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Uuden tietojärjestelmän hankinta on paitsi tekninen myös sosiaalinen muutos. Tie-

teelliset teoriat sekä tutkimukset osoittavat, että uuden tietojärjestelmän onnistunut 

käyttöönotto edellyttää sosioteknistä systeemiajattelua muutoksen läpivientiin. 

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun 

muutosjohtamisen tärkeydestä otettaessa käyttöön uutta teknologiaa sekä tutkia 

Case-yrityksen ERP-projektin muutosjohtamisen onnistumista. Tutkimuksen kon-

teksti koostuu sosioteknisestä muutoksesta, jossa muutosjohtaminen nousee kes-

kiöön. Tutkimuksessa kartoitettiin uuden ERP-järjestelmän käyttöönoton onnistum-

isen kannalta keskeiset muutosjohtamisen elementit: muutostarve, projektitiimi, 

visio ja tavoitteet, viestintä, koulutus, osallistaminen, sitouttaminen, johdon ja pro-

jektiryhmän tuki sekä muutoksen arviointi ja vakiinnuttaminen. Tutkimuksen empii-

risessä osassa arvioitiin Case-yrityksen ERP-projektin muutosjohtamista hen-

kilöstön näkökulmasta. Tutkimus toteutettiin laadullisena tapaustutkimuksena, jos-

sa pääasiallisena aineistonkeruumenetelmänä käytettiin sähköistä puolistrukturoi-

tua kyselylomaketta. Tulosten analysoinnin perusteella Case-yrityksen ERP-

järjestelmän käyttöönotto sujui tyydyttävästi. 
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Purchasing a new information system is just not about a technical change but also 

a social change. The previous theories and researches indicate that introducing a 

new information system successfully requires sociotechnical system thinking to 

overcome the change. The objective of this Master’s Thesis was to participate in 

societal conversation about the importance of change management when introdu-

cing the new technology in organizations and to find out how the ERP-project was 

managed in Case-company. The context of this research consists of sociotechni-

cal change where change management is highlighted. The crucial elements of 

change management in successful ERP-project were examined: a need of chan-

ge, project team, vision and goals, communication, education, empowerment, 

commitment, management support and the evaluation and establishment of chan-

ge. In the empirical part of this research the change management of ERP-project 

was evaluated from the point of the personnel’s view in Case-company. The re-

search was qualitative case study and the main data collection method was elec-

tronic semi-structured survey. According the results, introduction of the new ERP-

system in Case-company was managed satisfyingly. 
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1. JOHDANTO 

Elämme jatkuvan muutoksen aikaa. Alati muuttuva tietoyhteiskuntamme edellyttää 

meiltä entistä integroituneempia tietojärjestelmäratkaisuja liiketoimintamme tueksi. 

Tästä syystä organisaatiot ovat ottaneet käyttöönsä yhä laajempia tietojärjestel-

mäkokonaisuuksia yhdistääkseen sekä hallitakseen tietomassoja eri toimintojen 

välillä. ERP-järjestelmät (Enterprise Resource Planning) eli toiminnanohjausjärjes-

telmät ovat esimerkki tällaisesta kokonaisvaltaisesta tietoteknisestä ratkaisusta. 

ERP-järjestelmien tarkoituksena on paitsi auttaa organisaatioita ohjaamaan erilai-

sia operatiivisia toimintoja, kuten tilauksia ja toimituksia reaaliaikaisesti myös yh-

distää kaikki yrityksen toiminnot sekä prosessit saman järjestelmän alle. (Tiirikai-

nen 2010, 31; Kettunen & Simons 2001, 40).   

 

Erilaisten teknologisten muutosten määrä on kasvanut merkittävästi, mikä edellyt-

tää organisaatioilta entistä enemmän uudenlaista tiedonhallintaa sekä kommuni-

kointitapoja. Samalla muuttuvat työnmuodot, joten tarvitaan uusia johdon sekä 

hallinnan työkaluja näiden muutosten onnistuneeseen läpivientiin. (Davenport 

1998; Clegg 2000) Erityisesti ERP-järjestelmien käyttö on yleistynyt runsaasti vii-

me vuosikymmenen aikana. Huolimatta siitä, että järjestelmiä on ollut organisaati-

oiden käytössä 90-luvulta lähtien, niiden implementointi onnistuneesti tuottaa edel-

leen haasteita. On arvioitu, että jopa 40–60 prosenttia toiminnanohjausjärjestelmi-

en käyttöönotoista epäonnistuvat jossain määrin (Li et al. 2006, 158). Ongelmana 

usein on se, että järjestelmä koetaan ainoastaan teknisenä muutoksena ja itse 

järjestelmän käyttöönoton jälkeen projektin ajatellaan päättyvän. Tietojärjestelmän 

käyttöönotto ei ole kuitenkaan pelkästään tekninen prosessi vaan se tulee nähdä 

sosioteknisenä prosessina, jolloin oikeanlainen muutosjohtaminen nähdään kriitti-

senä tekijänä koko prosessin aikana.  

   

Inhimillisten tekijöiden sekä organisatoristen aspektien puute tietojärjestelmien 

käyttöönotossa on suurin selittävä tekijä siihen, miksi järjestelmälle asetetut tavoit-

teet jäävät usein saavuttamatta. (mm. Al-Ghamdi 2013; Doherty & King 2005) 

Käytännössä nämä asiat ilmenevät heikkona johtamisena, käyttäjien vaatimusten 

huomiotta jättämisenä ja riittämättömänä huomiona liiketoiminnan tarpeita sekä 
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tavoitteita kohtaan. (Doherty & King 2005, 2) On tiedettävä, miten integroida tek-

nologia, liiketoimintaprosessit sekä organisaatio saavuttaakseen asetetut tavoitteet 

uuden järjestelmän kanssa. (Lee & Lee 2004, 941; Reijonen ym. 2001) Myös Li et 

al. (2006) toteavat johtamisen nousevan aina tärkeimmäksi tekijäksi, kun puhutaan 

esimerkiksi toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönoton onnistumisesta, vaikka asi-

aa tutkittaisiin lähtökohtaisesti eri näkökulmista.    

    

Myös Cleggin (2000) mukaan teknologisia muutoksia voidaan tulkita organisaati-

oiden sosioteknisinä ponnistuksina. Uuden järjestelmän suunnittelua sekä suori-

tuskykyä voidaan parantaa, kun otetaan huomioon sekä sosiaalinen että tekninen 

näkökulma. Monet investoinnit ovat liian teknologiajohteisia painottaen muutoksen 

teknisyyttä eikä osata yhdistää johtamisen tärkeyttä teknisen järjestelmän käyt-

töönottoon. (Clegg 2000, 464) Myös Williams & Williams (2007) toteavat suurim-

man ongelman olevan siinä, ettei investointeja ja niiden hyötyjä arvioida tarpeeksi 

hyvin prosessin aikana, ja nostaa esille samoin puutteellisen muutosjohtamisen. 

Todellista hyötyä tietoteknisestä investoinnista saadaan, kun järjestelmä kulkee 

käsi kädessä tarvittavien liiketoiminnallisten muutosten kanssa. Henkilöstö on yri-

tyksen voimavara ja teknologia sen sijaan on työkalu, joka tukee henkilöstön ta-

voitteiden saavuttamista. Nämä erilliset toisiaan täydentävät komponentit voivat 

yhdessä saada aikaan tarvittavat taidot ja kyvykkyydet uuden järjestelmän vaati-

muksille. (Clegg 2000, 466; Williams & Williams 2007, 34–35).  

 

ERP-järjestelmien suosion myötä järjestelmien hankinta- ja käyttöönottoprosesse-

ja sekä niiden menestystekijöihin liittyviä tutkimuksia on tehty runsaasti. Aiheen 

kirjallisuuskatsauksissa pohditaan jopa tutkimuskentän joiltakin osin kyllääntyneen. 

Joskin varsinaisen ERP-järjestelmän käyttöönoton jälkeisiä, post-

implementointivaiheen tapaustutkimuksia esiintyy edelleen niukemmin (Hustad & 

Olsen 2011; ElSayed et al 2013; Chian-Son Yu 2005). Hyvin monet tutkimukset 

ovat keskittyneet kuvaamaan kriittisiä menestystekijöitä (CSF Critical Success 

Factors) ainoastaan suunnittelu- ja hankintavaiheessa sekä käyttöönottovaiheessa 

jättäen käyttö- ja ylläpitovaiheen vähemmälle huomiolle. (ElSayed et al. 2013, 3) 

Useista tutkimuksista puuttuu myös käytännönläheisiä tapausesimerkkejä. Käyt-

töönoton jälkeinen käyttö- ja ylläpitovaihe (post implementointi) koostuu useista 
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toiminnoista, kuten käytön arvioinnista, tuesta sekä järjestelmän ja osaamisen yl-

läpidosta sekä kehittämisestä. Nämä ovat edelleen kriittisiä tekijöitä ERP-projektin 

menestymistä ajatellen ja siksi myös prosessin viimeinen vaihe ansaitsee tarkem-

paa tarkastelua eri konteksteissa. (ElSayed et al. 2013, 3)    

 

 

1.1. Tutkimuksen tarve 

 

Edellä esitetyn perusteella ERP-järjestelmän käyttöönoton onnistumista arvioidaan 

tässä tutkimuksessa pääasiassa muutosjohtamisen näkökulmasta. Koska kysees-

sä on kuitenkin sosiotekninen muutosprosessi, myös järjestelmän tekninen puoli 

on syytä ottaa mukaan tarkasteluun. Arviointi tehdään ERP-järjestelmän käyttöön-

oton jälkeen, post-implementointivaiheessa, jolloin järjestelmän sekä muutospro-

jektin kokonaisvaltainen arviointi on luotettavampaa. Tarkastelussa otetaan huo-

mioon muutosjohtaminen järjestelmän käyttöönoton suunnittelusta alkaen.  

 

Järjestelmän käyttöönoton jälkeen suoritettava onnistumisen arviointi on kriittisen 

tärkeää, jotta saadaan arvokasta tietoa siitä, miten ERP-projektin johtamisessa ja 

investoinnissa on onnistuttu. Tietojärjestelmän käyttöönoton onnistuminen kun 

konkretisoituu vasta käytössä (Kettunen & Simons 2001, 7). Tämän lisäksi käyt-

töönoton jälkeisellä auditoinnilla ja arvioinnilla voidaan saada käytännönläheistä 

tietoa siitä, kuinka itse järjestelmä soveltuu yrityksen liiketoimintaan, mitä hyötyä 

järjestelmästä on, sekä mitä kehittämisenkohteita järjestelmään, johtamiseen tai 

käyttäjien osaamiseen liittyen esiintyy (DeLone & McLean 2003).   

 

Tutkimuksen kohdeorganisaatio on kansainvälisesti toimiva kierrätyspalveluratkai-

suja tarjoava yritys, joka on ottanut käyttöönsä Suomessa uuden toiminnanohjaus-

järjestelmän vuoden 2014 alussa. Varsinainen käyttöönottovaihe on ”päätetty” 

syyskuun 2014 lopussa, joten kohdeorganisaation osalta aiheen tutkiminen on 

hyvin ajankohtaista. ERP-järjestelmän käyttöönotto on osa laajempaa kansainvä-

listä ERP-hanketta. Samainen ERP-järjestelmä on otettu aiemmin käyttöön ERP-

hankkeen pilottimaassa Ruotsissa vuonna 2013 ja on tarkoitus ottaa käyttöön laa-

jemmin kansainvälisellä tasolla, joten tehtävä tutkimus ERP-järjestelmän käyt-
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töönoton onnistumisesta tuo varmasti lisäarvoa itse järjestelmän käyttöönoton 

suunnitteluun ja johtamiseen jatkossa. Tämä tutkimus palvelee pääasiassa koh-

deorganisaation toiminnan kehittämistä jatkossa. Tämän tutkimuksen kaltaista laa-

jempaa selvitystä muutosjohtamisesta henkilöstön näkökulmasta ei ole aikaisem-

min tehty organisaatiossa aiheeseen liittyen.  

 

 

1.2. Tutkimusongelma ja tutkimuksen tavoitteet 

 

Tutkimuksessa on aina tutkimusongelma, jota lähdetään ratkaisemaan erilaisten 

tutkimusmenetelmien avulla. (Kananen 2013, 22) Tässä tutkimuksessa tutkimus-

ongelmana on se, ettei tiedetä käytännönläheisellä tasolla, miten ERP-

järjestelmän käyttöönottoprojektissa on onnistuttu muutosprosessin hallinnan nä-

kökulmasta. Tämä tutkimus perustuu siten Case-yrityksen tarpeeseen selvittää 

mahdollisimman käytännönläheisesti, miten ERP-projektin muutosjohtamisessa on 

onnistuttu. Tutkimusongelmaa lähdetään ratkaisemaan kartoittamalla henkilöstön 

mielipidettä ERP-projektin aikaisesta muutosjohtamisesta sekä käyttöönoton jäl-

keistä nykytilaa. Edellä esitetyn perusteella tämän Pro gradu -tutkimuksen päätut-

kimuskysymys voidaan määrittää seuraavasti: 

 

 Miten Case-yrityksen ERP-järjestelmän käyttöönotossa on onnistuttu 

muutosjohtamisen näkökulmasta?  

 

Jotta päätutkimuskysymykseen saadaan teoriaan pohjautuva perusteltu vastaus, 

tukevat kysymystä seuraavat alakysymykset: 

 

 

 Mikä on muutosjohtamisen merkitys ERP-järjestelmän käyttöönotossa? 
 

 Mitkä muutosjohtamisen osa-alueet korostuvat ERP-järjestelmän käyt-

töönotossa? 

 

Ensimmäisen alakysymyksen tarkoituksena on perustella tutkimuksen tarkoitusta 

ja aihevalintaa. Miksi muutosta ylipäänsä kannattaa tutkia juuri johtamisen näkö-
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kulmasta ja, miksi se on tärkeä aihe myös tietoteknisessä muutoksessa. Alakysy-

myksen teoreettisena taustana vaikuttaa sosiotekninen systeemiajattelu. Toinen 

kysymys sen sijaan perehtyy tarkemmin, aiheen tutkimukset sekä teoria huomioi-

den, listaamaan ne muutosjohtamisen osa-alueet, joihin tietoteknisen muutoksen 

tutkimuksessa kannattaa keskittyä. Tämän kysymyksen teoriatausta käsittää muu-

tosjohtamisen yleisellä tasolla sekä tietoteknisessä muutoksessa. Tutkimuskysy-

mykset, niiden perimmäinen tarkoitus sekä kysymyksiin vastaamisen keinot kuva-

taan lisäksi taulukossa 1. 

 

Kysymyksiin pyritään löytämään vastaukset empiirisen tutkimuksen sekä aiheen 

kirjallisuuden ja aiempien tutkimusten avulla. Tulosten toivotaan antavan uutta tie-

toa muutosjohtamisen onnistumisesta henkilöstön näkökulmasta, konkreettisia 

työkaluja muutosprosessien johtamiseen jatkossa, erityisesti tietoteknisten järjes-

telmien käyttöönottoon.  
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Taulukko 1. Tutkimuskysymykset 

 

Tutkimuskysymys Tarkoitus Menetelmä 

Miten ERP-järjestelmän 

käyttöönotossa on onnis-

tuttu muutosjohtamisen 

näkökulmasta? 

Selvittää Case-yrityksen 

ERP-projektin muutosjoh-

tamisen onnistumista 

henkilöstön näkökulmas-

ta 

Empiirinen aineisto, taus-

talla aikaisempi tieteelli-

nen teoria ja tutkimukset 

Mikä on muutosjohtami-

sen merkitys ERP-

järjestelmän käyttöön-

otossa? 

Selvittää muutosjohtami-

sen tärkeyttä ERP-

järjestelmän käyttöönoton 

kaltaisessa muutoksessa 

Tieteellinen teoria ja tut-

kimukset, täydennetään 

empiirisellä aineistolla 

Mitkä muutosjohtamisen 

osa-alueet korostuvat 

ERP-järjestelmän käyt-

töönotossa? 

Selvittää erityisesti ERP-

järjestelmän käyttöön-

otossa korostuvat muu-

tosjohtamisen osa-alueet 

empiiristä tutkimusta var-

ten 

Tieteellinen teoria ja ai-

emmat tutkimukset, täy-

dennetään empiirisellä 

aineistolla 

 

 

1.3. Näkökulma ja rajaukset 

 

Tutkimuksen tärkeimpiä pohdittavia kysymyksiä on se keitä tutkitaan. Keneltä 

saadaan tieto ja aineisto tutkimusongelman selvittämiseksi. Lähtökohtaisesti tutki-

taan niitä, joita tutkimus itsessään koskee. (Kananen 2013, 76) Se, miten ERP-

järjestelmän käyttöönoton muutosjohtamisessa on onnistuttu, voidaan tutkia use-

asta eri näkökulmasta. ERP-projektin onnistumisen arviointi on hyvin riippuvainen 

tarkasteltavasta näkökulmasta, joten on äärimmäisen tärkeää määrittää mistä ja 

kenen näkökulmasta aihetta tarkastellaan. (Grover et al. 1996, 14)  

 

ERP-projektin tavoitteiden saavuttamisessa sekä käytön arvioinnissa järjestelmän 

käyttäjät ovat keskeisessä asemassa. Usein avainhenkilöinä ovat toimihenkilöt ja 

työnjohto. Järjestelmän loppukäyttäjillä on paras asiantuntemus arvioida, miten 
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koko muutosprosessi on sujunut ja miten järjestelmä soveltuu organisaation käyt-

töön. Loppukäyttäjien mielipide on tärkeä huomioida, sillä he syöttävät järjestel-

mään vaadittavia tietoja, joita joku toinen käyttäjä taas tarvitsee edelleen työssään 

ja päätöksenteossaan. On muistettava, että järjestelmää käyttävien vaikutukset 

ulottuvat koko organisaatioon (Reijonen ym. 2001, 86). Se miten kukin käyttäjä 

toimii uuden järjestelmän käytössä vaikuttaa osaltaan järjestelmälle asetettujen 

tavoitteiden toteutumiseen. (Vilpola & Kouri 2006, 19; Vilpola & Terho 2008, 4)  

 

Tämän työn tarkoituksena oli lähtökohtaisesti ottaa huomioon mahdollisimman 

konkreettinen henkilöstön näkemys siitä, miten Case-yrityksen ERP-järjestelmän 

käyttöönoton koetaan onnistuneen muutosjohtamisen näkökulmasta. Aihe huomi-

oiden henkilöstön näkökulma halutaan tuoda ilmi tutkimuksessa, sillä edellä esite-

tyn perusteella järjestelmän loppukäyttäjinä henkilöstö on tärkeässä roolissa arvi-

oinnissa. 

 

Aiheen laajuuden sekä organisaation koon vuoksi tutkittavaa kohderyhmää oli kui-

tenkin syytä rajata. Paitsi taloudellisesti sekä ajallisesti koko henkilöstön kattavaan 

tutkimukseen ei ollut resursseja, myös organisaatiorakenne vaikutti tutkimuksen 

luonteeseen. Maailmanlaajuisesti toimivalla yrityksellä on yli 75 toimipistettä, joista 

noin 20 sijaitsee Suomessa. Työntekijöitä on maailmanlaajuisesti noin 2600, joista 

Suomessa työskentelee reilu 700 henkilöä.  

 

Tutkittava kohdeyritys jakautuu useaan osa-alueeseen toimintojensa mukaan, 

joissa jokaisessa on omat erityiset työtehtävänsä sekä prosessinsa. Case-

yrityksen ERP-hankkeessa nämä osa-alueet oli jaettu viiteen eri osaan (Kuvio 1).  

Jokaista toimintoaluetta olisi syytä tutkia omana tutkimuskohteenaan, jotta saatai-

siin mahdollisimman syvällinen tutkimusote. Tutkimuksen kohderyhmäksi valikoitui 

tästä syystä toimeksiantajan puolelta kuviossa 1 korostettu yrityksen kierrätys-

osaston henkilöstö käsittäen Suomen palvelupisteiden päälliköt, asiakaspäälliköt 

sekä palvelupisteassistentit. Tutkimuskohteena oli henkilöstö, joka käyttää järjes-

telmää päivittäin työssään, työskentelee organisaation ydintoimintojen parissa se-

kä ERP-järjestelmän käytön osalta prosessin alkupäässä. Se, miten tehokkaasti 
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järjestelmää käytetään alkupäässä, vaikuttaa luonnollisesti osaltaan siihen, miten 

muut osastot suoriutuvat omissa työtehtävissään. 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 1. Muutosjohtamisen osa-alueet Case-yrityksen ERP-hankkeessa. 

 

Aihealueen rajaus 

 

Muutosjohtamisen tutkimuskenttä on yksistään hyvin monialainen. Tutkimuksen 

pääpaino rajataan tässä tutkimuksessa ERP-projektin käyttöönoton suunnittelu-, 

käyttöönotto- sekä käyttö- ja ylläpitovaiheeseen. Järjestelmän hankintavaihe käsit-

täen järjestelmän sekä järjestelmätoimittajan valinnan rajataan tarkastelusta pois. 

Koska kyseessä on kuitenkin sosiotekninen muutosprosessi, otetaan tutkimukses-

sa huomioon järjestelmän tekninen soveltuvuus sekä tekniset ominaisuudet. Täl-

löin sivutaan myös hankintavaiheen järjestelmävalinnan onnistumista lyhyesti. 

Huomioitavaa on myös, että muutosjohtamisen onnistumista käsitellään pääasias-

sa organisaation sisäisesti. Organisaation ulkopuolisten muutosjohtamiseen vai-

kuttavien tekijöiden, kuten järjestelmätoimittajan, rooli jää pois tarkastelusta. 

MYYNTI HANKINTA KIERRÄTYS 

PROJEKTIT TALOUS 
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1.4. Tutkimusote ja -menetelmät 

 
Tutkimuksen lähestymistapojen perinteisin perusjaottelu tapahtuu laadulliseen ja 

määrälliseen tutkimukseen. (Kananen 2013, 23) Lähtökohtana laadullisessa eli 

kvalitatiivisessa tutkimuksessa on ilmiön tutkiminen mahdollisimman kokonaisval-

taisesti tavoitteena selvittää ja ymmärtää ilmiötä, tekijöitä sen taustalla sekä teki-

jöiden välisiä suhteita. (Hirsjärvi et al. 2007, 157; Kananen 2013, 26) Puhuttaessa 

yhteen tapaukseen keskittyvästä tutkimuksesta, voidaan sanoa kyseessä olevan 

yksinkertainen laadullinen tutkimus. 

 

Case- eli tapaustutkimuksesta puhutaan, kun tutkitaan yhtä tai enintään muuta-

maa tietyllä tarkoituksella valittua tapausta, esimerkiksi yrityksen osaa, osastoa tai 

tulosyksikköä. Huolimatta siitä, että kyse on yksittäiseen tapaukseen tai pieneen 

joukkoon keskittyvästä tutkimuksesta, tapaustutkimuksen tarkoitus on antaa yksi-

tyiskohtaista sekä intensiivistä tietoa tutkimuskohteestaan. (Hirsjärvi ym. 2007, 

130) Tapaustutkimus nähdään toisinaan muista irrallisena, omana tutkimusstrate-

giana, mutta hyvin usein se luetaan kvalitatiivisen tutkimuksen alalajiksi. (Hirsjärvi 

ym. 2007, 158; Kananen 2013, 30) Koskisen ym. (2005) mukaan se on yksi tyypil-

lisimmistä liiketaloustieteellisen tutkimuksen laadullisista menetelmistä, joskin pu-

hutaan enemmän tutkimusotteesta kuin menetelmästä. (Koskinen ym. 2005) Vaik-

ka tapaustutkimuksessa keskitytään tiettyyn rajattuun tutkimuskohteeseen, sen 

tarkoituksena on antaa kokonaisvaltaista ja syvällistä tutkimustietoa hyödyntämällä 

tutkimuksen taustalla useita tietolähteitä. (Kananen 2013, 28) Luonteeltaan tämä 

tutkimus on laadullinen Case- eli tapaustutkimus, sillä empiirinen tutkimuskenttä 

keskittyy yhden Case-yrityksen tiettyyn osastoon ja tutkimuksen empiirisen aineis-

ton keräämisessä käytettiin monipuolista tutkimusmateriaalia. Tämän tutkimuksen 

empiirinen aineisto kerättiin sähköisellä kyselylomakkeella, haastatteluilla sekä 

erilaisilla kirjallisilla dokumenteilla. 
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1.5. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys ja keskeiset käsitteet 

 

Tässä tutkimuksen osassa käydään läpi tutkimuksen viitekehys sekä käsitellään 

tutkimuksen avainkäsitteet. Tutkimuskysymykseen pohjautuen Pro gradun -

tietoperusta käsittelee muutosjohtamista yleisellä tasolla (Kotter 1996) sekä tieto- 

ja toiminnanohjausjärjestelmien käyttöönotossa (mm. Fulla 2007; Lee & Lee 2006; 

Aladwani 2001) Lähtökohtana teoriaosuudessa on ERP-järjestelmän käyttöönotto 

sosioteknisenä muutoksena, jossa muutosjohtaminen nousee keskeiseksi tee-

maksi. 

 

Varsinaisessa teoriaosuudessa perehdytään ensimmäiseksi organisaatiomuutok-

seen, sosiotekniseen systeemiteoriaan muutoksen taustalla sekä suunnitellun 

muutosprosessin päävaiheisiin. Toisessa teoriaosuudessa syvennytään kohti 

muutoksen hallintaa käsittäen aihealueinaan muutosjohtamisen, muutosvastarin-

nan sekä onnistuneen muutosjohtamisen mallit. Muutosjohtamisen teoriaosiossa 

esitellään tunnetuimmat muutosjohtamisen teoriamallit (Lewin 1952, Kotter 1996) 

sekä aihe huomioiden myös tieto- ja toiminnanohjausjärjestelmien käyttöönoton 

tutkimuskentässä korostuvat muutosjohtamisen mallit (mm. Fulla 2007; Aladwani 

2001). Esitettyjen muutosjohtamisen mallien perusteella nostetaan esille niissä 

yhteisesti esiintyvät muutosjohtamisen teemat, joita erityisesti toiminnanohjausjär-

jestelmän käyttöönoton kaltaisessa sosioteknisessä muutoksessa tulisi huomioida. 

Näin saadaan selvitettyä ne toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotossa korostu-

vat johtamisen erityispiirteet, jotka tulisi linkittää Kotterin (1996) onnistuneen muu-

tosjohtamisen malliin optimaalisen synteesin muodostamiseksi. Näiden mallien 

pohjalta muodostui mukainen teoriarunko tutkimukselle, jota havainnollistaa alla 

oleva kuvio (Kuvio 2). 
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Kuvio 2. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys.  

 

Edellä esitettyyn teoreettiseen viitekehykseen nojautuen tutkimuksen keskeiset 

käsitteet löytyvät johtamisen sekä tietojenkäsittelyn tieteenaloilta (Kuvio 3). (ERP-

järjestelmä/-projekti, organisaatiomuutos, sosiotekninen muutos, muutosprosessi, 

muutosjohtaminen). 

 

 

Kuvio 3. Tutkimuksen keskeiset käsitteet. 

ERP-järjestelmän 
käyttöönotto 

Organisaatiomuutos 

Sosiotekninen 
muutos 

Muutosprosessi 

Muutoksen hallinta 

Muutosjohtaminen 

Muutosvastarinta 

Muutosjohtamisen 
mallit 

ERP-järjestelmän 
käyttöönotto 

muutosprosessina 

Organisaatio
-muutos 

ERP-
järjestelmä 

Muutos-
johtaminen 

Muutos-
prosessi 

Sosiotekninen  

muutos 
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Käsitteet: ERP-järjestelmä ja -projekti, organisaatiomuutos, sosiotekninen muu-

tos, muutosprosessi, muutosjohtaminen 

 

ERP-järjestelmä ja –projekti 
 
 
Toiminnanohjausjärjestelmällä (Enterprise Resource Planning) tarkoitetaan tieto-

järjestelmäratkaisua, joka mahdollistaa resurssien tehokkaan käytön, tarjoamalla 

organisaatioille integroidun ratkaisun tiedon prosessoinnin tarpeisiin. (Fulla 2007, 

36) Tällaiset kokonaisvaltaiset tietojärjestelmäkokonaisuudet hankitaan hyvin 

usein järjestelmätoimittajilta moduuleittain, valmiiksi räätälöityinä ratkaisuina orga-

nisaatioille. (Tiirikainen 2010, 31). ERP-projektilla tarkoitetaan tämän tutkimuksen 

yhteydessä ERP-järjestelmän käyttöönottoprosessia (suunnittelu, käytttöönotto, 

käyttö- ja ylläpito) 

 

Organisaatiomuutos 

 

”Prosessi, jossa mukautetaan organisaatiokulttuuria, hierarkiaa ja toimintaproses-

seja saavuttaakseen tietty haluttu lopputulos.” (Lee & Lee 2013, 941)  

 

Sosiotekninen muutos 

 

Muutos, joka vaikuttaa teknisen osajärjestelmän lisäksi organisaation sosiaaliseen 

järjestelmään, kuten henkilöstöön sekä organisaatiokulttuuriin. Sosiotekninen 

muutos korostaa teknologian sekä sosiaalisen rakenteen, vuorovaikutusta sekä 

integrointia siten, että teknologian mahdollistama kokonaishyöty saadaan hyödyn-

nettyä. (mm. Clegg 2000) 

 

Muutosprosessi 

 

Suunniteltu tai suunnittelematon muutoksen läpivienti. Tässä tutkimuksessa muu-

tosprosessilla tarkoitetaan ensisijaisesti suunnitellun muutoksen etenemistä suun-

nittelu-, toteutus- ja arviointivaiheittain. (mm. Cummings & Worley 2014) 
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Muutosjohtaminen 

 

Muutosjohtamisella tarkoitetaan jatkuvaa prosessimaista toimintaa, jossa mukau-

tetaan organisaation kulttuuria, hierarkiaa sekä liiketoimintaprosesseja, saavut-

taakseen haluttu lopputulos. (Fulla 2007, 36; Lee & Lee 2013, 941) 
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2. ORGANISAATIOMUUTOS 

 

Muutos on pysyvä tila nyky-yhteiskunnassamme. Pysyäkseen mukana menestyk-

sessä organisaatioiden on oltava kyvykkäitä sopeutumaan toimintaympäristönsä 

vaatimuksiin. Tässä luvussa käsitellään aluksi muutosta yleisellä tasolla, ja sen 

merkitystä organisaatioille sekä niiden kehittämiselle. 

 

2.1. Muutos käsitteenä 

 
Muutos on ollut tutkimusten kohteena vuosikymmenten ajan. Käsitettä ”muutos” 

ympäröivät aiheen kirjallisuudessa erilaiset teoriat, mallit ja tekniikat, tarkoitukse-

naan edesauttaa organisaatioita saavuttamaan onnistunut muutos. (By 2005; Pa-

ton & McCalman 2008) Muutoksen tutkimuksen tarve pysyy silti jatkossakin niin 

kauan, kuin tavoitellaan sitä täydellistä onnistumista muutostyössä ja epäonnistu-

misluvut muutosten toteuttamisessa pysyvät korkealla. (Paton & McCalman 2008, 

3)  

 
Perinteisimmän abstraktin määritelmän mukaan kyseessä on tilan muutos pistees-

tä A pisteeseen B. Miksi muutos käsitteenä on sitten nykyisin niin hankala määri-

tellä ja tutkia? Muutos on vaikeasti hahmoteltavissa, sillä se sisältää lukuisia eri 

ulottuvuuksia. Oleellisinta kuitenkin on, että se koetaan hyvin subjektiivisesti eri 

tavoin, eri tavoittein. 

 

Muutoksista puhuttaessa, käsitteeseen liitetään usein sana prosessi. Leen & Leen 

(2013) mukaan muutoksesta voidaan puhua jatkuvana ”prosessina, jossa mukau-

tetaan organisaatiokulttuuria, hierarkiaa ja toimintaprosesseja saavuttaakseen tiet-

ty haluttu lopputulos.” (Lee & Lee 2013, 941)  

 
Kvist ja Kilpiä (2006) käsittelevät muutosta vielä yksityiskohtaisemmin. Heidän 

mukaan muutoksen määrittämiseksi voidaan tunnistaa seuraavat perustekijät: 
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 Elintärkeä organisaatioille, jotka haluavat pysyä elinvoimaisina 

 Prosessi, ei yksittäinen tapahtuma 

 Normaali, jatkuva olotila organisaatioiden toiminnassa 

 Luonnollinen reaktio organisaatioiden ulkopuolella tapahtuneisiin liikkeisiin 

 Johdettavissa ylhäältä alas tai yhdessä työntekijöiden kanssa 

 Sarja pieniä muutoksia tai radikaali isompi muutos 

 Vauhti kiihtyy toimintaympäristön sekä teknologian kehittyessä 

 Vaikutuksia ei voida ennustaa täysin etukäteen 

 
Nämä perustekijät huomioiden Kvist ja Kilpiä määrittävät muutoksen monivaihei-

seksi prosessiksi, joka voi saada alkunsa joko organisaation ulkopuolisten tekijöi-

den aiheuttamana tai organisaation sisäisistä havainnoista. Vaihtoehtona on 

myös, että muutostarvetta pyritään ennakoimaan organisaatioissa ennen varsi-

naista ympäristön aiheuttamaa muutospainetta.  He tuovat myös esille Fossumin 

käsitteen, jonka mukaan muutos organisaatioissa tarkoittaa muutosta ihmisten 

toimintatavoissa, sitä miten asiat tehdään organisaatiossa. (Kvist & Kilpiä 2006, 

15–16) 

 

Muutoksen todetaan olevan käsitteenä hyvin moniulotteinen myös riippuen käsitel-

tävästä kontekstista. Muutosta voidaan tarkastella esimerkiksi suunnitelmallisena 

tapahtumana, jonka taustalla vaikuttaa luonnontieteellinen ajattelutapa, orgaani-

sena prosessina organisaatiopsykologiaan ja systeemiajatteluun pohjautuen, kult-

tuurisena ilmiönä tai vaikka sosiaalisena konstruktiona. (Juuti ym. 2009, 32–53) 

Yleisimmällä tasolla muutoksesta puhutaan ”ajan ilmiönä”, jossa jotain tulee tapah-

tumaan tai jokin muuttuu joksikin toiseksi tapahtuman seurauksena. Organisaa-

tiomuutos omaa usein tieteellisissä keskusteluissa myös negatiivisen sävyn. Muun 

muassa Weickin & Quinnin (2001) mukaan tyypillisin ajattelutapa on, että muutos 

on seurausta epäonnistumisesta.  

 

Mikä saa organisaatiot sitten muuttamaan toimintaansa? Muutos on pysyvä tila. 

Teknologia, sivilisaatiot ja luova ajattelu ylläpitävät alati kiihtyvää muutoskoneistoa 

käynnissä ja tahti ainoastaan kiihtyy. Muutokset vaikuttavat siihen miten elämme, 

työskentelemme ja toimimme.  (Paton & McCalman 2008, 5) Erityisesti työyhtei-
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söissä tapahtuu jatkuvasti muutoksia. Organisaatiot toimivat kentällä, jossa kilpaili-

jat, yhteistyökumppanit, asiakkaat sekä muut sidosryhmät vaikuttavat organisaati-

oiden tapaan toimia ja kehittyä. Muutokset voivat olla yksinkertaisia asioiden ja 

rutiinien kehittämistä tai sitten laajempia muutoksia liittyen esimerkiksi työskentely-

tapoihin tai koko organisaatiorakenteeseen. (Juuti et al. 2009, 15)  

 

Muutosta ajavat tekijät voivat olla joko organisaation sisäisiä tai ulkoisia. Usein 

organisaation ulkoisten paineiden saattelemana muutoksia harvemmin pystytään 

suunnittelemaan etukäteen, kun taas organisaation sisäiset muutospaineet pysty-

tään ennakoimaan tarkemmin. (Paton & McCalman 2008, 10) Paton & McCalman 

(2008) mukaan ulkoisella muutoksella ei kuitenkaan välttämättä tarkoiteta ainoas-

taan organisaation ulkopuolelta tulevia muutostoimenpiteitä vaan osasto tai yksilö 

voi kokea oman työympäristönsä ulkopuolelta, esimerkiksi ylemmältä taholta tule-

vat muutokset, samalla tavoin kuin organisaation ulkopuolelta tulevat muutospai-

neet. Tämä tulee ottaa huomioon muutosjohtamisessa.  

 

Taulukko 2 havainnollistaa, miten organisaation tai oman pienen työyhteisön ulko-

puolelta tuleviin muutoksiin usein suhtaudutaan ja asennoidutaan. Organisaation 

tai työyhteisön ulkopuolelta tuleva muutos herättää enemmän negatiivisia tunte-

muksia. Muutosta tarkastellaan ongelmanratkaisunäkökulmasta: johonkin havait-

tuun ongelmaan haetaan parannusta. Muutos herättää epävarmuutta ja koetaan, 

ettei sitä voida kontrolloida. Sen sijaan työyhteisön tai organisaation aloitteesta 

lähtevään muutokseen suhtaudutaan yleensä positiivisemmin. Muutos nähdään 

ennemmin mahdollistavana tekijänä kuin ongelmanratkaisuna. Muutos on parem-

min kontrolloitavissa eikä se herätä niin paljon epävarmuutta, mihin vaikuttaa ole-

tettavasti se, että tietoa on usein paremmin saatavilla. (Paton & McCalman 2008) 
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Taulukko 2. Muutoslähteiden erilaiset piirteet sekä vaikutukset asenteisiin 

(mukaillen Paton & McCalman 2008) 

 

Sisäisesti generoitu muutos Ulkoisesti generoitu muutos 

Proaktiivinen Reaktiivinen 

Positiiviset tuntemukset Negatiiviset tuntemukset 

Muutosta ajavat voimat Muutosta vastustavat voimat 

Opportunistinen näkökulma Ongelmanratkaisu näkökulma 

Varmuus Epävarmuus 

Parempi kontrolli Matalampi kontrolli 

Vähemmän häiriöitä Enemmän häiriöitä 

Aikataulutus ja toimenpiteet selvillä Suurpiirteinen aikataulu ja suunnitelma 

 

 

Muutos voidaan määritellä myös tasoittain sen vaikutuksen mukaan. Kvist & Kilpiä 

(2006) tuovat esille Andersonin & Andersonin (2001) kolmen muutoksen 

perusluokan, jossa määrittely perustuu siihen, millä syvyydellä organisaatioissa 

muutos koetaan ja mitä toimenpiteitä muutos edellyttää: Pienellä muutoksella niin 

sanotulla parannuksella tarkoitetaan organisaatiossa tehtävää pienimuotoista 

toiminnan kehittämistä, siten ettei se vaadi merkittäviä organisatorisia 

rakennemuutoksia. Pienellä parannuksella voidaan vastata organisaation 

toimintaympäristön vaikutuksiin ja se voi keskittyä esimerkiksi organisaation tietyn 

yksikön toimintaan. Keskisuurella muutoksella eli uudistuksella pyritään 

vastaamaan jo suurempiin liiketoimintaympäristön vaikutuksiin tai laajempaan 

organisaation sisäiseen toiminnan kehittämiseen. Nykyisiä olemassaolevia 

toimintamalleja korvataan uusilla. Esimerkiksi fuusioiden yhteydessä esiintyy 

keskisuuren muutoksen kaltaisia uudistustoimenpiteitä. Suuri muutos nähdään 

organisaation muodonmuutoksena. Siinä organisaatio siirtyy kokonaan uuteen 

asemaan strategisella tasolla. Organisaation muodonmuutos vaatii organisaation 

sisällä suuria ponnistuksia. Suuret organisatoriset muutokset muuttavat koko 

organisaatiokulttuuria sekä ihmisten käyttäytymistä.  
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Se minkä tasoisesta ja luonteisesta muutoksesta organisaatiossa on kysymys 

vaikuttaa siihen, minkälaista johtajuutta muutos lopulta edellyttää. Jatkumona 

aiheelle, seuraavassa kappaleessa perehdytään sosiotekniseen systeemiteoriaan 

muutoksen taustalla kartoittaakseen minkälaisen muutoksen teknisen järjestelmän 

uusiminen saa aikaan. 

 

 

2.2. Sosiotekninen systeemiteoria muutoksen lähtökohtana 

 

Teknologisten innovaatioiden on tarkoitus tuoda työhön sekä ihmisten arkeen tek-

nologista uutuusarvoa. Kuitenkin niiden käyttöönoton hyväksyminen sekä tehokas 

käyttö näyttää olevan suoraan riippuvainen niiden sosiaalisesta ympäristöstä. 

Työympäristössä organisatoriset tekijät voivat joko edesauttaa tai olla hidasteena 

teknologian tehokkaalle käytölle. On tärkeää, että uusi teknologia saadaan integ-

roiduksi osaksi ihmisten sekä tekniikan symbioosia ottaen huomioon organisaation 

rakenteen, työtavat sekä organisaatiossa vallitsevan kulttuurin. Näiden asioiden 

huomiotta jättäminen voi johtaa siihen, että järjestelmää ei käytetä liiketoiminnan 

edellyttämällä tavalla, jos laisinkaan. (Salmimaa & Vilpola 2006, 1) Tämän ajatus-

mallin taustalla vaikuttaa luonnontieteellinen systeemiteoria (general systems 

theory), jossa organisaatio nähdään järjestelmänä, joka koostuu neljästä eri osa-

järjestelmästä: teknologiasta, sosiaalisesta rakenteesta, kulttuurista sekä fyysises-

tä rakenteesta.  

 

Teoria voidaan yhdistää myös yhteiskuntatieteiden avointen systeemien teoriaan 

(open systems theory), jossa organisaatiot nähdään avoimina järjestelminä, jotka 

ovat osa laajempaa ympäristöä. Organisaatiot vaativat tiettyjä elementtejä ympä-

ristöstään sekä hyödyntävät sosiaalisia ja teknisiä prosessejaan, joilla muokkaavat 

käyttöönsä saamansa elementit uusiksi tuotoksiksi ympäristöön. Uudet tuotokset 

taas vaikuttavat edelleen ympäristöön. Järjestelmät muodostavat siten vahvan 

vuorovaikutuksellisen prosessin kuvion 4 mukaisesti. 
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Kuvio 4. Avointen systeemien teoria (Cummings & Worley 2014, 92) 

 

Avointen systeemien teoria kuvaa avointen järjestelmien, kuten organisaatioiden, 

tiedon ja resurssien vaihtoa ympäristönsä kanssa. Koska organisaatiot ovat jatku-

vassa vuorovaikutuksessa ympäristön kanssa ja ulkoiset tekijät vaikuttavat niihin, 

ne eivät voi täysin kontrolloida omaa käyttäytymistään. Organisaatioiden toimin-

taan vaikuttavat ulkoiset tekijät, kuten työllisyys ja inhimillisen pääoman saaminen, 

raaka-aineet, asiakkaiden vaatimukset, kilpailutilanne sekä viranomaisten säädök-

set. Ymmärtämällä kuinka ulkoiset tekijät vaikuttavat organisaatioon, voi auttaa 

selittämään organisaation sisäistä käyttäytymistä. (Cummings & Worley 2014, 93–

94) 

 

Organisatoriset järjestelmät koostuvat kuvion 4 mukaisesti kolmesta toisiinsa liitty-

västä komponentista: tuotannonpanoksesta (input), muutoksesta (transformations) 

sekä lopputuotoksesta (output). Tuotannonpanoksilla tarkoitetaan inhimillistä pää-

omaa, raaka-aineita, tietoa, energiaa sekä materiaaleja, joita saadaan ympäristös-

tä. Muutoksilla tarkoitetaan taas prosessia, jossa tuotannonpanoksilla muodoste-

taan jotain uutta, lopputuotosta. Muutos edellyttää sosiaalisia sekä teknisiä kom-

ponentteja. Sosiaaliset komponentit muodostuvat ihmisistä ja heidän välisistä suh-

teistaan ja tekniset komponentit järjestelmistä, tekniikoista sekä työmetodeista. 

Sosiaalisten sekä teknisten komponenttien yhteisluomisen pohjalta syntyy lopulta 

lopputuotokset, joita organisaatiot tuottavat edelleen käytettäväksi ympäristöön. 

Se, kuinka hyvin nämä järjestelmän komponentit toimivat yhteistyössä arvon tuot-

tamiseksi (co-creation), määrittää sen kokonaisvaltaisen tehokkuuden. (Cummings 

& Worley 2014, 93–94) 
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Edellä esitettyyn pohjautuen, systeemiteoriaa on sovellettu laajalti myös organi-

saatiomuutosten taustateoriana. Teorian avulla on tarkasteltu organisaation sekä 

sen ympäristön välistä vuorovaikutusta muutostilanteissa, jolloin organisaation on 

ajateltu koostuvan teknillisestä, sosiaalisesta sekä johtamisen järjestelmästä. Näi-

den osajärjestelmien koetaan olevan samoin toisistaan riippuvaisia, jolloin muu-

tokset yhdessä osajärjestelmässä edellyttävät muutosta myös toisissa. (Hatch & 

Cuncliffe 2006, 39; Juuti 2009, 38) 

 

Systeemiteoriasta kehittyi vuosikymmen myöhemmin ihmisten suurta arvoa pai-

nottava ja huomioiva sosiotekninen teoria. (Dexter 1996; Hatch & Cuncliffe 2006). 

Sosioteknisen teorian tutkimussuunta on kehittynyt alun perin tutkittaessa massa-

tuotantojärjestelmän vaikutusta hiilikaivosteollisuudessa 1950-luvulla, kun Tavis-

tock Institute esitti, että henkilöiden käyttäytyminen sekä teknologia ovat läheisesti 

kytköksissä toisiinsa. Tutkijat selvittivät teknologian vaikutusta työntekijöiden tuot-

tavuuteen, työmotivaatioon, työmoraaliin sekä stressiin. Tuloksena oli, että kaikki 

teknologiset muutokset vaikuttavat sosiaalisiin suhteisiin, käyttäytymiseen sekä 

tunteisiin työtä kohtaan, mikä taas vaikuttaa takaisin teknologiaan sekä teknologi-

asta saatavaan lopputulokseen. Myöhemmin 1970-luvulla tietokonepohjaisten 

suunnittelu- ja tuotantojärjestelmien tullessa osaksi tuotantoa alettiin linkittää joh-

taminen sekä muutoksen hallinta (change management) osaksi teoriaa. Teoria 

korostuu edelleen globaalissa liiketoiminnassa, jossa muutokset ovat osa arkipäi-

vää. Organisaatioiden on pystyttävä hyödyntämään nopeasti uutta teknologiaa 

tarpeen niin vaatiessa ja olemaan uudistuskykyinen ja samalla otettava huomioon 

muutosympäristö. Sosiotekninen lähestymistapa muutoksessa on syntynyt siten 

tarpeesta sovittaa tekninen ohjelma sekä sosiaalinen järjestelmä eli organisaatio ja 

ihmiset mahdollisimman hyvin yhteen, jotta niiden vuorovaikutuksellinen prosessi 

on mahdollisimman paljon arvoa tuottava. Sosioteknisen järjestelmän voidaan sa-

noa syntyvän siten teknologian sekä ihmisten yhteisvaikutuksesta. (Salmimaa & 

Vilpola 2006; Clegg 2000; Hatch & Cuncliffe 2006; Appelbaum 1997)  

 

Ihanteellinen tavoite muutoksessa on ottaa huomioon molemmat sekä sosiaalinen 

että tekninen järjestelmä samanaikaisesti (Kuvio 5). Teknisellä järjestelmällä viita-

taan tuotantorakenteeseen sekä tietotekniikkaan, kun taas sosiaalisessa järjestel-
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mässä korostuvat organisaation pehmeämmät arvot, kuten henkilöresurssit, työn-

suunnittelu sekä -hallinta. (Molleman & Broekhuis 2001, 272) Teknistä sekä sosi-

aalista muutosta tarkastellaan omina osajärjestelminään seuraavissa kappaleissa.  

 

 

 

 

Kuvio 5. Sosiotekninen teoria (mukaillen Molleman & Broekhuis 2001). 

 

 

2.3. Tekninen muutos 

 

Teknologialla voi olla eri määritelmiä sen kontekstista riippuen. Perinteisimmillään 

teknologia kuvataan työkaluna, joka muuttaa jonkin tuotannontekijän toiseksi. 

Teknologia voidaan nähdä myös organisaation ulkopuolelta tulevana uutena, irral-

lisena artefaktina, joka aiheuttaa organisaation sosiaalisissa rakenteissa kolauk-

sen. Kun teknologinen muutos sitten tapahtuu, se usein konseptoidaan ainoastaan 

muutoksena tuotannon toiminnoissa, jolloin teknologian rooli säilyy juuri organi-

saation ulkoisena muuttujana, työyhteisön artefaktina. (Rip & Kemp 1998, 330–

335) 

 

Huolimatta siitä, että teknologia on käsitteenä monialainen, sen ajatellaan kuiten-

kin yhteisesti toimivan strategisen edun lähteenä sekä hyvinvointia ja elämänlaa-

Sosiotekninen 
systeemiajattelu 

Sosiaalinen ympäristö 

-henkilöstö 

-työn suunnittelu 

-työn hallinta 

Tekninen ympäristö 

-tietojärjestelmät 

-tuotantorakenteet 
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tua lisäävänä tekijänä. Tekninen muutos voi tarjota organisaatioille kilpailuetua, 

mutta siinä on myös kääntöpuolensa. Se ei välttämättä tuo mukanaan odotettua 

kokonaisvaltaista vaurautta, varsinkaan lyhyellä tähtäimellä. (Rip & Kemp 1998, 

365) Uuden teknologian ajatellaan suoraan lisäävän tehokkuutta ja tuottavuutta ja 

myöhemmin näiden puuttuessa ollaan hämmentyneitä, kun lopputulos ei ole se 

mitä tavoiteltiin. Huomio onkin kiinnitettävä edellä esitetystä teknologian tuotanto-

keskeisestä roolista kohti kulttuurin muuttumista sosioteknisessä ympäristössä. 

Tekninen muutos aiheuttaa myös organisaation sosiaalisessa kentässä suuria 

muutoksia ja päinvastoin sosiaalinen ympäristö muokkaa teknologiaa. Teknologis-

ta muutosta tulisi siten tarkastella irrallisen artefaktin sijaan laaja-alaisena vuoro-

vaikutuksellisena sosioteknisen ympäristön muokkaamisena. Sosiotekninen muu-

tos yhdistetään suoraan kulttuurin muuttumiseen, jolloin tekninen muutos käsittää 

käytännössä materiaalisen kulttuurin muutoksen ja sosiaalinen muutos immateri-

aalisen kulttuurin muutoksen. (Rip & Kemp 1998, 337–365) 

 

Teknisen muutoksen hyväksyminen on aktiivinen prosessi, joka sisältää odotuksia, 

uusia taitoja, johtamista, ideoita sekä muutoksia koko organisaation regulatiivises-

sa viitekehyksessä. Yksilöiden käyttäytyminen muuttuu, organisaatioiden sekä 

yhteisöjen on hyväksyttävä ja sopeuduttava täysin uuteen toimintaympäristöön. 

(Rip & Kemp 1998, 389). Tekniseen osajärjestelmään luetaan kuuluvaksi liiketoi-

mintaprosessit, tehtävät sekä työssä hyödynnettävä teknologia. Ainoastaan näihin 

teknisen osajärjestelmän rakenteisiin panostaminen ei ole riittävää muutoksella 

tavoiteltujen kokonaishyötyjen saavuttamiseksi. 

 

Muutosnopeus organisaatioissa on kiihtynyt entisestään. Organisaatioilla on yhä 

paremmat edellytykset vastata erilaisiin teknisiin haasteisiin, joita ympäristö niille 

asettaa. Teknisillä ratkaisuilla muun muassa eri tahojen välinen kommunikointi 

sekä liikkuminen saadaan tehokkaammaksi. Kuitenkaan teknisten muutosten myö-

tä sosiaalisten tai psykologisten kyvykkyyksien ei nähdä usein samassa suhteessa 

lisääntyvän. Teknisyys vie kovalla olemuksellaan valtaa ihmisten tunteiden huomi-

oimiselta. Teknisten muutosten myötä myös organisaation pehmeät rakenteet ko-

kevat mullistuksen. Suurimpana vaikutuksena koko organisaatiokulttuuri voi muut-
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tua. Juutin (2009) mukaan pyrkimys tekniseen täydellisyyteen vaikuttaa kulttuuriin 

siinä suhteessa, että sitä ei pelkästään teknisin keinoin nosteta takaisin jaloilleen. 

  

2.4. Sosiaalinen muutos 

 
Organisaation sosiaalinen osajärjestelmä käsittää organisaation niin sanotut peh-

meät rakenteet, kuten organisaation kulttuurin ja käytänteet, henkilöihin liitettävät 

määreet, kuten arvot, asenteet, tunteet, taidot, henkilöiden väliset suhteet sekä 

palkkiojärjestelmät ja hallintorakenteet. Nämä kaikki osatekijät yhdessä muodosta-

vat organisaation koko sosiaalisen rakenteen.  

 

Teknisen järjestelmän implementointi organisaatiossa aiheuttaa merkittäviä vaiku-

tuksia edellä esitettyihin pehmeisiin rakenteisiin ja siten organisaation yritystoimin-

nan suunnitteluun, taloudelliseen suorituskykyyn sekä työolosuhteisiin. Esimerkiksi 

ERP- eli toiminnanohjausjärjestelmällä on hyvin todennäköisesti suuri merkitys 

organisaation liiketoimintaprosesseihin, rakenteeseen, kulttuuriin sekä siten henki-

löstön työnkuviin, suorituskykyyn ja työmotivaatioon.  

 

Toiminnanohjausjärjestelmän uudistuksen myötä henkilöstön työtehtävät tulevat 

luonnollisesti muuttumaan. Toimintatavat muuttuvat, samoin liiketoimintaprosessit 

ja tiedon tarve lisääntyy. Lisäksi siirrytään entistä enemmän prosessimaiseen ajat-

teluun, jolloin suunnittelu- ja päätöksenteossa on otettava enemmän huomioon 

oman työn ja tekemisen vaikutukset muihin osatekijöihin. (Reijonen ym. 2001, 87) 

Tällöin myös vuorovaikutus saa uuden käsitteen, kun omassa työssä on oltava 

tarkempi mahdollistaakseen työn sujuvuuden prosessin seuraavassa vaiheessa. 

Vuorovaikutuksellinen viestintä on kaikkien vastuulla, jolloin itsekkääseen ajatte-

luun ei ole varaa. 

 

Antonacopoulou et al. (2011) käsittelevät sosiaalisen rakenteen muuttumista tun-

teiden kautta. Uusi teknologia kuitenkin vaikuttaa tunteiden kautta siihen, miten 

toimitaan ja siten koko organisaation sosiaaliseen rakenteeseen. (Antonacopoulou 

et al. 441) Organisaatioissa eri tilanteisiin reagoidaan usein tunteella sen mukaan, 

miten niitä tulkitaan. Esimerkiksi uutta teknologiaa käyttöönotettaessa työntekijä 
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voi ottaa uuden järjestelmän vastaan hyvin, kun ymmärtää, että sille on tarvetta ja 

tuntee olonsa varmaksi käyttäessään sitä. Toisaalta taas työntekijä, jolla ei ole 

lainkaan kokemusta uudesta järjestelmästä, eikä ole vakuuttunut siitä, kokee epä-

varmuutta. Vaihtoehtoisesti uuteen teknologiaan sopeudutaan tai ei: tieto, oletta-

mus sekä tulkinta ratkaisevat. Reijosen ym. (2001) mukaan henkilöstön tunteisiin, 

kuten epävarmuuteen sekä epätietoisuuteen on puututtava, jotta nämä tunnetilat 

saadaan käsiteltyä ja mahdollistettua muutokset organisaation sosiaalisissa raken-

teissa (toimintatavat, työtehtävät, vastuusuhteet, vuorovaikutus). 

 

Ongelmana on se, että organisaatioissa on hyvin vaikea ennustaa teknisen muu-

toksen mukanaan tuomia operatiivisia vaikutuksia ja hyvin usein vaikutukset ovat-

kin epämieluisia. Teknisen muutoksen vaikutukset ilmenevät usein organisaatios-

sa muutosvastarintana tai pahimmassa tapauksessa järjestelmän torjumisena. 

Tällaisten negatiivisten vaikutteiden esiintyminen on hyvin ilmeistä ja siitä johtuen 

organisatoristen asioiden huomioiminen sekä hallitseminen teknisessä muutok-

sessa ovat nousseet kriittiseksi tekijäksi. (Doherty & King 2005, 1-2) 

 

 

2.5. Suunniteltu muutosprosessi 

 

Muutokseen ja sen hallintaan liittyvä tutkimuskenttä on hyvin laaja. Aihe antaa pal-

jon tutkimusmahdollisuuksia, sillä kyseessä on monimutkainen ilmiö, jota voidaan 

lähteä käsittelemään ja analysoimaan useasta eri näkökulmasta. Muutostilantei-

den johtamisen lähtökohtana sekä tutkimuksen teoreettisen viitekehyksen muo-

dostamiseksi, on tärkeä tiedostaa, minkälaisesta muutosprosessista on milloinkin 

kysymys. Ainoastaan muutoksen luonteen tarkalla arvioinnilla voidaan määritellä 

muutoksen laajuutta sekä vaikutusta organisaatioon. (Stenvall & Virtanen 2007, 

44; Paton & McCalman 2008, 18)  

 

Yleinen näkemys aiheen tutkimuksissa on, että kaksi vallitsevaa taktiikkaa muu-

toksen läpivientiin ovat suunniteltu sekä suunnittelematon muutos. (Williams & 

Williams 2007, 37) Ensin mainitulla tarkoitetaan tarkkaan suunniteltua rationaalista 

muutostyötä, jonka sisältö suunnitellaan vaiheittain; tunnistaen ja määrittäen joka 
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vaiheen riskit sekä tarvittavat resurssit etukäteen. Toisena ääripäänä nähdään 

sattumanvarainen, suunnittelematon (intuitiivinen) muutosprosessi, jossa ei kyetä 

ennalta määrittämään mahdollisia prosessin etenemisen vaiheita tai riskejä vaan 

muutos läpiviedään spontaanisti. (Juuti & Virtanen 2009, 27; Weick & Quinn 1999, 

362; Stenvall & Virtanen 2007, 44) Edellä esitetyn sosioteknisen muutoksen luon-

teen perusteella muutoksen toteuttaminen edellyttää aina hyvää suunnittelua, 

vaikka muutoksen vaikutuksia ei aina voidakaan ennalta täysin ennustaa. 

 

Organisaatiomuutoksen tarkasteleminen rationaalisena, suunniteltuna muutospro-

sessina pohjautuu analyyttiseen ajatteluun koskien muutostarpeiden todentamista, 

muutosvaiheiden määrittämistä, muutosten johtamista sekä yksilöiden käyttäyty-

mistä. (Juuti & Virtanen 2009, 27) Suunniteltu muutos lähtee usein vapaaehtoisesti 

organisaation sisältä, ylemmältä tasolta, kun reagoidaan vastatoimena ympäristön 

muutospaineisiin. Suunnittelematon muutos on sen sijaan usein seurausta joiden-

kin ulkoisten ympäristötekijöiden säätelemänä, johon on kaikkien reagoitava ja 

sopeuduttava. Suunniteltu muutos voi aiheuttaa enemmän vastarintaa henkilös-

tössä, sillä se voidaan kokea niin sanottuna vapaaehtoisena pakottamisena muu-

tokseen. (Williams & Williams 2007, 36) Näkemys on erilainen verrattuna aiemmin 

esitettyyn Patonin & McCalmanin (2008) ajatukseen. Heidän mukaan organisaati-

on sisältä lähtevä muutos herättää usein positiivisempia ajatuksia kuin ulkopuolel-

ta tuleva muutos, joka on luonteeltaan reaktiivinen ja vähemmän hallittavissa (vrt. 

Taulukko 2).  

 

Ennalta suunnitellut muutosprosessit herättävät ajatuksia puolesta ja vastaan. 

Lawler (1986) korostaa, että suunniteltu muutos ei ole mahdoton, mutta hyvin 

usein haastava toteuttaa. Myös Paton & McCalman (2008) näkevät muutoksen 

olevan jatkuva prosessi, eikä tulisi ajatella kuvitteellisesti, että päämäärä voitaisiin 

saavuttaa erittäin tarkoin ennalta suunnitellulla tavalla. He toteavat kuitenkin ole-

van täysin muutoksen luonteesta kiinni, voidaanko siihen suhtautua proaktiivisesti 

eli ennalta suunnitellusti. Muutoksen ollessa osa laajempaa kokonaisuutta, muu-

toksen jatkumo sekä siihen liittyvät tekijät ovat huomattavan erilaiset suhteessa 

esimerkiksi organisaation sisäiseen yksittäiseen muutostyöhön, jossa suunnittelu-

työ on yksinkertaisempaa. (Paton & McCalman 2008, 9) Tilanteissa, jotka edellyt-
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tävät monimutkaisia muutoksia organisaatioissa, suunniteltu muutos nähdään pit-

känä aikaa vievänä prosessina, joka vaatii perusteellista innovatiivisuutta sekä 

oppimista, ajankäyttöä, sitoutumista ja halukkuutta modifioida muutostoimenpiteitä 

juuri olosuhteiden edellyttämällä tavalla. Organisaatiot etsivät kuitenkin nopeita 

ratkaisuja tilanteen kehittämiseksi ja turvautuvatkin usein valmiisiin kiinteisiin rat-

kaisuihin, joita alan asiantuntijat heille tarjoavat. Cummings & Worley (2014) to-

teavat konsulttien olevan valitettavan halukkaita tarjoamaan juuri nopeita valmiita 

pakettiratkaisuja organisaatioille toiminnan kehittämiseksi. Nämä pakettiratkaisut 

taas vetävät organisaatioiden johdot puoleensa, sillä ne sisältävät tyypillisesti en-

nalta laaditun tarkan muutosreseptin, jota seurata, standardoidut koulutusmateri-

aalit sekä suunnitellun aikataulun ja rahoituksen prosessille. Nopeilla korjaustoi-

menpiteillä kuitenkaan harvoin saavutetaan laajaa organisatorista tukea tai sitou-

tumista ja harvoin tuottaa niin positiivisia tuloksia, mitä on ennalta markkinoitu. 

(Cummings & Worley 2014, 41)  

 

Muutos käynnistää aina prosessin muutoksen lähteestä tai luonteesta riippumatta. 

Huolimatta siitä, että muutosprosessit eivät etene lineaarisesti, vaan vaiheet sisäl-

tävät päällekkäisyyttä sekä mahdollisia takaisin siirtymiä, ennalta suunnitellut muu-

tosprosessit jaotellaan usein kolmeen eri päävaiheeseen: suunnitteluvaihe, toteu-

tusvaihe sekä arviointivaihe (Cummings & Worley 2014, 28) Näitä vaiheita tarkas-

tellaan tarkemmin seuraavissa kappaleissa sekä tuonnempana alaluvussa 3.4. 

 

 

Suunnitteluvaihe 

 

Muutoksen suunnittelu edellyttää aikaa ja vaihtoehdot kartoittavaa pohdintaa. Se 

tulee tehdä huolellisesti sekä perusteellisesti, jotta muutokselle saadaan aikaan 

hyvät edellytykset toteutua. Muutosprosessin suunnitteluvaiheessa kartoitetaan 

muutoksen kokonaiskuva ja muodostetaan ennakoivasti toimenpiteitä ja sidotaan 

tarvittavat resurssit muutosprosessia varten (Stenvall & Virtanen 2007, 46; Cum-

mings & Worley 2014)  
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Suunnitteluvaiheessa on oleellista tiedostaa ja ymmärtää organisaation ongelma-

kohdat tai mahdollisuudet, joihin muutoksella pyritään vaikuttamaan. Suunnittelun 

ja analysoinnin lisäksi laaditaan muutossuunnitelma sekä mahdollisia sopimuksia 

ulkopuolisten tahojen kanssa. Muutossuunnitelman tai sopimusten on tarkoitus 

alleviivata suunnitellut muutostoimenpiteet ja resurssienhallinnan sekä kartoittaa 

organisaation jäsenten osallistuminen muutokseen (Cummings & Worley 2014, 

28)  

 

Pfeffer & Sutton (2006) ovat listanneet asioita, jotka muutoksen suunnitteluvai-

heessa olisi syytä huomioida:  

 

1. Millä tavalla uudet suunnitellut käytänteet ovat paremmat organisaation ny-

kyisiin käytänteisiin verrattuna? 

2. Mikä on muutoksen hyöty suhteessa aikaan, vaivaan ja resurssien käyt-

töön? 

3. Kannattaako lähteä muuttamaan organisaation ydintä? 

4. Onko muutos hyödyllinen koko organisaatiolle? 

5. Onko muutosta johtavilla tahoilla tarpeeksi valtaa toteuttaa muutos? 

6. Kuormitetaanko henkilöstöä liikaa muutoksella? 

7. Onko henkilöstö valmis muutoksen tuomiin uusiin käytänteisiin sekä tiedon 

päivittämiseen? 

8. Mikä on valmius keskeyttää muutos tai muuttaa suuntaa muutostilanteessa 

tarpeen niin vaatiessa? 

 

Muutosta suunniteltaessa on tärkeää analysoida kriittisesti muutokseen tarvittavia 

edellytyksiä ja niiden täyttymistä. Onko muutos kokonaisuudessaan niin hyödylli-

nen, kun verrataan sitä nykyiseen toimintaan sekä kustannuksiin, että se kannat-

taa toteuttaa. Suunnitteluvaihe on perustana onnistuneelle muutosprosessille. Se 

käsittää pohjatyön koko muutosprosessia ajatellen (Stenvall & Virtanen 2006, 48) 
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Toteutusvaihe 

 

Varsinainen muutoksen toteuttamisvaihe kulkee usein päällekkäin suunnittelutyön 

kanssa, sillä usein vasta kokemuksen kautta saadaan tietoa siitä, miten suunni-

telmat toimivat käytännössä. Stenvallin & Virtasen (2006) mukaan tämä saattaa 

aiheuttaa ongelmia muutosprosessin aikana, kun toteutuksen yhteydessä tehdään 

edelleen suunnittelutyötä.  

 

Toteutusvaiheen tarkoituksena on, että muutosjohtajat yhdessä organisaation jä-

senten kanssa ottavat käyttöön uudet toimenpiteet organisaation kehittämiseksi. 

Muutostoimenpiteet taas muotoutuvat organisaation uusien asetettujen tavoittei-

den sekä vision mukaisesti. (Cummings & Worley 2014, 29) Jo muutoksen käyn-

nistysvaiheessa tulisi olla selvillä, mistä toimenpiteistä muutostyö halutaan aloittaa 

ja miten tuloksia lähdetään arvioimaan. (Mattila 2011, 158) Tavoitteena on saada 

edellä mainitut toimenpiteet tehdyksi, vakiinnuttaa uusi haluttu toimintamalli orga-

nisaatioon sekä levittää muutos osaksi organisaation operatiivista toimintaa. Vaihe 

on vaativa, vaikka suunnittelutyö olisikin tehty perusteellisesti. Muutoksen toteutus 

aiheuttaa usein kaoottisuutta sekä ennakoimattomia tilanteita, mutta ne tulee hy-

väksyä osana kehittämistyötä. Haasteensa muutoksen toteuttamiseen tuo yleensä 

muutosprosessiin käytetty aika. Ongelmana on usein kiire sekä liian tiukka, ennal-

ta määritetty aikataulu. Kuitenkin on muistettava, että toteutukseen tulisi asennoi-

tua tietyllä joustavuudella sekä pitää muutosprosessi käynnissä ja kiinnostavana. 

(Stenvall & Virtanen 2006, 49) Pilottiprojektit ovat yksi keino aloittaa muutostyö 

organisaatioissa. Pilotointihankkeissa annetaan usein erehdykset sekä pieni hapa-

rointi anteeksi ja suunnittelun pohjalta päästään testaamaan muutostoimenpitei-

den soveltumista käytännössä. 

 

 

Arviointivaihe 

 

Muutoksen vakiinnuttaminen ei tapahdu hetkessä vaan vaatii aikaa ja vaivaa. 

Muutostyön arviointi herättää mielipiteitä suuntaan ja toiseen. Peruslähtökohta on, 

että muutosta analysoidaan ja arvioidaan läpi muutosprosessin. Ensisijaisen tär-
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keää on kuitenkin olla unohtamatta muutoksen toteutumisen arviointia silloin, kun 

itse muutos on tehty. Muutosprosesseilla on kuitenkin aina jokin konkreettinen lo-

petusaika, vaikka kehittämistyö jatkuisikin. On selvää, että vasta muutoksen va-

kiinnuttua muutoshankkeen hyödyt saadaan realisoiduksi (Nurmi 2012, 19; Mattila 

2011, 192). 

 

Uusien työtapojen käytettävyyden varmistaminen vaatii jatkuvaa seurantaa ja rea-

gointia. Muutostoimenpiteiden vakiinnuttua, operatiivisessa toiminnassa saattaa 

ilmetä kehitystarpeita, joita ei ole tullut ajatelleeksi prosessin aikana. Ensisijaisen 

tärkeää on antaa myös henkilöstön palautteelle ja kehitysehdotuksille mahdolli-

suus. Esimerkiksi henkilöstötyytyväisyyskyselyt tai työilmapiirimittaukset ovat esi-

merkkejä henkilöstön mielipiteen huomioimisesta. Mittauksia tulisikin tehdä tasai-

sin väliajoin vuosien ajan, sillä muutoksen pysyvimmät vaikutukset näkyvät vasta 

pidemmän ajan tähtäimellä organisaatioissa. (Mattila 2011, 192–194) 

 

Hyvin usein muutosta arvioidaan asetettuihin tavoitteisiin peilaten. Tavoitemittarei-

den voidaan sanoa olevan täytetty, mutta henkilöstön kokema luottamus, motivaa-

tio tai turvallisuudentunne voi olla heikkoa, jolloin muutosvoitto on yleensä lyhytai-

kainen ilo. Tuleekin muistaa, että johdon tavoitteiden mukaan mitattu muutos voi 

antaa täysin eri tulokset suhteessa koettuun muutokseen. Kotter & Schlesinger 

ovat esittäneet mallin (Kuvio 6) pohjautuen juuri mitatun sekä koetun muutoksen 

eriäväisiin tuloksiin. Mallin mukaan voidaan kriittisesti arvioida muutoksen todelli-

set vaikutukset. 
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Kuvio 6. Mitatun ja koetun muutoksen erilaiset tulokset (mukaillen Mattila 2011) 

 

Muutoshanke on aina hyvä päättää jonkinlaiseen loppuarviointiin, sillä se paljastaa 

usein joitakin mahdollisia osaamis- tai resurssiaukkoja, jotka edellyttävät nopeita 

kehittämistoimenpiteitä. Muutoshankkeet voivat olla myös kokonaisuudessaan 

menestystarinoita, jolloin myös hyvät kokemukset on tärkeää tuoda esille arvioin-

nissa. Hyvät tulokset lisäävät uskoa ja auttavat sitouttamaan kaikkia organisaation 

tasoja myös jatkossa muutostyöhön. Loppuarviointia voidaan tehdä organisaati-

oissa eri keinoin esimerkiksi kokousten, dokumenttien, raporttien tai käytettyjen 

työtuntien pohjalta. Kuitenkin hyödyllisempänä pidetään juuri tulosten suhteutta-

mista tavoitteisiin sekä henkilöstön oppimisnäkökulmaa. (Mattila 2011, 196–198) 

  

Pettävä voitto 

"Tavoitteet saavutettu, mutta 
kaikki maassa" 

Menestystarina 

"Tavoitteet saavutettu, kaikki 
tyytyväisiä" 

Katastrofi 

"Mitään ei tapahtunut, kaikki 
maassa" 

Floppi 

"Mitään ei tapahtunut, kaikki 
tyytyväisiä" 

Koettu muutos 

Mitattu 

muutos 
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3. MUUTOKSEN HALLINTA 

 

3.1. Muutosjohtaminen 

 

Muutokset edellyttävät aina oikeanlaista muutosjohtamista, oli kyseessä sitten 

suunnittelematon tai suunniteltu muutos. Tässä tutkimuksen osiossa kartoitetaan 

muutosjohtamisesta esiintyviä aiempia tutkimuksia sekä kirjallisuutta. Saavuttaak-

seen laajempi ymmärrys muutosjohtamisen tärkeydestä toiminnanohjausjärjestel-

män käyttöönoton onnistumisessa, muutosjohtamista käsitellään tässä tutkimuk-

sessa sekä yleisellä tasolla että tietoteknisen muutoksen aihekentässä. 

 

Muutoksen johtaminen on vähintäänkin yhtä moninainen käsite kuin itse muutos. 

Muutosjohtaminen usein määritellään prosessiksi, jossa jatkuvasti keskitytään uu-

distamaan organisaation suuntaa, rakennetta ja kyvykkyyksiä vastatakseen sekä 

ulkoisen että sisäisen toimintaympäristön tarpeisiin ja vaatimuksiin. (mm. By 2005, 

369; Moran & Brightman 2006, 66)  

 

Kvist & Kilpiä (2006) esittävät muutosjohtamisen käsitteen tiivistetymmin ”organi-

saation keinoksi hallita monimutkaista prosessia”. Monimutkaisen prosessista te-

kee se, että vanhat tavat toteuttaa asioita korvataan usein kokonaan uusilla, mikä 

muuttaa koko organisaation kulttuuria. Pääpiirteittäin muutosjohtaminen on muu-

toksen suunnittelua, hallitsemista sekä toteuttamista. Kuulostaa ehkä yksinkertai-

selta, mutta on kuitenkin haastavaa. Kuitenkin muutosjohtamisen osa-alueiden 

tarkempi läpikäyminen sekä ymmärtäminen ovat kriittisiä asioita muutoksen onnis-

tumisessa. Muutosjohtamisen on oltava läsnä organisaatiossa jatkuvasti. Taito 

johtaa muutosta on haastava osa esimiesten sekä johtajien työtä. (Kvist & Kilpiä 

2006; Valkeakari & Hyppönen 2009) 

 

Duck (1993) kuvaa muutosjohtamisen olevan jatkuvaa vuorovaikutusta sekä suh-

teiden hoitamista. Hän kiteyttää muutosjohtamisen hyvin liikkuvan osan tasapai-

nottamiseksi. Jokainen muutoksen kohteena oleva on voitettava puolelleen. (Duck 

1993, 109-110) 
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Muutosjohtamista tarvitaan silloin, kun siinä ympäristössä, jossa organisaatio ope-

roi, tapahtuu muutos. Ympäristössä tapahtuvat muuttujat voivat olla poliittisia, ta-

loudellisia, sosiologisia tai teknologisia, mutta aina olennaisena elementtinä orga-

nisaatiomuutoksen läpiviemiseen tarvitaan oikeanlaista johtajuutta. (Lee & Lee 

2013, 941) Johtaminen itsessään on vaativa tehtävä. On huomioitava ja hallittava 

useita eri instansseja. Voidakseen hallita muutosta tehokkaasti, organisaatioiden 

tulisi prosessimaisesti tiedostaa mahdolliset epäkohdat, kartoittaa vaihtoehtoja 

kussakin tilanteessa, punnita vaihtoehtojen hyödyt ja haitat, tehdä päätöksiä sekä 

implementoida tarvittavat muutokset. (Paton & McCalman 2008, 16) Tämän kaiken 

lisäksi ihmisiä on johdettava parhaalla mahdollisella tavalla. Ihmisten hyvän johta-

misen tarve korostuu muutostilanteessa (Nurmi 2012, 144). 

 

Henkilöstöjohtamisen näkökulmasta muutoksen johtamisessa korostuvat usein 

koulutuksen sekä perehdyttämisen organisointi. Uudet toimintamallit edellyttävät 

riittävästi aikaa ja resursseja riittävän koulutuksen järjestämiseen. Uusien toiminta-

roolien tai -tapojen omaksuminen ei kuitenkaan vielä takaa muutoksessa onnistu-

mista. Tarvitaan lisäksi sosiaalisia taitoja, sillä muutostilanteet herättävät usein 

ihmisissä ristiriitoja, liittoutumia sekä vastustusta. Tätä pidetään inhimillisenä, on-

han kyse samalla organisaatiokulttuurin muuttumisesta. (Juuti & Virtanen 2009, 

160–161) Ihmiset eivät automaattisesti muuta toimintaansa toisenlaiseksi, vaikka 

johto esittäisi kuinka hienoja ja vakuuttavia analyysejä tahansa muutoksen tueksi. 

Ihmiset luottavat usein ennemmin omiin kokemuksiinsa kuin johdon analyyseihin. 

Juutin & Virtasen (2009) mukaan johdon ja henkilöstön välillä on ikään kuin kuilu, 

jonka molemmilla puolilla eletään omassa maailmassa. Muutostilanteet ulottuvat 

ihmisten persoonallisuuteen asti. Johdon tulisi pystyä vetoamaan enemmän henki-

löstön tunteisiin analyysien esittämisen sijaan. On pystyttävä esittämään jotain 

konkreettista ja käytännönläheistä perustetta, miksi muututaan sekä tuoda myös 

rohkeasti esille epäonnistumiset, joiden kautta toimintaa mahdollisesti lähdetään 

kehittämään. Henkilöstölle on oltava avoin, tarkoituksena tuoda esille ettei nykyi-

nen tilanne ole hyvä. (Juuti & Virtanen 2009, 140–143)  

 

Kvist & Kilpiä (2006) kuvaavat kiteytetysti muutosjohtamisen tärkeimmiksi elemen-

teiksi henkilöstön kehittämisen, vision mukaan johtamisen, valtuuttamisen, tuen 
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antamisen sekä tehokkaan viestinnän.  Myös johdon sitoutuminen, henkilöstön 

huomioiminen sekä henkilöstön motivaatio ja sitoutuminen vaikuttavat muutosjoh-

tamisen lopputuloksen onnistumiseen. Myös Valkeakari ja Hyppönen (2009) lis-

taavat muutosjohtamisen osa-alueiksi muutosvalmennuksen, muutosviestinnän 

sekä muutoksen seuraamisen ja raportoinnin, jossa korostuvat vuorovaikutukselli-

suus sekä osallistaminen muutosprosessiin. Jotta muutosta osataan johtaa oikein, 

kaikkein tärkeimmäksi tekijäksi nostetaan muutostarpeen sekä tavoitteiden määrit-

tämisen – mikä on muutos johon tähdätään? (Valkeakari & Hyppönen 2009, 16–

17) Näihin muutosjohtamisen elementteihin palataan tuonnempana erilaisia muu-

tosjohtamisen malleja käsitellessä. 

 

 

3.2. Johtaminen IT-muutoksessa 

 

Muutosjohtaminen on tärkeä täydentävä tekijä tietoteknisessä muutoksessa, jota 

valitettavan usein katsotaan läpi sormien IT-alan kirjallisuudessa. Eikä nykyään 

tulisi puhua niinkään täydentävästä tekijästä vaan ennemmin yhdestä keskeisestä 

tekijästä muutoksessa onnistumisen kannalta. Williams & Williams (2008) toteavat, 

että muutosjohtamista usein painotetaan tietoteknisen muutoksen kriittisenä teki-

jänä prosessin suunnittelu- ja käyttöönottovaiheessa, kuitenkin suhteellisesti tut-

kimusmateriaalia on verrattain vähän. (Williams & Williams 2008, 34–35)  Sosio-

tekniseen teoriaan viitaten tietotekninen järjestelmä ei ole ainoastaan tekninen 

apuväline, vaan kriittinen resurssi, jolla voidaan parhaassa tapauksessa saavuttaa 

merkittävää organisatorista arvoa. Kuitenkin liian usein tietotekninen investointi ei 

tuota haluttua arvoa tai täytä asetettuja tavoitteita vaan aiheuttaa ainoastaan uusia 

haasteita organisaatioissa. Syitä alisuorittamiselle voi olla useita. Muun muassa 

Gibson (2003) on tehnyt karkean jaon joko teknologisiin ja liiketoiminnallisiin syi-

hin. Teknologisilla syillä viitataan tiedon integrointiin, uuden tiedon käsittelyyn, toi-

minnallisuuteen sekä käytettävyyteen yleensä. (Williams & Williams 2008, 33) 

Tekniset ongelmat ovat usein helpommin eroteltavissa sekä muokattavissa. Sen 

sijaan liiketoiminnalliset ongelmat, kuten uusien työprosessien kehittäminen sovel-

tuvaksi organisaatiorakenteeseen, eivät ole yhtä helposti hallittavissa.  
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Käyttäjät tarvitsevat jatkuvaa tukea organisaatiolta, kuten koulutusta sekä järjes-

telmän ja osaamisen ylläpitoa pystyäkseen hyödyntämään uuden järjestelmän 

käyttöä tehokkaasti. Muutosjohtaminen valmistaa käyttäjiä uuden järjestelmän 

käyttöön, vähentää vastustusta sekä siten vaikuttaa käyttäytymiseen järjestelmää 

kohtaan. (Kemp & Low 2008, 229) Aladwanin (2001) mukaan muutosjohtamisen 

sekä johdon tuen tulisi vaikuttaa positiivisesti järjestelmätietoisuuteen, tunteisiin 

järjestelmää kohtaan sekä aikomukseen sopeutua järjestelmän käyttöön. Muutos-

johtamisen on tarkoitus keskittyä luomaan ympäristö, jossa järjestelmän muka-

naan tuoma muutos voidaan implementoida onnistuneesti. 

 

Muutoksen johtaminen tietoteknisissä hankkeissa tulisi aloittaa heti prosessin alus-

ta saakka. Liian usein johtamisen merkitys huomataan vasta sitten, kun ongelmia 

esiintyy (Valkeakari & Hyppönen 2009, 28). Teknologian käyttöönotossa johtami-

sen haasteiksi koetaan usein taloudelliset asiat, itse teknologisen ratkaisun toimi-

vuus tai työprosessien muokkaaminen teknologiaan sopivaksi. Ongelmat sekä 

epäonnistumiset ovat kuitenkin riippuvaisia ennemmin siitä, miten teknologian 

käyttöönotto organisaatiossa toteutetaan. Kuten edellä esitettiin, erilaiset sähköiset 

kehittämistoimenpiteet mielletään organisaatioissa usein teknisinä uudistuksina, 

vaikka suurin muutos tapahtuu juuri organisaation toimintatavoissa sekä raken-

teissa. Muutosta voidaan myös aluksi ikään kuin johdon toimesta peitellä esittele-

mällä muutos ainoastaan teknisenä hankkeena. Henkilöstön koetaan alkuvaihees-

sa hyväksyvän uusia käytänteitä helpommin, kun ne esitellään teknisinä muutok-

sina. Syynä tähän voi olla johdon oletus henkilöstön muodostamasta muutosvasta-

rinnasta, jota käsitellään seuraavassa osiossa. (Valkeakari & Hyppönen 2009, 26–

27) 

 

 

 

3.3. Muutosvastarinta 

 

Muutokset herättävät ihmisissä erilaisia ajatuksia. Toiset ovat muutoksista innois-

saan ja valmiita kehittämään nykyistä toimintaa, kun taas toiset kokevat muutok-

sen hyvinkin negatiivisena asiana. Muutosvastarinta näkyy yksilöiden sekä organi-
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saatioiden käyttäytymisessä ja vastustus muutosta kohtaan voi olla lievää tai hy-

vinkin voimakasta.  

 

Muutosvastarinnan taustalla voi olla useita syitä (Kuvio 7). Yksinkertaisesti esitet-

tynä ihmiset pelkäävät uutta ja tuntematonta ja pitävät tutusta ja turvallisesta nyky-

tilanteesta (Paton & McCalman 2008, 52). Voi olla, että ihmiset eivät ymmärrä syi-

tä muutokseen tai he eivät ole yhtä mieltä organisaation uudesta suunnasta. Muu-

tos voi myös aiheuttaa jännitteitä siitä, miten se vaikuttaa henkilön työnkuvaan. 

Muutosvastarinta voi kohdistua itse muutoksen sisältöön tai henkilökohtaisen 

aseman muutokseen organisaatiossa. Muutoksen sisältöön kohdistuva vastarinta 

liittyy muutoksen tavoitteisiin tai toteutustapoihin, kun taas henkilökohtaiseen 

asemaan kohdistuva muutosvastarinta assosioituu omien työtehtävien tai työyhtei-

sön muuttumiseen. Henkilö voi kokea, että muutos ei tuo mitään uutta, se on epä-

realistinen, ja että muutoshanke ei tule koskaan onnistumaan. Vastustus voi koh-

distua myös niihin henkilöihin, jotka ajavat muutosta organisaatiossa. (Stenvall & 

Virtanen 2007, 100–101)  

 

Myös teknologian uusiutuminen voi aiheuttaa organisaatioissa vahvaa muutosvas-

tarintaa. Vilpola & Kouri (2006) muistuttavat, että monilla työntekijöillä voi olla pitkä 

työura takana organisaatiossa, eivätkä tällaiset henkilöt ole välttämättä motivoitu-

neita opettelemaan uusia työtapoja teknologiamuutoksen myötä, sillä tietävät ko-

kemuksesta selviävänsä työtehtävistään vanhoja tapoja noudattaen. 

 

Klarner et al. (2011) käsittelevät muutosvastarintaa yksilöiden tunteiden kautta. 

Työntekijöiden on sopeuduttava organisaatiomuutokseen, opittava uudet strategiat 

saavuttaakseen asetetut tavoitteet ja samaan aikaan olla hyvin joustavia haastei-

den ilmetessä muutosprosessin aikana. Klarner et al. (2011) esittävät, että työnte-

kijöiden käyttäytyminen muutoksessa on suoraan heidän tunteidensa ohjaama. 

Muutosvastarinta on seurausta negatiivisista tunteista ja uskomuksesta, että muu-

tos on tarpeeton ja päinvastoin positiiviset tunteet muodostuvat luottamuksesta 

muutosta sekä muutosjohtajia kohtaan. (Klarner et al. 2011, 333) 
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Muutosta käsittelevässä kirjallisuudessa muutosvastarinta leimataan yleensä heti 

kielteiseksi asiaksi. Tämä kuitenkin riippuu siitä, mistä tai kenen näkökulmasta 

asiaa tarkastellaan. Muutosvastarinta voidaan nähdä jopa organisaatiota kehittä-

vänä ilmiönä. (Stenvall & Virtanen 2007, 100) Muun muassa Paton & McCalman 

(2008) toteavat vastustuksen olevan usein seurausta pelosta, ennakkoluuloista, 

ahdistuneisuudesta tai tietämättömyydestä uutta tilannetta kohtaan, mutta kaiken 

vastustuksen ei tarvitse olla negatiivista.  

 

Myös Kalinin (2010) mukaan on huolestuttavampaa, ellei muutosvastarintaa esiin-

ny, sillä se usein viestii toimijan välinpitämättömyydestä omaa työtänsä tai työyh-

teisöään kohtaan. Sen sijaan omaan työhönsä sitoutunut henkilö vaatii usein pe-

rusteluja sille, miksi uudet toimintatavat olisivat nykyisiä parempia. Muutosvastus-

tajat uskaltavat kyseenalaistaa johdon suuntauksia sekä tuoda esiin mahdollisia 

ongelmakohtia, joihin ei muutoin välttämättä osattaisi puuttua. Monimuotoisessa 

toimintaympäristössä ainoastaan omien ajatusmallien huomioiminen johtaa usein 

asioiden yksipuoliseen tarkasteluun. (Kalin 2010, 116–117) Keskeistä on se, että 

henkilöstön vastustus kuitenkin huomioidaan organisaatiossa. Se on usein tärkeä 

askel kohti positiivisempaa muutostulosta ja kritiikki voi olla myös hyvästä (Gotsill 

& Natchez 2007, 25–26; Kalin 2010, 117).  

 

Muutosvastarinta on hyvin yleistä ja huolimatta siitä, että vastarinnan esiintyminen 

voi olla jopa kehittävää, siihen puuttuminen nähdään ensisijaisen tärkeänä asiana. 

Muutosvastarinnan taustalla voi olla myös epäonnistunut johtaminen. Vastarinnan 

esiintyminen tulee johdon tietoon usein viiveellä, jolloin vastarinta on ehtinyt jo vai-

kuttaa organisaatiossa. Mattilan (2011) mukaan muutosvastarinnan rakenne on 

kuin jäävuori, jonka huippu on ainoastaan näkyvissä ja sen laajuutta on vaikea 

arvioida. Muutosjohto, joka ei keskitä tarpeeksi huomiota henkilöstön kannanottoi-

hin, huomaa pian, kuinka inhimilliset tekijät voivat romuttaa koko muutosprosessin 

kasaan.  

 

Työntekijöiden osallistaminen ja sitouttaminen liittyvät olennaisesti muutosvasta-

rinnan ehkäisyyn. Gotsill & Natchez (2007) toteavat, että henkilöstö on otettava 

mukaan muutosprosessiin ja heidän tulee päästä kuulluksi. On tärkeää, että orga-
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nisaation joka tasolla viestitään muutokseen ajavista syistä, kuinka työnkuvat tule-

vat muuttumaan muutosprosessin joka vaiheessa: ennen muutosta, muutoksen 

aikana sekä muutoksen jälkeen. (Gotsill & Natchez 2007, 25–26) 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

Kuvio 7. Muutosvastarinnan monet tekijät (mukaillen Kalin 2010) 

 

 

3.4. Muutosjohtamisen mallit 

 

Luvussa 2 esitetyt muutosprosessin vaiheet (suunnittelu, käyttöönotto, arviointi) 

edellyttävät tarkempaa perehtymistä ymmärtääkseen, mitä ne edellyttävät muutos-

johtajilta onnistuakseen. Onnistuneen muutosjohtamisen malleja on aiheen tutki-

muksissa esitetty lukuisia, joista tunnetuimpina voidaan pitää Lewinin (1952) sekä 

Kotterin (1996) malleja. Ei ole olemassa kuitenkaan yhtä ainoaa oikeaa muutos-

johtamisen mallia. Sen sijaan teoriamallien monipuolinen tarkastelu voi tarjota 

parhaan lähtökohdan muutosprosessin suunnitteluun sekä johtamiseen. (Williams 

& Williams 2007, 37)  

 

ERP-järjestelmän käyttöönoton johtamisessa pätevät pohjimmiltaan samat perus-

teet kuin muutosjohtamisessa yleensä. Kotterin (1996) muutosjohtamisen malli 

keskittyy tunnetusti pääasiassa sosiaalisen järjestelmän muutokseen, kun taas 

sosioteknisen muutoksen tekniset elementit nostetaan esiin yhdistämällä muutos-

johtamisen malliin edellä mainittuja onnistuneen IT-muutoksen johtamisen malleja. 

Tämän osion tarkoituksena on siten kartoittaa aiheen kirjallisuudessa esitettyjä 

erilaisia muutosjohtamisen malleja yleisellä tasolla Kotterin (1996) mallia mukaillen 

Epävarmuus Vastustus 

Puutteellinen tieto 
tulevasta 

Pelko entisen menet-
tämisestä 

Aiemmat huonot 
kokemukset 

Epäluottamus johtoa 
kohtaan 

Sitoutuminen työhön 

Eriävät mielipiteet 
suunnasta tai toteutus-

tavasta 
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sekä tutkimuksen aihe huomioiden tuoda esille erityisesti sosioteknisissä muutok-

sissa sovellettavat mallit.  

 

Muutosjohtamisen luonteeseen vaikuttaa se, minkälaisesta muutoksesta on kul-

loinkin kysymys. Aiemmin esitettiin muutosprosessien jako rationaalisesti suunni-

teltuihin sekä intuitiivisiin, jatkuviin muutosprosesseihin. Tämän tutkimuksen ai-

heen mukaisesti kyseessä on ennalta tarkoin suunniteltu muutostyö, joten muutos-

johtamisen malleja kuvataan tässä tutkimuksessa lähtökohtaisesti suunnitellun 

muutosprosessin aihekentästä. Teoriassa esitettyjen mallien pohjalta havainnollis-

tetaan, mitkä osatekijät korostuvat yhteisesti muutosjohtamisen teoriassa.  

 

Suunnitellussa muutosprosessissa organisaatiossa pyritään muuttamaan organi-

saation rakenteita, toimintatapoja ja arvoja ennalta määriteltyjen tavoitteiden mu-

kaisesti. Tällaisessa muutosprosessissa muutosjohtajan tehtävä on ensisijaisen 

tärkeä. Muutosjohtajan tehtävänä on karkeasti sanottuna viestiä muulle henkilös-

tölle miksi muutos tapahtuu, esitellä uudet toimintatavat sekä lopulta varmistaa, 

että muutokseen on sitouduttu. Muutostyön onnistunut läpivienti ei ole kuitenkaan 

aivan niin yksiselitteistä, mitä edellinen lause kiteyttää sen olevan.  

 

Tunnetuimpana suunnitellun muutosprosessin taustateoriamallina pidetään Kurt 

Lewinin (1952) kolmivaihemallia. Hänen teoriansa pohjautuu innostavaan ja vi-

sioivaan johtajaan, mutta myös uusien toimintatapojen vastustajiin. Lewinin esit-

tämän mallin mukaan muutos etenee kolmivaiheisesti: 
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 Sulattaminen (unfreezing) 

 Muutos (moving) 

 Jäädyttäminen (refreezing) 

 

Kolmivaihemallin vaiheet vastaavat ikään kuin muutosprosessin perinteistä runkoa 

(suunnittelu, käyttöönotto, arviointi), joka esiteltiin luvussa 2. Teoriamalli pohjautuu 

oletukseen, että organisaatio poikkeaa muutostilanteessa normaalista, stabiilista 

olotilastaan. Toimintatapojen muutos nähdään kuitenkin edellytyksenä saavut-

taakseen uusi haluttu tila ja nämä toimintatavat on saatava lopulta vakiinnutettua 

organisaation uudeksi tasapainotilaksi. Oletuksena on, että muutos voidaan lähteä 

toteuttamaan haluttuna ajankohtana ja sen odotetaan etenevän suunnitellun mu-

kaisesti. Mallia onkin käytetty paljon lähtökohtana suunnitellun muutosprosessin 

läpiviemiseksi (Weick & Quinn 1999, 372), joskin malli on saanut toisinaan kritiik-

kiä olevan liian pelkistetty. (mm. Kanter et al. 1992) Levasseur (2001) sen sijaan 

painottaa, että Lewinin (1952) mallin ei tulisi antaa hämätä yksinkertaisuudellaan. 

Mallin nähdään olevan hyvin käytännöllinen opas muutosprosesseihin, kun sitä 

ymmärtää soveltaa oikein kussakin tilanteessa. Sen tarkoituksena ei ole tuoda ilmi 

yksityiskohtaista mallia, mitä muutosjohtajien tulee tehdä tehokkaan muutoksen 

eteen vaan havainnollistaa selkeillä, suurilla muutosaskelilla suunnan kohti me-

nestyksekästä muutosta. (Levasseur 2001, 73). 

 

Prosessi lähtee liikkeelle niin kutsutusta sulatusvaiheesta, jossa ajatuksena on 

horjuttaa yrityksen nykyistä tasapainoa, joka ylläpitää organisatorista vakautta yri-

tyksessä. Lewinin (1952) näkemyksen mukaan tasapainotilan muuttaminen tapah-

tuisi helpommin, jos niin kutsutut nykyistä tilannetta hallitsevat tekijät, kuten työn-

tekijöiden henkilökohtainen suoja, ryhmänormit tai organisaatiokulttuuri saataisiin 

sulatettua. Schein (1996) toteaa mallin ensimmäisen vaiheen sisältävän käytän-

nössä kolme prosessia: odotusten muuttaminen positiivisiksi, oppimisinnokkuuden 

herättäminen sekä psykologisen turvallisuuden luominen, joka muuttaa innokkuu-

den motivaatioksi kehittää asioita (Schein 1996, 27–29) Ensimmäistä vaihetta voi-

daan kuvailla myös synonyymina suunnitteluvaiheelle, jonka tarkoituksena on tii-

vistetysti ilmaistuna luoda tunne muutostarpeesta sekä siten motivoida henkilöstö 

mukaan muutokseen. Henkilöstön tulee haluta kehittää organisaatiota, jotta muu-
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tosprosessin aloittaminen saadaan hyvin liikkeelle. Ensimmäinen vaihe edesauttaa 

ymmärtämään muutosesteiden minimointia sekä lisäämään onnistuneen muutok-

sen todennäköisyyttä. Jos henkilöstö saadaan vakuuttuneeksi siitä, että muutok-

sen puolesta puhuvat tekijät ovat merkittävämmät, kuin muutosta vastaan olevia 

argumentit, niin motivaatio muutosta kohtaan on usein myös huomattavasti korke-

ampi. (Weick & Quinn 1999, 372; Levasseur 2001, 73) 

 

Ensimmäinen vaihe luo motivaatiota kehittää nykyistä toimintaa sekä oppia uutta, 

mutta se ei välttämättä anna vielä viitteitä muutossuunnasta. (Levasseur 2001, 

313) Varsinaisen muutoksen (moving) konkretisointi aloitetaan henkilöstön sisäis-

tettyä muutostarpeen. Toisessa Lewinin muutosvaiheessa vaikutetaan muutoksen 

suuntaan strategioiden avulla, jotka sisältävät uusien käyttäytymismallien koulut-

tamista, rakenteellisten muutosten läpivientiä sekä osallistavaa johtamista.  Muu-

tostyö jatkuu, kunnes uutta tasapainotilaa voidaan lähteä jälleen vakiinnuttamaan. 

(Hatch & Cuncliffe 2006, 310) Viimeisestä muutosprosessin vaiheesta käytetään 

Lewinin mallin mukaisesti nimitystä jäädytysvaihe (refreezing). Nimensä mukaises-

ti vaihe kuvaa muutoksen aiheuttamien toimintatapojen sekä käyttäytymismallien 

vakiinnuttamista osaksi uutta tasapainotilaa organisaatiossa. Organisatorisella 

tasolla uuden tasapainotilan vakiinnuttaminen tarkoittaa muutoksia organisaa-

tiokulttuuriin, normeihin sekä käytänteisiin. Onnistunut muutos nähdään Lewinin 

mallin mukaan ennemmin ryhmätoimintona, sillä elleivät ryhmänormit sekä -rutiinit 

muutu, eivät myöskään yksilöiden uudet opitut käyttäytymismallit ole pysyviä (Bur-

nes 2004, 313). 

 

Tunnettu muutostehtailija John P. Kotter (1996) on esittänyt osaksi Lewinin malliin 

pohjautuen yksityiskohtaisemman kahdeksan askeleen mallin, joita muutospro-

sessissa on otettava huomioon muutoksen onnistumiseksi:  
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Taulukko 3. Kotterin kahdeksanvaiheinen muutosjohtamisen malli (Kotter 1996) 

 

 

1. Muutostarve 

2. Ohjaavan tiimin perustaminen Suunnittelu 

3. Vision ja strategian laatiminen (sulatus) 

4. Muutosvisiosta viestiminen 

 

 

5. Henkilöstön osallistaminen ja sitouttaminen muutokseen Käyttöönotto 

6. Lyhyen aikavälin onnistumisen varmistaminen (muutos) 
 

 

7. Parannusten vakiinnuttaminen ja uusien muutosten toteuttaminen    Ylläpito 

8. Uusien toimintatapojen juurruttaminen organisaatiokulttuuriin. (jäädytys)  

 

 

 

 

 

Taulukon 4 mukaan tietoteknisen muutoksen johtamisen malleissa korostuvat pal-

jolti samat piirteet, mitä edellä esitetyissä Lewinin sekä Kotterin onnistuneen muu-

tosjohtamisen teoriamalleissa: ihmisten motivointi muutokseen, vision sekä tavoit-

teiden määrittäminen, johdon tuki muutoksessa, muutoksen vakiinnuttaminen ja 

jatkuva muutoksen ylläpito.  

 

Esimerkiksi Fulla (2007) painottaa toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotossa 

seuraavia asioita: projektitiimin perustaminen, ERP-projektista tiedottaminen, 

ERP-projektin hyötyjen tähdentäminen, projektin tavoitteiden määrittäminen, pro-

jektista viestiminen eri tahojen kanssa, projektin aikataulun sekä koulutusten mää-

rittäminen, henkilöstön ymmärtäminen ja huomioiminen, erilaisten koulutusvaih-

toehtojen tarjoaminen, suorituskyvyn arviointi ja ylläpito. (Fulla 2007, 37–39) Sa-

moilla linjoilla ovat myös tutkijat Kemp & Low (2008). Heidän usean eri tutkimusten 

pohjalta tehdyn listauksen mukaan onnistuneen muutosjohtamisen tulisi sisältää 

huolellisen projektisuunnitelman lisäksi johdon tuen, koulutusta, viestintää järjes-

telmän toiminnoista sekä hyödyistä, viestintää uusista liiketoimintaprosesseista 
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sekä organisaatiorakenteesta, henkilöstön huomioimisen mukaan prosessiin ja 

palkitsemisen.  Viestinnällä varmistetaan riittävä tietoisuus projektista sekä sen 

etenemisestä, sitouttamisella sekä oikeanlaisella koulutuksella taas voidaan vai-

kuttaa henkilöstön käyttäytymiseen muutosta kohtaan. Johdon tuki ja henkilöstön 

huomioiminen esimerkiksi palkitsemisella edesauttaa sen sijaan henkilöstöä so-

peutumaan muutokseen paremmin. Yhdessä näillä osatekijöillä voidaan tehostaa 

toiminnanohjausjärjestelmän onnistunutta implementointia organisaatiossa. (Kemp 

& Low, 2008, 230–231)  

 

Li et al. (2006) ovat sen sijaan koonneet eri asiantuntijoiden sekä tutkijoiden teke-

mien tutkimusten pohjalta kriittisiä menestystekijöitä ERP-järjestelmän käyttöön-

oton onnistumiseksi. Nämä menestystekijät sisältävät ylimmän johdon tuen, muu-

tosvision sekä -suunnitelman, organisatorisen muutosjohtamisen ja kulttuurin 

huomioimisen, liiketoimintaprosessien uudelleensuunnittelun, tarkan tiedon jaka-

misen, koulutuksen sekä mahdollisuuden osaamisen kehittämiseen, oikean toimit-

tajan valinnan ja järjestelmätoimittajan tuen. He korostavat kaikkein kriittisimmäksi 

menestystekijäksi yleensäkin johtamisen, kun taas itse teknologiaan keskittymistä 

ei pidetä niin merkittävänä tekijänä (Li et al. 2006, 158)   
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Taulukko 4. Onnistuneen muutosjohtamisen malleja 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seuraavassa osiossa tuodaan esille muun muassa edellä esitetyissä onnistuneen 

muutosjohtamisen teoriamalleissa yhdistyvät keskeiset muutosjohtamisen osa-

alueet Kotterin (1996) kahdeksanvaiheiseen malliin pohjautuen sekä tähdenne-

tään, miksi ne ovat tärkeitä onnistuneen muutosjohtamisen läpiviemiseksi yleisellä 

tasolla sekä tietoteknisessä muutoksessa. Kotterin (1996) malliin on lisätty omiksi 

osa-alueiksi implementointivaiheeseen koulutus sekä johdon ja projektitiimin tuki, 

sillä ne korostuvat edellä esitetyissä tietoteknisen muutoksen johtamismalleissa. 

Myös henkilöstön osallistamisen yhteydessä käsitellään henkilöstön sitouttamista 

sekä sitoutumista muutosprosessiin. Edellä esitetyn perusteella tutkimusta varten 

laadittiin yhteenvetona taulukko 5, joka kuvaa erityisesti toiminnanohjausjärjestel-

män käyttöönotossa huomioitavia muutosjohtamisen elementtejä. 

 

  

 
1. Muutosten kiireellisyyden ja välttämät-

tömyyden tähdentäminen 
2. Ohjaavan tiimin perustaminen 
3. Vision ja strategian laatiminen 
4. Muutosvisiosta viestiminen 
5. Henkilöstön valtuuttaminen vision 

mukaiseen toimintaan 
6. Lyhyen aikavälin onnistumisen var-

mistaminen 
7. Parannusten vakiinnuttaminen ja uu-

sien muutosten toteuttaminen 

8. Uusien toimintatapojen juurruttami-
nen organisaatiokulttuuriin. (Kotter 

1996) 

 
1. Tiimin perustaminen 
2. ERP-projektista tiedottaminen 
3. ERP-hankkeen välttämättö-

myyden tähdentäminen 
4. ERP-projektin tavoitteiden mää-

rittäminen 
5. Kaksisuuntainen viestintä pro-

sessin aikana 
6. Tarkan projektisuunnitelman 

määrittäminen 
7. Ihmisten (muutosvastarinnan ) 

huomioiminen 
8. Monipuolisen ja perusteellisen 

koulutuksen tarjoaminen  
9. Suorituskyvyn arviointi  

(Fulla 2007) 

 
1. Ylimmän johdon tuki 
2. Muutosvision luominen 
3. Organisatorinen muutosjohtaminen 
4. Prosessien uudelleen suunnittelu 
5. Tiedon tarkkuus ja jakaminen 
6. Koulutus ja harjoittelu 
7. Järjestelmätoimittajan tuki  

(Li et al. 2006) 

 
1. Suunnitteluvaihe: muutostarve, 

ihmisten (muutosvastarinnan) 

huomioiminen 
2. Strategian implementointi: vies-

tintä, ERP:n välttämättömyys, 
koulutus, johdon tuki, sitoutta-
minen 

3. Muutosjohtamisen arviointi: jär-
jestelmän käytön ja suoritusky-
vyn arviointi, parannusten va-
kiinnuttaminen  

(Aladwani 2001) 
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Taulukko 5. ERP-järjestelmän käyttöönotossa huomioitavat muutosjohtamisen 

osa-alueet. 

 

 

1. Muutostarve 

2. Ohjaavan tiimin perustaminen Suunnittelu 

3. Vision ja strategian laatiminen (sulatus) 

4. Muutosvisiosta viestiminen 

 

 

5. Henkilöstön kouluttaminen 

6. Henkilöstön osallistaminen ja sitouttaminen muutokseen Käyttöönotto 

7. Johdon ja projektitiimin tuki (muutos) 

8. Lyhyen aikavälin onnistumisen varmistaminen 
 

 

9. Parannusten vakiinnuttaminen ja uusien muutosten toteuttaminen    Ylläpito 

10. Uusien toimintatapojen juurruttaminen organisaatiokulttuuriin. (jäädytys)  

 

 

 

 

Suunnitteluvaihe 

 

Muutoksen suunnitteluvaiheella tarkoitetaan tässä tutkimuksessa edellä esitetyn 

perusteella muutostarpeen määrittämistä, ohjaavan tiimin perustamista, vision se-

kä tavoitteiden määrittämistä sekä muutoksen viestintää.  

 

Muutostarve 

 

Kotterin (2007) mukaan menestykseen tähtäävät muutosyritykset alkavat siitä, kun 

joku yrityksessä ryhtyy tarkastelemaan yrityksen kilpailutilannetta, markkina-

asemaa, teknologisia trendejä sekä taloudellista suorituskykyä ja toteaa tilanteen 

tarvitsevan nopeaa uudistusta. Ihmisten nopea vakuuttaminen muutoksen tarpeel-

lisuudesta on haastavaa, mutta siten saadaan enemmän resursseja käytettäväksi 

muutoksen läpiviemiseksi. Aluksi lähdetään luonnollisesti liikkeelle organisaation 
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johdon vakuuttamisesta, että muutos on ehdottomasti välttämätöntä. On pystyttä-

vä tuomaan esille nykytilanteen uhkatekijät sekä riskit ja siten tähdentämään muu-

toksen tarpeellisuus. Tavoitteena ensimmäisessä vaiheessa on saavuttaa ensin 

johdon keskuudessa muutostahto, jota lähdetään levittämään koko organisaati-

oon. Kun suurin osa johdosta on sitä mieltä, että organisaation toiminta nykytilan-

teessa on hyväksymätöntä, ollaan muutoksen tarpeellisuus sekä kiireellisyys saatu 

onnistuneesti esille. Tämän jälkeen muutoksen välttämättömyyden ja kiireellisyy-

den painottaminen konkreettisesti muille organisaation jäsenille lisää motivaation 

ja sitoutumisen syntyä jo heti muutosprosessin alussa. (Kotter 1996; 2007)  

 

Ihmiset hyväksyvät muutoksen, kun he tiedostavat sen olevan välttämätöntä ja 

ymmärtävät tarpeen muutokselle. Muutostyö lähtee helpoiten käyntiin, kun kaikki 

asianomaiset tiedostavat ja ymmärtävät mitä tulee tapahtumaan ja miksi. (Paton & 

McCalman 2008, 13) Usein ihmiset eivät omaksu muutosta elleivät he ymmärrä 

suoranaisesti, mitä muutos heidän kohdallaan tarkoittaa ja miten he siitä hyötyvät.  

 

Sosioteknisessä muutoksessa, esimerkiksi toiminnanohjausjärjestelmän käyttöön-

otossa projektitiimi määrittää muutostarpeen, etsii ratkaisua sekä kehittää toimin-

taa siten edelleen. Muu henkilöstö on tässä vaiheessa paljon vähemmän mukana 

itse prosessissa, joten on hyvin tärkeää välittää myös muulle henkilöstölle havaitut 

muutostarpeet sekä tavoitetila. (Valkeakoski & Hyppönen 2009, 28) Suunnittelu-

vaiheessa tämä tarve tiedostetaan ja sen pohjalta organisaatio määrittää vaati-

mukset hankittavalle järjestelmälle. Vaatimusten asettamisen lisäksi tulee pohtia, 

mitkä ovat ne kriteerit, joita vaatimusmäärittelyssä erityisesti painotetaan. Laaja-

alainen vaatimusmäärittely on edellytyksenä järjestelmän valintaa ajatellen, jotta 

löydetään sopiva ratkaisu kunkin organisaation tarpeeseen. Suunnittelu- ja hankin-

tavaiheeseen kuuluu oleellisesti myös järjestelmävaihtoehtojen kartoitus. Esimer-

kiksi löytyykö sopiva järjestelmä standardijärjestelmien joukosta vai edellyttääkö 

organisaation liiketoiminta räätälöityä järjestelmäpakettia. Järjestelmäinvestoinnis-

ta neuvotellaan eri toimittajien kanssa sekä pyydetään heiltä tarjouspyynnöt. Sopi-

va järjestelmä valitaan asetettujen tavoitteiden ja kriteerien pohjalta. (Kettunen & 

Simons 2001, 25) 
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Otettaessa käyttöön uutta toiminnanohjausjärjestelmää muutostarpeen tähdentä-

misen lisäksi on olennaista tuoda esille toiminnanohjausjärjestelmästä saatavat 

hyödyt. Aladwanin (2001) mukaan näin saavutetaan tehokkaammin tietoisuutta 

järjestelmää kohtaan, siitä mitä se voi tarjota organisaatiolle sekä työntekijöille. 

Tarve sekä hyödyt tulee esittää mahdollisimman konkreettisesti, esimerkiksi ha-

vainnollistamalla, kuinka johonkin työtehtävään käytettävä aika vähenee uuden 

järjestelmän myötä. Kun ihmiset kokevat uuden järjestelmän tuovan selvästi konk-

reettista hyötyä heidän operatiiviseen työskentelyyn, he suhtautuvat myönteisem-

min ja sitoutuvat helpommin muutokseen. (Fulla 2007, 37; Aladwani 2001, 270) 

Lavennon (2008) tutkimuksessa uuden toimintamallin esittelyvaiheessa henkilöstö 

korosti seuraavia viestinnällisiä tekijöitä: realistisuus ja kriittisyys, avoimuus ja 

osallistavuus, motivointi ja muutosten hyötyjen esiintuominen sekä kokonaisuuden 

huomioonottaminen. 

 

 

Tiimin valinta 

 

Toisessa muutosjohtamisen vaiheessa Kotter (1996) nostaa esiin muutosta ohjaa-

van tiimin muodostamisen. Muutostiimin on tarkoituksena olla muutosjohtajan tu-

kena, ja puheillaan sekä toiminnallaan edesauttaa muutoksen etenemistä. Valittu 

tiimi hoitaa muutosviestintää sekä varmistaa osaltaan organisaation muutosval-

miuden. Muutostahdon ollessa vahvasti esillä organisaatiossa, saadaan usein 

koottua myös vahva, muutoshaluinen tiimi vetämään muutoshanketta, vaikka tie-

dossa olisi paljon ylimääräistä työtä. Tärkeää on, että valitaan tiimi, jolla on tar-

peeksi tahtoa sekä valtaa ohjata muutos ja joka rohkaisee koko organisaation 

henkilöstöä toimimaan yhteisen edun saavuttamiseksi. Luottamus tiimiä kohtaan 

edesauttaa henkilöstön sitouttamisessa muutokseen ja siten tiimiä viemään läpi 

koko muutosprosessi. (Kotter 1996; 2007)  

 

Fullan (2007) mukaan uuden toiminnanohjausjärjestelmän onnistuneeseen imple-

mentointiin vaaditaan tiimin vahvaa johtajuutta, sitoutumista sekä osallistumista. 

Projektitiimin tulisi sisältää sellaiset yksilöt, jotka ovat valmiita viemään muutosta 

läpi koko sen prosessin ajan yhtä vastuullisesti sitoutuen uusiin käytänteisiin sekä 



52 

 

toimintamalleihin. Projektijohtajan tulisi tavata tiimiään sekä projektin rahoittavaa 

osapuolta usein sekä pitää heidät ajan tasalla muutosprosessin etenemisestä se-

kä mahdollisista esteistä. (Fulla 2007, 37) 

 

Vision luominen 

 

Muutostiimin seuraavana tehtävänä on määrittää seuraavaksi visio koko muutos-

prosessille. Mitä halutaan saavuttaa ja millä keinoin lopputulokseen päästään. Ta-

voitteena on tuoda selkeästi ja konkreettisesti esille, mitä päämäärää tavoitellaan 

ja miten se toteutetaan käytännössä. Vision saavuttamiseksi tulee siten määrittää 

strategiat eli mahdollisimman tarkasti ne toimenpiteet, joilla asetetut tavoitteet on 

mahdollista saavuttaa. Vision luominen nähdään hyvin tärkeänä muutosprosessin 

vaiheena, sillä se ohjaa muutostyötä oikeaan suuntaan sekä toimii perustana koko 

muutosprosessille. Kotterin (1996) mukaan visiolla on kolme selkeää tehtävää: 

muutoksen suunnan osoittaminen, henkilöstön motivoiminen sekä toimenpiteiden 

koordinointi. Koko organisaation on tiedostettava, mitkä ovat muutokselle asetetut 

tavoitteet sekä muutoksen kokonaisvaltainen visio, sillä se ohjaa henkilöstöä toi-

mimaan yhteisen suunnan mukaisesti. Vision määrittämisen yhteydessä voidaan 

vielä muistuttaa hyödyistä, mitä tavoitetilan saavuttaminen organisaatiolle sekä 

henkilöstölle tarkoittaisi. (Kotter 1996, 68–71) 

 

Vilpolan ja Kourin (2006) mukaan ERP-hankkeen tavoitteiden määrittäminen on 

yksi tärkeimmistä edellytyksistä luoda onnistunut lopputulos hankkeelle. He painot-

tavat ettei voida arvioida hankkeen onnistumista, ellei ole asetettu tavoitteita, jo-

hon verrata lopputulosta. Huomio voi myös selvän vision ja tavoitteiden puuttuessa 

ohjautua toissijaisiin seikkoihin, kuten teknisiin yksityiskohtiin. Vision sekä tavoit-

teiden tehtävä on ohjata projektia oikeaan suuntaan. (Vilpola & Kouri 2006, 19) 

 

Muutosviestintä 

 

Neljännessä muutosjohtamisen vaiheessa Kotter (1996) nostaa esille visiosta 

viestimisen ja painottaa sen merkitystä koko muutoshankkeen ajan myös heti 

suunnitteluvaiheessa. Määritetty muutosvisio tulee saattaa koko organisaation tie-
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toisuuteen, jotta kaikki saadaan toimimaan yhteistä päämäärää kohti. (Kotter 

1996, 85) Avoin ja runsas viestintä on avainasemassa jo heti muutosprosessin 

alussa, sillä ellei muutoksesta viestitä tarpeeksi jo heti prosessin alkuvaiheessa, 

herättää se epätietoisuutta sekä huhuja henkilöstön keskuudessa. Olemalla avoi-

mia kenellekään ei jää epäselväksi, mitä muutoksella halutaan saavuttaa. Edellä 

painotettiin muutoksen hyötyjen esiin tuomista henkilöstölle. Näiden hyötyjen esiin 

tuominen edellyttää laadukasta ja uskottavaa viestintää ja jotta muutoshalukkuus 

pysyy jatkossakin yllä, on sitä tuettava aktiivisesti viestinnän eri keinoja käyttäen. 

(Kotter 1996; 2007)  

 

Viestinnällä on oleellinen asema muutoksen johtamisen onnistumisessa ja on 

huomioitava viestinnän tarve läpi muutosprosessin muutoinkin kuin vision sekä 

tavoitteiden osalta. Muutoksen johtaminen käytännössä tarkoittaa jatkuvaa vuoro-

vaikutusta ihmisten kanssa koko muutosprosessin ajan. Viestinnän tarkoituksena 

on tukea koko muutoksen toteutusta, profiloida muutoksen sisältö, informoida itse 

sisällöstä sekä tavoitteista, sitouttaa organisaation jäsenet muutokseen ja sen ta-

voitteisiin sekä vauhdittaa vuorovaikutusta muutoksessa. (Stenvall & Virtanen 

2007, 65) Kuten myös Kotter (1996) totesi, lähtökohtaisesti organisaatiossa tulisi 

pyrkiä mahdollisimman avoimeen viestintään. Usein ajatellaan, että kaikki, mitä 

sanotaan, merkitsee. Kuitenkin myös se, mitä jätetään sanomatta, jättää viestin. 

(Stenvall & Virtanen 2007, 61) Epävarmoissakin tilanteissa muutosjohtajan on pa-

ras olla avoin, sillä se petaa paitsi luottamusta myös uskottavuutta muutosjohtajaa 

kohtaan. (Juuti & Virtanen 2009, 151)  

 

Viestintä on kaksisuuntainen prosessi, josta muutosjohtaja on päävastuussa. On 

varmistettava, että muutokseen liittyvä tiedotus saavuttaa kaikki asianomaiset, 

mutta myös, että viesti ymmärretään. Tehokas kommunikointi muutosprosessin 

aikana vähentää paitsi tietämättömyyttä myös muutosvastarintaa muutosta koh-

taan. (Paton & McCalman 2008, 50–51) Ainoastaan se, että viestii paljon henkilös-

tölle muutoksesta, ei riitä. Myös viestinnän laatu merkitsee. Jokainen pystyy vies-

timään, mutta taitava kommunikointikyky edellyttää muutakin. Hyvä viestintä sisäl-

tää sekä tiedollista että kokemuksellista aineistoa. 
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Jokaisen organisaation jäsenen tulisi olla tietoinen tulevasta muutoksesta myös 

uutta toiminnanohjausjärjestelmää käyttöönotettaessa, vaikka se ei suoranaisesti 

vaikuttaisikaan jokaisen organisaation jäsenen työhön sillä hetkellä. Uutta toimin-

nanohjausjärjestelmää käyttöönotettaessa voidaan hyödyntää esimerkiksi kuukau-

sittaisia uutisia ERP-projektin etenemisestä, jossa tuodaan esille projektin seuraa-

vat virstanpylväät sekä kuhunkin prosessin vaiheeseen osallistuvat henkilöt. Vies-

timisen tarkoituksena on palvella paitsi itse projektia myös siihen osallistuvia että 

osallistumattomia henkilöitä. Vakiinnuttamalla käyttöön säännöllisen viestintäkei-

non varmistetaan, ettei kukaan yksilö- tai osastotasolla organisaatiossa ole tietä-

mätön projektista tai sen tarkoituksesta. Jakamalla avoimesti tietoa projektin ete-

nemisestä voidaan saavuttaa myös huomattavasti parempi luottamussuhde sekä 

luottamuksellinen muutosympäristö henkilöstön keskuudessa. (Fulla 2007, 37) 

 

Muutoksen implementointivaihe 

 

Yleisesti tietojärjestelmien käyttöönottovaiheella tarkoitetaan järjestelmän varsi-

naista implementointia käytäntöön sekä siirtymistä mahdollisesta vanhasta tietojär-

jestelmästä uuteen. Implementointivaiheessa hankittua järjestelmää testataan ja 

räätälöidään tarpeen mukaan, järjestetään koulutuksia sekä mahdollisia harjoitus-

käyttöönottoja. Oleellista on osallistaa henkilöstö mukaan käyttöönottoon mahdol-

lisimman laajasti. Käyttöönottovaiheessa järjestelmä lopulta otetaan käyttöön var-

sinaisen operatiivisen toiminnan suunnitteluun sekä ohjaukseen. (Kettunen & Si-

mons 2001, 25) Tässä tutkimuksessa implementointi- eli käyttöönottovaiheen kat-

sotaan sisältävän muutosjohtamisen osa-alueista koulutuksen, henkilöstön osallis-

tamisen ja sitouttamisen, johdon ja projektitiimin tuen sekä lyhyen aikavälin onnis-

tumisen varmistamisen. 

 

Muutosjohtaminen nousee uuden tietojärjestelmän, kuten tuotannonohjausjärjest-

elmän, käyttöönottovaiheessa keskeiseksi siksi, että sen puuttuminen voi aiheut-

taa monia riskejä paitsi itse järjestelmästä johtuen, mutta myös välillisesti hen-

kilöstön asenteen sekä käyttäytymisen myötä.  
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Vilpolan & Kourin mukaan (2006, 79) käyttövaiheen riskeinä nähdään ainakin seu-

raavia asiat: 

 

 Järjestelmä ei tue toimintatapoja ja muutoksia liiketoiminnassa. 

 Järjestelmää ei käytetä kurinalaisesti. 

 Kaikkia vaadittuja tietoja ei syötetä järjestelmään. 

 Toteutustason päivittäisiä kirjauksia ei aloiteta heti järjestelmän käyttöön-

oton jälkeen. 

 Järjestelmän toimittaja ei kehitä järjestelmää tulevaisuudessa. 

 Vain osaa järjestelmästä käytetään eikä se edesauta hyötyjen syntymistä, 

 Järjestelmä ei ole helposti mukautettavissa. 

 Toimittaja lopettaa järjestelmän tukemisen. 

 Olemassa olevien järjestelmien liitäntöjen ylläpito ERP-järjestelmään käy 

työlääksi. 

 

 

Koulutus 

 

Kotterin (1996) muutosjohtamisen malli ei käsittele koulutusta omana osa-

alueenaan, mutta edellä esitetty kirjallisuuskatsaus huomioiden koulutusta tarkas-

tellaan tässä tutkimuksessa yhtenä tärkeimmistä muutosjohtamisen osa-alueista 

uuden toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotossa. 

 

Otettaessa käyttöön uutta teknologiaa, painotetaan koulutuksen merkitystä täysin 

aiheesta. Perusteellinen koulutus on aina edellytys ERP-järjestelmän käyttöönoton 

onnistumiseksi. Käyttäjien kouluttaminen ei ole kuitenkaan täysin yksinkertaista, 

vaan se tuo mukanaan omat haasteensa. Koulutuksen vaiheistus ja sisällöllisten 

tarpeiden suunnittelu ovat koko projektin onnistumisen kannalta tärkeitä.  

 

Yksi haaste liittyy monimuotoisen koulutuksen järjestämiseen. Esimerkiksi Fulla 

(2007) tähdentää, että usein järjestelmätoimittajat tarjoavat ensisijaisesti perintei-

siä luentokoulutuksia ERP-järjestelmän esittelemiseen, mutta ne ovat ainoastaan 

yksi osa koulutusprosessia. Organisaatioiden tulee ottaa huomioon ja suunnitella 
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koulutusprosessi pitkällä tähtäimellä, kunnes organisaatiossa saavutetaan uusi 

tasapainoinen tila muutoksen myötä.  

 

Vaihtoehtoja kouluttautumiseen on useita ja niitä tuleekin hyödyntää monipuolises-

ti, sillä ihmiset oppivat ja kehittyvät eri tahtiin ja eri metodein uudet käytänteet. Jär-

jestelmän käyttöönottoa suunniteltaessa tulisi selvittää ja arvioida järjestelmän 

käyttäjien tietoteknisiä taitoja sekä muutoshalukkuutta, jotta järjestelmäkoulutus 

osataan suunnitella käyttäjien osaamis- ja vaatimustasojen mukaisesti. Tällöin 

voidaan varautua oikeanlaisilla resursseilla jo hyvissä ajoin ja tarjota moninaiset 

vaihtoehdot oppimiseen. (Vilpola & Kouri 2006, 54) 

 

Koulutusmateriaaleista esimerkiksi suoratoistovideot soveltuvat itsenäiseen koulu-

tuskäyttöön niillä osa-alueilla, joilla ei vaadita merkittävästi opastusta. Opastusvi-

deot ovat myös erinomainen lisä palauttamaan muistiin luentopohjaisilla koulutus-

päivillä käydyt asiat. Tällaiset videot ovat kuitenkin saavutettavissa ja hyödynnet-

tävissä helposti, kun taas mahdollisuutta osallistua koulutuspäiville on usein rajoi-

tettu. Videoiden lisäksi voidaan hyödyntää myös muita kirjallisia dokumentteja ku-

vakaappauksineen, jotka auttavat havainnollistamaan toimintoja. Kirjalliset doku-

mentit kuvineen on koettu tehokkaiksi koulutusmetodeiksi, kunhan ne on toteutettu 

selkeästi ja ymmärrettävästi henkilöstön käyttöön. (Fulla 2007, 39) 

 

Reijosen ym. (2001) mukaan koulutus tulisi suunnitella ja toteuttaa käytäntöä vas-

taavaksi. Koulutusympäristön tulisi vastata mahdollisimman paljon sitä ympäristöä, 

jossa uutta järjestelmää myös tullaan käyttämään. Mikäli järjestelmän käyttökoulu-

tus tapahtuu täysin irrallisena käyttökontekstistaan, järjestelmän käytöstä voi tulla 

kaavamaisesti opittua työskentelyä. (Reijonen ym. 2001, 89) On ymmärrettävä 

miksi mitäkin tehdään järjestelmässä, mitä se tarkoittaa käytännössä omaa sekä 

muiden työtä ajatellen, eikä ainoastaan harjoiteta ulkoa opettelua.  

 

Muita käyttäjien kouluttamiseen liittyviä haasteita aiheuttavat Vilpolan ja Kourin 

(2006) mukaan koulutuksen järjestäminen liian yleisellä tasolla, koulutuksen aloit-

taminen liian aikaisin sekä ulkopuolisen kouluttajan valinta. Jos koulutusta järjeste-

tään henkilöstölle liian yleisellä tasolla, voi järjestelmä tuntua liian monimutkaiselta 
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ja vaikealta käyttää. Henkilöstö voi myös kokea, ettei järjestetty koulutus liity ollen-

kaan heidän työtehtäviinsä, ja tällöin motivaatio kuunnella ja oppia uutta asiaa voi 

tuntua tarpeettomalta. Myös koulutuksen järjestämisen ajoitus on aina syytä suun-

nitella huolella. Toisinaan organisaatioissa aloitetaan järjestelmäkoulutukset tur-

han aikaisin, jolloin usein käyttäjät ehtivät unohtaa heidän omaan työhönsä liittyvät 

yksityiskohdat, kun järjestelmä otetaan varsinaiseen käyttöön. Mikäli organisaatio 

päättää taas luottaa ulkopuoliseen kouluttajaan järjestelmäkoulutuksessa, voi kou-

luttajalta puuttua tarvittavaa yritystuntemusta. Toisaalta joissakin tapauksissa or-

ganisaation sisältä tulevalta kouluttajalta voi puuttua tarvittava auktoriteetti saada 

käyttäjät opettelemaan uuden järjestelmän käyttöä. (Vilpola & Kouri 2006, 20)  

 

Henkilöstön osallistaminen ja sitouttaminen 

 

Viidennessä muutosjohtamisen vaiheessa Kotter (1996) nostaa esille henkilöstön 

valtuuttamisen mukaan osaksi muutostoimintaa. Henkilöstöä voidaan saada si-

toutettua paremmin muutokseen, kun heille annetaan mahdollisuus vaikuttaa muu-

tosprosessissa sekä osallistua päätöksentekoon. On tärkeää, että henkilöstö ko-

kee, että heitä kuunnellaan ja heidän mielipiteitään, kokemustaan sekä osaamista 

arvostetaan. (Kotter 1996; 2007) Usein organisaation johto ei ymmärrä sitä, että 

henkilöstö olisi halukas osallistumaan muutoksen toteuttamiseen (Paton & Mc-

Calman 2008, 12). Buchanan & Huczynski (2006) ehdottavat rohkaisemaan niiden 

henkilöiden osallistamista muutokseen, keihin muutos vaikuttaa. Tavoitteena on 

herättää asianomaisten mielenkiinto sekä sitouttaa heidät muutokseen, millä taas 

pystytään vaikuttamaan muutosvastarintaan vähentävästi. (Paton & McCalman 

2008, 54) 

 

Muutosta koskevien asianomaisten aktiivinen osallistuminen muutosprosessiin on 

tärkeimpiä elementtejä tehokkaaseen muutoksen läpivientiin. Toiminnanohjausjär-

jestelmän käyttöönotossa järjestelmän avainkäyttäjien tulisi olla mukana projektis-

sa alusta saakka. (Reijonen ym. 2001, 88) Useimmat epäonnistumiset uuden tek-

nologian suunnittelu- ja käyttöönottovaiheessa tapahtuvat puutteellisen viestinnän 

sekä niiden henkilöiden puutteellisen osallistamisen takia, joihin muutos eniten 
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kohdistuu. Tämä taas luo esteitä implementoida uutta teknologiaa varsinaiseen 

käyttöön prosessin myöhemmässä vaiheessa. (Levasseur 2001, 72)  

 

Reijonen ym. (2001) nostavat esiin Lavenin & Wengerin (1995) ajatuksen, jonka 

mukaan henkilöstön osallistaminen sekä työssä oppiminen linkittyvät muutostilan-

teessa. He käyttävät käsitettä LPP (legitimate peripheral participation), jossa tär-

keintä henkilön työssä kehittymisen kannalta on antaa mahdollisuus osallistua 

paitsi omaa työtä koskevaan kehitystyöhön myös päästä vaikuttamaan koko yhtei-

sön toimintatapojen uudistamiseen. (Reijonen ym. 2001, 88–89) 

 

Kotterin (1996) esille tuoma henkilöstön valtuuttaminen ja osallistaminen mukaan 

muutosprosessiin vaikuttaa suoraan siihen, miten henkilöstö sitoutuu itse muutok-

seen. 80-luvulta lähtien organisaatio-oppeihin tuli käsite sitouttaminen osana or-

ganisaatioiden arvokeskusteluja. Henkilöstö haluttiin saada sitoutettua organisaa-

tion arvoihin. Edelleen sitouttamisen käsitettä painotetaan erityisesti muutostilan-

teissa, tosin nykyään puhutaan enemmän yksilöiden sitoutumisesta. Nurmi (2012) 

ei käyttäisi sanaa sitouttaminen, sillä ihmistä ei hänen mielestään voida sitouttaa. 

Sitoutuminen lähtee ihmisen omasta halusta toimia tietyllä tavalla, tosin sitä voi-

daan edesauttaa. Sitoutuminen näkyy käytännössä yksilön haluna tehdä töitä ta-

voitteiden saavuttamiseksi. Muun muassa edellä käsitelty henkilöstön osallistami-

nen osaksi muutosprosessia voi edesauttaa henkilöstöä haluamaan sitoutumaan 

muutokseen. 

 

Muutostilanteessa henkilöstön sitoutuminen uuteen tilanteeseen voi olla haasteel-

lista. Koko organisaation sitoutuminen muutokseen on kuitenkin ensisijaisen tär-

keää, sillä kaikki suunnittelu sekä päätökset muutostyön taustalla ovat arvottomia, 

ellei niihin ole sitouduttu. (Nurmi 2012, 129) Erityisesti toiminnanohjausjärjestel-

män käyttöönotossa henkilöstön sitouttaminen on tärkeää, sillä usein se edellyttää 

koko organisaatiolta toimintamallien muutosta, minkä johdosta sitouttaminen tulisi 

aloittaa jo muutosprosessin varhaisessa vaiheessa. Vilpola & Kouri (2006) totea-

vat, että sitouttamista voidaan edistää muun muassa tiedottamalla muutoksista 

tarpeeksi hyvin ja kouluttamalla henkilöstöä tarpeen mukaan. Heidän mukaan tie-

dottamisen sekä koulutuksen tarve usein aliarvioidaan.  
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Sitoutumista voidaan tarkastella eri roolien mukaan: suorittava työntekijä, välijohto 

sekä ylin johto. Muutostyössä lähdetään aina liikkeelle ylimmän johdon sitoutumi-

sesta muutokseen. Tällöin puhutaan absoluuttisesta sitoutumisesta. Jos muutok-

sen vetäjät eivät ole sitoutuneita muutostyöhön, niin muu henkilöstö ei myöskään 

seuraa perässä ja jos henkilöstöä ei saada mukaan, koko muutostyö romahtaa. 

Usein johdon sitoutumisesta puhuttaessa kerrotaan johdon olevan sitoutunut or-

ganisaatioon sekä tuloksen tekemiseen. Mitä se oikeastaan tarkoittaa? Vastaukset 

ovat yleensä lähes poikkeuksetta teknisiä: sitoudutaan toimenkuvaan, markkina-

osuuden kasvattamiseen tai fuusioon. (Nurmi 2012, 131) Myös organisaation väli-

johto on tärkeässä roolissa, jotta saadaan koko organisaatio sitoutuneeksi muu-

tokseen, sillä he toimivat ikään kuin siltana sekä ylös- että alaspäin. He tuntevat 

käytännön tason, kun taas ylin johto ei ole yleensä ole niin tietoinen ihmisten huo-

lista sekä näkemyksistä käytännön tasolla. Henkilöstö myös luottaa luonnollisesti 

niihin kenet tuntee paremmin. (Nurmi 2012, 130–131) 

 

Se, että henkilöstö saadaan sitoutuneeksi muutokseen, on oleellinen osa muutos-

työssä onnistumista. Kaikkien muutosprosessiin osallistuvien tulisi olla sitoutunut 

yhteistä päämäärää kohti. Sitoutuminen voi näkyä myös kriittisenä suhtautumisena 

muutokseen, kuten aiemmin todettiin muutosvastarintakeskustelussa (kt. luku 3.3) 

On mieluummin toivottavaa haastaa ylin johto kuin sopeutua muutostilanteeseen 

ulkoisesti, mutta ei sisäisesti. Rohkeus olla eri mieltä voi olla osoitus sitoutumises-

ta. (Nurmi 2012, 132–133)  

 

Henkilöstön muutokseen sitouttamista voidaan edesauttaa monin eri tavoin, par-

haiten olemalla itse esimerkkinä. Ylimmän johdon sekä välijohdon sitoutumisen on 

oltavaa näkyvää ja avointa. Sitouttamisen yhteydessä nousee usein esille myös 

palkitsemisen merkitys. Sekä taloudellisella että ei-taloudellisella palkitsemisella 

voi olla motivoiva osa muutostyössä. Kuitenkin aito sitoutuminen lähtee liikkeelle 

muusta kuin taloudellista palkitsemisesta. Esimerkiksi mahdollisuus kouluttautua, 

osallistua valmennuksiin, edustaa organisaatiota, ylenemismahdollisuudet sekä 

mukaan projektiin pääseminen ovat potentiaalisia ei-taloudellisia palkitsemismuo-

toja. (Nurmi 2012, 139) Levasseurin (2001) mukaan tehokkaan muutosjohtamisen 
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perusperiaatteita on se, että ihmiset tukevat usein sitä ja sitoutuvat siihen, mihin 

he pääsevät osallistumaan mukaan. 

 

Johdon ja projektitiimin tuki 

 

Muutostilanteissa yritysten ja organisaatioiden sisällä voi olla useita projektiin liitty-

viä rooleja, joista ylimmän johdon rooli on kuitenkin kaikista tärkein. Ilman ylimmän 

johdon sitoutumista tai tukea muutoksen läpiviennistä ei tule menestystarinaa. 

(Vilpola & Kouri 2006; Ifinedo 2008) Yrityksen johdon tulee olla mukana muutos-

prosessin alusta loppuun saakka, ei ainoastaan vastata esimerkiksi hankkeen 

aloittamisesta ja järjestelmävalinnasta. (Vilpola & Kouri 2006, 17–18) 

 

Tietoteknisten muutosprosessien tutkimuksissa korostui, että henkilöstön sitoutu-

miseen muutokseen vaikuttaa myös henkilöstön johdolta sekä projektitiimiltä saa-

ma tuki koko muutosprosessin aikana, erityisesti uuden järjestelmän käyttöönotto-

vaiheessa. Se vaikuttaa pitkällä tähtäimellä henkilöstön sitoutumishalukkuuteen 

uusia opittuja käytänteitä kohtaan. (mm. Ifinedo 2008) Puhuttaessa ylimmän joh-

don tuesta viitataan yleensä oikeanlaisten olosuhteiden järjestämiseen muutos-

prosessia varten: Johdon tuella varmistetaan riittävät olosuhteet ylläpitää muutok-

sen edistymistä menestyksekkäästi organisaatiossa (Aladwani 2001, 272; Ifinedo 

2008, 555) Ylin johto näyttää suunnan muutokselle, tarjoaa oikeanlaiset resurssit 

henkilöstön käyttöön ja toimii asiantuntijan roolissa muutoksessa. Käytännössä 

tämä tarkoittaa, että johdon tulee olla aktiivisesti mukana muutoksessa, seurata 

muutoksen etenemistä ja näyttää avoimesti tukensa organisaatiolle. Kun ylin johto 

tukee tietojärjestelmäprojektia avoimesti se vaikuttaa usein muihin organisaation 

jäseniin positiivisesti ja saa heidät toimimaan oikein yhteisten tavoitteiden mukai-

sesti. (Vilpola & Kouri 2006, 17–18; Ifinedo 2008, 555).   

 

Lyhyen aikavälin onnistumisen arviointi 

 

Muutoksesta saatuja tuloksia on ensisijaisen tärkeä arvioida jo muutosprosessin 

aikana sekä itse muutoksen jalkauttamisen jälkeen. Arvioinnista ei ole hyötyä ai-

noastaan johdolle vaan myös henkilöstölle. Kun esitellään muutoksesta aiheutu-
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neita hyötyjä jo muutosprosessin aikana, voidaan vaimentaa turhia arvosteluja 

sekä epätoivoa muutoksen suhteen. Pienetkin edistysaskeleet on tuotava ilmi. 

Henkilöstön motivaatio voi lopahtaa kesken muutosprosessin, elleivät muutoksen 

tulokset ole näkyvissä. Konkreettisten tulosten esiin nostamisella todistetaan hen-

kilöstölle, että muutostyöhön käytetyt uhraukset ovat olleet kaiken työn arvoisia. 

Henkilöstöä kiinnostaa yleensäkin kuulla ja nähdä, mitä muutoksella on saatu tä-

hän mennessä aikaan. Toisia kiinnostavat asiakastyytyväisyys, kun taas toisia ta-

loudelliset hyödyt tai työssä havaittavat teknologiset edut. Siksi muutosta on pys-

tyttävä arvioimaan useasta eri näkökulmasta. (Kotter 1996; 2007)  

 

Erityisesti IT-painotteisissa muutoksissa arviointityö on hyvin oleellinen osa 

muutosprosessia. Kuten edellä esitettiin, arviointia voidaan tehdä useista eri 

näkökulmista: Tutkimus voi olla luonteeltaan joko määrällinen tai laadullinen ja sitä 

voidaan analysoida taloudellisena investointina itsessään, kustannusten valossa, 

järjestelmän teknisyyden osalta tai henkilöstöä konsultoimalla. On huomioitava 

kuitenkin, että ainoastaan numeeriset arviot eivät riitä onnistumisen arvioinnissa 

vaan arvioinnin tulisi olla monipuolista ottaen huomioon myös muutoksen 

ensisijaiset tavoitteet sekä inhimilliset ja organisatoriset tavoitteet. (Williams & 

Williams 2007, 34–35)  

 

Arvioinnin tavoitteena on saada konkreettista ja arvokasta tietoa siitä, miten 

tietojärjestelmän käyttöönotossa on onnistuttu, jotta tilanteesta voidaan ottaa 

opiksi jatkossa. Kustannusarvioita tehdään yleensä prosessin jokaisessa 

vaiheessa, mutta järkevintä on keskittyä lyhyellä aikavälillä ensin arvioimaan 

järjestelmän käyttöä sekä kartoittamaan henkilöstön mielipidettä ennen kuin 

lähdetään tekemään kaiken kattavaa analyysia onnistumisesta kustannusten 

osalta. (Kuruppuarachchi 2001, 135) Kun uusi toiminnanohjausjärjestelmä on 

otettu käyttöön, on ensisijaisen tärkeää varmistaa, että henkilöstö ensinnäkin 

hyödyntää järjestelmää oikein. Järjestelmän toimivuudesta käytännössä ja tiedon 

oikeellisuuden varmistamisesta on huolehdittava. Myös henkilöstön havaitessa, 

että järjestelmän suorituskyvyn arvioimiseen sekä soveltuvuuteen käytännössä 

kiinnitetään huomiota, he helpommin lähtevät itse muutosprosessiin sekä 

toimintojen kehittämiseen mukaan. (Fulla 2007, 39)  
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Ylläpitovaihe 
 

Parannusten vakiinnuttaminen ja muutoksen juurruttaminen 

 

Huolimatta mahdollisesta alkumenestyksestä, organisaatiossa ei tule tuudittautua 

itsetyytyväisyyteen. Muutosprosessi etenee ja vaatii jatkuvaa kehitystyötä. Tässä 

vaiheessa on varmistettava, että organisaatiossa todella toimitaan siten, miten 

uusi muutostilanne edellyttää ja selvitettävä onko organisaatiossa akuutteja kehit-

tämistarpeita muutokseen liittyen esimerkiksi henkilöstön osaamisessa. (Kotter 

1996; 2007) 

 

Organisaatioissa, joissa muutostahto on ollut luja koko muutosprosessin ajan, 

ymmärretään varmistaa muutoksen pysyvyys. Kotterin (1996) mukaan viimeisen 

vaiheen tarkoituksena on uuden toimintamallin vakiinnuttaminen osaksi organisaa-

tion jokapäiväistä toimintaa. Muutoksen pysyvyys varmistetaan institutionalisoimal-

la muutokset paitsi organisaation rakenteisiin, järjestelmiin sekä erityisesti organi-

saatiokulttuuriin. (Kotter 1996; 2007) 

 

Käyttöönottovaiheen jälkeen alkaa rutinoituneempi järjestelmän käyttö ja ylläpito, 

jossa järjestelmää on tarkoitus hyödyntää organisaation jokapäiväisiin toimiin. Sii-

nä vaiheessa, kun järjestelmän käyttö koetaan vakiintuneeksi, voidaan lähteä arvi-

oimaan ERP-käyttöönoton onnistumista. Tässä vaiheessa on tärkeää, että organi-

saatiossa on projektin aikaisemmissa vaiheissa määritetty selkeät tavoitteet pro-

jektille, jotta arviointia voidaan lähteä tekemään. Käyttöönoton arvioinnin lisäksi 

tulee myös muistaa, että järjestelmän kokonaisvaltainen hyödyntäminen sekä yllä-

pito edellyttävät jatkuvaa kehitystyötä jatkossa. Jatkuvalla kehittämisellä tarkoite-

taan ERP-järjestelmän tietoteknisten valmiusten ylläpitämistä ja kehittämistä sekä 

tietoteknisesti että liiketoiminnallisesti. Arviointi ja kehittämistyö prosessin tässä 

vaiheessa on siten kriittisintä. Kun järjestelmää on jo käytetty jokapäiväisessä liike-

toiminnassa sekä projektiryhmälle että henkilöstölle on jo muodostunut kokemusta 

sekä mielipiteitä siitä, miten järjestelmää voisi rakentaa tehokkaammaksi ja millä 

osaamisen alueilla on kehitettävää. (Kettunen & Simons 2001, 22–25) 
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Tietojärjestelmän käyttöönoton kaltaisessa muutoksessa ollaan stabiilissa käyttö-

vaiheessa, kun järjestelmää on organisaation operatiivisessa käytössä, arviointia 

järjestelmän käytöstä on tehty ja kehittämistyöhön panostetaan jatkuvasti organi-

saatiossa.   
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4. TUTKIMUSAINEISTO 

 

Tämän tutkimuksen kirjallisuusosion perusteella voidaan todeta, että toiminnanoh-

jausjärjestelmien yleistyessä ja niiden käyttöönottojen epäonnistumisten myötä 

aiheen tarkastelulle on tarvetta. Tämän tutkimuksen aihe valittiin tutkijan ehdotus-

ten pohjalta yhdessä tutkittavan Case-yrityksen kanssa. Tutkimuksen aihe oli 

ajankohtainen Case-yrityksessä ja lisäksi soveltui tutkimuksen tekijän strategisen 

johtamisen opintojen tutkimuskenttään oivallisesti. Tutkimuksen empiirinen osio 

kerättiin alkuvuodesta 2015. Tämä luku keskittyy esittelemään tarkemmin tutki-

muksen etenemistä käsittäen tutkimusmenetelmän valinnan, aineistonkeruun ja 

analysoinnin sekä luotettavuuden arvioinnin.  

 

4.1. Tutkimusmenetelmät 

 

Laadullisen tutkimuksen tutkimusmenetelmiä on useita erilaisia, mutta karkea jako 

voidaan tehdä neljään pääluokkaan: haastattelut, havainnointi, dokumentit, kes-

kusteluaineistot. (Koskinen ym. 2005, 45). Valintaa ohjaa se, mitä tietoa on tarkoi-

tus etsiä, mistä etsitään ja keneltä etsitään. (Hirsjärvi ym. 2007, 179) Luonnollisesti 

myös tutkimukselle asetettu aikataulu rajoittaa tutkimusaineiston keräämiseen käy-

tettävän metodin valintaan. Tämän tapaustutkimuksen empiirisen osion tutkimus-

menetelmänä käytettiin Case-yrityksen henkilöstölle laadittua sähköistä kyselylo-

maketta. Tämän lisäksi organisaation johtoa haastateltiin tarvittaessa saadakseen 

lisätietoa ERP-projektin muutosprosessista. Kyselylomakkeella sekä haastatteluilla 

saatuja tietoja hyödynnettiin paitsi tuodakseen esille laajempi näkökulma tutkimuk-

seen, mutta myös vertailukohdetta johdon ja projektiryhmän sekä henkilöstön nä-

kemyksiin. Lisäksi taustatietoja ERP-projektista sekä projektin etenemisestä saa-

tiin kirjallisista dokumenteista projektin ajalta. Aineistonkeruumenetelmiä havain-

nollistaa alla oleva kuvio (Kuvio 8). Menetelmävalinnat esitellään ja perustellaan 

seuraavissa kappaleissa. 
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Kuvio 8. Aineistonkeruumenetelmät 

 

Kirjalliset dokumentit sekä haastattelut 
 

Kvalitatiivisessa tutkimuksessa hyödynnetään usein erilaisia kirjallisia dokumentte-

ja tutkimuksen tukena. Tällaisia dokumentteja ovat esimerkiksi erilaiset tutkimuk-

set, tilastot, muistiot, raportit ja selvitykset. Kirjallisten lähteiden avulla voidaan luo-

tettavammin tutkia mennyttä aikaa, kun taas haastattelut voivat olla alttiita muun-

noksille. (Koskinen ym. 2005, 131)  

 

Koskinen ym. (2005) kehottavat tutkimuksen aloittamisen juuri erilaisista teksteis-

tä, jos tutkimuskohteena on sosiaalinen prosessi. Tässä tutkimuksessa kirjallisia 

dokumentteja käytettiin osakseen valmistelevana aineistona haastatteluille sekä 

taustatietona Case-yrityksen ERP-projektin etenemisestä. Tässä tutkimuksessa 

kirjallisina dokumentteina käytettiin niin sanottuja institutionaalisia, organisaation 

sisäisiä lähteitä, kuten hallituskatsauksia.  

 

Tutkimuksessa käytettiin tarvittaessa lisäksi sähköpostihaastatteluja saadakseen 

lisätietoa ERP-projektin etenemisestä. Haastattelut koostuivat avoimista kysymyk-

sistä liittyen ERP-projektin toteutukseen. Haastatteluilla haettiin myös tukea tutki-

jan tulkinnan oikeellisuuteen kirjallisista dokumenteista saatavista tiedoista. 

 

Kirjalliset dokumentit 
Projektin taustatiedot 

Kyselylomake 
Projektin kartoitus 

(Muutosjohtamisen osa-alueet, 
henkilöstö) 

        Haastattelut 
Projektin kulku 
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Sähköinen kysely 
 

Kyselytutkimus yhdistetään usein kvantitatiiviseen tutkimukseen. Kuitenkin kysely-

tutkimusten toteuttamis- ja analysointikeinot ovat moninaiset ja niiden tuloksia voi-

daan helposti hyödyntää myös osana laadullista tutkimusta. Kyselyjen avulla voi-

daan kerätä hyvin laajoja tutkimusaineistoja. Ne mahdollistavat suuren kohdejou-

kon sekä monipuolisen aineistorungon. Menetelmää pidetään myös hyvin tehok-

kaana sekä taloudelliset seikat että ajankäyttö huomioiden. Kun resurssit ovat ra-

jatut, kyselymenetelmän käyttö on hyvin suositeltavaa. Kysely voidaan lähettää 

suurelle kohdejoukolle ja aineisto saadaan usein helposti käsiteltävään muotoon. 

Erityisesti sähköisesti toteutetussa kyselyssä on usein taustalla käytetty tarkoituk-

seen sopivaa ohjelmaa, jonka avulla saadaan luotua tulosten analysointiin erilaisia 

taulukoita sekä kuvioita helposti. (Hirsjärvi ym. 2007, 190) 

 

Sähköinen kysely valittiin aineistokeruumenetelmäksi erityisesti taloudellisuus se-

kä tavoitettavuus huomioiden. Kun otettiin huomioon kohderyhmän koko sekä hek-

tinen työympäristö, tuli aineistonkeruumenetelmän olla myös mahdollisimman 

joustava. Sähköistä kyselyä hyödyntämällä jokaisella vastaajalla oli mahdollisuus 

vastata kyselyyn mihin aikaan tahansa. Kysely mahdollisti lisäksi vastaajien ano-

nyymiuden, minkä koettiin edesauttavan rehellisten vastausten saamista. Kyselyn 

huonona puolena todettiin se, ettei kysymyksiä voinut tarvittaessa tarkentaa epä-

selvissä tilanteissa. 

 

Kysely laadittiin Webropol-ohjelmistoa hyödyntäen. Linkki kyselyyn lähetettiin koh-

deryhmälle sähköpostitse. Kohderyhmän haluttiin koostuvan koko kierrätysosaston 

henkilöstöstä käsittäen palvelupisteiden päälliköt, asiakaspäälliköt sekä assistentit, 

jolloin kohderyhmän koko oli kokonaisuudessaan 110 henkilöä. Kysely toteutettiin 

22–31.1.2015, jolloin vastausajaksi muodostui 1,5 viikkoa. Kyselyjakson puolessa 

välissä lähetettiin muistutusviesti kyselystä ja samalla vastausaikaa pidennettiin 

muutamalla päivällä siten, että vastausaikaa oli yhteensä kaksi viikkoa, 4.2.2015 

saakka. Vastausajan pidennyksellä tavoiteltiin suurempaa vastausprosenttia. Vas-

tauksia saatiin 30, jolloin vastausprosentiksi muodostui 27 %.  
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Kyselyn yhteydessä lähetettiin saatekirje, jossa kerrottiin kyselyn liittyvän osaksi 

kauppatieteiden opintojen Pro gradu -lopputyötä, esiteltiin kyselyn tarkoitus, tulos-

ten hyödynnettävyys sekä painotettiin kyselyn anonyymiutta. Saatekirjeessä on 

tärkeä tuoda esiin tutkimuksen merkitys tutkijalle, kohdeorganisaatiolle sekä itse 

kyselyyn osallistuville. Saatekirjeessä korostettiin lisäksi mahdollisuutta auttaa tut-

kimukseni edistymistä sekä antaa organisaation johdolle arvokasta tietoa anonyy-

misti siitä, miten organisaatiossa on onnistuttu ERP-projektin muutosjohtamisessa. 

 

Kysely koostui pääosin avoimista kysymyksistä, sillä tutkimuksen tavoitteena oli 

saada mahdollisimman käytännönläheistä sekä yksityiskohtaista tietoa henkilöstön 

mielipiteistä muutosprosessia kohtaan. Avoimien kysymysten käyttöä on perustel-

tu (Taulukko 7) muun muassa sillä, että haluttiin antaa vastaajalle mahdollisuus 

kertoa omin sanoin, mitä hän todella ajattelee jostain tietystä asiasta. Tutkimuk-

sessa haluttiin korostaa vastaajien vapautta kertoa aiheesta, vaikka kysely olikin 

ennalta laadittu teemoittain. 

 

Taulukko 7. Perustelut avoimien kysymysten käytölle (mukaillen Hirsjärvi ym. 

2007). 

 

Sallii vastaajien ilmaista itseään omin sanoin aiheesta. 

Ei valmiita vastausvaihtoehtoja, osoittaa mikä tärkeää vastaajien mielestä. 

Vältetään haitat, joita vastaamisen muoto aiheuttaa (rasti ruutuun monivalintaky-

symykset). 

Antaa mahdollisuuden tunnistaa motivaatioon sekä tunteisiin liittyviä asioita. 

Monipuolisen tiedon tuottaja, mikäli kohdejoukko saadaan käyttämään aikaa vas-

taamiseen. 

 

 

On kuitenkin huomioitava, että avoimet kysymykset voivat antaa hyvin erilaisia 

vastauksia keskenään, mikä luo omat haasteensa vastausten vertailuun. Avoimet 

kysymykset tuottavat usein monipuolista aineistoa, joka on kirjavuutensa vuoksi 

vaikea käsitellä (Hirsjärvi ym. 2007, 196). Tämän johdosta kyselylomakkeelle si-

sällytettiin myös monivalintakysymyksiä, joissa vastaajat valitsivat ’kyllä’, ’ei’ ja ’en 
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osaa sanoa’ -vaihtoehtojen välillä. Monivalintakysymykset helpottavat ja nopeutta-

vat lisäksi vastaamista sekä tuovat selkeyttä tulosten esille tuomiseen ja yhteenve-

toon. Kysymyksiin vastaaminen ei ollut pakollista, joten kokonaan avoimista kysy-

myksistä koostuva kysely olisi voinut aiheuttaa myös vastauskadon. Varsinaisia 

taustatietoja käsitteleviä kysymyksiä ei sisällytetty kyselyyn, sillä vastaajien 

anonymiteetti olisi voinut kärsiä, kun kyselyn kohderyhmä oli selvästi rajattu kos-

kemaan tiettyä ryhmää. Tutkimus on lisäksi ilmiökeskeinen, joten osallistujista ei 

myöskään koettu tarvittavan taustatietoja. 

 

Laadittu kysely pohjautui aiemmin teoriassa esitettyihin muutosjohtamisen mallei-

hin (Taulukko 4) Malleissa korostuu sosiaalisen rakenteen muutosjohtaminen, jo-

ten lisäksi kyselyssä otettiin huomioon muutoksen tekniset vaikutukset. Kyselyn 

rakenne (liite 2) muodostui siten, että ensimmäiset kysymykset käsittelivät järjes-

telmän hankintaa sekä muutostarpeen määrittämistä, seuraavat kysymykset käsit-

telivät itse järjestelmän teknisyyttä ja soveltuvuutta organisaatioon sekä loput ky-

symykset muutosjohtamisen eri osa-alueita käyttöönotto- sekä ylläpitovaiheen ai-

kana. 

 
4.2. Aineiston käsittely ja analyysi 

 
 
Kirjallisista dokumenteista sekä haastatteluista saadut tiedot luettiin huolellisesti 

läpi ja niiden pohjalta muodostettiin käsitys siitä, miten muutosprosessi on Case- 

yrityksessä edennyt. Tässä tutkimuksessa dokumenteista saatua tietoa on esitetty 

kirjallisessa muodossa sekä kuvioiden ja luetteloiden avulla. 

 

Sähköisen kyselyn kysymykset ryhmiteltiin lomakkeelle mukaillen teoriassa esitet-

tyä muutosjohtamisen mallia, mikä mahdollisti aineiston helpon käsittelyn teemoit-

tain. Kuitenkin kyselyn koostuessa pääasiassa avoimista kysymyksistä, aineistoa 

saatiin odotetusti runsaasti, mikä hankaloitti osaltaan olennaisten asioiden kartoi-

tusta. Webropol-ohjelmiston avulla koottiin avointen kysymysten vastaukset tee-

moittain yhteen, jonka jälkeen aineistosta kartoitettiin analysointia helpottamaan 

samankaltaiset vastaukset. Lisäksi eroteltiin positiiviset vastaukset negatiivisista. 

Vastausten käsittelyssä käytettiin apuna erilaisia korostusvärejä sekä -tehosteita. 
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Tällä tavoin saatiin lähtökohtaisesti selkeyttä aineiston analyysiin ja tulkintaan. 

Monivalintakysymysten osalta sen sijaan saatiin helposti muodostettua vastausten 

jakaumaa havainnoivat kuviot analyysia ja tulkintaa varten ohjelmiston avulla. 

 
 
Laadullisen aineiston analyysimenetelmiä on useita, joista yleisimmät ovat tee-

moittelu, tyypittely, sisällönerittely, diskurssianalyysi sekä keskustelunanalyysi. 

(Hirsjärvi ym. 2007, 219) Tämän tutkimuksen aineiston analyysissa käytettiin de-

duktiivista (teorialähtöistä) lähestymistapaa, eli valittu teoreettinen muutosjohtami-

sen näkökulma oli vahvasti läsnä analyysissa. Tutkimuksella oli tietyt teoreettiset 

etukäteisolettamukset, jonka pohjalta aineistonkeruumenetelmänä oli ennalta tee-

moitettu kysely. Teemoitettu kysely mahdollisti tulosten systemaattisen läpikäyn-

nin. Aineiston analyysitekniikkana hyödynnettiin teemoittelun lisäksi sisällönana-

lyysiä. Teemoittelun pohjalta tuloksista nostettiin esille vastaajien alkuperäisil-

maisuja muutosjohtamisen onnistumisesta. Tutkimuksen tarkoitus huomioiden 

teemoittelu sekä sisällönanalyysi soveltuvat tutkimuksen analyysimenetelmiin oi-

vallisesti, sillä tavoitteena oli ymmärtää aineistoa ja tuoda sen todellinen sisältö 

ilmi systemaattisesti. 

 
Tulosten esittämisessä käytettiin tukena suoria lainauksia, jotka on eroteltu muus-

ta tekstistä lainausmerkein kursivoituna sekä sisennettynä. Ajatusviivoja (- -) on 

käytetty kuvaamaan tekstistä pois rajattua osiota, joka ei tutkijan tulkinnan perus-

teella ole relevanttia osaa käsiteltävään aiheeseen liittyen. 

 
 
 
4.3. Tutkimuksen luotettavuus ja uskottavuus 

 
 
Tutkimus pyritään aina suorittamaan ilman virheiden syntymistä. Kuitenkin tutki-

muksen luotettavuutta sekä eettisyyttä on pyrittävä arvioimaan systemaattisesti. 

Tutkimuksen reliaabelius eli luotettavuus tarkoittaa usein tutkimuksen toistetta-

vuutta. Tutkimuksen validius kuvaa sen sijaan tutkimuksen pätevyyttä. Onko tut-

kimuksella mitattu juuri sitä, mikä on ollut tarkoitus ja kuinka hyvin käytetyt mittarit 

tai tutkimusmenetelmät soveltuvat itse tutkimusongelman mittaamiseen. (Hirsjärvi 

ym. 2007, 226) 
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Reliaabelius ja validius yhdistetään usein kvantitatiiviseen tutkimuskenttään. Kvali-

tatiivisessa tutkimuksessa käsitteiden reliaabelius ja validius käyttö ei ole aivan 

yhtä yksiselitteinen, mitä edellä esitettiin. Kuitenkin kaikenlaisten tutkimusten arvi-

ointi luotettavuuden sekä pätevyyden osalta on tärkeää. Tulee muistaa, että arvi-

ointia voidaan tehdä monin eri keinoin, aina ei vaadita tilastollista toistettavuutta 

osoittaakseen tutkimuksen olevan luotettava. (Hirsjärvi ym. 2007, 227–228) 

 

Case-tutkimuksessa tutkimusongelmaa ratkaistaan keräämällä tietoa useasta eri 

tietolähteestä, jotta saadaan muodostettua mahdollisimman hyvä kokonaiskuva 

tutkimuskentästä.  (Kananen 2013, 77) Usean eri tietolähteen käyttäminen yhdis-

tetään myös tutkimuksen uskottavuuteen ja luotettavuuteen. (Hirsjärvi ym. 2007, 

228) Tässä tutkimuksessa tutkimusaineistoa pyrittiin keräämään useasta eri läh-

teestä, pääosin kyselylomakkeella sekä lisäksi erilaisia kirjallisia dokumentteja se-

kä haastatteluita hyödyntäen. Eri lähteistä saaduilla tiedoilla pyritään todentamaan 

tutkimuksen uskottavuutta tuomalla niistä esille yhteneväistä, toistuvaa tietoa. Ta-

voitteena oli alun perin käyttää myös havainnointia yhtenä tutkimusmenetelmistä, 

mutta tutkijan resurssit eivät tutkimuksen kohderyhmä, aikataulu sekä henkilökoh-

taiset olosuhteet huomioon ottaen olleet riittävät.  

 

Laadullisessa tutkimuksessa luotettavuutta voidaan lisätä kertomalla systemaatti-

sesti, miten tutkimus on toteutettu sen eri vaiheissa. Missä olosuhteissa aineisto 

on tuotettu, mitä mahdollisia häiriötekijöitä, virhetulkintoja tai muita tutkimustulok-

siin aiheuttavia tekijöitä on mahdollisesti esiintynyt tutkimuksen aikana. Samoin 

tuloksia analysoitaessa tulisi pystyä kertomaan, millä perusteella tulkintoja esite-

tään. (Hirsjärvi ym. 2007, 227–228; Koskinen ym. 2005, 158) Tämän tutkimuksen 

toteutuksesta, tutkimusmenetelmävalinnoista sekä työn etenemisestä pyrittiin ker-

tomaan mahdollisimman yksityiskohtaisesti ja systemaattisesti (ks. alaluvut 4.1 ja 

4.2) Tulosten tulkinnassa on sen sijaan perusteltava lukijalle, mihin tulosten tulkin-

ta perustuu (Hirsjärvi ym. 2007, 228). Perusteluina tulosten tulkinnassa on tässä 

tutkimuksessa hyödynnetty kyselylomakkeesta poimittuja suoria lainauksia sekä 

viittauksia tutkimuksessa esitettyyn teoriaan. 
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Myös tutkijan suhde tutkittavaan kohderyhmään on yksi objektiivisuuteen vaikutta-

va tekijä, joka tulee ottaa huomioon tutkimusta tehdessä. Lähtökohtaisesti kvalita-

tiivisen tutkimuksen objektiivisuudella tarkoitetaan sitä, että tutkijan omat usko-

mukset tai asenteet eivät pääsisi vaikuttamaan tutkimuksen kohteeseen ja siten 

tutkimustuloksiin, vaan tutkijan on pyrittävä ymmärtämään ja tulkitsemaan tutkitta-

van kohderyhmän näkökulmaa ja ilmaisuja. (Tilastokeskus 2015) Tutkija voi tie-

dostamattaan tehdä omien havaintojen pohjalta päätelmiä tutkittavasta ilmiöstä. 

Tässä tutkimuksessa tutkimuksen tekijä on ollut aiemmin työsuhteessa Case-

yrityksessä, minkä johdosta tutkijan tuli luonnollisesti olla tarkkana, ettei vaikuta 

osaltaan tutkimustulosten tulkintaan omien havaintojen tai esiolettamusten myötä. 

Tutkimuksessa pyrittiin varmistamaan objektiivisuutta muun muassa tuomalla esil-

le runsaasti suoria lainauksia avointen kysymysten vastauksista sekä tukea ym-

märrykseen sekä tulkintaan haettiin monipuolisesta teoreettisesta aineistosta.  

 

Luotettavuutta voidaan arvioida myös arvioimalla, miten hyvin tutkimuksen toteu-

tus on onnistunut. Tutkimuksen toteutuksen jälkeen usein havaitaan joitain puuttei-

ta tai parannettavaa tutkimuksen suhteen. Tässä tutkimuksessa todettiin tulosten 

analysoinnin yhteydessä, että kysymysten asetteluun olisi voinut kiinnittää huomi-

oita vielä enemmän, sillä kaikkien kysymysten tarkoitus tai niiden sisältämät käsit-

teet eivät olleet kaikille vastaajille selviä. Tämä ilmeni muun muassa samankaltai-

sina vastauksina ja toistoina eri kysymyksissä. Kysymysten muotoilu tai käsittei-

den tarkempi avaaminen olisivat voineet helpottaa vastaamista joidenkin kysymys-

ten osalta. Toisaalta runsas aineisto sekä toistettavuus vastauksissa taas viestivät 

luotettavista vastauksista sekä aiheen herättämästä mielenkiinnosta.  

 

Kyselylomakkeen monivalintakysymyksiin sisällytettiin ”kyllä” ja ”ei” -

vastausvaihtoehtojen lisäksi ”en osaa sanoa” –vaihtoehto, joka usein jakaa mielipi-

teitä tutkimusten tekijöiden keskuudessa. Vaihtoehdon käytön riskinä on usein se, 

että vastaajille se on helppo ratkaisu kyselyyn vastatessa. Toisaalta taas, jos vaih-

toehtoa ei käytetä, tällöin riskinä on, että vastausten reliabiliteetti kärsii tai vastaa-

jat voivat turhautua, etenkin mikäli kysymyksiin on pakko antaa vastaus (Kvanti-

MOTV 2015). Tässä tutkimuksessa vaihtoehto haluttiin sisällyttää kyselylomak-

keelle, sillä suurin osa kysymyksistä koostui kuitenkin avoimista kysymyksistä. 
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Tutkimusten luotettavuutta arvioitaessa kysytään usein myös tutkimukseen osallis-

tuneiden määrää. Vastausprosentti kiinnostaa aina, jotta voidaan tehdä omat joh-

topäätökset siitä, pystytäänkö kyseisellä osallistujamäärällä vastaamaan asetettui-

hin kysymyksiin. Tässä tutkimuksessa vastausprosentin suhteen jäätiin tavoittees-

ta. Vaikka vastausprosentti jäi toivottua alhaisemmaksi, tutkimuksesta saatiin kui-

tenkin erittäin hyviä vastauksia juuri avoimien kysymysten kohdalla, kun vastaajilla 

oli mahdollisuus kertoa omin sanoin ajatuksistaan. Vastaajat kertoivat hyvin avoi-

mesti ajatuksiaan ERP-projektin onnistumisen etenemisestä muutosjohtamisen eri 

osa-alueissa, mihin on varmasti vaikuttanut eniten vastaajien anonyymius. Seu-

raavassa luvussa tuodaan esille tutkimuksesta saatuja tuloksia sekä pohditaan 

niiden yhteyttä esitettyyn teoriaan 
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5. TUTKIMUKSEN EMPIIRINEN OSUUS 

 

Teoreettisen aineiston lisäksi tutkimuskysymyksiin haettiin vastauksia empiirisellä 

tutkimuksella, joka esitellään tässä osiossa. Aluksi kuvataan tutkimuksen kohde-

organisaatio sekä ERP-projektin eteneminen organisaatiossa, jonka jälkeen esite-

tään saadut tutkimustulokset noudattaen esitetyn muutosjohtamisen teorian linjaa 

(Taulukko 5).  

 

5.1. Kohdeorganisaatio 

 

Case-yritys on kansainvälisesti toimiva pohjoisen Euroopan johtava teollinen 

kierrättäjä ja kierrätysmetallien jalostaja ja toimittaja. Yrityksellä on yli 75 

toimipistettä ympäri maailman, joista noin 20 sijaitsee Suomessa. Suomen lisäksi 

yrityksellä on toimipisteitä Venäjällä, Virossa, Liettuassa, Puolassa, Ruotsissa, 

Englannissa, Kiinassa, Taiwanissa, Tanskassa ja USA:ssa. Yrityksen 

ydinliiketoiminta perustuu kierrätyspalveluratkaisujen tuottamiseen sekä kuluttajille 

että yrityksille. 

 

Case-yrityksen uuden toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto Suomessa on 

osa globaalia ERP-hanketta, jonka päätavoitteena on tehostaa yrityksen 

liiketoimintaprosesseja, parantaa viestintää eri toimijoiden välillä sekä antaa tukea 

päätöksentekoon. (Hallituskatsaus 2011) Muutoksen myötä organisaation voidaan 

sanoa kokeneen vähintään keskitason muutoksen (vrt. s.18), sillä muutos 

vaikuttaa organisaation olemassa oleviin liiketoimintaprosesseihin sekä työtapoihin 

merkittävästi, kun olemassa olevia toimintamalleja korvataan järjestelmän myötä 

uusilla. 

 

 

5.2. ERP-projekti 

 
 
ERP-järjestelmän käyttöönottoprosessi koostuu kuvion 9 mukaan yksinkertaisim-

millaan esitettynä kolmesta eri päävaiheesta: suunnittelu- ja hankintavaiheesta, 
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käyttöönottovaiheesta sekä käyttö- ja ylläpitovaiheesta. (ElSayed et al. 2013, 2; 

Esteves & Pastor 1999)  

 
 
Case-yrityksen uusi toiminnanohjausjärjestelmä otettiin käyttöön Suomessa 

vuoden 2014 tammikuussa käsittäen yhteensä edellä mainitun reilu 20 

palvelupistettä Suomessa. Samainen järjestelmä on aiemmin otettu käyttöön 

pilottihankkeena Ruotsissa. Tällä hetkellä toiminnanohjausjärjestelmä on osa 

palvelupisteiden jokapäiväistä operatiivista toimintaa. Organisaatiossa ollaan siten 

järjestelmän post-implementointivaiheessa (Kuvio 9.), jossa järjestelmän toimintoja 

arvioidaan ja kehitetään mahdollisuuksien mukaisesti. 

 

 

Kuvio 9. ERP-järjestelmän käyttöönottoprosessin vaiheet (mukaillen Esteves & 

Pastor 1999) 

 

Toiminnanohjausjärjestelmä uusittiin, sillä haluttiin toteuttaa globaali yhtenäinen 

ratkaisu osaksi organisaation liiketoimintaa. Yrityksen käytössä ollut aiempi järjes-

telmä koettiin muista järjestelmistä irralliseksi. Käytössä oli useita järjestelmiä ja 

ohjelmia, jotka haluttiin yhdistää saman järjestelmän alle globaalilla tasolla. Tar-

kemmiksi tavoitteiksi määriteltiin prosessien tehostaminen, viestinnän parantami-

nen sekä päätöksenteon tukeminen organisaation eri liiketoiminta-alueiden kes-

ken. ERP-hankkeella tavoitellaan mahdollisimman yhtenäisiä toimintatapoja maa-

ilmanlaajuisesti, jonka odotetaan tuovan merkittäviä etuja sekä yrityksen johdolle 

että henkilöstölle. Järjestelmän mahdollistamat merkittävimmät hyödyt listattiin 

seuraavasti: 
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 Tietojen yhdenmukaisuus sekä parempi vertailukelpoisuus 

 Reaaliaikaisuus tiedon käsittelyssä 

 Ennustettavuus 

 Riskien parempi hallinta (varasto-, valuutta- ja luottoriskit) 

 Tarkemmat kassavirtaennusteet  rahoituksen suunnittelu 

 Kustannus- ja kannattavuuslaskelmien täsmentyminen 

 Tarkemmat materiaalien analyysitiedot  tuotteistaminen 

 Tehokkaampi kuljetussuunnittelu 

 Parempi keräysvälineiden seuranta 

 Parempi purkuliiketoiminnan projektien hallinta 

 Parempi riskienhallinta tiedon käsittelyssä 

 Erillisten tietojärjestelmien synkronointikustannusten alentuminen 

 Teknisen ylläpidon helpottuminen yhtenäisen järjestelmän myötä 

(Henkilöstöinfo 2011) 

 
 

Koko ERP-hanke käynnistyi vuonna 2011. ERP-projektin laajuus huomioiden, pro-

jekti jaettiin osaprojekteihin, joista jokaiseen valittiin omat osaprojektiryhmät vas-

taamaan toiminnanohjausjärjestelmän implementoinnista eri liiketoimintaosa-

alueissa. Koulutukset ERP-järjestelmän käyttöönottoa varten aloitettiin syksyllä 

2013 noin puoli vuotta ennen varsinaista järjestelmän käyttöönottoa. Koulutukset 

pidettiin luentoina suurelle kohderyhmälle kerrallaan. Koulutuksissa käyttäjillä oli 

mahdollisuus kokeilla järjestelmää koulutuskannassa. Koulutuksissa harjoiteltiin 

aihealueittain järjestelmän käyttöä, käsittäen esimerkiksi osto-, myynti- ja palveluti-

lausten luontia, jotta koulutus olisi mahdollisimman käytännönläheistä. Koulutus-

kanta oli vapaasti koulutettavien käytössä ja kokeiltavissa myös muulloin kuin kou-

lutuksissa. (Projektiryhmän jäsen 2015) 

 

Aloitettuani tutkimuksen syksyllä 2014, hanke oli Suomen osalta käyttö- ja 

ylläpitovaiheessa. Järjestelmä oli otettu käyttöön saman vuoden tammikuussa, 

joten oli ajankohtaista selvittää, miten henkilöstö on suhtautunut uuteen 

toiminnanohjausjärjestelmään sekä sen käyttöönoton toteutukseen, kun 
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järjestelmä on ollut kuukausia operatiivisessa käytössä. Seuraavaksi luvussa 5.3 

esitellään saatuja tuloksia sekä alaluvussa 5.4 tiivistetään tulokset ja pohditaan 

niihin vaikuttavia tekijöitä sekä yhteyttä teoriaan. 

 

5.3. Tutkimustulokset 

 

Tässä luvussa tuodaan esille tutkimuksen keskeiset tulokset. Kyseessä on sosio-

tekninen muutos, joten aluksi esitellään lyhyesti henkilöstön ajatuksia siitä, miten 

nykyinen toiminnanohjausjärjestelmä soveltuu organisaation käyttöön ja miten he 

arvioisivat järjestelmän teknisiä ominaisuuksia. Tämän jälkeen esitetään tuloksia 

sosiaalisen muutoksen näkökulmasta, eli miten ERP-projektin muutosjohtamisen 

eri osa-alueissa on onnistuttu henkilöstön mielestä. Tulokset kuvataan teoriassa 

esitetyn muutosjohtamisen mallin suunnittelu- ja käyttöönottovaiheita mukaillen 

mukaillen. (ks. luku 3.4, Taulukko 5)  

 

Tekninen muutos 
 

Oikeanlaisen järjestelmän hankinta on osa sosioteknisen muutoksen muutosjoh-

tamista. Vastaajille annettiin mahdollisuus arvioida uutta ERP-järjestelmää sen 

teknisten ominaisuuksien perusteella, huolimatta siitä että varsinainen tarkempi 

järjestelmän valinta on rajattu tutkimuksesta pois. Teeman kysymykset sisälsivät 

arvioita järjestelmän teknisistä ominaisuuksista, kuten tiedonhausta, käytettävyy-

destä ja nopeudesta sekä yleisesti soveltuvuudesta toiminnoiltaan organisaation 

käyttöön.  

 

Järjestelmän käytettävyys jakoi vastaajien mielipiteet. Osa vastaajista koki järjes-

telmän yleisen käytettävyyden olevan ihan hyvällä tai kohtalaisella tasolla. Useissa 

vastauksissa todettiin käytön olevan helppoa, kunhan vain perustaidot tietoteknii-

kan sekä järjestelmän käytössä ovat hallussa. 

 

 

”Käytettävyys ja selkeys on perusteiden oppimisen jälkeen vaivatonta” 

 



77 

 

” Kätevä, kun osaa käyttää” 

 

” helppoa heille jotka osaavat käytää sitä..kuinka moni osaa sitten käyt-

tää??” 

 

Osa vastaajista taas totesi järjestelmän olevan epäkäytännöllinen ja hankala käyt-

tää. Vastauksissa toistui se, että järjestelmässä ei koeta olevan selkeää logiikkaa 

ja järjestelmä on joustamaton virheiden tekemisen suhteen. 

 

” Käytettävyys huono, todella epäselvä käyttöliittymä, käytössä hidas kaikil-

ta osin. Ei ohjaa tekijäänsä, vaan toiminnot on muistettava ulkoa” 

 

” Erittäin epäselvä järjestelmä, jättää inhimilliselle virheelle nollatoleranssin.” 

 

” Hankala ja monimutkainen käyttää. Virheilmoitukset epäloogisia” 

 

Tiedonhaultaan järjestelmässä koettiin olevan selvästi parantamisen varaa. Järjes-

telmän kerrottiin sisältävän suuria tietomassoja, mikä vaikeuttaa oikean tiedon löy-

tymistä. Myös tiedonhaun logiikka sai kritiikkiä: järjestelmän hakuominaisuudet 

koettiin epäkäytännöllisiksi, sillä hakukriteerit tulee osata määrittää täysin oikein. 

Virheellisessä haussa järjestelmän ei koeta ohjaavan käyttäjää tarpeeksi. Jousta-

mattomuus nousi siten esille myös tässä yhteydessä. 

 

” Näytöllä on hirveästi tietoa, joten massa saattaa tehdä sokeaksi - - Tie-

donhaku välillä vaikeaa, pitää osata hakea oikeasta paikasta/kentästä ja oi-

keilla tekijöillä. Numeroilla haut nopeampia.” 

 

” Hakulogiikka on vähän tökkö ja ohjelmointihenkisten % -merkkien käyttö 

hakukentillä on hölmöä ja aikaa vievää.” 

 

” - - tietoa on niin paljon, merkittävästi hitaampi kuin edelliset järjestelmät, 

vaikea hakea tietoa, kun ei tiedä mitä hakukenttiä/ -kriteereitä käyttäisi” 
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Henkilöstölle annettiin lisäksi mahdollisuus kertoa omin sanoin, mitä hyvää he nä-

kevät järjestelmässä ja missä olisi sen sijaan kehitettävää järjestelmän suhteen. 

Järjestelmän hyvinä puolina nähtiin muun muassa raportoinnin kehittyminen pa-

rempaan suuntaan. 

 

” Parasta järjestelmässä on sen tuomat raportointimahdollisuudet *********** 

eserviceen” 

 

” Kun oppii hakemaan raportteja, on ne selkeitä. ” 

 

” Jotkin summaraportit saattavat olla monipuolisempia kuin vanhassa ” 

 

Parannusta sen sijaan kaivattiin järjestelmän selkeyteen. Useissa vastauksissa 

tuotiin esille, että järjestelmää pitäisi saada yksinkertaistettua esimerkiksi karsimal-

la turhia tietomassoja pois. 

 

” Selkeytys ja yksinkertaistaminen! Niitä kenttiä joita kukaan ei käytä, pois 

kokonaan, ei vain ohjetta "heittäkää niitä sinne sivuun" ” 

 

” Selkeyttää. turhaa tietoa pois / yksinkertaistaa. ” 

 

” Kehittää-> käyttäjäystävällisemmäksi ” 

 

Järjestelmästä toivottiin myös hieman joustavampaa virheiden ilmaantuessa. Vir-

hetilanteiden korjaaminen koettiin hankalaksi. 

 

” - - virheiden korjaaminen pitäisi saada paljon paljon yksinkertaisemmaksi. 

Pitäisi olla mahdollisuus aina palata edelliseen vaiheeseen korjaamaan tar-

vittaessa ennen hyväksymistä ” 

 

” heti kun tulee virhe tai esim peruutus niin ongelmat alkaa ” 
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Vaikka kehitettävää löydettiin, korostettiin myös järjestelmän potentiaalia, kunhan 

vain se saataisiin toimimaan täydellä kapasiteetilla sekä jokainen organisaation 

jäsen käyttämään järjestelmää oikein. 

 

” Jos kaikki toimisi niin kuin pitäisi ja palvelutilaukset tehtäisiin särmästi niin 

tehostaisi kaikkien osapuolten toimintaa.” 

 

” Minulle tuo on ollut suht looginen.Pinellä viilauksella ohjelmasta saisi var-

masti vielä toimivamman.” 

 
 
Suunnittelu- ja hankintavaihe 
 
 

Muutostarve 

 

Lähtökohtana ERP-järjestelmän käyttöönottoprosessin onnistumisessa on tarpeen 

tiedostaminen sekä johdon että koko henkilöstön keskuudessa. On johdon sekä 

valitun projektitiimin tehtävä selventää muulle henkilöstölle perusteellisesti, miksi 

uusi järjestelmä ylipäänsä hankitaan. Selvittääkseen lähtökohtia järjestelmän käyt-

töönoton onnistumiseksi Case-yrityksessä, kysyttiin tiesikö henkilöstö muutostar-

peen syyt sekä muutoksen välttämättömyyden. Henkilöstöltä kysyttiin syitä uuden 

järjestelmän hankintaan sekä oliko järjestelmän hankinta heidän mielestään perus-

teltua. (vrt. luku 5.2) 

 

Useat vastauksista liittyivät järjestelmän yhtenäistämiseen globaalilla tasolla sekä 

toimintojen parempaan hallitsemiseen: 

 

 

”Vanhojen useidn eri järjestelmien saattaminen yhdeksi kokonaisuudeksi; 

varastojen hallinan ajantasalla pysyminen ja sitä kautta taloudelliset hyö-

dyt.” 

 

”Globaali yhtenäinen järjestelmä.” 



80 

 

 

 

” Tarvittiin järjestelmä jota voisi käyttää globaalisti *********** toimipisteissä, 

myös muualla kuin Suomessa. Kaikki tarvittava tieto olisi samassa järjes-

telmässä ja siten paremmin hyödynnettävissä kuin eri järjestelmissä hajal-

laan olevat tiedot.” 

 

Mielipiteet siitä, oliko kyseisen uuden toiminnanohjausjärjestelmän hankinta hyvin 

perusteltua, jakautuivat henkilöstön keskuudessa alla olevan kuvio 10 mukaisesti.  

 

 

Kuvio 10. Koettiinko muutostarve perustelluksi vastaajittain.  

 

Lisäksi tiedusteltiin, tiesivätkö työntekijät, mitä ERP-järjestelmällä tavoiteltiin, sillä 

henkilöstön on tärkeä tiedostaa paitsi muutostarve myös muutokselle asetetut sel-

keät tavoitteet. Vertauksena on edellä esitetyt johdon asettamat tavoitteet ERP-

järjestelmälle (vrt. luku 5.2) Vastauksissa korostuivat järjestelmän mahdollistama 

reaaliaikainen tiedonsaanti sekä raportoinnin että työmäärän helpottaminen. Tarve 

sekä tavoitteet oli toisinaan mielletty samaksi asiaksi, mikä kävi ilmi samantyylisis-

sä vastauksissa ensimmäisten kysymysten osalta.  

 

”Parantaa raportointia, reaaliaikainen varaston seuranta, helpottaa asiakas-

pääliköiden työskentelyä jne.” 

 

”Helpottaa johtamista ja mm. varastojen reaaliaikaista seuraamista. Kaikki 

yhdessä järjestelmässä (ostolaskujen käsittely ja muu liiketoiminta).” 

 

” Kaikki yhden järjestelmän kautta, reaaliajassa, työkuormaa helpottaen” 

Kyllä

Ei

En osaa sanoa

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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Tavoitteiden toteutumisen seuranta on tärkeä osa muutosjohtamista sekä yksi hy-

vä arviointikeino muutosprosessissa. Henkilöstön mielipidettä tavoitteiden toteu-

tumisesta haluttiin selvittää siksi, että tavoitteiden toteutumisen seuranta käyttö- ja 

ylläpitovaiheessa on muutosjohtamisen kannalta tärkeää ja loppukäyttäjät ovat 

avainasemassa arvioinnissa. Vaikka tavoitteet olivat tulosten mukaan selkeästi 

määritetty sekä henkilöstön tiedossa, selvä enemmistö vastaajista oli sitä mieltä, 

että tavoitteita ei ollut saavutettu, kun järjestelmä oli ollut operatiivisessa käytössä 

noin vuoden ajan organisaatiossa (Kuvio 11.) 

 

 

 

Kuvio 11. Järjestelmälle asetettujen tavoitteiden toteutuminen vastaajittain. 

 

 
 
Viestintä 
 

Viestinnän rooli korostuu erityisesti muutostilanteessa. Tässä tutkimuksessa vies-

tinnän teemassa aihetta käsiteltiin viestintämenetelmien sekä tavoitettavuuden 

näkökulmasta. Vastauksien välillä oli hajontaa. Osa vastaajista kertoi, että tiedo-

tusta ERP-projektin etenemisestä saatiin aika ajoin eri tiedotusvälineiden kautta 

muun muassa organisaation intranetin ja sähköpostin välityksellä tai palavereissa. 

 

” Ihan ok. säännöllisesti oli tiedotustilaisuuksia.” 

 

” Paljon intranetin kautta.” 

 

Kyllä

Ei

En osaa sanoa

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
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” Tietoa saatiin onelinessa, sähköpostilla ja eri palavereissa pidettiin tilan-

nekatsauksia.” 

 

 

Vastauksissa kuitenkin korostui useaan otteeseen se, että vaikka projektista tie-

dottamisen koki säännöllisenä, tiedottamisen laatuun suhtauduttiin ristiriitaisesti. 

Viestinnän koettiin olleen vaikeaselkoista sekä projektin kokonaisuuden jääneen 

epäselväksi. Viestinnän olisi toivottu olleen käyttäjäystävällisempää sen sijaan, 

että puhuttaisiin niin sanottua projektikieltä. 

 

”Massiivinen projekti. tiedotusta oli paljon, mutta käyttäjäystävällistä se ei 

juurikaan ollut.” 

 

”Kerrottiin kyllä ainakin intra lehdessä mihin vaiheisiin projektissa on edetty, 

muttei se käytännössä henkilöstölle kertonut mitään.”  

 

” Kehnohkosti. Pari kertaa vuodessa joku saattoi luentomaisesti kertoa, mitä 

viimeaikoina on saatu tehtyä. Mutta kokonaisuus oli ainakin minulle hämä-

rän peitossa.” 

 

 

Vastauksissa, joissa todettiin tiedottamisen olleen vähäistä, toistui tiedottamisen 

kuitenkin parantuneen hankkeen edetessä. Tästä voidaan päätellä, että alkuvai-

heessa ennen järjestelmän implementointia ja koulutuksia, projektista olisi kaivattu 

avoimemmin lisätietoa.  

 

”Aika vähän, loppuvaiheessa jo enemmän.” 

 

” Alkuvaiheista heikosti. Oikeastaan vasta kun koulutukset alkoivat alkoi in-

foa tulemaan” 

 

Henkilöstöllä oli lisäksi mahdollisuus kertoa vapaasti mielipiteensä projektin aikai-

sesta viestinnästä sekä viestintätavoista. Kysymyksellä haluttiin selvittää ensisijai-
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sesti käytetyn viestinnän ja viestintämenetelmien laatua sekä vahvistaa johtopää-

töksiä viestinnän suhteen.  Viestinnän epäkäytännöllisyyden korostuminen toistui 

näissä vastauksissa: Sisällöltään viestintään olisi haluttu enemmän panostusta, 

sillä suurin osa vastaajista koki, että viestintä oli vaikeaselkoista ja epäkäytännöl-

listä. Vastauksissa toistui myös edellä esille tuotu projektikielen käyttö, joka vaike-

utti viestinnän ymmärtämistä henkilöstön keskuudessa. Myös ajallisesti uuden tie-

don koettiin saavuttavan henkilöstön liian myöhään. 

 

”Viestintä on aika hajanaista. Kokonaisuus on niin suuri että kaikille ei tarvit-

tava tieto millään tule oikein perille. Pelkkä Oneline-kirjoittelu menee hel-

posti ohi...” 

 

” Joskus olennaisia tietoja on saapunut työntekijöille vasta viime hetkillä, ei-

kä kaikista olennaisista muutoksista järjestelmässä ole tiedotettu.” 

 

” Ehkä enemmän käytännön esimerkkejä siitä missä mennään olisi voinut 

kertoa.” 

 

”Aluksi tuntui riittävältä mutta käytännössä on todettu viestinnän olevan riit-

tämätöntä. Puhuttu Kubus-kieltä ja yksityiskohdista niin ettei tavalliset käyt-

täjät ole ymmärtäneet mitään” 

 

Alla oleva kuvio 12 havainnollistaa jakaumat vastauksien välillä kysyttäessä koki-

vatko vastaajat saaneensa tarpeeksi tietoa ERP-projektista. Vastaukset jakautui-

vat lähes tasaisesti vastausvaihtoehtojen kesken, mikä viestii siitä, että yleisesti 

parannettavaa viestinnän suhteen olisi ollut.  
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Kuvio 12. Tiedonsaanti ERP-projektista sekä sen etenemisestä vastaajittain.  

 

 
Käyttöönottovaihe 
 
 

Koulutus 

 

Vastaajien mukaan uuden ERP-järjestelmän käyttöönottoa varten järjestettiin run-

saasti luentopohjaisia koulutuksia. Koulutukset oli suunnattu isolle kohderyhmälle 

kerrallaan. Koulutuskerrat järjestettiin teemoittain eri toimintojen mukaisesti. Lisäk-

si järjestettiin kertauskoulutuksia kysynnän ja tarpeen mukaan. Henkilöstöllä oli ja 

on edelleen myös mahdollisuus perehtyä koulutusmateriaaliin organisaation in-

tranetissä, jossa koulutusmateriaalia on saatavilla aihealueittain koottuna. Vastaa-

jat olivat lähes yhtä mieltä siitä, että koulutuksia oli riittävästi. 

 

Kysyttäessä kuinka koulutukset soveltuivat vastaajien käytännöntyöhön, vastauk-

set jakautuivat. Osa vastaajista oli tyytyväisiä koulutuksen sisältöön ja osa ei. Kou-

lutuksen kerrottiin antaneen hyvät lähtökohdat, niin sanotut perustiedot, järjestel-

män käyttöä varten.  

 

” Perustiedot tuli ,paras oppi tuli käyttäessä ja sitä tulee joka päivä lisää” 

 

”Koulutus oli riittävää.  Käytön oppii sujuvasti käyttämällä.” 
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Kritiikkiä sai kuitenkin käytännöllisyyden puuttuminen koulutuksista. Koulutukset 

koettiin raskaiksi ja liian teoreettisiksi ja niihin olisi toivonut käytännönläheisempää 

otetta. 

 

” Sain jonkinlaisen yleiskuvan järjestelmästä mutta en mitään työkaluja oi-

keiden ongelmien ratkaisuun.” 

 

”ei soveltunut, olisi voinut olla enemmän käytännön harjoituksia” 

  

” Parhaiten on kuitenkin oppinut työssä jälkeenpäin. Koulutukset olivat alus-

sa liian suurpiirteisiä eikä niissä päässyt kunnolla harjoittelemaan.” 

 

Vastaajille annettiin mahdollisuus kertoa avoimesti, minkälaista koulutusta he olisi-

vat toivoneet ennen järjestelmän käyttöönottoa. Näin jälkeenpäin vastaajat olisivat 

toivoneet opastusta käytännöntyökalujen käyttöön sekä pienempiä koulutusryh-

miä, joissa saman ryhmän työntekijät olisivat kouluttautuneet yhtenä ryhmänä.  

 

 

”Tarkempaa kätevien työkalujen käytön opastusta.” 

 

” Kriittisissä kohteissa(vaaka/palvelutilaukset) huomattavasti enemmän, tar-

kemmin. Koulutus oli liian nopeatahtista” 

 

”Enemmän samankaltaisia käyttäjiä yhdellä kerralla , esim assarit / asia-

kaspäälliköt.  Kohdennettua käyttäjä koulutusta.” 

 

 

Osa vastaajista myös painotti, että itse järjestelmän käyttöönoton jälkeiselle koulu-

tukselle nähtiin enemmän tarvetta, sillä operatiivisessa käytössä järjestelmä oli jo 

tullut tutuksi ja omaa koulutustarvetta osattiin siten määrittää paremmin. 
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”Laadullisesti tasaisempaa ja pienemmissä ryhmissä. Jatkokoulutuksia 

käyttöönoton jälkeen, jotta kysymyksiä olisi osannut esittää.” 

 

”Ei ennen käyttöönottoa.Mutta nyt kokonaisvaltaista koulutusta, kun on ky-

symyksiä ja Hiukan asioista tietoakin.” 

 

Henkilöstöltä tiedusteltiin myös toiveita jatkokoulutuksen suhteen ERP-

järjestelmän osalta. Muutostilanteisiin järjestelmän osalta toivottiin nopeampaa 

reagointia. Vastauksissa oli havaittavissa se, että erilaiset järjestelmämuutokset 

aiheuttavat työntekijöille haasteita suoriutua työtehtävissään, kun muutoksia teh-

dään liian nopealla aikataululla. Raportointiin sekä hakutoimintoihin kaivattiin myös 

selvästi opastusta. Koulutuksia ei ollut pidetty kovinkaan käytännönläheisinä, joten 

toivottiin palvelupisteille ohjausta, jolloin yleisimpiin ongelmatilanteisiin olisi mah-

dollista saada opastusta.  

 

”Jos tulee muutoksia/päivityksiä, niistä olisi hyvin tarpeen tiedottaa etukä-

teen, jotta voitaisiin miettiä uudet toimintatavat ennen kuin vanha ei toimi, 

eikä vasta sitten kun homma ei enää toimi totutulla tavalla.” 

 

”Jos tehdään suuria muutoksia niistä olisi hyvä järjestää koulutusta ja lisäksi 

voisi välillä olla tarpeen järjestää päivitys/kertaus koulutusta jossa henkilö-

kunnalta kysyttäisiin mikä osa-alue tuottaa vaikeuksia.” 

 

”Raportoinnin ja automatisoitujen hakujen ja toimintojen käyttöönotto niiden 

hyödyllisimmässä tarkoitusmuodossa.” 

 

 

Vastauksissa tuotiin myös esille, että työntekijöillä on erilaiset toimintatavat suoriu-

tua työtehtävistään ja parhaimmat käytänteet tulisi saada jakoon laajemmin orga-

nisaatioon. 

 

”Nyt kun jokainen on oppinut hoitamaan työtehtävänsä jollakin tavalla, voisi 

olla hyvä käydä eri toimintojen osalta läpi parhaita käytäntöjä. Myös syven-
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tävää koulutusta tarvitsisi, eli miten korjaan tehtyjä virheellisiä/roikkumaan 

jääneitä tapahtumia, miten  tekemiseni vaikuttavat seuraavaan tapahtu-

maan, miten teen erilaisia vaikeampia hakuja, yms.” 

 

”kädestäpitäen koulutusta jokaisen työpisteellä. Koska eteentulevia ongel-

mia ja kysymyksiä ei kaikki jaksa/ehdi/muista kirjata ylös. Toimintatavat 

varmasti vaihtelevat ja olisi helpompiakin tapoja.” 

 

”Käytännönläheistä "vierihoitoa"” 

 

ERP-järjestelmän implementointia varten järjestetty koulutus jakoi mielipiteitä. Yh-

teenvetona kysyttiin kokonaisarviota olivatko vastaajat tyytyväisiä järjestettyyn 

koulutukseen. Selvä enemmistö vastaajista ei ollut tyytyväisiä (Kuvio 13). 

 

 

 

Kuvio 13. Tyytyväisyys järjestettyyn koulutukseen vastaajittain. 

 

 

Henkilöstön osallistaminen ja sitouttaminen 

 

Henkilöstön valtuuttaminen mukaan muutosprosessiin on tärkeää, sillä kun työnte-

kijät saavat osallistua itse muutoksen läpivientiin, he ovat motivoituneempia ja ir-

rottautuvat helpommin vanhoista toimintatavoista. Vastaajat toivat esille, että eri 

työntekijätason henkilöitä olisi tullut ottaa mukaan muutosprosessiin enemmän. 

Erityisesti uuden järjestelmän niin sanottuja pääkäyttäjiä eli assistentteja olisi toi-
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vottu osallistuvan muutoksen läpivientiin, sillä käytännön järjestelmäosaaminen 

tiivistyy kyseiseen työntekijäryhmään.  

 

”Assareita  (jotka ovat järjestelmän pääkäyttäjiä) ei otettu suunnitelmiin 

huomioon mukaan ja sen kyllä huomaa.” 

 

”Alunpitäen mukana olisi pitänyt olla useampi osastoassistentti koska iso 

osa toiminnoista koskee kuitenkin heitä ja assarit ottavat ensikontaktin asi-

akkaaseen ja heidän myymään jakeeseen.” 

 

”Alun perin olisi pitänyt olla henkilöitä mukana useilta eri työntekijätasoi-

ta:assari, työnjohto, aspäällikkö, palvpistepäällikkö jne. Nyt vain muutaman 

"teoreetikon" toteututtama jolta käytännönkokemus puuttuu lähes koko-

naan.” 

 

Henkilöstöltä kysyttiin ovatko he mielestään saaneet osallistua ERP-projektiin tar-

peeksi. Suurin osa vastaajista ei osannut sanoa, olivatko he saaneet osallistua 

tarpeeksi ERP-projektiin (Kuvio 14). 

 

 

Kuvio 14. Osallistaminen mukaan ERP-projektiin vastaajittain. 

 

Muutostilanteessa henkilöstön ottaminen mukaan muutostyöhön vaikuttaa merkit-

tävästi haluun sitoutua muutokseen. Muutokseen sitoutunut henkilö on arvokas 

resurssi organisaatiolle, sillä organisaatio kärsii huomattavasti, elleivät työntekijät 

toimi muutostyön jälkeen sovittujen toimintatapojen mukaan yhteisen edun mukai-

sesti.  ERP-järjestelmän implementoinnin jälkeen henkilöstön tulisi olla motivoitu-
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nut ja sitoutunut käyttämään uutta järjestelmää, jotta järjestelmästä voidaan saada 

kaikki mahdollinen hyöty irti ja itse hanke on ollut kannattava. On johdon tehtävä 

yhdessä projektiryhmän kanssa saada henkilöstö sitoutettua muutokseen. Muutos-

johtamista tässä yhteydessä selvitettiin kysymällä henkilöstön mielipidettä siitä, 

miten organisaatiossa on heidän mielestään sitouduttu järjestelmän käyttöönot-

toon. 

 

Tuloksista voidaan päätellä, että henkilöstön sitouttamisessa muutokseen, uuteen 

järjestelmään, on ollut parantamisen varaa. Osa vastaajista toteaa henkilöstön 

sitoutuneen hyvin muutokseen, mutta selvä enemmistö toteaa henkilöstön sitou-

tumisen olleen lähinnä pakonomaista välttämättömän muutoksen edessä. Vasta-

uksista käy ilmi, että vastarintaa uutta järjestelmää kohtaan on ollut runsaasti eikä 

muutokseen olla oltu tyytyväisiä.  

 

”Hyvin koska muuta mahdollisuutta ei ole. Tosin asian tiimoilta kuulee jat-

kuvaa purnaamista.” 

 

”Kohtalaisesti. Kuitenkin vaihtelee paljon eri alueiden/ paikkakuntien välillä.” 

 

” Huonosti. Etukäteen oli tiedossa että vaaditaan uusia toimintatapoja, mut-

ta valitettavasti johtokaan ei ottanut niitä todesta -> ei ole vieläkään otettu 

kaikkia kunnolla käyttöön” 

 

” Fiilis ollut että se tulee ja sillä tultava toimeen.” 

 

 

Henkilöstölle annettiin lisäksi mahdollisuus tuoda esille asioita, jotka ovat heidän 

mielestään vaikuttaneet henkilöstön sitoutumiseen tai sitoutumattomuuteen uutta 

järjestelmää kohtaan. Osa vastaajista koki sitoutumattomuuden johtuvan lähinnä 

järjestelmän teknisistä ominaisuuksista.  

 

”Peruasioiden etsiminen järjestelmästä on joissakin asioissa jopa mahdo-

tonta -- joten tämä vaikuttaa henkilöstön motivaatioon/ tekemiseen negatii-
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visesti (no ei tämä ole ainut asia). Kehuja ei järjestelmästä ole paljoa kuulu-

nut.” 

 

”Erittäin vaikea käytettävyys on hankaloittanut sitoutumista” 

 

 

Osa vastaajista näki sen sijaan sitoutumattomuuden olevan kiinni ainoastaan hen-

kilöstön sekä johdon omasta asenteesta. 

 

”Jossakin hyvin, jossakin huonommin. Osalla johtajista täysin väärä asenne 

uutta järjestelmää kohtaan ja asenne valuu alaspäin.” 

 

”- - Esimiehet tai johto eivät näytä esimerkkiä > ei sitouduta” 

 

”Avoimuus ja postitiivisuus uusia asioita kohtaan on helpottanut omaksu-

mista ja sitoutumista. Valitus ja negatiivisuus varmasti heikentänyt osan si-

toutumista.” 

 

 

Huonon asenteen myötä myös järjestelmän käyttötaitojen nähtiin jääneen puut-

teellisiksi. 

 

” Suuri asenneongelma ja vastustus, jolloin käyttötaidot ovat jääneet puut-

teelliseksi monella.” 

 

 

Osa vastaajista esitti asian myös päinvastaisesti tietotekniikan hallinnan näkökul-

masta. Yleisten tietoteknisten taitojen puutteen koettiin vaikuttavan sitoutumiseen 

järjestelmän käyttöä kohtaan, jonka myötä taas järjestelmää ei osata käyttää. 

Käyttötaidottomuus taas saa henkilöstön sitoutumaan huonosti muutokseen.  

 

”Osalla alussa huomattavia vaikeuksia, osa taas hyvin sitoutuneita, lähinnä 

ehkä heillä, joilla tietokoneen käyttö on helpompaa.” 
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Henkilöstön sitouttamisen puutteellisuudesta muutosprosessiin viestii jo se, ettei 

sitoutuneisuutta tuotu vastauksissa esille juuri lainkaan vaan puhuttiin ainoastaan 

sitoutumattomuudesta. Vastausten perusteella henkilöstön sitouttamiskeinot ovat 

olleet vähäiset, mikä osakseen on voinut vaikuttaa motivaatioon käyttää uutta jär-

jestelmää. Suurin sitoutumattomuuteen vaikuttava tekijä on kuitenkin henkilöstön 

mielestä ollut järjestelmän tekninen soveltumattomuus organisaation liiketoimin-

taan. 

 

Johdon ja projektitiimin tuki 

 

Tuen merkitys muutostilanteessa on aina tärkeää. Johdon sekä projektitiimin tuki 

muutosprosessin edetessä voi edesauttaa henkilöstön sitoutumista ja siten sopeu-

tumista muutokseen.  Henkilöstöltä tiedusteltiin, minkälaista tukea he ovat saaneet 

joko johdolta tai projektiryhmältä koko ERP-projektin aikana.  

 

Projektiryhmältä saatuun tukeen ollaan oltu lähes yksimielisesti tyytyväisiä. Vas-

taajat kertoivat saaneensa tukea uuden järjestelmän kanssa, kun ovat sitä tarvin-

neet. Palaute projektitiimin tuesta oli pääosin positiivista. 

 

” Projektitiimi on ollut motivoitunut ja halunnut auttaa aina ongelmien kans-

sa, heidän kanssaan yhteistyössä ei ole moittimista.” 

 

” Projektissa mukana olleet talon väki ovat olleet auttavaisia ja ajantasalla.” 

 

”Projektitiimi on ollut hyvin auttavainen järjestelmän käyttöönoton aikana.” 

 

Johdon tukeen ei olla oltu yhtä tyytyväisiä. Vastauksista oli havaittavissa, että joh-

don rooli on koettu vähäiseksi, mitä tuen antamiseen tulee. Osassa vastauksissa 

tuotiin esille, ettei henkilöstön mielipidettä ole johdon osalta kuunneltu muutospro-

sessin aikana. Henkilöstön huomioiminen on tärkeää, sillä epävarmuus sekä muu-

tosvastarinta lisääntyvät usein huomiotta jättämisen myötä. Epävarmoina muutos-
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prosessin hetkinä johdon tukea tarvitaan entistä enemmän, jotta luottamusta uutta 

järjestelmää sekä uusia toimintatapoja kohtaan voidaan kehittää. 

 

” Projektitiimiltä tarvittaessa tukea johdolta kysyttäessä tai järjestelmää moi-

tittaessa on asia kuitattu lähinnä "olankohautuksella" ja todettu jotta järjes-

telmä on hyvä (olisikohan järjestelmästä käytön kokemuksen puute).” 

 

” Ylin johto ei ole aina ollut aivan mukana, sitoutuneena. Projektitiimi on 

tehnyt parhaansa, joskin kuormitus on kohdistunut melko pieneen piiriin.  

Tukea on saanut kun on älynnyt pyytää. Omatoimisuus palkitaan.” 

 

Kokonaisuutena vastaajien voidaan sanoa olleen tyytyväisiä saamaansa tukeen 

projektin aikana. Tätä havainnollistaa alla oleva kuvio 15, jossa selvä enemmistö 

vastaajista on vastannut myönteisesti kysyttäessä, ovatko he kokeneet saavansa 

tarpeeksi tukea projektin aikana. 

 

 

Kuvio 15. Tyytyväisyys projektin aikana saatuun tukeen vastaajittain. 
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Käyttö- ja ylläpitovaihe 

 

Lyhyen aikavälin onnistumisen varmistaminen ja parannusten vakiinnutta-

minen 

 

ERP-projektin käyttö- ja ylläpitovaiheessa korostuvat Kotterin (1996) mukaan jat-

kuva kehitystyö sekä uusien mahdollisten muutostöiden toteuttaminen. Tavoittee-

na on saavuttaa tila, jossa uuden järjestelmän mukanaan tuomat uudet toimintata-

vat saadaan juurrutetuksi organisaatioon.  

 

ERP-järjestelmä on ollut nyt Case-yrityksen operatiivisessa käytössä jo reilun vuo-

den. Henkilöstön mielipidettä projektin arvioinnin seurantaan tai muutoksen vaki-

innuttamiseen ei erikseen tiedusteltu vielä tässä vaiheessa projektia. Aiempaa ar-

viointia sekä selvitystä järjestelmän käyttöönottoon liittyen on tehty Case-yrityksen 

henkilöstöpäällikön toimesta käyttöönottoprosessin aikana. Tuolloin kartoitettiin 

puhelimitse muutamien työntekijöiden mielipiteitä uuden toiminnanohjausjärjest-

elmän käytöstä.  

 

Tämä tutkimus on hyvänä mittarina onnistumiselle projektissa lyhyellä tähtäimellä. 

Tutkimus toimii osaltaan selvityksenä Case-yritykselle mahdollisista kehityskoh-

teista muutosjohtamisen suhteen vastaavissa tulevissa muutosprosesseissa.  

 

 

Lopuksi 

 

Vastaajille annettiin mahdollisuus kertoa yhteenvetona omin sanoin, missä 

muutosjohtamisen osa-alueissa onnistuttiin ja missä havaittiin kehittämisen varaa. 

Yleisesti muutosjohtamiseen ei oltu tyytyväisiä kokonaistasolla. Vastauksissa ei 

ollut havaittavissa selkeää yhtenäistä linjaa vaan kehittämisen kohteita löydettiin 

usealta muutosjohtamisen osa-alueelta. Kuitenkin vastauksista voidaan päätellä, 

ettei henkilöstöä oltu saatu vakuutettua uuden toiminnanohjausjärjestelmän 

tarpeellisuudesta ja tietoa projektista ei koettu saavan tarpeeksi. 
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“Tietoa järjestelmän vaihdoksen syistä ei varmaan tullut tarpeeksi.” 

 

“Tietoa yritettiin jakaa, mutta on jäänyt sellainen kuva että koko projektin 

hallinta on ollut vaikeaa.” 

 

“Mielestäni nimenomaan muutosjohtamista ei ole ollut. Henkilöstölle olisi 

pitänyt "myydä" uusi erp järjestelmä ja tarkentaa sen tarpeellisuus. Olisi 

hyvä ollut saaada ihmiset situotumaan paremmin ennen käyttöönottoa, jotta 

näin suurta muutosvastarintaa ei olisi syntynyt.” 

 

Vastaajilta kysyttiin lisäksi, mitä asioita he itse ensisijaisesti korostaisivat 

otettaessa käyttöön uutta toiminnanohjausjärjestelmää. He saivat valita vastauk-

sissaan kolme osa-aluetta annetuista vaihtoehdoista. Tärkeimmäksi 

muutosjohtamisen osa-alueeksi uuden toiminnanohjausjärjestelmän käyt-

töönotossa vastaajat kokivat koulutuksen, Myös henkilöstön osallistaminen sekä 

sitouttaminen nousivat tärkeysjärjestyksessä esiin. Tuloksia havannollistaa alla 

oleva kuvio 16. 

 

 

Kuvio 16. Muutosjohtamisessa tärkeimmäksi mielletyt osa-alueet. 

 

Muutostarpeen täsmentäminen

Henkilöstön osallistaminen

Projektitiimin valinta

Muutosvastarinnan huomioiminen

Vision ja tavoitteiden esille tuominen

Muutoksen arviointi ja kehittäminen

Viestintä

Henkilöstön sitouttaminen

Koulutus

Johdon tuki
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Arvioidakseen projektia kokonaisuudessaan, henkilöstöä pyydettiin antamaan yht-

eenvetona arvosana projektin muutosjohtamisesta. Kokonaisarvosanaltaan ERP-

projektin muutosjohtaminen saa enemmistöltä vastaajista tyydyttävän. Selvä en-

emmistö vastaajista koki, että projektissa oli onnistuttu tyydyttävästi tai heikommin 

(Kuvio 17).  

 

 

Kuvio 17. Kokonaisarvio projektin muutosjohtamisesta. 

 

 

5.4. Kyselytutkimuksen yhteenveto ja pohdinta 

 

Tutkimuksessa selvitettiin Case-yrityksen ERP-järjestelmän käyttöönoton onnis-

tumista muutosjohtamisen näkökulmasta. Tässä kappaleessa esitetään yhteenve-

to kyselylomakkeen tuloksista. Lisäksi osoitetaan saatujen tulosten mahdollinen 

yhteys aiheen teoriaan ja aiempiin tutkimuksiin sekä esitetään tutkijan omaa poh-

dintaa tulosten suhteen.  

 

Kyselytutkimuksella haettiin vastausta päätutkimuskysymykseen: 

 

 Miten Case-yrityksen ERP-järjestelmän käyttöönotossa on onnistuttu muutos-

johtamisen näkökulmasta?  

 

Case-yrityksen järjestelmää päivittäin käyttävien työntekijöiden kokemukset ja mie-

lipiteet käyttöönoton onnistumisesta ovat hyvin tärkeitä järjestelmän kehityksessä 

sekä käyttöönotossa organisaation muiden maiden toimipisteissä. Käyttöönotosta 
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on kulunut yli vuosi, joten henkilöstölle on muodostunut jo hyvä käsitys itse järjes-

telmästä sekä koko prosessin toteutuksesta. 

 

Yleiskatsaus tutkimuksen tuloksista osoittaa, että muutosprosessin onnistuminen 

on jakanut mielipiteitä henkilöstön keskuudessa. Useissa muutosjohtamisen osa-

alueissa ei ollut havaittavissa selkeää yhteneväistä enemmistön mielipidelinjausta 

siitä, kuinka kyseisessä osa-alueessa ollaan onnistuttu. Kyselytutkimuksen perus-

teella voidaan kuitenkin todeta, että Case-yrityksen kierrätysosaston henkilöstö 

kokee ERP-järjestelmän käyttöönoton onnistuneen kokonaisuudessaan tyydyttä-

västi. Tämä käy ilmi vastaajien antamasta muutosjohtamisen kokonaisarvosanas-

ta, mutta myös muiden kysymysten vastaukset antavat tuen päätelmälle. 

 

Seuraavaksi tiivistetään tulokset muutosjohtamisen osa-alueittain ja pohditaan 

saatuihin tuloksiin vaikuttaneita tekijöitä sekä mahdollista yhteyttä esitettyyn teori-

aan. 

 

Teoriassa painotettiin ensisijaisesti ihmisten hyväksyvän muutoksen, kun he tie-

dostavat sen olevan välttämätöntä ja ymmärtävät tarpeen muutokselle (Paton & 

McCalman 2008) Case-yrityksessä muutostarve oli tuotu henkilöstölle esille, sillä 

tarve muutokselle oli vastausten perusteella tiedostettu henkilöstön keskuudessa. 

Kuitenkaan kysyttäessä, oliko muutostarve perusteltu, vastaukset olivat ristiriidas-

sa edellä esitetyn kanssa. Ristiriitaisuus asiayhteydessä viestii siitä, että henkilös-

tö on tiedostanut itse tarpeen muutokselle, mutta muutostarpeen perusteiden koe-

taan jääneen vaillinaisiksi johdon puolesta. Henkilöstölle on tärkeää perustella 

muutostarve mahdollisimman konkreettisesti tuomalla esille, miten uusi järjestelmä 

tulee henkilöstöä hyödyttämään. (mm. Aladwani 2001; Fulla 2007) Henkilöstö on 

voinut kaivata kattavampaa tarvemäärittelyä johdon suunnalta tai tarkennusta sii-

hen, mitä uusi järjestelmä heidän kohdallaan tulee tarkoittamaan. Voi myös olla, 

että järjestelmän ollessa organisaation operatiivisessa käytössä on havaittu, ettei 

järjestelmä olekaan tarvetta vastaava ja perusteita on kaivattu nimenomaisesti 

kyseisen järjestelmän valinnalle. Muutostarpeen tavoin muutokselle asetettuja ta-

voitteita oli osattu luetella niitä kysyttäessä. Kuitenkaan muutokselle, tässä tapa-

uksessa uudelle järjestelmälle, asetettujen tavoitteiden ei ollut koettu täyttyneen.  
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Huomioitavaa edellä esitetyn perusteella on se, ettei henkilöstö ole ollut alusta 

saakka vakuuttunut muutoksesta, mikä on lähtökohtaisesti edellytys muutoksen 

onnistumisen kannalta. 

 

Suoraa kysymystä projektitiimin valinnan suhteen ei henkilöstölle esitetty, sillä ky-

selylomakkeen kysymysten nähtiin koskevan koko muutosjohtamisen osalta pro-

jektitiimin sekä johdon toimintaa. Erityisesti kysyttäessä projektin aikana saadusta 

tuesta, saatiin monipuolisia vastauksia projektitiimin sekä johdon toimintaan liitty-

en. Yleisesti avoimissa vastauksissa tuli ilmi, että projektitiimin toimintaan oltiin 

oltu tyytyväisiä, joten projektitiimin valinnan voidaan sanoa onnistuneen erityisen 

hyvin. 

 

Viestinnän teoriaa käsittelevässä osuudessa painotettiin avoimuutta, jatkuvuutta, 

saavutettavuutta sekä ymmärrettävyyttä (mm. Kotter 1996; Paton & McCalman 

2008) ERP-projektin aikaisen viestinnän suhteen vastauksissa oli hajontaa. Vas-

tausten perusteella voidaan kuitenkin havaita, että ERP-projektista tiedottamises-

sa on ollut kehittämisen varaa joidenkin teoriassa painotettujen asioiden kohdalla, 

kuten tiedon saavutettavuudessa sekä ymmärrettävyydessä. Viestintä ei ollut vas-

tausten perusteella tavoittanut kaikkia tai siihen ei oltu sisällöltään tyytyväisiä. 

Henkilöstö kaipasi selkokielisyyttä viestintään sekä tietoa ajoissa tulevista järjes-

telmämuutoksista/-päivityksistä. Ongelmallista on usein se, että projektissa pitkään 

mukana olleet omaavat täysin erilaisen aseman sekä tiedon määrän projektin suh-

teen, ja he käyttävät niin sanottua projektikieltä viestiessään. Heidän tulisi asettua 

tiedotteita suunniteltaessa viestinnän kohderyhmän asemaan. Ymmärtääkö koh-

deryhmä todella sen, mitä viestitään, kun heidän tietonsa ja ymmärryksensä pro-

jektista on lähtökohtaisesti niin erilainen. 

 

Intranetiä, sähköpostia sekä henkilöstöinfoja oli käytetty projektista tiedottamiseen, 

joten tiedottamismenetelmät ovat olleet moninaiset. Vastausten hajonta voi kertoa 

siitä, että kaikki eivät ole vain osanneet etsiä tietoa oikeista paikoista tai niihin ei 

ole ehditty perehtyä samalla tavoin eri toimipisteissä. Erot vastauksissa voivat se-

littyä myös täysin mielipide-eroilla siitä, mikä on riittävää viestintää. On kuitenkin 

johdon sekä projektitiimin vastuulla, että projektista tiedottaminen toimii ja järjes-
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telmän käyttäjät saavat selkeäkielistä infoa muutoksen etenemisestä. On myös 

varmistettava, että henkilöstöllä on tieto siitä, mistä löytää tietoa tarpeen vaaties-

sa. 

 

Koulutusta käsittelevässä teoriassa painotettiin koulutuksen suunnittelua henkilös-

tön osaamisen sekä vaatimustasojen mukaan. Henkilöstön koulutustarpeet sekä 

tietotekniset taidot tulisi kartoittaa, jotta resurssit pystytään kohdentamaan oikein. 

Tämä voi olla kuitenkin haaste suurissa organisaatioissa. Lisäksi tuotiin esille kou-

lutuksen suunnittelussa käytännöllisyyden, kohderyhmien sekä aikataulun huomi-

ointi. (mm. Vilpola & Kouri 2006; Reijonen 2001) 

 

Suhtautumisen koulutukseen voidaan sanoa herättäneen kaksijakoisia vastauksia, 

toisinaan koulutukseen oltiin tyytyväisiä, toisinaan ei. Vastauksista heijastui sel-

västi ihmisten erilainen tapa oppia. Eri ihmiset oppivat eri lailla, joten tulisi panos-

taa monimuotoiseen koulutukseen (mm. Fulla 2007) Erot vastaajien välillä voivat 

viestiä juuri siitä, että koulutus on soveltunut myös esimerkiksi eri työntekijäryhmil-

le paremmin. Määrällisesti koulutuksia järjestettiin henkilöstön mielestä tarpeeksi, 

mutta sisällöltään koulutuksiin olisi selvästi toivottu käytännöllisyyttä. Teoriassa 

käytännöllisyyttä painotettiin Reijosen ym. (2001) toimesta, jotta oppiminen järjes-

telmän suhteen olisi tehokkainta. Koulutuksia olisi toivottu myös järjestettävän en-

nemmin kohderyhmittäin kuin yleisellä tasolla aihealueittain. Tätä tukee muun mu-

assa Vilpolan ja Kourin (2006) huomio siitä, että käyttäjäkoulutus on kokonaisuu-

dessaan (kesto, laajuus ja ajankohta) suunniteltava ensisijaisesti käyttäjäryhmit-

täin. Sen sijaan koulutuksen ajoitukseen oli vastauksissa puututtu tuomalla esille 

tarve kouluttautua erityisesti sitten, kun järjestelmä on ollut jo käytössä. Tällöin 

järjestelmästä on muodostunut jonkinlainen käsitys käytännöntyössä, eikä opittuja 

asioita ole ehtinyt unohtaa. 

 

Koulutuksen osalta voidaankin kiteyttää, että Vilpolan ja Kourin (2006) esittämiä 

kouluttamiseen liittyviä haasteita nousi myös tässä tutkimuksessa esille: koulu-

tuksen ajoitus sekä liian yleisellä tasolla kouluttaminen. (ks. s. 49)  Koulutusten 

kohdistamista enemmän työntekijäryhmittäin, resurssien sallimissa rajoissa, olisi 

ollut syytä harkita. Tällöin paitsi koulutuksen suunnittelu myös koulutuksen onnis-
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tumisen selvittäminen olisi ollut helpompaa, kun koulutusryhmät olisivat olleet en-

nalta työntekijäryhmittäin rajatut. Koulutuksen ajoitusta olisi voinut myös pohtia 

järjestettävän tehokkaammin järjestelmän varsinaisen käyttöönoton aikana. Vasta 

käytettäessä järjestelmää käytännöntyössä herää usein oman työn kannalta oleel-

lisia kysymyksiä järjestelmän suhteen ja opitut asiat osaisi yhdistää käytäntöön 

paremmin. Tämän tutkimuksen myötä yhdeksi muutosjohtamisen haasteeksi voisi 

nostaa juuri käytännöllisyyden huomioimisen mahdollisimman hyvin koulu-

tuksessa. Varsinkin suurissa organisaatioissa voi olla vaikea toteuttaa koulutusta 

esimerkiksi konkreettisesti työpisteellä. Kokonaisuudessaan arvioituna ERP-

järjestelmän käyttöönottoa varten järjestettyyn koulutukseen ei oltu tyytyväisiä. 

 

Teoriaosuudessa tuotiin esille niiden henkilöiden osallistamista mukaan muutos-

prosessiin, joita muutos eniten liikuttaa. (mm. Paton & McCalman 2008; Reijonen 

ym. 2001) Tässä tapauksessa kyse on ERP-järjestelmän pääkäyttäjistä. Tärkein 

huomio henkilöstön osallistamisen suhteen tutkimustuloksissa oli juuri järjestelmän 

avainkäyttäjien osallisuus muutoksessa. Vastauksissa painotettiin, että olisi tarvittu 

järjestelmää eniten käyttävien työntekijöiden eli assistenttien mukaan ottamista 

muutosprosessiin. Tällöin järjestelmän suunnitteluun sekä käyttöönottoon olisi 

saatu kaivattua käytännönläheistä osaamista mukaan. Tämän lisäksi osallistami-

sen vaikutukset sitoutumiseen olisivat olleet positiiviset, jota korostettiin teoriassa 

muun muassa Reijosen (2001) toimesta: Tehokkaampi henkilöstön osallistaminen 

olisi voinut saada henkilöstön paremmin sitoutumaan muutokseen. Selvä enem-

mistö koki nimittäin henkilöstön muutokseen sitouttamisen olleen heikkoa ja pa-

konomaista. Vastaajat eivät kokeneet sitoutumista vapaaehtoisena vaan totesivat, 

että uuteen tilanteeseen on vain pakko sopeutua. Ihmiset lähtevät mukaan muu-

tokseen helpommin ja sitoutuvammin, mikäli he ovat itse olleet mukana toteutta-

massa muutosta (mm. Levasseur 2001). Toisaalta vastauksissa tuotiin myös esille 

ajatuksia, että sitoutuminen on pitkälti kiinni henkilöstön asenteista sekä tietotekni-

sistä taidoista. Esimerkiksi epävarmuus opetella uutta teknologiaa voi olla toisille 

ylivoimaista. Samoihin rutiineihin tottuneilla voi olla vaikea päästää irti vanhoista 

toimintamalleista. Tämä on nostettu esiin myös muun muassa Vilpolan & Kourin 

(2006) näkemystä siitä, että pitkään samoilla toimintatavoilla työskennelleet voivat 

olla passiivisia opettelemaan uuden järjestelmän käyttöä. Tässä kohtaa koulutuk-



100 

 

sen merkitys korostuu jälleen. Myös henkilöstö voi ottaa enemmän vastuuta omas-

ta sitoutumisesta muutokseen tuomalla avoimesti epäkohdat sekä omat tarpeet 

esille ja osoittaa mahdollisen halun osallistua muutosprosessiin enemmän. 

 

Ylemmän johdon sekä projektitiimin tukea ei tule väheksyä muutosprosessin aika-

na, sillä muutosilmapiiri etenee alaspäin muille työntekijätasoille juuri johdon sekä 

projektiryhmän oman esimerkin sekä toiminnan kautta. Samoin johdon tuella saa-

daan ylläpidettyä riittävät muutosolosuhteet muutoksen onnistumisen edistämisek-

si (Aladwani 2001). ERP-projektin aikaiseen tukeen oltiin enemmistön vastaamana 

tyytyväisiä. Muutosjohtamisen osa-alueista projektitiimiltä saama tuki koettiin eri-

tyisen onnistuneeksi, mistä kertoo se, että projektitiimin toimintaan suhtauduttiin 

lähes yksimielisesti positiivisesti. Vastauksissa ei esiintynyt juuri lainkaan moitteita 

projektitiimin työskentelystä.  

 

Sen sijaan johdon puolelta olisi kaivattu enemmän tukea ja osallisuutta prosessin 

aikana. Vastauksista oli pääteltävissä, että henkilöstön mielipiteitä ei ole huomioitu 

tarpeeksi ja johdon toiminta sekä käytännönosaaminen järjestelmän suhteen koet-

tiin vähäisiksi. Tästä voi päätellä, että henkilöstö on kaivannut johtoa seisomaan 

avoimemmin muutoksen takana sekä osoittamaan oman käytännöntietouden jär-

jestelmän suhteen, ikään kuin perusteena sille, että on tiedetty, mitä tehdään 

hankkiessa kyseinen toiminnanohjausjärjestelmä organisaatioon. 

 

Muutosjohtamisen osa-alueista henkilöstö korosti itse tärkeimmiksi koulutuksen, 

henkilöstön osallistamisen sekä sitouttamisen. Koulutuksen tärkeyden korosta-

minen on ymmärrettävää silloin, kun järjestelmä on suuressa osassa organisaation 

operatiivista toimintaa, kuten tässä tapauksessa. Koulutuksen merkitys on 

korostunut myös aiemmissa vastauksissa, osakseen siksi, että järjestelmä on 

koettu teknisesti haastavaksi. Myös osallistamisen sekä sitouttamisen valintaan, 

tärkeimpien muutosjohtamisen osa-alueiden joukkoon, saatiin viitteitä jo aiempien 

vastausten perusteella. Vastausten mukaan henkilöstön mukaan ottamista muu-

toksen suunnitteluun ja toteuttamiseen olisi kaivattu enemmän. Osallistaminen 

vaikuttaa taas osaltaan siihen, miten henkilöstö sitoutuu muutokseen. Vastauksis-
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ta voi päätellä sitouttamisen korostamisen olevan seurausta siitä, että henkilöstö 

on havainnut niin paljon muutosvastarintaa uutta järjestelmää kohtaan. 

 

Tutkimuksessa ilmenevät vastaushajonnat useiden kysymysten kohdalla voivat 

selittyä jo pelkästään erilaisilla työnkuvataustoilla, mikä oli jo tiedossa 

tutkimukseen lähdettäessä. Vastaajat työskentelevät erilaisissa tehtävissä, toiset 

voivat kokea saaneensa omaan työtehtävään kattavan koulutuksen, kun taas 

toisessa työtehtävässä toimiva voi kokea tarvitsevansa paljon enemmän koulu-

tusta työnsä tueksi. Tämä haaste tulee yleensä ilmi juuri koulutusten ollessa 

kohdistettu suurelle joukolle työntekijöitä eri työntekijäryhmistä. (Vilpola & Kouri 

2006) Tutkimuksesta olisi saanut syvällisemmän kysymällä lomakkeella myös 

vastaajien taustatietoja. Esimerkiksi työtehtäviä tai toimipistettä ei kuitenkaan ha-

luttu lähteä erittelemään tutkimuksessa, sillä vastaajien anonymiteetti olisi tuolloin 

kärsinyt, eikä tutkimuksessa olisi oletettavasti saatu yhtä avoimia mielipiteitä kuin 

nyt. 

 

Vastaushajonnan esiintyvyyteen useiden kysymysten kohdalla voidaan esittää 

myös muita päätelmiä. Hajontaa muodostui lähinnä niissä muutosjohtamisen osa-

alueissa, kuten suhtautumisessa koulutukseen, viestintään, tai järjestelmän tekni-

siin ominaisuuksiin, joihin on voinut vaikuttaa enemmän henkilön omat tietotekni-

set taidot, tiedonhaku sekä asenteet. Kuitenkin johdon sekä projektiryhmän on 

otettava myös työntekijöiden henkilökohtaiset ominaisuudet huomioon muutospro-

sesseja suunniteltaessa ja tarjottava moninaisia mahdollisuuksia esimerkiksi juuri 

tiedonhakuun, koulutukseen tai viestintään liittyen. 

 

Edellä esitettyä vahvistaa myös se, että vastauksissa tuotiin muun muassa avoi-

mesti ilmi, että osa henkilöstöstä hallitsee järjestelmän käytön ja osa ei. Hen-

kilöstön taustatietojen selvittäminen, kuten muutoshalukkuus, asenne, tietotekniset 

taidot, ovat sellaisia tekijöitä, joihin olisi pitänyt paneutua paremmin muutospros-

essin aikana. Eri ihmiset oppivat eri tavoin, suhtautuvat muutoksiin eri tavoin ja 

työskentelevät muutospaineiden alla eri tavoin. Nämä asiat tulee pystyä enna-

koimaan paremmin muutosjohtamisen kentässä heti muutosprosessin alusta 

saakka.  
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6. JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Tässä tutkimuksessa ERP-järjestelmän käyttöönoton onnistumista tutkittiin muu-

tosjohtamisen kautta. Tietoteknistä muutosta tarkasteltiin sosioteknisenä muutos-

prosessina, jossa painotettiin muutosjohtamisen tärkeyttä prosessin aikana. Tek-

nisen muutoksen osassa otettiin huomioon järjestelmän soveltuvuus ja tekniset 

ominaisuudet. Muutosprosessin sosiaalisessa osassa runko muodostui Kotterin 

(1996) muutosjohtamisen mallia mukaillen. Kotterin (1996) mallin sekä aiempien 

ERP-projektien muutosjohtamista koskevien tutkimusten pohjalta muodostettiin 

synteesi, joka yhdisti ERP-järjestelmän käyttöönotossa huomioitavia muutosjoh-

tamisen tekijöitä (Taulukko 5). ERP-järjestelmän käyttöönoton onnistumisen toteu-

tumiseen vaikuttavina tekijöinä tarkasteltiin lopulta seuraavia muutosjohtamisen 

osa-alueita: muutostarve, visio ja tavoitteet, tiimin valinta, viestintä, koulutus, osal-

listaminen, sitouttaminen, johdon sekä projektitiimin tuki sekä käyttöönoton arvioin-

ti ja muutoksen vakiinnuttaminen (mm. Kotter 1996; Fulla 2007; Aladwani 2001; Li 

et. al 2006) Seuraavissa alaluvuissa tiivistetään tutkimuksen teoreettiset sekä ma-

nageriaaliset johtopäätökset. 

 

6.1. Teoreettiset johtopäätökset 

 
Yritysten ja organisaatioiden on pystyttävä reagoimaan nopealla tahdilla sekä si-

säisen että ulkoisen ympäristön asettamiin vaatimuksiin. Nopeasti kehittyvä IT-

yhteiskunta asettaa omat paineensa, jonka johdosta uusia toiminnanohjausjärjes-

telmiä hankitaan liiketoiminnan tueksi. Toiminnanohjausjärjestelmien käyttöönotto-

jen epäonnistumisasteet ovat suhteellisen korkeat, jopa yli 50 prosenttia (Li et al. 

2006; Aladwani 2001) Heikon muutosjohtamisen on todettu olevan keskeinen syy 

siihen, miksi uudella järjestelmällä ei saavuteta toivottuja tuloksia. Tietojärjestelmi-

en käyttöönottoprojektit nähdään tyypillisesti teknisinä muutoksina sen sijaan, että 

huomioitaisiin myös muutoksen edellyttämät sosiaaliset tekijät. Aiheen tutkimus-

kenttä kaipaa lisää käytännönläheistä tietoa ja uutta näkökulmaa ERP-projektien 

johtamisen moninaisuudesta sekä loppukäyttäjien arviointia ERP-projektien onnis-

tumisesta järjestelmän käyttöönoton jälkeen. Näistä lähtökohdista syntyi tarve tut-

kia muutosjohtamisen merkitystä sekä sen elementtejä toiminnanohjausjärjestel-
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män käyttöönotossa. Työn tavoite on antaa lisäperspektiiviä tieteelliseen keskuste-

luun muutosjohtamisen tärkeydestä erilaisissa sosioteknisissä muutoksissa, kuten 

uuden toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotossa. Työ palvelee ensisijaisesti 

tutkimuksen kohderyhmän tarpeita, mutta on myös tarkoitettu tueksi yrityksille ja 

organisaatioille edesauttamaan onnistumista monialaisen sosioteknisen muutos-

prosessin johtamisessa.  

 

Päätutkimuskysymystä tukevat alatutkimuskysymykset määriteltiin seuraavasti:  

 

 Mikä on muutosjohtamisen merkitys ERP-järjestelmän käyttöönotossa? 

 

 Mitkä muutosjohtamisen osa-alueet korostuvat ERP-järjestelmän käyttöön-

otossa? 

 

Ensimmäiseen alatutkimuskysymykseen vastattiin tutkimuksen teoreettisen osuu-

den alussa. Aluksi käsiteltiin yleisellä tasolla muutosten ja muutosprosessien dy-

namiikkaa. Tämän jälkeen teoreettiseen keskusteluun pohjautuen perusteltiin toi-

minnanohjausjärjestelmän käyttöönoton olevan muutosprosessi, jossa muutos ei 

rajoitu ainoastaan teknologiaan vaan myös organisaation sosiaaliseen rakentee-

seen. Sosioteknisen luonteen omaavassa toiminnanohjausjärjestelmän käyttöön-

otossa muutosjohtamisen tärkeys korostuu muutosprosessin aikana (mm. Doherty 

& King 2005; Lee & Lee 2004; Li et al. 2006; Clegg 2000; Kemp & Low 2008) Tut-

kimusten mukaan muutosjohtamisella mahdollistetaan uuteen järjestelmään so-

peutumista, vähennetään muutosvastarintaa sekä saadaan käyttäjät vakuutettua 

muutoksesta. Suunniteltaessa sekä toteuttaessa uuden toiminnanohjausjärjestel-

män käyttöönottoa tulisi siten huomioida kokonaisvaltaisesti liiketoiminnan tarpeet, 

konteksti, jossa järjestelmää käytetään sekä käyttäjien vaatimukset ja tarpeet. 

(Kettunen & Simons 2001, 7) Teknisestä järjestelmästä saatava hyöty kasvaa, kun 

myös muutoksen vaikuttamaan sosiaaliseen rakenteeseen jaksetaan panostaa. 

Tutkimuksen kannalta keskeistä oli havainto sosioteknisen systeemiajattelun tär-

keydestä ERP-projektin kaltaisen muutosprosessin johtamisessa. Muutosjohtami-

sen merkitystä ERP-projektissa vahvistaa tutkimuksissa ilmi tulleet korkeat projek-
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tien epäonnistumisluvut sekä havainnot, että keskeisin syy epäonnistumisiin on 

nimenomaan heikko johtaminen. 

 

Toiseen alakysymykseen haettiin vastausta muutoksen hallintaa käsittelevässä 

teoriaosuudessa. Runko onnistuneen muutoksen johtamiseen löytyi tunnetun 

muutostehtailija John P. Kotterin (1996) kahdeksanvaiheisesta mallista. Malli istu-

tettiin osaksi Lewinin (1952) kolmea muutosprosessin vaihetta soveltaen: suunnit-

telu, käyttöönotto, käyttö- ja ylläpito. Mallia syvennettiin toiminnanohjausjärjestel-

mämuutoksen luonne huomioiden tietoteknisissä muutoksissa korostetuilla muu-

tosjohtamisen elementeillä.  

 

Toiminnanohjausjärjestelmien käyttöönottoprojektin onnistumiseen ei ole yhtä ai-

noaa ohjetta, mutta aiempi teoria sekä tutkimukset huomioiden muutosjohtamisen 

osa-alueista toistuvat seuraavat elementit: muutostarpeen määrittäminen, vision 

sekä tavoitteiden määrittäminen, tiimin valinta, viestintä, koulutus, henkilöstön 

osallistaminen sekä sitouttaminen, johdon sekä projektitiimin tuki sekä muutoksen 

arviointi ja vakiinnuttaminen. Muutostarpeen sekä tavoitteiden selkeä määrittämi-

nen rakentaa pohjan onnistuneelle projektille, jolloin henkilöstön ymmärrys muu-

toksen tarpeellisuudesta sekä hyödyistä luo lähtökohtaisesti valmiimman muutos-

ympäristön. Tämän jälkeen muutosta voidaan lähteä suunnittelemaan sekä toteut-

tamaan. Edellä esitetyt muutosjohtamisen osa-alueet muodostavat vahvan syn-

teesin, jossa ne vaikuttavat yhdessä muutokseen sitoutumisessa ja siten syste-

maattinen panostus jokaiseen osa-alueeseen edesauttaa onnistumista uuden 

ERP-järjestelmän käyttöönotossa (Kuvio 18). Erityisesti tutkimuksessa esille nou-

sivat koulutus sekä henkilöstön osallistaminen ja sitouttaminen mukaan muutok-

seen. Koulutuksen merkitys on erityisen olennainen, kun teknologiaa uusitaan, 

jotta muutoksen kokonaiskapasiteetti saadaan käyttöön. Käytännönläheisyys, ajoi-

tus sekä koulutuksen suunnittelu ja toteutus kohderyhmittäin korostuivat sekä teo-

riassa että empiriassa. 
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Toiseen alatutkimuskysymykseen vastaaminen oli välttämätöntä, sillä siten saatiin 

kartoitettua ne onnistuneen muutosjohtamisen elementit, joita toiminnanohjausjär-

jestelmän onnistunut käyttöönotto edellyttää. Samalla luotiin pohja empirian ke-

räämistä varten. 

 

 

 

Kuvio 18. Muutosjohtamisen osa-alueiden muodostama synteesi 
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6.2. Hallinnolliset johtopäätökset 

 

Tutkimuksessa selvitettiin kyselylomaketta hyödyntäen kuinka Case-yrityksen 

henkilöstö kokee uuden toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönoton muutosjohta-

misen onnistuneen. Uuden ERP-järjestelmän varsinainen käyttöönotto osaksi or-

ganisaation operatiivista toimintaa tapahtui alkuvuonna 2014. Tämä tutkimus toimii 

siten onnistumisen arviointina lyhyellä tähtäimellä.  

 

Saatuja tuloksia peilattiin teoriassa esitettyyn John P. Kotterin (1996) muutosjoh-

tamisen malliin, johon haettiin aihe huomioiden tukea erilaisista tietoteknisten jär-

jestelmien muutosjohtamisen tutkimuksista (mm. Aladwani 2001; Fulla 2007; Li et 

al. 2006) Tässä luvussa esitetään tiivistetysti tulosten keskeiset havainnot sekä 

kehitysehdotukset muutosjohtamiseen jatkossa. Kyselylomakkeen tulosten perus-

teellinen tarkastelu tehtiin luvussa 5.3.  

 

Päätutkimuskysymyksenä oli: 

 

 Miten Case-yrityksen ERP-järjestelmän käyttöönotossa on onnistuttu muu-

tosjohtamisen näkökulmasta?  

 

 
ERP-järjestelmän käyttöönoton kaltainen tietotekninen muutos koskettaa organ-

isaatiota merkittävästi, mikä korostui myös tutkimuksen empiirisessä osiossa. 

Kyseessä ei ole ainoastaan tekninen muutos, jossa opetellaan käyttämään uutta 

järjestelmää organisaation liiketoiminnoissa. Muutos aiheuttaa organisaation 

tasapainotilan järkkymisen myös sosiaalisissa rakenteissa.  

 

Kokonaisuudessaan henkilöstö arvioi toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönoton 

onnistuneen tyydyttävästi. Tulos pohjautuu henkilöstön antamaan kokonaisar-

vosanaan sekä muihin kyselylomakkeella annettuihin vastauksiin. Vastausten 

välillä oli pääasiassa havaittavissa hajontaa, mutta projektitiimin toimintaan sekä 

tukeen prosessin aikana oltiin lähes yksimielisesti tyytyväisiä.  Muutoin lähes 
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kaikissa muutosjohtamisen osa-alueissa nostettiin esille kehitettävää, mikä vahvis-

taa henkilöstön kokonaisarviota tyydyttävästi onnistuneesta ERP-projektista.  

 

ERP-projektin muutosjohtamisen onnistumisesta on koottu yhteenvetona taulukko 

7, joka tiivistää järjestelmän käyttöönoton keskeiset havainnot tuoden esille onnis-

tumiset sekä kehitettävät asiat + ja − -merkeillä. Tutkijan mukaan merkittävimmät 

havainnot liittyivät henkilöstön osallistamiseen mukaan muutosprosessiin, hen-

kilöstön sitouttamiseen, koulutuksen suunnitteluun sekä johdon tukeen. Kolme 

ensin mainittua miellettiin myös henkilöstön mielestä tärkeimmiksi muutosjohtami-

sen osa-alueiksi ERP-projektissa. 
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Taulukko 7. Keskeiset havainnot Case-yrityksen ERP-projektin muutosjohtamises-
ta. 
 

Keskeiset havainnot 

 

Muutostarve ja tavoitteiden määrittäminen 

+ Muutostarve sekä tavoitteet vastaajien tiedossa 

- Muutostarve ei kuitenkaan tarpeeksi perusteltu 

- Tavoitteiden toteutumisen mittaaminen. Tavoitteet eivät ole toteutuneet vastaajien mielestä 

 

Projektitiimi ja projektitiimin tuki 

+ Projektitiimin toiminta kokonaisuudessaan onnistunut 

+ Tuen antaminen aina tarvittaessa 

 

Viestintä 

+ Projektin etenemisestä tiedotettiin eri välinein 

- Viestintä ei saavuttanut kaikkia, ei tiedetty, missä tieto on saatavilla 

- Viestinnän laatu ei käyttäjäystävällistä 

 

Henkilöstön osallistaminen 

- Järjestelmän varsinaisia loppukäyttäjiä ei osallistettu tarpeeksi järjestelmän suunnittelu- tai käyt-

töönottovaiheessa 

 

Koulutus 

+ Koulutuksia järjestettiin runsaasti 

- Koulutukset epäkäytännöllisiä 

- Koulutusten ajankohta aikainen käyttöönottoon nähden 

- Koulutuksia järjestettiin liikaa yleistasolla 

 

Henkilöstön sitouttaminen 

- Sitouttaminen vähäistä 

- Asenteet sekä muutosvastarinnan huomiotta jättäminen   

sitoutumattomuus 

- Järjestelmän tekniset ominaisuudet  sitoutumattomuus 

 

Johdon tuki 

- Johdon rooli vähäinen 

- Henkilöstön mielipiteiden huomiotta jättäminen 
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6.3. Jatkotoimenpiteet 

 

Tämä tutkimus toteutettiin suomeksi, sillä kohderyhmänä oli Suomen palvelupis-

teiden kierrätysosaston henkilökuntaa. ERP-projekti on kuitenkin osa laajempaa 

kansainvälistä hanketta, joten tutkimuksen tulokset voidaan kääntää englanniksi ja 

niitä voidaan hyödyntää muiden maiden ERP-järjestelmän käyttöönottoa suunnitel-

taessa. Huolimatta siitä, että tutkimus suoritettiin lähtökohtaisesti Case-yrityksen 

tarpeet huomioiden, voidaan tuloksia hyödyntää myös muutoin yhteiskunnallisesti. 

Tutkimustulokset antavat hyvät lähtökohdat sekä teoreettisen että empiirisen ai-

neiston pohjalta lähteä suunnittelemaan onnistunutta tuotannonohjausjärjestelmän 

käyttöönottoa johtamisen näkökulmasta. Vastaavanlaisissa projekteissa Case-

yrityksessä voidaan jatkossa panostaa enemmän taulukkoon 8 koottuihin ehdo-

tuksiin muutosprosessin johtamisessa. Kehitysehdotukset perustuvat henkilöstön 

vastauksista koottuihin havaintoihin. Ehdotuksia käydään tarkemmin läpi seuraa-

vassa kappaleessa. 

 
 
Taulukko 8. Kehitysehdotukset muutosjohtamiseen jatkossa 
 

Kehitysehdotukset 

Henkilöstön osallistaminen. Esimerkiksi järjestelmän pääkäyttäjät suunnitteluun mukaan. 

Johdon vahvempi ja avoimempi esimerkki. 

Avoin, monipuolinen ja selkokielinen viestintä. 

Henkilöstön mielipiteiden huomioiminen. 

Koulutusten suunnittelu kohderyhmittäin sekä käytännönläheisemmin.  

 

Henkilöstön osallistamista osaksi ERP-järjestelmän käyttöönoton suunnittelua tuli-

si lisätä. Erityisesti sellaiset järjestelmäkäyttäjät, jotka ovat avainasemassa käyttä-

jinä. Tällöin olisi mahdollista räätälöidä teknisiltä ominaisuuksiltaan soveltuvampi 

järjestelmä tai ennakoida valmiin järjestelmän mukanaan tuomat haasteet ja va-

rautua niihin. Myös jatkossa järjestelmän käyttöönoton jälkeen, henkilöstön asian-

tuntemusta olisi syytä hyödyntää, sillä vastaajat esittivät, että parhaimmat käytän-

teet järjestelmän käytössä tulisi saada laajemmin käyttöön organisaatiossa.  
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Henkilöstö toi esille myös, että heidän mielipiteisiin tai kritiikkiin on suhtauduttu 

välinpitämättömästi johdon toimesta. Henkilöstön mielipiteillä on kuitenkin suuri 

merkitys paitsi muutosvastarinnan minimoinnin ja muutokseen sitoutumisen suh-

teen myös järjestelmän jatkokehitystä ajatellen. Kuten aiemmin esitettiin, järjes-

telmää työssään pääasiassa käyttävät omaavat asiantuntemuksen, jota kannattaa 

hyödyntää. Heillä on käytännönläheistä näkemystä siitä, minkälaiset ominaisuudet 

järjestelmässä soveltuvat parhaiten juuri heidän työhönsä. Henkilöstön mielipitei-

den huomioiminen sekä positiivisen ja negatiivisen palautteen avoin vastaanotta-

minen voi myös vakuuttaa henkilöstön siitä, että johto seisoo muutoksen takana. 

Johdon tulisikin omalla esimerkillään saada henkilöstö vakuutettua muutoksen 

tarpeellisuudesta, tuoda muutoksen hyötyjä esille, olla avoimia myös haasteiden 

ilmaantuessa sekä ennen kaikkea olla itse sitoutunut muutokseen. 

 

Teoriassa painotettiin viestinnän merkitystä koko muutosprosessin ajan, sillä vies-

timättä jättäminen on myös viestimistä. Ellei muutosprosessista saada aika ajoin 

tietoa, voi muutosta kohtaan nousta epävarmuutta. Empiriasta saadut tulokset 

osoittivat, että viestinnässä käytettiin monipuolisia viestintäkeinoja. Kuitenkin myös 

muita viestintään liittyviä haasteita voi esiintyä, muun muassa viestinnän laatuun ja 

ymmärrettävyyteen liittyen, kuten kyselyn tulokset osoittivat. Ainoastaan se ei riitä, 

että projektista tiedotetaan runsaasti vaan tiedottamisen tulee olla avointa ja käyt-

täjäystävällistä. Tällä tarkoitetaan sitä, että lukija ymmärtää lukemaansa eikä joudu 

lukemaan ”projektikieltä”. Tulisi myös varmistaa, että jokainen henkilöstön jäsen 

tietää, mistä löytää tietoa. 

 

Koulutuksen suhteen sekä teoriassa että empiriassa korostui huomioitavana asia-

na koulutuksen käytännöllisyys. On selvää, että kun koulutus järjestetään mahdol-

lisimman käytännönläheisesti, se edistää oppimista tehokkaammin. Suurissa or-

ganisaatioissa koulutusta ei ole usein kuitenkaan mahdollista järjestää osana 

työssä oppimista. Tällöin tulisi koulutustilanteet luoda mahdollisimman hyvin käy-

tännöntyötä vastaaviksi erilaisten tapausesimerkkien turvin. On kuitenkin muistet-

tava, että käytännössä voi esiintyä aina sellaisia haasteita ja virhetilanteita, joita ei 

ole vain pystytty ennakoimaan. 
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Jatkotutkimus 

 

ERP-järjestelmien sekä -projektien tutkimuskenttä on hyvin laaja. Niin laaja, että 

pohditaan aiheen joiltakin osin jopa kyllääntyneen. Käyttöönoton onnistumista 

voidaan kuitenkin tutkia sekä arvioida useasta eri näkökulmasta. Tutkimuksissa 

voidaan keskittyä arvioimaan esimerkiksi kannattavuutta, teknisiä ominaisuuksia, 

koulutusta, resurssienkäyttöä tai vaikka riskienhallintaa. On kuitenkin syytä pohtia, 

missä vaiheessa mikäkin näkökulma tutkimukselle on kannattavin toteuttaa. 

 
Tätä tutkimusta lähdettiin tekemään vajaa vuosi ERP-järjestelmän käyttöönoton 

jälkeen, joten järjestelmän varsinaisten käyttäjien koettiin olevan avainasemassa 

arvioimaan sitä, kuinka järjestelmän käyttöönotossa on onnistuttu. Tutkimusote on 

laaja, sillä haluttiin saada mahdollisimman paljon tietoa tutkittavasta ilmiöstä. 

Tutkimuksesta olisi saanut entistä syvällisemmän, mikäli vastaajien taustatietoja 

olisi lähdetty selvittämään, sillä tuloksista oli luettavissa että eri toimipisteissä tai 

eri työntekijäryhmissä olisi vastausten välillä mahdollista hajontaa. Tässä 

tutkimuksessa haluttiin säilyttää vastaajien anonymiteetti, mutta jatkossa voitaisiin 

selvittää tarkemmin, mitä eroja toimipisteiden välillä on havaittavissa järjestelmän 

käytössä. 

 

Järjestelmän käyttöönoton onnistumista voitaisiin jatkossa tehdä pidemmällä 

tähtäimellä esimerkiksi taloudellisesta näkökulmasta tai arvioida tarkemmin jär-

jestelmän teknistä soveltuvuutta organisaation liiketoimintaprosesseihin. 

Tutkimuksen investoinnin kannattavuutta on relevanttia tutkia kuitenkin vasta sit-

ten, kun järjestelmä on ollut käytössä jo hyvän aikaa, jolloin todellisia laskelmia 

sen tuottavuudesta on saatu muodostettua. 

 

Tämän tutkimuksen ERP-järjestelmän käyttöönoton onnistumisesta Case-

yrityksessä voidaan sanoa olevan onnistumisen arviointia vasta lyhyellä 

tähtäimellä. Täysi hyöty järjestelmästä voidaan saavuttaa, kun projektille annetaan 

täysi panostus vielä itse järjestelmän käyttöönoton jälkeen. (Willis & Willis-Brown 

2002, 36) Case-yrityksessä ei siten tulisi ajatella ERP-projektin varsinaisesti päät-
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tyneen vaan ajatella pidemmällä tähtäimellä matkan kohti kehitystyötä ja inno-

vatiivisuutta vasta alkavan.  
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Hei 
 
Opiskelen Lappeenrannan teknillisen yliopiston kauppakorkeakoulussa ja osana opintojani 
teen tällä hetkellä Pro gradu – tutkielmaa ********** Oy:lle. Työni käsittelee muutosjohta-
mista uuden toiminnanohjausjärjestelmän (ERP) käyttöönotossa. Osana empiiristä tutkimus-
ta, kartoitan henkilöstön mielipidettä siitä, miten muutosjohtamisessa on onnistuttu ERP-
projektin osalta. 
 
Kysely toteutetaan Suomessa ********** Oy:n kierrätysosastolla työskenteleville palvelupis-
tepäälliköille, asiakaspäälliköille sekä assistenteille. Pyydän teitä ystävällisesti osallistumaan 
kyselyyn ja edesauttamaan osaltanne tutkimukseni edistymistä sekä antamaan organisaati-
on johdolle ja projektitiimille arvokasta tietoa ERP-projektissa onnistumisesta. Mielipiteenne 
on tärkeä. 
 
Kysely on osallistujien osalta täysin luottamuksellinen. Vastaukset käsitellään anonyymeina, 
joten yksittäisiä vastauksia ei voida liittää vastaajaan. 
 
Pyydän teitä vastaamaan kyselyyn 31.1.2015 mennessä. Kyselyyn vastaaminen tapahtuu 
sähköisesti ja se kestää noin 15 minuuttia. Annan tarvittaessa mielelläni lisätietoja tutkimuk-
seen tai kyselyyn vastaamiseen liittyen. 
 
Vastauksistanne kiittäen 
 

Teija Uotila 
teija.uotila@lut.fi 
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