin kokevat 

sen tarpeelliseksi. Mikäli projektin jäsenet kokevat, että raportointi häiritsee heidän 

työskentelyään, raportointi ei tule ikinä toimimaan. 
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Pahin tapaus on, että projektin jäsenien odotetaan kertovan tunnin tarkkuudella mitä he 

ovat tehneet kyseisellä viikolla projektin hyväksi ja mitä he ovat suunnitelleet tekevänsä 

seuraavalla viikolla. Tämänlaista järjestelyä saattaa vaatia projektiin osallistuva ulkoinen 

toimittaja sopimuksessaan, koska he seuraavat omien työntekijöidensä etenemistä 

vastaavalla systeemillä. Projektin jäsenet kokevat äärimmäisyyksiin viedyn valvonnan 

täysin turhana ja raportointi menettää merkityksensä. 

 

Projektiryhmän ja –päällikön on sovittava raportoinnista etukäteen. Yhdessä sovitaan 

miten projektipäällikkö saa tarvitsemansa tiedot projektiin osallistuvia ärsyttämättä. 

Vaihtoehtoja voivat olla esimerkiksi yhteinen projektin statuspalaveri tasaisin väliajoin, 

sähköpostilla tapahtuva raportointi kerran viikossa, kahdenkeskiset keskustelut, 

itsenäinen statuksen päivittäminen projektisuunnitelmaan tai jotain tältä väliltä. 

Raportoinnin järjestämiseen vaikuttaa ainakin osallistujien maantieteellinen sijainti, 

heidän kykynsä itsenäiseen työskentelyyn ja tehtävien haastavuus. 

 

Projektin valvonnan järjestäminen on aina tapauskohtaista, mutta toteutustapa on aina 

mietittävä etukäteen. Projektipäällikön rooli projektin tilan seuraamisessa on oltava 

aktiivinen. Hän ei voi vain pyytää sähköpostia kerran viikossa siitä miten projektin 

jäsenen työ edistyy (ellei työntekijä ole sitä harvinaista tyyppiä, jolle tämä on paras 

keino raportoida). Tällainen raportointi ei yleensä tuo esiin henkilön kokemia vaikeuksia 

tavoitteiden saavuttamisessa ja ongelmakohdat saattavat tulla projektipäällikön tietoon 

liian myöhään. 

 

Projektipäällikön on siis oltava aktiivinen ja hänen pitää kysellä ja pystyä 

keskustelemaan mahdollisista ongelmista. Jotta projektipäällikkö pystyy esittämään 

oikeat kysymykset, hänellä on oltava hyvä kuva projektista kokonaisuutena ja hänen on 

tunnettava projektin vaiheet ja niiden eteneminen riittävän yksityiskohtaisesti. Usein 

tämä vaatii projektipäälliköltä nöyryyttä kysellä joskus yksinkertaisiakin asioita, jotta 

hän ymmärtää kyseisen asian vaikutuksen järjestelmään ja pystyy pitämään projektin 

kokonaiskuvan kirkkaana. 

 

Projektin jäsenten on pystyttävä halutessaan tarkistamaan projektin tila. Suunnitelmien 

on oltava ajan tasalla ja niiden pitää sijaita esimerkiksi jaetulla verkkolevyllä. 
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Suunnitelman itsessään on oltava selkeä ja siitä pitää helposti pystyä selvittämään 

projektin sen hetkinen tila. 

 

Johdon rooli projektin valvonnassa on erittäin tärkeä. Projektin johtoryhmä valvoo 

ylimmällä tasolla projektin etenemistä. Johtoryhmään kuuluvien ylimmän johdon 

edustajien mielenkiinto projektia kohtaan pitää yllä myös paikallisen organisaation 

johdon mielenkiintoa. 

 

Valvonta ei saisi olla ainoa motivaation lähde paikalliselle johdolle toteuttaa 

toiminnanohjausjärjestelmäprojekti. Jos näin on, on ylin johto epäonnistunut 

tehtävässään perustella paikalliselle johdolle yhteisen järjestelmän tarpeellisuus. 

Valvonta kuitenkin pitää toiminnanohjausjärjestelmäprojektin prioriteetin riittävän 

korkealla.  

 

Mikäli ylin johto ei ole kiinnostunut projektin etenemisestä, vaan ainoastaan keskittyy 

päivittäisen liiketoiminnan asioihin, laskee myös paikallisen organisaation mielenkiinto 

projektia kohtaan. Näissä tilanteissa paikallinen organisaatio keskittyy jokapäiväisten 

rutiinien suorittamiseen ja mikäli aikaa jää, se käytetään projektin asioiden hoitamiseen. 

Mikäli aikaa ei jää, projektiin liittyviä asioita ei hoideta, projektin eteneminen vaarantuu 

ja ajaudutaan tilanteeseen, jossa mietitään kuinka järjestelmä saadaan käyttöön 

aikataulussa, joitakin ei välttämättömiä toiminnallisuuksia ja perustietoja pois jättäen. 

Projekti on ajautunut sivuraiteille, kun ruvetaan keskustelemaan esimerkiksi siitä, että 

tarvitseeko avoimia ostotilauksia sittenkään syöttää uuteen järjestelmään, kun lähes 

kaikki järjestelmän liiketoimintaa tukeva toiminnallisuus perustuu ostotilauksiin. 

 

Korjaavat toimenpiteet 

 

Toiminnanohjausjärjestelmäprojektissa häiriöt projektin etenemisessä johtuvat yleensä 

projektin jäsenten oletettua heikommasta suoriutumisesta tehtävissään, suunniteltujen 

toiminnallisuuksien kyvyttömyydestä täyttää niille suunniteltua tehtävää ja 

avainresurssien ylikuormittumisesta, vaikeasta saatavuudesta tai poistumisesta 

projektista. Häiriöt vaativat korjaavia toimenpiteitä mikäli halutaan pitää projekti 

aikataulussa. 
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Korjaava toimenpide voi olla esimerkiksi lisäresurssien hankkiminen, tehtävien 

uudelleen jakaminen, vaihtoehtoisten ominaisuuksien käyttöönotto tai vakio-

ominaisuuksien räätälöinti. Vakio-ominaisuuksien räätälöintiä pitää välttää viimeiseen 

asti. Korjaavan toimenpiteen pitää tuoda ratkaisu ongelmaan ja tämän ratkaisun 

vaikutusta pitää seurata aktiivisesti. 

 

Projektipäällikön on pystyttävä ennakoimaan mahdollisia ongelmakohtia ja 

huomioimaan riskit. Riskien huomiointia korostettiin jo projektin peruskirjassa. Murch 

(2002, s. 163-165) luettelee projektinhallinnan tärkeimmiksi riskityypeiksi ulkoiset riskit 

(eivät hallittavissa), kustannusriskit, aikatauluriskit, tekniikkariskit ja toiminnan riskit 

(projektia ei pystytä toteuttamaan). 

 

Muutokset projektin suunnitelmaan 

 

Kaikki muutokset projektin peruskirjassa mainittuihin projektin vaatimuksiin pitää 

käsitellä huolellisesti, koska ne usein vaikuttavat myös projektin muihin osa-alueisiin. 

Kaikkien muutosten on kuljettava projektipäällikön kautta. Myös tämän takia projektin 

päälliköllä on oltava hyvä kuva projektin kokonaisuudesta ja tilasta, jotta hän pystyy 

arvioimaan muutosten kokonaisvaikutuksia. 

 

Muutosehdotukset on dokumentoitava. Joko ne toimitetaan projektipäällikölle 

kirjallisena tai sitten projektipäällikkö kirjoittaa ne ylös. Jälkimmäinen vaihtoehto on 

usein parempi, koska muutoksen ehdottaja ei välttämättä osaa muutosehdotustaan 

dokumentoida riittävällä tarkkuudella. Projektin verkkolevyllä voi olla esimerkiksi oma 

kansio muutosehdotuksille ja tämän kansion sisällä edelleen hylätyt ja läpi menneet 

ehdotukset. Toteutettavat muutosehdotukset pitää päivittää myös projektin peruskirjaan. 

 

Muutosehdotukset käsitellään projektipäällikön johdolla. Hänen tehtävänään on myös 

kerätä paikalle ne henkilöt joita asia koskee. Tämä ei välttämättä tarkoita varsinaisen 

kokouksen järjestämistä, vaan 10 minuutin palaveri projektipäällikön huoneessa usein 

riittää. Tärkeintä on, että oikeat henkilöt ovat paikalla, jotta osataan huomioida kaikki, 

tai ainakin suurin osa muutoksen vaikutuksista projektiin. 
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Muutosten hallinnassa korostuu projektipäällikön rooli. Hän ei voi delegoida tätä 

tehtävää projektin jäsenille, vaikka joissain tapauksissa tuntuisikin, että heillä on asiasta 

enemmän tietoa. Projektin jäsen ei välttämättä osaa arvioida kaikkia muutoksen 

vaikutuksia järjestelmään, projektin kulkuun ja resurssien tarpeeseen. 

 

Mitä vähemmän muutoksia projektin suunnitelmaan tulee sitä parempi. Muutosten 

vähäisyys kertoo myös suunnittelun onnistumisesta. Muutokset tuovat yleensä aina 

mukanaan lisää työtä. Tämän takia muutokset vaarantavat aikataulun ja saattavat 

ylikuormittaa joitakin projektin avainresursseja. Projektipäällikön on pysyttävä kovana 

ja hänen tulee hyväksyä ainoastaan pakolliset ja projektin aikatauluun sopivat 

muutokset. Jälkeenpäin projektipäällikkö ei voi syyttää projektin myöhästymistä 

lukuisista muutoksista, ellei nämä muutokset ole tulleet käskynä ylimmältä johdolta. 

 

5.6 Projektin johtaminen 

 

Projektipäällikön on ymmärrettävä roolinsa projektin toimitusjohtajana. Hän on 

vastuussa kaikesta, ja tästä syystä hänen on myös oltava kiinnostunut projektin 

jokaisesta osa-alueesta. Projektin johtoryhmän tulisi toimia kuten yrityksen hallituksen. 

He haastavat projektin johdon ja valvovat toimintaa kokonaisuuksien tasolla. 

 

Projektipäällikön rooli on vaikea. Vähänkin isomman projektiryhmän hallinnassa 

projektipäällikölle kertyy niin paljon omaksuttavaa tietoa, että hänen on vaikea pitää yllä 

kokonaiskuvaa projektista ja sen tilasta. Projektin johtaminen käy vaikeaksi, kun 

projektipäällikkö ei enää täysin tunnista projektin osa-alueiden riippuvuussuhteita. 

Tällöin projektin resurssien käyttö ei ole enää optimaalista, projekti ei etene loogisesti ja 

ylimääräistä aikaa kuluu korjaaviin toimenpiteisiin. Käytännössä tämänlaiset tilanteet 

esiintyvät esimerkiksi turhina konsulttipäivinä, kun ennalta sovitusti konsultti saapuu 

paikalle tekemään oman osuutensa, mutta hän ei pystykään suorittamaan tehtäväänsä, 

kun edellisiä työvaiheita ei ole vielä suoritettu loppuun. 

 

Pienemmissä projekteissa projektipäälliköllä on usein myös suorittava rooli projektissa. 

Hänen vastuullaan on esimerkiksi jonkin toiminnanohjausjärjestelmän moduulin 
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käyttöönoton toteutus. Tällaisessa tilanteessa projektipäällikön aika ja mielenkiinto eivät 

välttämättä riitä projektin jokaiselle osa-alueelle, ja hän delegoi asioita liikaa tai antaa 

projektin jäsenten hoitaa oman osuutensa täysin itsenäisesti. Tällaisessa tilanteessa 

kenelläkään ei ole hyvää kokonaiskuvaa projektista tai sen etenemisestä. 

 

Kolmas vaihtoehto on, että projektin päällikkö hoitaa tehtävää muiden 

velvollisuuksiensa ohessa. Projektipäällikkö saattaa olla maantieteellisesti eri paikassa 

projektiryhmän kanssa ja hänellä on hyvin vähän aikaa käytettäväksi projektin asioihin. 

Tällaisessa tilanteessa projektin jäsenet toimivat hyvin itsenäisesti ja projekti ajelehtii 

päätökseen. Projektin menestys riippuu tällöin täysin projektin jäsenten ammattitaidosta 

ja vastuuntunnosta, mutta hyvin suurella todennäköisyydellä aikaa käytetään turhiin 

korjausliikkeisiin, jotka johtuvat ongelmista projektin loogisessa etenemisessä. 

 

Konecranesin tapauksessa toiminnanohjausjärjestelmäprojektien johtamisessa on ollut 

käytössä kaksi edellistä mallia, koska projektit ovat kuitenkin suhteellisen pieniä. 

Käytännössä on siirrytty projektipäällikköön, jolla on myös suorittava rooli projektissa. 

Tämä on parempi tapa, koska Konecranesilla projektit sijoittuivat tällä hetkellä Suomen 

rajojen ulkopuolelle. Suomesta käsin oman toimensa ohessa operoiva projektipäällikkö 

ei ole koskaan täysin ajan tasalla projektin etenemisestä. 

 

Kirjallisuudessa yleensä suositellaan, että ERP-projektin päällikkö olisi joku muu kuin 

yrityksen IT-päällikkö. (Brown, 2004, s. 84) Yleensä tällä viitataan siihen, että IT-

päällikkö saattaa olla liian teknisesti suuntautunut ja liiketoiminnan vaatimukset 

unohtuvat. Konecranesilla projektien suhteellisen pienestä koosta johtuen 

projektipäällikkö joudutaan ottamaan IT-organisaatiosta. Erilliselle projektipäällikölle ei 

olisi riittävästi tehtäviä, ja paikallisesta organisaatiosta ei löydy riittävästi resursseja 

hoitamaan projektipäällikön vaativaa tehtävää. 

 

Suorittavassa roolissa olevan projektipäällikön on uskallettava astua myös muiden 

projektin jäsenten vastuualueille. Hänen on otettava projekti kokonaisuudessaan 

hallintaan eikä ainoastaan keskittyä omaan alueeseensa ja jättää projektin muut jäsenet 

suorittamaan omia tehtäviään. Tämä saattaa tuntua raskaalta tehtävältä, koska hänen on 
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oman alueensa lisäksi ymmärrettävä kaikkien muiden projektin jäsenten tehtävät ja 

niiden tarkoitus. 

 

Projektipäällikkö on vastuussa projektistaan ja sen etenemisestä. Hän ei pysty 

käsittelemään projektin muutosehdotuksia, päättämään oikeista korjaavista 

toimenpiteistä tai ohjaamaan projektia oikeaan suuntaan ellei hänellä ole hyvää käsitystä 

projektista ja sen eri toiminnoista. Tämä ei tarkoita, että projektipäällikön on toimittava 

itsevaltiaan tavoin. Projektipäällikön on osattava jakaa vastuuta oikeissa kohdissa 

projektia, mutta pidettävä kaikki langat tiukasti käsissään joissain vaiheissa. 

 

Projektin alussa suunnitelmia tehtäessä ja projektin vaatimuksia listattaessa 

projektipäällikön on pidettävä tilanne hallinnassa. Projektipäällikkö keskustelee 

projektin jäsenten kanssa ja kysyy heidän mielipiteitään, mutta projektipäällikön pitää 

itse sitoutua asioihin, jotka hän kirjaa projektin peruskirjaan. Projektin edetessä ja 

vaatimuksia toteutettaessa projektin jäsenille pitää antaa mahdollisuus toteuttaa itseään, 

mutta käyttöönoton lähestyessä tilanteen pitää olla jälleen projektipäällikön tiukassa 

hallinnassa, jotta järjestelmä saadaan toimintakuntoon tavoitteiden mukaisesti. Jos 

projektipäällikkö ei käyttöönoton lähestyessä ole ajan tasalla, saattaa paikallinen 

organisaatio helposti luistaa velvollisuuksistaan, tai projektiryhmä suorittaa 

käyttöönoton edellyttämiä tehtäviä väärässä järjestyksessä. 

 

Projektiryhmän motivointi 

 

Ylimmän johdon rooli projektiryhmän motivoinnissa on ilmeinen. 

Toiminnanohjausjärjestelmäprojektissa projektipäällikkö ei ole yleensä se, joka määrää 

käyttöönottohetken. Ylimmällä ja paikallisen organisaation johdolla on omia aikatauluja, 

jotka pitää ottaa huomioon projektin aikataulua päätettäessä. Usein projektipäällikölle 

projektin päättymispäivä tulee annettuna. Olisikin hyvä, että ylin johto keskustelisi ensin 

projektipäällikön kanssa projektin aikatauluista ja varmistaisi, että hän on sitoutunut 

aikatauluihin. Projektipäällikkö ei todennäköisesti onnistu oman ryhmänsä 

motivoinnissa, jos hän ei ole itse sitoutunut annettuun aikatauluun. 
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Projektin yleinen aikataulu päätetään ensimmäisissä kokouksissa, jolloin myös 

paikallisen organisaation johto ja projektiryhmä ovat paikalla, ja silloin ei ole oikea hetki 

ylimmän johdon ja projektipäällikön väittelylle aikataulun realistisuudesta. Ylimmän 

johdon ja projektipäällikön pitää yhteistyössä saada myös projektiryhmä ja varsinkin 

paikallinen organisaatio aikataulun taakse.  

 

Varsinaisen projektiryhmän motivoinnista päävastuun kantaa projektipäällikkö. 

Projektin aikataulua luotaessa projektipäällikön on otettava projektiryhmä mukaan 

tärkeimpien virstanpylväiden määrittämiseen. Antamalla ryhmän jäsenille mahdollisuus 

vaikuttaa projektin sisäisiin tavoitteisiin, projektipäällikkö ainakin saa heidät 

sitoutumaan niihin, mutta hän saattaa saada heidät myös asettamaan kovempia tavoitteita 

kuin mihin projektipäällikkö saisi heidät sitoutumaan itse asettamillaan tavoitteilla. 

Yleensä projektin jäsenten joukossa on ainakin yksi, joka osaa arvioida 

työkokonaisuuksiin tarvittavaa aikaa realistisesti ja on itse kiinnostunut suoriutumaan 

tehtävistään hyvin, mutta haastavalla aikataululla. Tällaiset henkilöt haastavat myös 

muut ryhmän jäsenet asettamaan itselleen todellisia tavoitteita, ei ainoastaan varmoja 

aikatauluja joihin päästään ilman sen suurempaa työntekoa. 

 

Projektiryhmän johtaminen 

 

Projektiryhmän, varsinkin melko pienen kuten Konecranesin 

toiminnanohjausjärjestelmäprojekteissa, johtaminen on lähes ainoastaan 

kommunikointia projektin jäsenten kanssa. Projektin päälliköllä ei ole yleensä edes 

mahdollisuutta yrittää johtaa projektia käskemällä, koska projektin jäsenet tietävät usein 

omasta osa-alueestaan enemmän kuin projektin päällikkö. Projektin päällikön on 

pystyttävä kommunikoimaan ryhmän jäsenten kanssa, mutta hänen on myös saatava 

kannustuksella sekä omalla esimerkillään ryhmän jäsenet tekemään yhteistyötä. 

 

Toiminnanohjausjärjestelmä koostuu moduuleista, ja yleensä yksi henkilö vastaa yhden 

moduulin käyttöönotosta. Kuten integroituun järjestelmään kuuluu, kommunikoivat 

nämä moduulit keskenään. Tieto virtaa moduulista toiseen prosessin edetessä. Tästä 

syystä myös projektin jäsenten on pystyttävä keskustelemaan, ja heidän on löydettävä 

rajapinnat moduulien väliltä. Projektipäällikön pitää auttaa tässä rajapintojen 
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löytämisessä, mutta myös kannustaa ryhmän jäseniä yhteistyössä ratkomaan yhteisiä 

ongelmia. 

 

Kommunikointiongelmat ERP-projektissa johtavat eri moduulien 

yhteensopimattomuuteen. Liiketoimintaprosessien suorittaminen järjestelmässä ei 

onnistu alusta loppuun oikein. Esimerkiksi logistiikkamoduulissa tehtävät määritykset 

saattavat vaikuttaa talouspuolen kirjanpidon tiliöinteihin ja taloudessa tehtävät 

tapahtumat voivat näkyä esimerkiksi projektimoduulissa väärällä tavalla. Projektin 

jäsenten välinen yhteistyö on välttämätöntä jotta järjestelmä toimisi kuten on 

suunniteltu. 

 

5.7 Käyttöönotto 

 

Toiminnanohjausjärjestelmäprojektissa käyttöönotto sisältää henkilöstön koulutuksen, 

tarvittavien ohjelmistojen asentamisen ja datan siirron vanhasta järjestelmästä uuteen. 

Kun ihmiset ja ohjelmistot ovat lopullisesti valmiina uuden järjestelmän käyttöönottoon, 

on käyttäjät myös saatava käyttämään järjestelmää heti alusta alkaen. Tärkeää on, että he 

käyttävät järjestelmää oikein. 

 

5.7.1 Loppukäyttäjäkoulutus 

 

Koulutus on erittäin usein ohjelmistoprojektien ongelmakohta. Käyttäjien koulutukseen 

ei varata riittävästi aikaa ja resursseja, joten uutta järjestelmää ei joko käytetä tai sitä ei 

käytetä tehokkaasti. Toiminnanohjausjärjestelmäprojektissa koulutuksen tärkeys 

korostuu entisestään, koska yksittäisen käyttäjän tekemiset tai tekemättä jättämiset 

vaikuttavat muiden samaan prosessiin osallistuvien käyttäjien työskentelyyn. Eli jos 

esimerkiksi yksi käyttäjä ei osaa tai suostu tekemään ostotilauksia järjestelmään kuten 

on tarkoitus, vaikeuttaa tämä kohtuuttomasti muiden ihmisten työtä muun muassa 

varastossa, ostolaskujen kirjauksessa ja kustannusten seurannassa. 
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Koulutukset pitää ajoittaa riittävän lähelle järjestelmän käyttöönottoa. Käyttäjät ehtivät 

unohtaa oppimansa asiat jo muutamassa viikossa. Koulutusten ajoittaminen aivan 

käyttöönottoa edeltäviin päiviin on kuitenkin erittäin vaikeata, koska projektiryhmä on 

silloin erittäin kiireinen. Käyttöönotot myös ajoittuvat aina liiketoiminnan kausien 

katkoihin, joten myös paikallisen organisaation, varsinkin talousosaston, resurssit ovat 

rajalliset. Käyttöönottoon liittyy muitakin tehtäviä kuin koulutus, koska uuteen 

järjestelmään on syötettävä tietoa, jota ei voida automaattisesti siirtää vanhasta. Näiden 

tehtävien ja koulutuksen lomittaminen paikalliselle organisaatiolle tasaiseksi virraksi 

varmistaa järjestelmän ja sen käyttämisen pysymisen loppukäyttäjien mielessä. 

 

Hyvissä ajoin ennen koulutusten aloittamista on varmistettava, että kaikilla on pääsy 

järjestelmään. Tarvittavat ohjelmat on oltava asennettuna jokaisen tietokoneelle, ja 

jonkun projektin jäsenistä on henkilökohtaisesti varmistettava, että käyttäjät varmasti 

myös pääsevät järjestelmään sisään. Vaikka koulutettavat eivät käyttäisikään omaa 

konettaan tai käyttäjätunnuksia koulutuksissa, on heillä silti oltava kaikki ohjelmat 

asennettuna, jotta heillä on heti koulutusten jälkeen mahdollisuus päästä järjestelmän 

testiympäristöön. 

 

Kirjallisuudessa on erilaisia mielipiteitä siitä, että pitäisikö koulutuksen vetämiseen 

käyttää ammattilaisia vai projektiryhmään kuuluvia pääkäyttäjiä. Konecranesin 

tapauksessa yrityksen ulkopuolisten kouluttajien käyttäminen ei tule edes kysymykseen, 

koska järjestelmään on rakennettu ylimääräisiä ominaisuuksia tukemaan 

ydinliiketoimintaa. Konecranesilla projektiryhmään kuuluu aina yrityksen sisäisiä IT-

henkilöitä, jotka tuovat projektiin ohjelmisto-osaamisen. Myös entisiä IT-organisaatioon 

kuuluneita saatetaan käyttää koulutusten pitämiseen. 

 

Koulutuksen pitäjää mietittäessä vaihtoehdot ovat joko paikallisen organisaation 

pääkäyttäjä tai IT-organisaatioon lukeutuva henkilö. Yksittäistä ohjetta koulutuksen 

järjestämisestä ei voi antaa. Koulutuksen järjestämistä mietittäessä on otettava huomioon 

ainakin pääkäyttäjien taidot ja kyvyt sekä liiketoimintaprosessien muuttuminen. 

 

Mikäli käytetään pääkäyttäjää kouluttajana, hänen pitää hallita järjestelmän toiminnot 

sujuvasti. Pääkäyttäjän pitäisi myös nauttia arvostusta vertaistensa joukossa ja hänellä 
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pitäisi olla auktoriteettia, jotta saavutettaisiin parhaat koulutustulokset. Varsinkin 

isommissa koulutusryhmissä on järkevää käyttää myös apukouluttajaa, joka auttaa 

oppilaita kädestä pitäen seuraamaan koulutusta. Apukouluttajan tulisi olla IT-

organisaation jäsen. 

 

Suuret muutokset liiketoimintaprosesseissa vaikeuttaa ulkopuolisen kouluttajan tehtävää. 

Koulutettavat kyseenalaistavat heille opetettuja asioita ja näiden tilanteiden 

ratkaisemiseen ja uusien toimintamallien tarpeellisuuden perustelemiseen on uskottava 

pääkäyttäjä paras henkilö. Koulutettavat myös tietävät, että pääkäyttäjä tulee 

päivittäisessä työssään suorittamaan samoja tehtäviä heidän kanssaan ja silloin myös 

käyttäjätuki on lähellä. 

 

Konecranesin organisaatiossa on myös entisiä toiminnanohjausjärjestelmäprojektien 

työntekijöitä, jotka ovat siirtyneet operatiivisiin tehtäviin ja käyttävät nykyään samaa 

järjestelmää päivittäisten tehtäviensä hoitoon. Voisi kuvitella, että he ovat ihanteellisia 

koulutuksen pitäjiä. Kuitenkin eri yksiköiden liiketoimintaprosessit eroavat toisistaan, ja 

samalla kaavalla pidetty koulutus ei toimi kaikkialla. Liiketoimintaprosessien 

eroavaisuudet on käytävä kouluttajan kanssa tarkasti läpi, jotta hän pystyy koulutuksessa 

keskittymään oikeisiin asioihin ja osaa vastata esitettyihin kysymyksiin. 

 

Koulutukset ovat myös erinomainen tilaisuus hoitaa viimeisiä testauksia. Luonnollisesti 

järjestelmän pitää olla täysin toimiva koulutustilaisuuksissa, mutta koulutettavat voivat 

antaa ideoita pienten yksityiskohtien hiomiseen. Suuri osa loppukäyttäjistä on 

ensimmäistä kertaa tekemisissä uuden järjestelmän kanssa, ja he tulevat varmasti 

kyseenalaistamaan asioita. Kouluttajan on kirjattava esitetyt kysymykset ja asiat ylös, 

laadittava niihin vastine ja vastattava koulutettaville. Hyvä tapa on esimerkiksi koota 

koulutuksissa esitetyt asiat yhteen sähköpostiin vastineineen ja lähettää tämä sähköposti 

kaikille koulutuksiin osallistuneille.  
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5.7.2 Tiedon syöttö 

 

Joillakin liiketoiminta-aloilla uuteen järjestelmään siirryttäessä saatetaan selvitä pelkkien 

perustietojen syöttämisellä. Perustietoihin luetaan ainakin asiakas- ja toimittajarekisteri. 

Mikäli myös varastotoiminnot hoidetaan uudessa järjestelmässä, siirretään yleensä myös 

avonaiset ostotilaukset järjestelmään. Mikäli talousseurantaan halutaan vertailulukuja 

edellisiltä kausilta, pitää harkita millä tarkkuudella tämä tieto halutaan uudessa 

järjestelmässä näkyvän. 

 

Liiallisen datan syötön välttämiseksi vanhaa ja uutta järjestelmää ajetaan usein 

rinnakkain ensimmäiset kuukaudet. Esimerkiksi vanhat osto- ja myyntilaskut käsitellään 

edelleen vanhassa järjestelmässä, ja uudet vastaavat syötetään uuteen järjestelmään. 

Tämä helpottaa käyttöönottoa, mutta vaikeuttaa ensimmäisien kuukausien työtaakkaa, 

varsinkin kun uuteen järjestelmään siirtyminen itsessään aiheuttaa ongelmia päivittäisten 

tehtävien hoidossa. Organisaation suorituskyvyssä tapahtuu väistämättä notkahdus 

uuden järjestelmän käyttöön siirryttäessä. 

 

Konecranesin tapauksessa uuteen järjestelmään joudutaan siirtämään hyvin paljon tietoa. 

Konecranesin liiketoiminta perustuu projekteihin, jotka voivat kestää vuosia. Projektia ei 

voi hallita kahdessa rinnakkain ajettavassa järjestelmässä, joten kaikkien avoimien 

projektien kaikki tiedot ja tapahtumat on siirrettävä uuteen järjestelmään. Myös 

kirjanpito kannattaa siirtää kokonaisuudessaan uuteen järjestelmään, jotta vältytään 

kahden rinnakkaisen järjestelmän käyttämiseltä ja täsmäyttämiseltä. Ainoa asia mitä 

vanhassa järjestelmässä ehkä kannattaa tehdä, on vanhojen ostolaskujen maksatus. 

Silloinkin pitää olla tarkkana, että uuden ja vanhan järjestelmän luvut täsmäävät, joten 

myös ostolaskujen siirtämistä kannattaa harkita, koska niiden syöttäminen järjestelmään 

on yksinkertaista ja melko nopeaa. 

 

Osa tiedon syötöstä voidaan automatisoida, mutta suuri osa pitää syöttää käsin. 

Vaikeaksi tämän tiedon siirron tekee se, että suurin osa tiedosta voidaan siirtää vasta, 

kun vanhaa järjestelmää ei enää käytetä. Käytännössä tämä tarkoittaa, että yrityksen on 

oltava ilman toimivaa järjestelmää niin kauan, että uusi järjestelmä saadaan ajan tasalle. 
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Tämä on suuri heikkous massiivisessa tiedon siirrossa, ja tästä syystä kaikilla 

organisaatioilla ei ole edes siihen mahdollisuutta. Konecranesin yksiköissä 

järjestelmässä tapahtuvien tapahtumien määrä on kuitenkin sen verran rajallinen, että 

maksimissaan noin viikon katkos voidaan sallia, ja tämän viikon aikana tarvittava 

historia pystytään syöttämään uuteen järjestelmään. 

 

Tiedon syötössä paikallisella organisaatiolla on oltava merkittävä rooli. Projektiryhmään 

kuuluvilla IT-organisaation henkilöillä ei ole projektin loppuvaiheessa välttämättä aikaa 

syöttää historiatietoa uuteen järjestelmään. Heidän taidoilleen on myös parempaa käyttöä 

projektin loppuvaiheen muilla osa-alueilla. Projektin päällikön olisi saatava tiedon 

syöttöprosessin aikana paikallinen organisaatio aktivoitumaan. Tämä on mahdollisuus 

saada loputkin loppukäyttäjät tiedostamaan uuden järjestelmän tuleminen ja ottamaan se 

mahdollisimman vähäisellä muutosvastarinnalla vastaan. 

 

Projektipäällikkö tarvitsee tuekseen paikallisen organisaation johdon. Niillä henkilöillä, 

joiden vastuulle annetaan historiatietojen syöttö, on oltava myös resursseja hoitaa tämä 

tehtävä. Jos heillä on myös paljon muita tehtäviä, he priorisoivat tehtävänsä oman 

esimiehensä prioriteettien mukaisesti. Mikäli paikallisen organisaation henkilöillä 

yksinkertaisesti ei ole aikaa osallistua aktiivisesti tiedon syöttöön, pitää tätä tehtävää 

varten hankkia lisäresursseja. Tässäkin tapauksessa on hyvä, että vastuu tiedon syötöstä 

säilyy edelleen loppukäyttäjällä. Nyt hänellä ainoastaan on käytössään lisäresursseja. 

Näin hän omistautuu uuden järjestelmään tuloon. 

 

Vaikka vastuu historiatiedon syötöstä olisikin paikallisella organisaatiolla, pitää 

projektin päällikön aktiivisesti osallistua tähän prosessiin, koska kokonaisvastuu on 

hänellä. Tiedon syöttö pitää suunnitella niin tarkasti, ettei paikallisen organisaation 

tarvitse miettiä tiedon syötön aikana tehtävien järjestystä tai tekotapaa. Suunnittelu 

tehdään yhdessä, mutta varsinainen asiantuntemus tässä asiassa on projektin päälliköllä. 

Jokaisen syötettävän tiedon lähde on määriteltävä ja tehtävä selväksi missä 

järjestyksessä tiedot on syötettävä. 
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5.7.3 Siirtyminen uuden järjestelmän käyttöön 

 

Vaikka datan syöttö on ollut projektiryhmän vastuulla, on jonkun paikallisen 

organisaation johdon edustajan otettava vastuu tiedon oikeellisuudesta. Käytännössä 

tämä henkilö on kyseisen yksikön talouspäällikkö tai controller. Hänen on hyväksyttävä 

käyttöönotto ja järjestelmässä olevat luvut ennen kuin uutta järjestelmää voidaan ruveta 

käyttämään. Käyttöönoton jälkeen syötetyn tiedon korjaaminen on huomattavasti 

vaikeampaa. 

 

Suurin haaste käyttöönoton jälkeen on saada ihmiset todella käyttämään uutta 

järjestelmää. Tämä ei ole niinkään suuri ongelma niiden henkilöiden kohdalla joiden on 

pakko käyttää järjestelmää selviytyäkseen päivittäisistä velvollisuuksistaan. Tämä pätee 

erityisesti talousosaston työntekijöihin. Ongelma ovat ne käyttäjät, jotka eivät luo 

järjestelmään kriittistä ja esimerkiksi lain vaatimaa tietoa. Konecranesin tapauksessa 

näitä henkilöitä ovat nosturiprojektien projektipäälliköt ja tekniset suunnittelijat.  

 

Konecranesin toiminnanohjausjärjestelmä on rakennettu erityisesti tukemaan 

projektipäälliköiden työskentelyä. Järjestelmän on tarkoitus antaa kaikki tarvittavat 

välineet projektin helppoon ja reaaliaikaiseen seurantaan niin kustannusten kuin 

aikataulunkin osalta. Tämä vaatii tietyn panoksen myös projektipäälliköltä, ja hänen on 

syötettävä järjestelmään oma osuutensa tiedosta. Mikäli taas tekniset suunnittelijat eivät 

tee ostotilauksia oikealla tavalla, ei järjestelmän ominaisuuksista ole mitään hyötyä, 

koska muun muassa kustannusten seuranta ja tulevien kustannusten arviointi perustuu 

tehtyihin ostotilauksiin 

 

Paikallisen organisaation johdon vastuulla on, että loppukäyttäjät käyttävät järjestelmää 

kuten on suunniteltu. Projektipäälliköllä ei ole heihin käskyvaltaa eikä näin myöskään 

mahdollisuutta vaikuttaa heidän työskentelyynsä. Paikallisen organisaation johdon on 

siis myös itse osattava käyttää järjestelmää sen verran, että he osaavat seurata projektien 

etenemistä. Konecranesin käyttämässä järjestelmässä tämä on hyvin yksinkertaista 

järjestelmään rakennettujen projektin olennaisimmat tunnusluvut kertovien ikkunoiden 

ja raportointityökalulla luotujen räätälöityjen raporttien avulla. 
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Yrityksen ylin johto saattaa uskoa, että uuden järjestelmän toiminnallisuudet otetaan 

saman tien käyttöön, koska ne helpottavat niin paljon työntekoa. Tämä on tietenkin 

tavoitteena koko projektin ajan, mutta kaikki loppukäyttäjät eivät ole yhtä avoimia 

uusille toimintatavoille. Myös yrityksen sisällä vallitseva kulttuuri ja vakiintuneet 

toimintatavat saattavat johtaa siihen, että uutta järjestelmää ei käytetä kaikilla osa-

alueilla. Saattaa olla, että järjestelmän käyttäminen ja tiedon päivittäminen sinne ei 

autakaan työntekijää selviytymään hänen esimiestensä asettamista velvollisuuksista. Tai 

ainakin hän selviytyy niistä yhtä hyvin ilman, että hänen tarvitsee viettää ylimääräistä 

aikaa uuden ja hänelle vaikean järjestelmän parissa. 

 

Yrityksen ylimmän johdon on tehtävä paikallisen organisaation johdolle selväksi 

vaatimukset, jotka heidän oletetaan täyttävän uuden järjestelmän käyttöönoton jälkeen. 

Nämä asiat on käsiteltävä jo ennen projektin alkua. Ylimmän johdon pitää vaatia, että he 

voivat tulevaisuudessa seurata yksikön liiketoiminnan edistymistä raportointityökalun 

vakiomuotoisista raporteista. Tiedon on siis oltava järjestelmässä ja sen on oltava 

tuoretta. 

 

Pakko ei ole ikinä paras keino motivoida uusien ominaisuuksien käyttöön, joten uuden 

järjestelmän edut on tuotava selvästi esille. Osa eduista on kuitenkin sellaisia, jotka 

konkretisoituvat lähinnä ylimmälle johdolle, kun he saavat vertailukelpoista ja yhtenäistä 

tietoa eri yksiköistä. Paikallinen organisaatio on saatava ymmärtämään myös nämä edut. 

 

Käyttöönoton jälkeen on hyvä antaa täydentävää koulutusta. Täydentävä koulutus ei saa 

olla sisällöltään täysin sama kuin ensimmäinen koulutus tai koulutettavat pitävät sitä 

turhana kertauksena, vaikka olisivatkin unohtaneet joitain asioita. Täydentävää 

koulutusta ei saa myöskään pitää ennen kuin loppukäyttäjät ovat todella käyttäneet 

järjestelmää päivittäisessä työssään. 

 

Projektipäällikön ja paikallisen organisaation johdon on yhteistyössä katsottava milloin 

täydentävä koulutus järjestetään. Projektipäällikön on tehtävä selväksi, että koulutusta ei 

järjestetä ennen kuin järjestelmää myös käytetään, ja että järjestelmän käyttäminen on 

paikallisen organisaation vastuulla. Kun täydentävien koulutusten aikataulut on sovittu, 

tulisi koulutuksen pitäjien etukäteen kartoittaa käyttäjien ongelmia ja kysymyksiä. Tämä 
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tapahtuu helpoiten juttelemalla joidenkin käyttäjien kanssa ja pyytämällä kaikkia 

kirjaamaan ylös ongelmiaan. Kouluttajan pitää rakentaa koulutusohjelma ilmenneiden 

ongelmien ja kysymysten ympärille, mutta samalla hänen tulee kerrata myös muut 

toiminnot ja ehkä näyttää joitain työskentelyä nopeuttavia erikoistoimintoja, joita ei 

haluttu ensimmäisissä koulutuksissa ottaa esille. 

 

Koulutuksen itsessään on oltava huomattavasti vuorovaikutteisempaa kuin ensimmäiset 

koulutukset. Kouluttajan pitää aktivoida ja haastaa koulutettavat kyselemällä, mutta 

koulutustilaisuus ei saa muodostua tenttaamiseksi. Kouluttajan on pystyttävä 

keskustelemaan järjestelmän ja työtapojen yhteensopivuudesta ja mahdollisista 

ongelmista. Tämä on viimeinen tilaisuus IT-organisaation kannalta saada myös viimeiset 

epäilevät loppukäyttäjät hyväksymään järjestelmä. 

 

5.8 Projektin sulkeminen 

 

Jokaisessa projektissa, varsinkin toiminnanohjausjärjestelmäprojektissa, opitaan aina 

jotain uutta. Tästä uusien asioiden oppimisesta ei ole mitään hyötyä jos kukaan ei enää 

muista niitä kolmen kuukauden päästä tai henkilö, jolle uutta tietoa on kertynyt, on 

siirtynyt muihin tehtäviin. Opitut asiat on dokumentoitava tavalla, josta on hyötyä paitsi 

projektiin osallistuneille myös tuleville vastaaviin projekteihin osallistuville. 

 

Projektipäällikön tehtävä on saada projektin jäsenet dokumentoimaan projektin aikana 

opitut asiat. Nämä asiat saattavat olla esimerkiksi järjestelmän uusia toiminnallisuuksia, 

uusia tapoja hoitaa datan siirto vanhasta järjestelmästä uuteen tai virhetilanteita joita 

kohdattiin. Tämä saattaa olla vaikeata, koska projektiin osallistuneet helposti mieltävät 

projektin päättyneeksi, kun järjestelmä saadaan käyttöön. Opittujen asioiden kirjaaminen 

saatetaan siis tehdä nopeasti ja hutiloiden. 

 

Myös tässä kohtaa projektipäällikön hyvä yleiskuva projektin kulusta on tärkeä. 

Projektipäällikön pitäisi osata itsekin luetella tärkeimmät projektissa opitut asiat ja näin 

ollen hän voi myös vaatia ainakin näitä dokumentoitaviksi. Dokumentointi on 

suoritettava projektin jäsenten toimesta ja projektipäällikön tarkastamana, koska 
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projektin jäsenet ovat yleensä olleet kyseisen asian suorittajina. Projektin jäsenet on 

myös saatava ymmärtämään, että asioiden dokumentoinnista on hyötyä myös heidän 

työllensä jatkossa. 

 

Dokumentointi on suoritettava riittävällä tarkkuudella ja asian taustoja valottaen, jotta 

projektiryhmään liittyvä uusikin jäsen ymmärtää asian ja osaa käyttää siitä tehtyä 

dokumentointia hyödykseen tulevissa tehtävissään. Opituista asioista pitäisi muodostua 

ajan kuluessa tietopankki, josta voidaan käydä tarkastamassa edellisissä projekteissa 

kohdattuja ongelmia tai käytettyjä ominaisuuksia. Näin vältyttäisiin samojen virheiden 

toistamiselta ja samojen asioiden opettelulta uudestaan. 

 

5.9 Pääkäyttäjäorganisaatio ja kehitystyö järjestelmän 

käyttöönoton jälkeen 

 

Pääkäyttäjä on paikalliseen organisaatioon kuuluva henkilö, joka käyttää 

toiminnanohjausjärjestelmää päivittäisessä työssään. Hän tuntee oman osa-alueensa 

kaikki liiketoiminnan prosessit ja on mielellään osallistunut järjestelmän 

käyttöönottoprojektiin. Hän ymmärtää järjestelmän toiminnallisuuksien syy-seuraus-

suhteet ja pystyy yhdistämään liiketoimintaprosessit järjestelmän prosesseihin. Hänen 

vastuullaan on oman alansa ohjelmien käyttäjätuki omassa organisaatiossaan ja 

yhteydenpito ongelmatilanteissa konsernin IT-organisaatioon. Pääkäyttäjän on kyettävä 

esittämään parannusehdotuksia liiketoiminnan ja järjestelmän kehittämiseen ja hänellä 

on oltava auktoriteettia sekä kykyjä näiden ehdotusten toteuttamiseen. 

 

Käyttöönoton jälkeen projektiryhmän IT-organisaatioon kuuluvat henkilöt lähtevät, ja 

paikallisen organisaation on selvittävä päivittäisestä liiketoiminnastaan omin avuin 

uuden järjestelmän kanssa. Käyttäjätukea on saatavilla, mutta fyysisesti paikalla ei ole 

ketään järjestelmäasiantuntijaa. Tässä tilanteessa pääkäyttäjien on pystyttävä ottamaan 

vastuuta, ja heidän pitää kommunikoida ongelmista ja kehityskohteista eteenpäin. 
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Ideat järjestelmän kehitystyöhön 

 

Ideat järjestelmän jatkokehitykseen on tultava operatiivisesta liiketoiminnasta. Tämä on 

mahdotonta, mikäli paikallisissa organisaatioissa ei ole asiansa osaavia ja asemansa 

ymmärtäviä pääkäyttäjiä. Pääkäyttäjä ei ole vain titteli. Pääkäyttäjä ei ole ainoastaan 

henkilö, joka selvittää kanssatyöntekijöiden ongelmat postittamalla kysymyksen 

eteenpäin. Pääkäyttäjän on ymmärrettävä asemansa osana järjestelmän kehitystyötä. 

 

Pääkäyttäjän on ymmärrettävä riittävästi käytettävästä järjestelmästä, jotta hän pystyy 

esittämään kehitysideoita. Hänen on myös uskallettava esittää näitä ideoitaan, vaikka 

kaikki niistä eivät olisikaan kehityskelpoisia. Hänen on pystyttävä käymään 

vuorovaikutteista keskustelua IT-organisaation kanssa tasaveroisena heidän kanssaan. 

 

IT-organisaatio ei saa aliarvioida tai väheksyä pääkäyttäjien ideoita ja panosta 

järjestelmän kehitykseen. IT-organisaation on pystyttävä kommunikoimaan 

pääkäyttäjien kanssa molempien ymmärtämällä kielellä. Mikäli pääkäyttäjän esittämiä 

ideoita ei oteta tosissaan ja niihin vastataan teknisiä termejä vilisevällä kielellä, voidaan 

olla varmoja, että enempää kehitysideoita ei tulla vastaanottamaan. 

 

Kenestä tahansa ei ole pääkäyttäjäksi. Kaikki ihmiset eivät pysty ymmärtämään 

toiminnanohjausjärjestelmän toimintaa kaikessa laajuudessaan. Heille 

toiminnanohjausjärjestelmä on ainoastaan yksittäinen ohjelma, jolla he hoitavat 

päivittäiset rutiininsa. Vaikka he tietäisivät, että muutkin ihmiset käyttävät samaa tietoa 

päivittäisessä työssään, he eivät osaa nähdä asioiden syy-seuraussuhteita. 

 

Pääkäyttäjiä valittaessa on siis mietittävä myös, että kenellä on valmiuksia, resursseja ja 

mielenkiintoa tulevaisuudessa osallistua järjestelmän kehitystyöhön. Paikallisen organi-

saation johdon on ymmärrettävä asian tärkeys ja heidän on kuunneltava pääkäyttäjien 

ideoita. Mikäli paikallisen organisaation johto todella on sitoutunut kehittämään liike-

toimintaansa ja sitä tukevia järjestelmiä, on heidän ymmärrettävä pääkäyttäjien merkitys. 
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Ideoiden toteutus 

 

Paikallisen organisaation johdolla on vaikutusvaltaa, mutta heillä ei ole riittävää 

tietämystä käytettävistä järjestelmistä. Yhteistyössä pääkäyttäjien kanssa he voivat 

paremmin ajaa läpi kaipaamiaan kehitysideoita. IT-organisaatio on yleensä huono 

kuuntelemaan suoraan paikallisen organisaation johdolta tulevia ympäripyöreitä ja 

heikosti dokumentoituja toiveita uusista ominaisuuksista. Näissä toivomuksissa ei 

yleensä ole todellista ja perusteltua ongelmaa. Pääkäyttäjien tehtävä on osata tunnistaa ja 

dokumentoida ongelma riittävällä tarkkuudella ja ehdottaa ratkaisuja, joilla ongelma 

voitaisiin hoitaa. 

 

Kuten järjestelmän toiminnallisuuksia suunniteltaessa, myös järjestelmää kehitettäessä 

IT-organisaation on keskityttävä ongelmiin, ei käyttäjien, edes pääkäyttäjien, esittämiin 

toiveisiin. Käyttäjät eivät edelleenkään ole järjestelmäasiantuntijoita, joten heidän 

toiveensa eivät välttämättä ole parhaita keinoja olemassa olevien ongelmien ratkaisuun. 

Mikäli jokin ominaisuus päätetään toteuttaa ainoastaan paikallisen organisaation 

ylimmän johdon toiveesta, niin yksikään IT-organisaatioon kuuluva ei sitoudu tämän 

muutoksen läpivientiin. He ainoastaan täyttävät toiveen, jonka jälkeen todetaan, että 

tämä ei auttanutkaan ongelmaan halutulla tavalla. IT-organisaatio syyttää paikallisen 

organisaation johtoa ja ilmoittaa tehneensä mitä haluttiin. Paikallisen organisaation johto 

kyllästyy tilanteeseen, ja kukaan ei tule ikinä käyttämään uutta toiminnallisuutta, koska 

kukaan ei ole vastuussa sen käyttöönotosta. 

 

Pääkäyttäjien rooli toiminnanohjausjärjestelmän kehittämisessä käyttöönoton jälkeen on 

ratkaiseva. IT-organisaatio ei pysty kehittämään järjestelmää oikeaan suuntaan ilman 

käyttäjien todellisia tarpeita ja ongelmia. Tavallisten käyttäjien ja heidän esimiestensä 

taas on vaikea saada omia ideoitaan läpi, koska he eivät puhu samaa kieltä 

järjestelmäasiantuntijoiden kanssa, eivätkä he osaa esittää ideoitaan oikealla tavalla. 

 

Käyttöönoton jälkeen osa tehtävistä todennäköisesti suoritetaan edelleen järjestelmän 

ulkopuolella. Tällaisia tehtäviä voivat olla esimerkiksi ostolaskujen seuranta ja osa 

raportoinnista. Näiden suorittamiseen käytetään jotain toiminnanohjausjärjestelmän 
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ulkopuolista ohjelmaa. Tavoitteena on, että näistä ohjelmista päästään eroon, ja 

konsernin yhteiset järjestelmät hoitavat jokaisen yksikön tarpeet. 

 

Liiketoiminnan kehittyminen 

 

Varsinaisen toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottoprojektin aikana kaikkia 

tarvittavia muutoksia liiketoimintaprosesseihin ei todennäköisesti saatu tehtyä. Projektin 

aikana ei välttämättä edes osattu huomioida kaikkia ongelmakohtia. Kun toiminta on 

saatu vakautettua ja järjestelmän toimintaan ei tarvitse enää kiinnittää sen suurempaa 

huomiota, on pääkäyttäjien aika ruveta arvioimaan liiketoiminnan ja 

toiminnanohjausjärjestelmän yhteensopivuutta. 

 

Kun pääkäyttäjällä on riittävästi kokemusta ja tietämystä järjestelmästä, hän tuntee 

kyseisen järjestelmän prosessien kulun. Päivittäisen työnsä johdosta hänen tulee tietää 

myös liiketoimintaprosessien kulku. Pääkäyttäjän on yhteistyössä paikallisen 

organisaation johdon kanssa pystyttävä näkemään nämä asiat suurempina 

kokonaisuuksina, ja heidän on pystyttävä löytämään epäjohdonmukaisuudet prosessien 

kulussa. Liiketoimintaprosesseja voidaan edelleen hioa, jotta ne saadaan toimimaan 

paremmin järjestelmän kanssa. Myös toiminnanohjausjärjestelmään voidaan joutua 

tekemään muutoksia ja IT-organisaation on tarjottava tukeaan tähän. 

 

Pääkäyttäjien asemasta ja roolista organisaation sisällä riippuu se kuinka paljon he 

tarvitsevat esimiestensä tukea liiketoimintaprosessien hiomiseen. Paikallisen 

organisaation johdon ja pääkäyttäjien on yhdessä mietittävä muutokset 

liiketoimintaprosesseihin. Näiden muutosten läpivieminen saattaa vaatia johtajien 

aktiivista osallistumista. Mikäli paikallisen organisaation johto on välinpitämätön ja 

jättää kehitystehtävät yksistään pääkäyttäjien vastuulle, eivät muutokset välttämättä 

mene läpi. Jos yksittäinen työntekijä kokee, että hänen työnsä häiriintyy jollakin tavalla 

muutosten johdosta, menee hän keskustelemaan asiasta esimiehensä kanssa. Esimies 

helposti kehottaa työntekijää vain keskittymään omien velvollisuuksien hoitoon 

mahdollisimman tehokkaasti. Tässä tapauksessa työntekijä ei toteuta pääkäyttäjän 

ehdottamia muutoksia, ja esimies on osoittanut, että hänellä ei ole kokonaiskuvaa 

liiketoiminnan kulusta eikä hän osallistu aktiivisesti liiketoiminnan kehittämiseen. 
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5.10 Ylimmän johdon rooli projektin onnistumisen kannalta 

 

Toiminnanohjausjärjestelmäprojekti on sarja melko vakioituja toimintoja joiden 

tuloksena on organisaation tarpeiden mukaisesti konfiguroitu järjestelmä. Yksittäisten 

toimintojen tehtävät ja niiden monimutkaisuus riippuvat projektin vaiheesta ja 

käsiteltävästä toiminnanohjausjärjestelmän moduulista, mutta tärkeimmät menestys-

tekijät projektin kannalta pysyvät samoina läpi koko projektin ja myös sen jälkeen. 

 

Artikkelissaan toiminnanohjausjärjestelmien jatkokehityksestä käyttöönoton jälkeen 

Chian-Son (2005, s. 128-129) kokosi tärkeimmät menestystekijät. Hänen mukaansa 

tärkeimmät asiat toiminnanohjausjärjestelmäprojektin onnistumisen kannalta ovat 

ylimmän johdon tuki ja projektin johtohenkilöiden taidot. Erityisesti ylimmän johdon 

tuki kannustaa paikallista organisaatiota paneutumaan projektiin sekä sen haasteisiin 

vähäisellä muutosvastarinnalla. Ylimmän johdon tukemalle projektille myös löytyy 

helpommin resursseja, ja tämä mahdollistaa pääkäyttäjien syntymisen projektin aikana. 

Projektin päällikön taidot ovat erittäin tärkeä asia projektin onnistumisen kannalta, mutta 

hänkään ei pysty johtamaan projektia ja ajamaan mahdollisesti tarvittavia muutoksia läpi 

ilman, että hänen toiminnallaan on yhtenäinen esimiesten tuki. 

 

Liiketoiminnassa alaisten mielenkiinto yleensä kohdistuu samaan suuntaan kuin jotajien 

mielenkiinto. Mikäli ylimmän johdon edustajat ovat kiinnostuneita tietyistä asioista, 

heidän alaisensa kohdistavat suurimman huomionsa näihin asioihin. Sama asia on 

nähtävissä kaikessa organisaation toiminnassa, mutta johdon on tiedostettava tämä asia 

erityisesti koko organisaatioon vaikuttavissa projekteissa. 

Toiminnanohjausjärjestelmäprojekti erityisesti vaikuttaa koko organisaatioon ja sen 

todellinen menestys on lähes yksinomaan kiinni ylimmän johdon tuesta. 

 

Luvussa viisi esitetty projektimalli on tiivistettu seuraavan sivun kuvaan 3. 
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Kuva 3. Projektimalli järjestelmän implementoinnin osalta 
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6 Projektimallin soveltuvuus Konecranesin tarpeisiin 
 

Edellä kuvattua projektimallia ei ole tämän tutkimuksen puitteissa mahdollista testata 

käytännössä, mutta sitä tullaan hyödyntämään seuraavissa projekteissa. Mallin 

soveltuvuutta Konecranesin tarpeisiin on arvioitu neljällä haastattelulla. Haastateltavina 

olivat Konecranes Heavy Lifting Oy:n Group Controller Asko Torkki, IT-päällikkö 

Timo Partanen, Projektikoordinaattori Joni Ukkonen ja IT-asiantuntija Janne Takala. 

Asko Torkki vastaa liiketoiminta-alueen taloudesta. Timo Partanen toimii Asko Torkin 

alaisuudessa ja vastaa liiketoiminta-alueen tietojärjestelmistä. Joni Ukkosen tehtävä on 

toiminnanohjausjärjestelmäprojektien vetäminen ja hän toimii Timo Partasen 

alaisuudessa. Janne Takala on Joni Ukkosen alainen ja hänen vastuullaan on 

toiminnanohjausjärjestelmän logistiikkatoiminnot. Haastatelluilla ei ollut esittää 

merkittäviä muutoksia itse projektimalliin, mutta joitakin tarkentavia ideoita mallin 

käytännön toteutukseen kirjattiin. 

 

Pääkäyttäjät 

 

Suurinta keskustelua herätti pääkäyttäjien rooli projekteissa. Konecranesilla on huomattu 

tarve pääkäyttäjäorganisaation luomiseen, mutta kenellekään ei ole ollut selvää mitä 

pääkäyttäjän tehtäviin kuuluu. Pääkäyttäjän tehtävät on kuvattu tässä tutkimuksessa. 

Pääkäyttäjäorganisaation luominen tyhjästä ei ole mitenkään helppo asia. Tavallisesta 

järjestelmän käyttäjästä ei synny pääkäyttäjää pelkästään nimeämällä, ja mittaviin 

pääkäyttäjäkoulutuksiin ei ole resursseja. 

 

Haastatteluissa todettiin, että ainoa mahdollisuus todellisten järjestelmän pääkäyttäjien 

luomiseen on käyttöönottoprojektin aikana. Tämä on suuri muutos projektien 

läpiviennissä, ja tästä syystä asian käytännön toteutuksesta heräsi paljon keskustelua. 

Joni Ukkonen (2007) erityisesti mainitsi, että tulevilta pääkäyttäjiltä on varattava kiinteä 

määrä resursseja projektin tarpeisiin, jotta IT-organisaation henkilöille on aikaa 

tutustuttaa heidät järjestelmään ja ottaa mukaan testaukseen. Joni Ukkonen (2007) 

painotti, että projektia varten hankittavat väliaikaiset lisäresurssit henkilöstössä eivät saa 
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olla liian vahvassa roolissa toiminnanohjausjärjestelmäprojektissa, koska tässä 

tapauksessa tieto ei jää organisaatioon pysyvästi. 

 

Asko Torkki (2007) ehdotti pääkäyttäjien aktiivista osallistumista johtoryhmän 

kokouksiin. Pääkäyttäjät olisivat vastuussa oman alueensa asioiden läpikäynnistä. Jo 

tämä pakottaisi heidät osallistumaan projektiin aktiivisesti. Luonnollisesti IT-

organisaation henkilöiden on oltava vahvasti tukemassa pääkäyttäjiä. Joni Ukkonen 

(2007) ei mielellään ottaisi johtoryhmän kokouksiin ylimääräisiä henkilöitä, koska se 

vaikeuttaa päätöksentekoprosessia. Jo ennen projektia tulee arvioida voivatko 

pääkäyttäjät osallistua tasavertaisina päätöksentekoprosessiin. Ukkonen (2007) oli myös 

sitä mieltä, että ohjelmistotoimittajan edustajan pitäisi osallistua johtoryhmän 

kokouksiin. 

 

Joni Ukkonen (2007) ja Janne Takala (2007) näkivät suurimmaksi ongelmaksi 

pääkäyttäjien roolin kasvattamisessa oikeanlaisten henkilöiden löytämisen. Takala 

epäili, että erityisesti hänen alallaan on erittäin vaikea löytää organisaatiosta realistisia 

vaihtoehtoja pääkäyttäjiksi, ja tämä voisi olla ongelma jatkossa. Logistiikan ohjelmien 

käyttäjät ovat yleensä heikommin koulutettuja kuin talous- ja projektiohjelmien. Mikäli 

organisaatiosta ei löydy yhtään kelvollista pääkäyttäjää, voidaan harkita, että toisen osa-

alueen pääkäyttäjä tutustuu myös yleisellä tasolla logistiikan ohjelmiin. 

 

Pääkäyttäjien vahva rooli tulee haastateltujen mielestä näkyä myös koulutuksissa. Torkin 

(2007) mielestä pääkäyttäjien tulisi olla päättämässä koulutusryhmien kokoonpanosta, 

koska heillä pitäisi olla paras käsitys siitä millaista koulutusta kukin loppukäyttäjä 

tarvitsee. Itse koulutuksissa loppukäyttäjät olisivat joko pää- tai apukouluttajia.  

 

Käyttöönoton jälkeen järjestettävien täydennyskoulutusten pitäisi Asko Torkin (2007) 

mielestä olla työryhmätyyppisiä, joissa käytäisiin läpi uuden järjestelmän hyvät ja 

huonot asiat, haettaisiin ratkaisuja ongelmakohtiin, ja näytettäisiin joitakin ohjelman 

erikoistoiminnallisuuksia. Joni Ukkonen (2007) toi esille jatkokoulutusten sisällön ja 

vaikeusasteen määrittämisen hankaluuden. Tästä syystä on erittäin tärkeätä, että IT-

organisaatioon kuuluvilla on hyvä keskusteluyhteys vähintään pääkäyttäjien kanssa, jotta 

jatkokoulutusten tarvetta osataan arvioida realistisesti. 
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Projektin toteutus 

 

Projektien käytännön toteutuksessa mukana olevat Joni Ukkonen ja Janne Takala 

korostivat, että pääkäyttäjien vahva rooli projektin aikana hidastaa ja vaikeuttaa 

projektin etenemistä. He kuitenkin totesivat, että nykyisistä suurista ongelmista 

projektien jälkeen todennäköisesti päästäisiin eroon, mikäli Konecranesilla olisi toimiva 

pääkäyttäjäorganisaatio. 

 

Joni Ukkonen (2007) ja Timo Partanen (2007) totesivat, että nykyisestä minimaalisesta 

projektisuunnittelusta on siirryttävä tarkempaan ja järjestelmällisempään tapaan 

tulevissa projekteissa. Tulevissa projekteissa järjestelmän käyttämättömiä ominaisuuksia 

otetaan käyttöön sekä pyritään siirtymään pääkäyttäjien vahvempaan rooliin. Myös 

projektiryhmä saattaa tulevaisuudessa olla maantieteellisesti hajautuneempi. Tällöin 

projektin suunnittelulta ja valvonnalta vaaditaan paljon enemmän. 

 

Asko Torkki (2007) korosti tiedottamisen tärkeyttä projektin aikana. Hänen mielestään 

projektisuunnitelmaan on kirjattava erikseen myös tiedotussuunnitelma. Tästä käy ilmi 

millä medioilla tiedotus hoidetaan, kuka siitä on vastuussa, ja ketkä kuuluvat tiedotuksen 

piiriin. Myös Joni Ukkonen (2007) ja Janne Takala (2007) olivat sitä mieltä, että 

tiedottamisen sujuvuutta pitää edistää jatkossa. 

 

Projektin sulkemisen yhteydessä Asko Torkki (2007) toivoisi paikalliselta 

organisaatiolta palautetta projektin onnistumisesta. Tämä toteutettaisiin 

kyselylomakkeilla. Lomakkeen ei tulisi olla kovinkaan monimutkainen, koska projektin 

onnistumista voidaan arvioida jo muutamalla yksinkertaisella kysymyksellä. Projekti on 

yleensä onnistunut, mikäli käyttäjät ovat tyytyväisiä uuteen järjestelmään, osaavat sitä 

käyttää ja tuntevat että käyttäjätukea on helposti saatavilla. Kyselylomakkeessa tulisi 

keskittyä näihin asioihin. 

 

Projektin jälkeisen kehitystyön ongelmana Asko Torkki (2007) näki sen miten 

pääkäyttäjien rooli saadaan selväksi myös paikallisen organisaation johdolle. Tämä on 

yksi niistä kohdista jossa yrityksen ylimmän johdon on osoitettava asiantuntemusta ja 

päättäväisyyttä. Yrityksen ylimmän johdon on, yhdessä projektipäällikön kanssa, tuotava 

 88   



 

pääkäyttäjäorganisaation edut selvästi ja konkreettisesti paikallisen organisaation johdon 

tietoisuuteen. 

 

Joni Ukkosen (2007) mielestä nykyiset liian nopeat projektiaikataulut johtavat 

suurempiin kokonaiskustannuksiin projektin jälkeen. Hänen mielestään projekteille 

varattava aika pitää harkita uudestaan, mikäli pääkäyttäjät otetaan vahvemmin mukaan 

projektin toteutukseen. Hän myös kritisoi sitä, että aikaisemmin vedettyjen projektien 

laatuun ei ylimmän johdon tasolta kiinnitetty erityistä huomiota. Tärkeintä oli, että 

järjestelmä saatiin käyttöön määrätyssä ajassa.  
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7 Johtopäätökset 
 

Tutkimuksen käytännön osuudessa on kuvattu toiminnanohjausjärjestelmäprojektien 

projektimalli kansainvälisen organisaation tarpeisiin. Malli on pyritty luomaan 

huomioiden Konecranesin tarpeet heidän projekteissaan. Kirjoittajalla oli käytännön 

osuutta kirjoittaessaan kokemusta kahdesta käyttöönottoprojektista Konecranesilla, 

yhdestä projektista eräässä myyntiin ja markkinointiin erikoistuneessa yrityksessä sekä 

yhdestä varasto-ohjelmiston käyttöönotosta. 

 

7.1 Toiminnanohjausjärjestelmäprojektien suoritustapa 

 

Toiminnanohjausjärjestelmäprojektit voidaan karkeasti jakaa kahden tyylisiin 

projekteihin. Suurin ero näiden kahden projektityypin välillä on loppukäyttäjien 

osallistuminen projektiin. Projekti saadaan vedettyä läpi nopeasti ja tehokkaasti, mikäli 

projektiryhmä koostuu ainoastaan järjestelmäasiantuntijoista, jotka konfiguroivat 

järjestelmän toiminnallisuudet ja kouluttavat käyttäjät käyttämään näitä ominaisuuksia. 

Tällä tavalla harvoin saavutetaan tyytyväisiä käyttäjiä, koska he eivät tunne järjestelmää 

omakseen. Ohjelmaa ei ole välttämättä konfiguroitu heidän tarpeitaan huomioiden, ja he 

eivät ymmärrä järjestelmän toiminnallisuuksien tarkoitusta ja järjestelmään syötetyn 

tiedon vaikutusta omaan tai kanssatyöntekijöiden työntekoon. Loppujen lopuksi 

järjestelmän käyttö rajoittuu vain lainsäädännön kannalta pakollisen tiedon syöttöön ja 

idea liiketoimintaa tukevasta toiminnanohjausjärjestelmästä häviää. Tämä on erittäin 

suuri ongelma erityisesti kansainvälisessä organisaatiossa, jossa melko pienet 

toimipisteet ovat hajautuneet ympäri maailmaa, ja IT-osasto on keskitetty pääkonttoriin. 

 

Loppukäyttäjien vahva osallistuminen projektiin muuttaa sen luonteen. Itse 

käyttöönottoprojekti muuttuu vaikeammaksi ja pidemmäksi, mutta liiketoiminnan ja 

järjestelmän kehityksen kannalta loppukäyttäjien osallistuminen on ainoa vaihtoehto. 

Osallistumalla projektiin, sen päätöksentekoon ja ominaisuuksien suunnitteluun, 

loppukäyttäjä sitoutuu tulevaan järjestelmään ja muutosvastarinta on mahdollisimman 

pieni. Projektissa aktiivisemmin mukana olevat pääkäyttäjät ymmärtävät järjestelmän 
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toiminnan ja siinä vaikuttavat syy-seuraus-suhteet. Heidän vastuulleen voidaan jättää 

suuri osa käyttäjätuesta ja liiketoiminnan sekä järjestelmän kehityksestä 

käyttöönottoprojektin jälkeen. Käyttöönottoprojektista tulee raskaampi, sillä projektin 

aikana on kuunneltava useamman ihmisen ideoita ja mielipiteitä, suunniteltava 

toiminnallisuuksia tai perusteltava niiden poisjättäminen, koulutettava pääkäyttäjät ja 

otettava heidät aktiivisesti mukaan kehitystyöhön ja järjestelmän testaukseen. 

 

7.2 Ylimmän johdon rooli 

 

Yrityksen ylimmällä johdolla on nyt ja tulevaisuudessa tarpeita järjestelmästä saatavasta 

informaatiosta. Liiketoimintaa ei voida suunnitella, ohjata, valvoa tai tehostaa jos ei 

tiedetä mihin suuntaan yrityksen toiminta on menossa, mitkä asiat ovat ongelmia ja 

missä prosessin vaiheissa pystytään säästämään kustannuksia. Mikäli johto haluaa saada 

vastauksia näihin kysymyksiin, tarvitaan järjestelmiä, joista saadaan yhtenäistä ja 

kattavaa tietoa. Johdon edustajat usein viestivät tarpeistaan ainoastaan esimerkiksi IT-

päällikölle ja saattavat käynnistääkin joitakin tärkeäksi näkemiään projekteja. Ylin johto 

ei yleensä kuitenkaan saa omia alaisiaan ymmärtämään tarpeitaan, eivätkä vaadi heiltä 

sen suuntaisia toimia, että tarpeet saataisiin täytettyä. Pelkkä powerpoint-esityksen 

näyttäminen tulevista tavoitteista ei ole riittävää viestintää. 

Toiminnanohjausjärjestelmä on vahvasti keskitetty järjestelmä ja siitä saadaan yhtenäistä 

tietoa jos kaikki käyttävät sitä suurin piirtein samalla tavalla. Yrityksen ylimmän johdon 

on ymmärrettävä kyseisestä järjestelmästä jotakin, jotta he voivat vaatia alaisiltaan 

yhtenäistä toimintaa. Yrityksen johdon tehtävä ei välttämättä ole määrittää yhteisiä 

prosesseja, mutta heidän pitää vaatia alaisiltaan laadittujen prosessien tai toimintamallien 

noudattamista. Ylin johto saa tarvittavan informaation vaatimuksien esittämiseen 

toiminnanohjausjärjestelmäprojektien vastuuhenkilöiltä. Tulevia projekteja silmällä 

pitäen olisikin hyvä, että yrityksen liiketoimintaprosessit dokumentoitaisiin, jotta 

yhteisten prosessien käyttöönotto helpottuisi. 

 

Toiminnanohjausjärjestelmäprojekti ei voi olla yrityksen kokonaisedun kannalta 

menestys, ellei ylin johto anna sen toteutukseen täyttä tukeaan. Tämä tuki ei saa olla 

ainoastaan sanoja. Ylimmän johdon on vaadittava alaisiltaan tiettyjen ehtojen täyttämistä 
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projektin aikana ja sen jälkeen. Projektin aikana aikataulun noudattaminen, tarvittavien 

resurssien hankkiminen ja tiettyjen ehtojen noudattaminen liiketoimintaprosesseissa ovat 

tällaisia. Projektin jälkeen ylimmän johdon pitäisi seurata yksiköiden liiketoiminnan 

tilaa järjestelmästä tulevista vakioiduista raporteista. Tämä pakottaa yksiköt käyttämään 

järjestelmää suunnitellulla tavalla, josta on hyötyä myös heille itselleen. Ylimmän 

johdon on saatava eri yksiköiden johtajat ymmärtämään myös nämä hyödyt. 

 

Projektipäällikön rooli käyttöönottoprojektin menestyksen kannalta on merkittävä. Hän 

toimii projektin toimitusjohtajana ja vastaa kaikesta. Ylimmän johdon on tuettava 

projektipäällikköä tehtävässään, koska hän tulee kokemaan vastustusta organisaatiossa 

johon projekti sijoittuu. Ylimmän johdon on myös saatava projektipäällikkö 

ymmärtämään vastuunsa ja projektipäällikölle pitää asettaa tavoitteita. Ainoa tavoite ei 

voi olla se, että järjestelmä saadaan käyttöön tiettynä päivänä, vaan myös projektin 

laadulle on asetettava tavoitteita. Projektipäällikön on siis huolehdittava, että 

pääkäyttäjät omaavat riittävät taidot, ja loppukäyttäjät ovat tyytyväisiä järjestelmään. 

Tätä voidaan arvioida haastattelemalla pääkäyttäjiä projektin jälkeen ja teettämällä 

kysely loppukäyttäjille. Näitä asioita tulisi käydä projektin jälkeen läpi projektipäällikön 

ja mahdollisesti muunkin projektiryhmän kanssa. 

 

7.3 Menestystekijät 

 

Kirjallisuudessa toiminnanohjausjärjestelmäprojekteille on luotu pitkiä listoja 

menestystekijöistä (esim. Berchet ym., 2005, s.590, Parr ym. 2000, s. 293). Nämä kaikki 

varmasti ovat paikkaansa pitäviä. Suuri osa näistä menestystekijöistä on kuitenkin 

johdettavissa yleisestä projektinhallinnasta ja niiden pitäisi olla oletusarvona projektia 

toteutettaessa. Toki tässäkin tutkimuksessa on nostettu tärkeiksi useita eri tekijöitä, jotka 

vaikuttavat suotuisasti projektin onnistumiseen, mutta toiminnanohjaus-

järjestelmäprojektissa on nähtävissä kolme laajemman merkityksen omaavaa 

menestystekijää ylitse muiden. 

 

Liikaa ei voi korostaa johdon tuen, projektipäällikön osaamisen sekä roolin ja 

pääkäyttäjien toiminnan vaikutusta projektin menestyksen kannalta. 
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Toiminnanohjausjärjestelmäprojekti eroaa normaalista kehitysprojektista siinä, että sen 

vaikutukset ulottuvat koko organisaatioon. Ilman ylimmän johdon tukea, kannustusta ja 

vaatimuksia organisaatio ei sitoudu projektin tavoitteisiin eikä se ole valmis 

toteuttamaan mahdollisesti vaadittavia muutoksia liiketoimintaprosesseissa. 

 

Projektipäällikön rooli on tärkeä jokaisessa projektissa. Erityisesti se korostuu  

toiminnanohjausjärjestelmäprojektissa, missä kyse ei ole ainoastaan projektin hallinnasta 

ja tavoitteiden täyttämisestä, vaan samalla myös vuorovaikutteisesta kanssakäymisestä 

projektin kohteena olevan organisaation kanssa. Projektipäällikön on aktiivisesti ajettava 

tarvittavia muutoksia läpi, huomioitava paikallisen organisaation jäsenet osaksi projektia 

ja pystyttävä vakuuttamaan heidät uuden järjestelmän ja sen mukanaan tuomien 

muutosten eduista. Toiminnanohjausjärjestelmäprojektin kohteena olevaan organisaation 

jäävä tuotos ei ole ainoastaan uusi järjestelmä; organisaatioon pitää jäädä myös 

ymmärrys uudesta järjestelmästä, osaamista ja valmius liiketoiminnan sekä järjestelmän 

kehittämiseen. Pääkäyttäjät ovat väline tämän ymmärryksen, osaamisen ja kehityksen 

siemenen jättämiseen paikalliseen organisaatioon. 

 

Pääkäyttäjien itse sekä paikallisen organisaation johdon on ymmärrettävä pääkäyttäjän 

rooli. Tätä ennen projektin johdon on tehtävä itselleen selväksi mikä pääkäyttäjän 

merkitys on projektin aikana ja sen jälkeen. Pääkäyttäjien pitää olla projektin aikana 

eriarvoisessa asemassa muihin loppukäyttäjiin nähden. Tämä pitää tehdä niin, että muut 

loppukäyttäjät eivät tilanteesta ärsyynny. Usein hyvä tiedotus riittää. Pääkäyttäjän pitäisi 

myös omata tietty auktoriteetti omassa organisaatiossaan, jotta hän voi ottaa hänelle 

suunnitellun aseman omakseen. 
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8 Yhteenveto 
 

Konecranes heavy lifting Oy on kansainvälinen organisaatio, jolla on toimipisteitä 

useissa maissa ja useilla mantereilla. Näinkin hajautuneessa organisaatiossa yhteisten 

käytäntöjen ja järjestelmien ottaminen käyttöön on vaikea prosessi, koska toimipisteiden 

perinteiset toimintavat ja toimintaympäristöt ovat hyvin erilaiset. Oman ongelmansa tuo 

myös yrityksen sisäisten palvelujen ja hallinnon keskittyminen pääkönttoriin. 

 

Tämän tutkimuksen tarkoitus oli luoda projektimalli kansainvälisen organisaation 

tarpeisiin toiminnanohjausjärjestelmäprojektien läpivientiin. Tutkimuksen tavoitteena oli 

selvittää yrityksen johdon, projektipäällikön ja loppukäyttäjien roolien vaikutus 

projektin menestykseen. 

 

Loppukäyttäjien kohdalla tutkimuksessa paneuduttiin erityisesti pääkäyttäjien rooliin. 

Pääkäyttäjät ovat osa aktiivista projektiryhmää ja heidän roolinsa tulisi korostua 

erityisesti projektin päätyttyä. Yrityksen johdon osalta käsiteltiin sekä yrityksen 

ylimmän johdon, että projektin kohteena olevan organisaation johdon roolia. 

 

Tutkimuksen tutkimusote oli konstruktiivinen. Tutkija osallistui itse projekteihin ja 

hänellä oli projekteissa suorittava rooli. Näin päästiin varsinaisiin projektien käytännön 

ongelmiin hyvin käsiksi ja hankittiin asema, jonka avulla muutosehdotusten tekeminen 

ja toteuttaminen oli mahdollista. 

 

Tutkimuksen tuloksena syntyi projektimalli toiminnanohjausjärjestelmäprojektien 

läpivientiin. Osia projektimallista toteutettiin jo viimeisimmässä käyttöönottoprojektissa, 

mutta muuten projektimallin soveltuvuutta testattiin organisaation avainhenkilöitä 

haastattelemalla. Varsinainen mallin testaus tapahtuu vasta tulevissa projekteissa. 

 

Yrityksen johto, projektipäällikkö ja loppukäyttäjät osoittautuivat 

toiminnanohjausjärjestelmäprojektin toteutuksen ja menestyksen kannalta selvästi 

tärkeimmiksi tekijöiksi ja ovat selvästi kytköksissä toisiinsa. Koko organisaation 

toimintaan vaikuttava projekti ei voi menestyä ellei sillä ole riittävää ja ehdotonta 
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ylimmän johdon tukea. Ylimmän johdon tuki on yksittäisten menestystekijöiden 

mahdollistaja. 

 

Ylimmän johdon tuki ja osaava sekä asiantunteva projektipäällikkö ovat edellytys 

projektin käytännön toteutukselle. Nämä myös mahdollistavat pääkäyttäjien vahvan 

osallistumisen projektiin. Pääkäyttäjien rooli on projektin aikana kerätä projektin 

kohteena olevaan organisaatioon jäävää tietoa. He osallistuvat projektiryhmän 

työskentelyyn mahdollisimman paljon, koska ainoa keino hankkia riittävästi tietoa 

järjestelmästä ja sen toiminnasta on osallistuminen toiminnallisuuksien suunnitteluun, 

konfigurointiin ja testaukseen. Projektin jälkeen pääkäyttäjien pitää hallita sekä 

järjestelmä että liiketoiminnan prosessit, joten heillä tulisi olla kyvyt molempien 

kehittämiseen. Tietysti kehityksen toteuttamiseen tarvitaan jälleen muiden sidosryhmien 

tukea. 

 

Toiminnanohjausjärjestelmäprojektit ovat laajoja ja vaikuttavat koko organisaation 

toimintaan. Niitä ei siis voi ajatella ainoastaan tietojärjestelmäprojekteina. Toimiva 

toiminnanohjausjärjestelmä tarjoaa organisaatiolle reaaliaikaista ja luotettavaa tietoa 

liiketoiminnasta, mahdollistaa liiketoiminnan kehittämisen ja työn rationalisoimisen. 

Näiden etujen saavuttaminen vaatii koko organisaatiolta paljon työtä. 
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