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1. JOHDANTO 
 

1.1 Työn tausta 
 

Modernissa tietoyhteiskunnassa informaatiota voidaan siirtää, tallentaa ja hallita 

merkittävästi tehokkaammin informaatioteknologian avulla. Toiminnanohjaus-

järjestelmä on tärkeä osa tietoyhteiskunnan yritysten toiminnanohjausta. Järjestelmä 

integroituu osaksi liiketoimintaa, ja tietojärjestelmiä hyödyntäen voidaan hallita 

yrityksen liiketoiminnan kokonaisuutta ja sen osia. Toimiva toiminnanohjausjärjestelmä 

edesauttaa liiketoiminnan toteutusta ja tehostamista. Toiminnanohjausjärjestelmä onkin 

tärkeä osa yrityksen liiketoimintaprosessien kehittämistä ja hallintaa. 

Toiminnanohjausjärjestelmä ja yrityksen liiketoiminnan tarpeet tulee yhteensovittaa 

toimivan toiminnanohjausratkaisun saavuttamiseksi.  

 

Toiminnanohjausjärjestelmän hankinnassa kohtaavat kaksi tai useampi toimija omine 

tarpeineen. Hankinnassa onkin hyvä huomioida tarpeiden yhteensovittaminen, ja että 

järjestelmätoteutus on monipuolinen ratkaisu käytännön toteutuksineen. Tärkeä osa 

onnistunutta toteutusta on huolehtia järjestelmävalinnan, käyttöönotonoton ja 

jatkuvuuden tarpeiden täyttymisestä.   

 

Tämä diplomityö käsittelee toiminnanohjausjärjestelmän hankintaa. Työ tehdään 

elintarviketuotantoalan yrityksen tarpeisiin. Yrityksen käytössä oleva toiminnanohjaus-

järjestelmä koetaan riittämättömäksi. Yritykseen hankitaan lähitulevaisuudessa uusi 

toiminnanohjausjärjestelmä nykyisen järjestelmän tilalle. Ennen uuden järjestelmän 

hankintaa yritys haluaa selvityksen nykyisen järjestelmän ongelmista ja ongelmien 

taustoista. Tämän lisäksi yritys haluaa kirjallisen raportin uuden järjestelmähankinnan 

tueksi. Työ sisältää toimintaympäristöön tutustumisen paikan päällä itse yrityksessä. 

Diplomityön toivotaan tuovan näkemystä järjestelmähankintaan kohdeyrityksen 

lähtökohdista, sekä toimivan informaationa järjestelmätoimittajalle. 
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1.2 Tavoitteet ja rajaukset 
 

Työn päätavoitteena on selvittää kohdeyrityksen toiminnanohjauksen nykytila ja toimia 

esiselvityksenä uuden toiminnanohjausjärjestelmän hankintaan. Työssä käydään läpi 

yrityksen nykytila nykyisen toiminnanohjausjärjestelmän ollessa käytössä. Tämän 

lisäksi selvitetään, miten yrityksen tulisi toteuttaa uusi järjestelmähankinta sen nykyiset 

toimintaympäristön tarpeet huomioiden. Nykytilan kartoitus toteutetaan raportin tueksi, 

jotta toiminnanohjausjärjestelmän hankintaa voidaan tarkastella tapauskohtaisesti 

kohdeyrityksen tarpeisiin. Tavoitteena on selvittää, mitä toimenpiteitä onnistunut 

järjestelmävalinta ja käyttöönotto edellyttää toiminnanohjausta hankkivan yrityksen 

näkökulmasta. 

 

Työ on tarkoitettu esiselvitykseksi tulevaa hankintaa varten. Tämän takia työssä ei 

syvennytä varsinaiseen järjestelmätoteutukseen, jossa järjestelmävalinta on jo suoritettu. 

Strategiasuunnittelun osalta halutaan yrityksen itse tekevän työryhmätyöskentelyn 

avulla tärkeät lopulliset päätökset. Työn tavoitteena on käsitellä tärkeitä elementtejä 

strategiasuunnittelun tueksi nykytilan analyysissa.  

 

Työ on tarkoitettu esiselvitykseksi, joka antaa informaatiopohjan yritykselle 

järjestelmävalinnan toteuttamiseksi. Järjestelmävalinnan osalta ei suoriteta varsinaista 

järjestelmätoimittajavalintaa. Kilpailutettavia tarjouksia ja työryhmätyöskentelyä ei ole 

suoritettu, joten työstä puuttuu myös osa valinnan yhteydessä tehtävistä tarpeellisista 

toimenpiteistä.  Esimerkiksi budjettiin vaikuttavat saatavat tarjoukset, joten budjetin 

yrityskohtainen tarkastelu rajataan työn ulkopuolelle. Järjestelmän ylläpidon toteutus 

tapahtuu tulevaisuudessa ja sen onnistumiseen ja tarkasteluun ei tässä työssä erikseen 

syvennytä. Työstä rajataan pois tarkempi järjestelmän ylläpitoon liittyvä analysointi. 

Ylläpidon tarpeiden huomiointi liitetään osaksi järjestelmävalinnan ja käyttöönoton 

analysointia.  

 

Työstä rajataan pois myös teknisen toteutuksen ratkaisumallin tarkastelu. Tarkempi 

tekninen toteutus ja osaaminen saadaan yritykseen järjestelmätoimittajalta tai erilliseltä 

palvelutoimittajalta.  Tästä syystä työn tavoitteena on tuoda esille tekijöitä, joiden avulla 

järjestelmä toteutus ei jää järjestelmätoimittajan yksipuoliseksi ratkaisuksi. Tekniseen 
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toteutukseen mahdollisesti yhdistettävä liiketoimintaprosessien kehittämistä 

tarkastellaan yleisellä tasolla. Varsinaista yksityiskohtaista data-analyyseihin 

pohjautuvia ratkaisuvaihtoehtoja liiketoimintaprosessien uudistamisesta ei voitu 

nykyisen toiminnanohjausjärjestelmän ongelmien takia toteuttaa. Analyysia voidaan 

kuitenkin hyödyntää kehitystarpeita yleisemmin tarkasteltaessa. 

 

1.3 Työn rakenne  
 

Työ jakaantuu teoria- ja empiriaosaan. Teoriaosassa käydään läpi yleisteoriaa 

toiminnanohjauksesta. Kyseinen teoriaosuus toimii pohjana nykytilan kuvauksen 

toimintojen analysoinnille. Toinen teoriaosuus keskittyy informaatioon 

toiminnanohjausjärjestelmästä. Toiminnanohjausjärjestelmän teoriaosuus antaa 

näkemyksen siitä, millainen toiminnanohjausjärjestelmä on, ja miten järjestelmän tulisi 

toimia. Teoriaa hyödynnetään nykytilan kuvauksessa tietojärjestelmän tarkasteluun ja 

lisäksi hankinnan ratkaisumallien tukena. Työn kolmas ja laajin teoriaosuus on suoraan 

toiminnanohjausjärjestelmän hankintaan liittyvää teoriaa. 

 

Tuotannon ja toiminnanohjauksen teoria sisältää yleisteoriaa tuotannon- ja 

toiminnanohjauksesta. Tämän lisäksi teoriaosuuteen sisältyy liiketoimintaprosessien 

kehittämisen näkökulma. Liiketoimintaprosessien kehittäminen on tärkeä osa uuden 

toiminnanohjausjärjestelmän hankintaa ja kyseistä teoriaa hyödynnetään nykytilan 

analyysissa.  

 

Toiminnanohjausjärjestelmän hankinnan teoriaan sisältyy tietojärjestelmän 

käyttöönoton elinkaarimalli. Elinkaarimalliin kuuluu neljä vaihetta. Kyseiset vaiheet 

muodostavat hankinnan tarpeita käsittelevän kokonaisuuden. Elinkaarimallin pohjalta 

muodostetaan työhön kaksi erillistä teoriaosuutta: Tietojärjestelmän valinta AHP-mallin 

hierarkiaprosessia hyödyntäen sekä käyttöönotto. Käyttöönoton osio sisältää 

käyttöönoton yleistä teoriaa sekä toiminnanohjausjärjestelmän kriittisten 

menestystekijöiden tarkastelumallin. Elinkaarimallin strategiasuunnittelun teoriaa 

hyödynnetään järjestelmävalinnan ratkaisumallissa. Tietojärjestelmän kehittäminen 

huomioidaan osana järjestelmävalintaa ja käyttöönottovaihetta.  
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Empiriaosan ensimmäinen vaihe jakaantuu nykytilan analysointiin yrityksen 

liiketoimintojen ja tietojärjestelmän näkökulmasta. Nykytilan analyysissa tuodaan esiin 

näkemyksiä liiketoimintaprosessien kehittämisen tarpeista. Nykytilan analyysin jälkeen 

työhön muodostetaan nykytilan analyysin ja aiheita vastaavien teoriaosuuksien avulla 

kaksi erillistä ratkaisumallia. Ensimmäinen ratkaisumalleista on AHP-mallin 

hierarkiaprosessiin perustuva yrityskohtainen ratkaisumalli järjestelmävalinnan tueksi. 

Toinen ratkaisumalli on ERP-järjestelmän kriittisten menestystekijöiden pohjalta 

laadittava selvitys. Nykytilan kuvauksen ja kahden ratkaisumallin avulla muodostetaan 

yleiset johtopäätöksen yhteenveto-osiossa.  
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2. TUOTANNON- JA TOIMINNANOHJAUS 
 

Valmistukseen liittyvästä ohjauksesta käytetään termiä valmistuksenohjaus. Tuotannon 

tarkastelun yhteydessä käytetään termiä tuotannonohjaus. Nykypäivän toiminta-

ympäristön suunnittelun ja hallinnan näkökulmasta, riittävän kokonaisvaltainen ohjaus, 

edellyttää vieläkin laaja-alaisempaa tarkastelua. Yrityksen kokonaisvaltaisesta 

ohjauksesta puhuttaessa käytetään termiä toiminnanohjaus. Toiminnanohjaukseen 

kuuluu edellä mainitun tuotannon lisäksi muitakin toimintoja. Kyseisiä toimintoja ovat 

esimerkiksi tuotesuunnittelu, jakelu, hankinta ja myynti. (Haverila et al. 2009 s.397) 

 

Tuotanto on perinteisesti mielletty valmistukseksi. Nykyisin tuotannon käsitteeseen 

liitetään kaikki valmiin tuotteen tai palvelun edellyttämät toiminnot. Tuotannon laaja-

alaisella tarkastelulla pyritään käsittelemään tuotantoa kokonaisvaltaisesti. Riittävän 

kokonaisvaltainen analysointi on edellytys optimaalisen tuotannonhallinnan ja 

tuotantojärjestelmien kehittämisessä. Tarkastelun keskiössä ovat eri tuotantoon liittyvien 

osa-alueiden väliset vuorovaikutussuhteet. Osa-alueista hankinta, valmistus ja jakelu 

muodostavat yhdessä tuotantoketjun. Tämän lisäksi tilauskohtainen tuotekehitys on 

huomionarvoinen osa tuotantoa. Käytännön tasolla yritysten toimintaympäristöt 

toimintoineen eroavat kuitenkin merkittävästi toisistaan. Tapauskohtainen tarkastelu 

onkin olennaista, jotta tarkasteltavan yrityksen tuotannon ja toimintojen 

vuorovaikutussuhteet saadaan määriteltyä. (Haverila et al. 2009 s.351) 

 

Tuotteet voidaan jakaa vakio- ja tilaustuotteisiin, sen perusteella osallistuuko asiakas 

tilattavan tuotteen suunnitteluun ja toteutukseen. Vakiotuotteille ominaista on 

valmistusprosessin pidempiaikainen stabiilius. Tällöin asiakas ei lyhyellä aikavälillä 

vaikuta tuotteen ominaisuuksiin, vaan tuotanto perustuu olemassa oleviin 

toimintamalleihin.  Tilaustuotteet valmistetaan asiakkaan tilauksen perusteella. Mikäli 

tuote ja sen valmistus on jo etukäteen suunniteltu, asiakaskohtaisesti tilattu tuote 

luokitellaan vakiotuotteeksi. (Haverila et al. 2009 s.353) 

 

Valmistusaloitteen mukaisesti tuotanto voidaan jakaa asiakasohjautuvaan ja varasto-

ohjautuvaan tuotantoon. Vakiotuotteet ovat usein varasto-ohjautuvia. Kyseisiä tuotteita 

valmistetaan suurella volyymilla varastoon, josta asiakkaan kysyntään voidaan vastata 



8 
 

välittömästi. Elintarvikkeet ovat pääsääntöisesti vakiotuotteita.  Asiakasohjautuvat 

tuotteet ovat usein tilaustuotannon perusteella tehtäviä tuotteita. Tuotteet valmistetaan 

asiakkaan toiveiden mukaisesti, jolloin niitä ei ole mahdollista tehdä ennalta varastoon. 

Vakiotuotteitakin voidaan valmistaa asiakasohjautuvasti. Vakiotuote voidaan tehdä 

asiakastarpeen mukaisesti, mikäli toimitusaikavaatimuksiin kyetään vastaamaan. 

Toimitusaikavaatimuksiin voidaan päästä esimerkiksi pienen eräkoon ja 

puolivalmisteiden avulla. (Haverila et al. 2009 s.353-354) 

 

Toiminnanohjauksen tärkeimmät kohteet ovat: kapasiteetin optimointi, vaihto-

omaisuuden pienentäminen, toimitusvarmuudesta huolehtiminen sekä tuotannon 

läpäisyajan minimointi. Kyseisten tekijöiden optimoinnit ovat usein ristiriidassa 

keskenään. Esimerkiksi valmistuksen näkökulmasta kapasiteetti eli tuotannon 

maksimaalinen suorituskyky tarkasteltavan ajanjakson aikana, pyritään samaan 

käyttöön mahdollisimman tehokkaasti. Tämä voi kuitenkin aiheuttaa painetta vaihto-

omaisuuden kasvattamiseksi, kun tuotannon raaka-ainekäyttö ja lopputuotemäärät 

lisääntyvät. Samoin maksimaalinen kapasiteetin hyödyntäminen voi käytännön tasolla 

edellyttää tuotetarjonnan yksinkertaistamista. Tämä taas toimituskyvyn näkökulmasta 

vähentää laajemman asiakaspohjan tarpeiden tyydyttämisen mahdollisuuksia. Toisaalta 

läpäisyaikojen minimoinnilla on positiivinen vaikutus myös edellä mainittuihin 

tekijöihin. (Haverila et al. 2009 s.402–404) 

 

Läpäisyajalla tarkoitetaan toimintaketjun vaatimaa kokonaisaikaa. Läpäisyajan käsite 

jakaantuu valmistuksen läpäisyaikaan ja kokonaisläpäisyaikaan. Valmistuksen 

läpäisyaika kuvaa aikaa, joka kuluu tuotteen valmistamisen aloittamisesta tuotteen 

valmistumiseen. Kokonaisläpäisyajalla kuvataan aikaa, joka kuluu tuotteen tilauksesta 

tuotteen toimitukseen. Läpäisyaika muodostuu useasti pääosin odotusajasta, 

työvaiheiden muodostaessa vain osan läpäisyajasta. (Haverila et al. 2009 s.401–402) 

 

Vähäisemmät muutokset tuotannon olosuhteissa eri tuotteiden välillä nopeuttaa 

valmistusta. Koneiden kuormitusastetta voidaan saada nostettua suurempien erien ja 

vakiotuotannon suosimisella. Tämä lyhentää asetusaikoja ja tehostaa kapasiteetin 

käyttöä.  (Haverila et al. 2009 s.403) 
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2.1 Varastojen suunnittelu 
 

Varastotasojen määrittely on olennaisimpia osia materiaalihallintaa. Varastojen tulee 

turvata vaadittava palvelutaso. Toisaalta varastoihin sitoutuva pääoma tulisi saada 

mahdollisimman pieneksi. Varastotasojen suunnittelun apuna voi hyödyntää 

aikaisempaan menekkiin perustuvia ennusteita. Kyseinen ennustettavuus toimii 

parhaiten pitkien toimitusaikojen tuotteiden kohdalla. Lyhyen toimitusajan tuotteiden 

kohdalla varastosuunnittelu pohjautuu enemmän kokemusperäiseen varaston-

ohjaukseen. Toimitusaikojen lisäksi tilauskustannukset vaikuttavat varaston-

suunnitteluun. Isompi eräkoko voi laskea raaka-aineiden yksikkökustannuksia. 

Esimerkiksi halpoja materiaaleja saadaan tyypillisesti tilattua kustannustehokkaammin 

suurissa erissä. Myös raaka-aineiden hinnanvaihtelut on huomioitava 

varastonsuunnittelussa. Mikäli voidaan ennustaa raaka-aineen hinnan nousevan 

tulevaisuudessa, voi varastojen ennakoiva täydentäminen matalammalla hinnalla, 

osoittautua kannattavaksi. (Haverila et al. 2009 s.449–450) 

 

Kausivaihtelut voivat lisätä varastoinnin tarvetta. Varastonpitokustannukset ovat 

olennainen tekijä kausivaihteluun reagoinnin näkökulmasta. Mikäli kapasiteettiä ei 

voida kuormittaa, kasvaa kausivaihteluihin perustuva varastonpidon tarve. (Haverila et 

al. 2009 s.446)  

 

Välivarastoissa säilytetään keskeneräisiä tuotteita. Tuotannon eri osatekijät eivät 

välttämättä toimi synkronoidusti, jolloin osa tuotannon puolivalmisteista on varastoitava 

odottamaan seuraavaa työvaihetta. Lähtökohtaisesti tuotannon tehokkuuden 

lisäämiseksi, ylimääräiset välivarastot tulisi minimoida. Myös suuret eräkoot ja 

etäisyydet kasvattavat välivarastojen kokoa. Etäisyydet varastojen välillä ja huonosti 

optimoidut suuret eräkoot kasvattavat myös tuotannon läpäisyaikaa. (Haverila et al. 

2009 s.447) 

 

Laatuongelmien varastot turvaavat virheistä ja laatuongelmista muodostuvat varastot. 

On suositeltavaa ehkäistä kyseisten varastojen muodostuminen ja puuttua ensisijaisesti 

laadunvalvonnan tehostamiseen ja virheiden minimoimiseen. (Haverila et al. 2009 

s.447)  
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Tilauspisteellä tarkoitetaan varaston tilaa, jossa varaston tavaramäärää tulee täydentää. 

Tilauspisteessä tulee huomioida hankinta-aika, menekki ja varmuusvarasto. 

Ideaalitilanteessa tilauspisteessä tehtävän täydennyksen tulisi ehtiä varastoon, kun 

varastossa on määritellyn varmuusvaraston verran tavaraa. Varmuusvarasto tulee 

määrittää siten, että sillä pystytään turvaamaan toimituskyky, myös ennakoitua 

korkeammalla kysynnällä. (Sakki 2003 s.101) 

 

 

Kuva 1: Kuvasta nähdään tilauspisteen toimintamalli. Tilauspiste T kuvaa hetkeä jolloin 

uusi tilaus suoritetaan. S kuvaa saapuvan varastotäydennyksen hetkeä. Kohdassa M 

varasto on suurimmillaan saapuneen varastoerän johdosta. (Sakki 2003 s.102) 

 

2.2 Tuotteiden luokittelu 
 

Luokittelemalla tuotteita yritys voi määritellä tuotannostaan tärkeimmät tuotteet. 

Tärkeitä tuotteita voidaan ohjata näin tehokkaammin, kun niiden tarkasteluun voidaan 

kohdentaa resursseja. Toisaalta luokittelun avulla voidaan myös määrittää vähemmän 

merkittävämmät tuotteet. Esimerkiksi varastoja pienennettäessä luokittelusta on hyötyä. 

Luokittelussa tulee ottaa huomioon että numeropohjainen luokittelu ei aina itsessään 
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kerro onko tuote tuotannolle tarpeellinen vai ei. Esimerkiksi pienen myynnin tuote voi 

olla asiakassuhteiden ylläpidon kannalta tärkeä osa tuotantoa. (Ritvanen et al. 2011 

s.91-92)  

 

Tuotteita voidaan luokitella esimerkiksi ABC-analyysin avulla. ABC-analyysilla 

voidaan jaotella nimikkeet esimerkiksi niiden myynnin perusteella. Tällöin voidaan 

valita esimerkiksi että A-nimikkeet muodostuvat suurimman myynnin tuotteista, jotka 

kattavat 50 % myynnistä. B-nimikkeet muodostuvat seuraavista 30 %:sta, C-nimikkeet 

18 %:sta ja D-nimikkeet 2 %:sta. (logistiikan ja toimitusketjun hallinnan perusteet 

Ritvanen, Inkiläinen s.37). Tyypillinen tilastollinen efekti on, että A-luokan nimikkeiden 

määrä on pieni vaikka niiden vaikutukset ovat suuret. Tyypillisesti nimikemäärä kasvaa 

kohti B ja C luokkaa vaikka niiden vaikutus pienenee. (Lysons & Farrington 2016 s. 

294) 

 

2.3 Hankinta osana toiminnanohjausta 
 

Hankinta on tärkeä osa toiminnanohjausta. Hankinnan on huomioitava tilauksissaan 

toiminnanohjauksen edellytykset kustannuksiin, määrään, laatuun, jatkuvuuteen ja 

yhteensopivuuteen liittyvissä tekijöissä. Hankintatoimessa on huolehdittava, että 

hankinnoissa on riittävä jatkuvuus tilattavien materiaalien osalta. Tämä tarkoittaa 

sopimuksien ja yhteistyösuhteiden ylläpitämistä materiaalihankinnassa, sekä uusien 

tilausmahdollisuuksien ja yhteistyösuhteiden kartoittamista. Yhteistyösuhteissa 

tärkeimmät tekijät ovat palvelun laadun ja kustannustehokkuuden kehittämisessä. 

Erityisen tärkeää yhteistyösuhteiden ylläpidossa on kartoittaa yritykselle merkittävät 

materiaalitoimittajat, ja ylläpitää hyvät suhteet kyseisiin yrityksiin. Myös yrityksen 

sisäinen tiedonkulku ja kommunikaatio ovat edellytyksiä hankintatoimen 

onnistumiselle. Jotta hankintatoimi kykenee vastaamaan toiminnanohjauksen 

vaatimuksiin, informaation tulisi kulkea sujuvasti yrityksen eri osastojen välillä. Jotta 

hankinta voi tehokkaasti vastata edellä mainittuihin tarpeisiin, tulisi hankinnan tueksi 

kehittää koko yritystason laajuisia käytäntöjä ja toimintamalleja. Olennaista 

hankintatoimen onnistumiselle ovat yrityksenlaajuiset toimintamallit, joissa hankinta on 

osa kokonaisuutta. Toimintamallit mahdollistavat edellä mainittujen tarpeiden lisäksi: 

kuljetusaikojen ja -kustannusten, varastonhallinnan tehokkuuden, sekä informaation 
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tehokkaan tallentamisen toiminnanohjauksesta vastaavien henkilöiden tueksi. (Wild 

1995 s.488-489) 

 

Tarkastelemalla ostoja ja niiden taloudellista merkitystä suhteessa hankintariskiin, 

voidaan ostot jaotella neljään eri kategoriaan. Volyymiostot ovat suuren hankintamäärän 

ja pienen hankintariskin hankintoja, joiden vaikutus hankinnan kustannuksiin ovat 

merkittävät. Volyymiostojen kohdalla tulee panostaa ostopolitiikkaan.  Rutiiniostot ovat 

pienen hankintariskin ja pienen hankintamäärän hankintoja. Rutiiniostot tulisi toteuttaa 

yrityksessä mahdollisimman vähällä työllä. Strategiset ostot ovat suuren hankintariskin 

ja suuren volyymin hankintoja. Kyseisissä ostoissa tulisi varmistaa saatavuus ja kehittää 

yhteistyötä toimittajien kanssa. Kriittiset ostot ovat suuren hankintariskin ja pienen 

kokoluokan hankintoja. Kyseisissä ostoissa tärkeää on varmistaa saatavuus ja hyödyntää 

varmuusvarastoja. (Ritvanen et al. 2011 s.37) 

 

2.4 Kokonaissuunnittelu 
 

Toiminnanohjausta voidaan tarkastella peräkkäisinä hierarkkisina suunnittelutasoina.  

Tuotannonohjausprosessina toimivat tasot jakaantuvat kokonaissuunnitteluun, 

karkeasuunnitteluun ja hienosuunnitteluun. Tasojen määrä vaihtelee yrityskohtaisesti. 

Yksinkertaisemmassa tuotannossa suunnittelutasoja voi olla vähemmän. (Haverila et al. 

2009 s.409–410)  

 

Kokonaissuunnittelu on yrityksen laajimman tason suunnittelua. Kokonaissuunnittelun 

tarkoitus on laatia ja ylläpitää suunnitelmia, jotta yritystä voidaan ohjata yhtenä 

kokonaisuutena. Tällöin etenkin budjetin ja resurssitarpeen tarkastelu sekä niiden 

yhteensovittaminen ovat erityisen tärkeitä tarkastelun kohteita. Esimerkkejä kyseisen 

tason suunnittelusta ovat varastosuunnitelmat, toiminnan volyymin määrittely ja 

kapasiteettitarpeen arviointi. Kokonaissuunnitelma antaa yleisnäkemyksen tarkempien 

suunnitelmien laadintaan esimerkiksi laitehankintatarpeen, rekrytoinnin ja 

varastonpidon tarpeiden näkökulmasta.   (Haverila et al. 2009 s.411-412) 

 

Kokonaissuunnittelun näkökulmasta ennusteiden hyödyntäminen on tärkeää, koska 

tuotantoa tulee optimoida etukäteen, jotta se voi vastata menekkiin ja menekin 



13 
 

muutoksiin. Ennusteiden avulla voidaan muokata varastotasot vastaamaan odotettua 

kysyntää niin raaka-aine, kuin tuotevarastoinninkin tasolla. Elintarviketeollisuudessa on 

tyypillistä ennustaa kysyntää aikaisempaan menekkiin perustuen. Aikaisemman 

menekin hyödyntäminen toimii parhaiten suurivolyymisten tuotteiden kohdalla. 

Tehokas ja joustava tuotanto on vähemmän ennusteriippuvainen, koska se kykenee 

vastaamaan nopeammin muutostarpeisiin. (Haverila et al. 2009 s.413) 

 

Kokonaissuunnittelussa olennaista on tarkastella menekin muutoksia. 

Asiakaskysynnässä tapahtuu ennustettavissa olevia ja satunnaisia muutoksia. 

Vuodenajat voivat vaikuttaa kysyntään, jolloin puhutaan kausivaihtelusta. Satunnaiset 

asiakaskysynnän muutokset ovat puolestaan satunnaisvaihtelua. Kyseisiin 

menekinvaihteluita voidaan hallita varastoinnin, kapasiteetin tehostamisen, 

toimitusaikojen muutosten ja itse menekkiin vaikuttamalla. (Haverila et al. 2009 s.413) 

 

2.5 Karkeasuunnittelu 
 

Karkeasuunnittelulla tarkoitetaan noin 2 viikon välein tehtävää tuotannonsuunnittelua. 

Toisin kuin kokonaissuunnittelussa, joka pohjautuu ennusteisiin, karkeasuunnittelussa 

hyödynnetään voimakkaammin nykytilan tarkastelua. Esimerkiksi olemassa oleva 

tilauskanta ja varastotilanne, ovat useasti keskeisessä osassa karkeasuunnittelua. 

Karkeasuunnittelun avulla optimoidaan resurssien yleistä käyttöä, sekä tarkastellaan 

yrityksen toimituskykyä. Resurssien osalta karkeasuunnitellussa on olennaista 

suunnitella, mikä on tarkasteltavan aikajakson tuotannon resurssitarve. 

Karkeasuunnitelman avulla pyritäänkin vastaamaan valmistuksen vaatimuksiin 

resurssisuunnittelulla, ei varsinaisesti valmistusta ohjaamalla. Tuotannon edellyttämien 

resurssien käytöstä laaditaan yleissuunnitelma, joka sisältää myös arviot henkilö- kone- 

ja laitekapasiteetista. (Haverila et al. 2009 s.415-416) 
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2.6 Hienosuunnittelu 
 

Hienosuunnittelulla tarkoitetaan valmistustason suunnittelua. Suunnittelulla määritetään 

tarkemmat tuotantoerät ja tuotantoerien tarkka ajoitus. Hienosuunnittelun avulla 

voidaan esimerkiksi pyrkiä ketjuttamaan saman tuotteen valmistus sarjoittaiseksi. 

Hienosuunnitteluun sisältyy myös työvaiheiden määritys ja yksityiskohtainen 

valmistuksen resurssisuunnittelu. Hienosuunnittelun ongelmaksi voi muodostua 

tuotantoon kohdistuvat häiriöt ja muuttujat. Jotta muutoksiin voidaan reagoida 

tehokkaasti, pyritään valmistuksen hienosuunnitelma laatimaan lyhyelle aikavälille 

päivä- tai viikkokohtaisesti. (Haverila et al. 2009 s.417–418) 

 

2.7 Liiketoimintaprosessien kehittäminen ja uudelleenjärjestely 
 

Yrityksen toiminnan tehostaminen voi rajoittua toimintojen kehittämiseen eri 

yksiköissä, jossa karsitaan ylimääräisiksi luokiteltavia toimenpiteitä. Kuitenkin yritys 

voi saavuttaa laajemmalla muutosprosessilla merkittäviä parannuksia suhteessa 

yksiköittäin tehtävään tehostamiseen. Mikäli yritys kehittää toimitusketjuaan, 

tietojärjestelmiään sekä johtamisen toteutustapoja yrityksessä, puhutaan toimintoketjun 

uudelleenjärjestämisestä. Toimintoketjujen uudelleenjärjestäminen on puolen vuoden tai 

vuoden mittainen prosessi. Tällöin yritys kehittää toimintojaan eri yksiköiden välillä 

kehittäen nykyisiä liiketoimintaprosesseja. Liiketoimintaa voi kehittää myös vielä 

voimakkaammin asiakaslähtöisellä liiketoimintaprosessien muokkaamisella. (Ritvanen 

et al. 2011 s. 40–41) 
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Kuva 2: Muutostoimenpiteet esimerkkiteollisuusyrityksen osa-alueilla (Martola & 

Santala 1997 s. 30) 

 

Liiketoimintaprosessien uudelleensuunnittelulla eli Business Process Reengineering 

(BPR) tarkoitetaan yrityksen liiketoimintaprosesseille tehtäviä merkittäviä analyysiin 

pohjautuvia muutoksia. Melkein jokaiselle yritykselle voidaan löytää tarpeita 

liiketoimintaprosessien voimakkaalle muokkaamiselle.  Esimerkiksi kannattavuuden 

laskiessa ja toimialan muuttuessa on hyvä miettiä liiketoimintaprosessien 

muutostarvetta. Laajempien muutoksien lisäksi myös pienempien muutoksien tarve 

tulee huomioida. Muutosajattelu voidaan jakaa kahteen vaiheeseen: Voimakkaan 

muutoksen aikaan ja pienempien muutoksien aikaan. Liiketoimintaprosesseja ei siis 

kannata jatkuvasti muokata voimakkaasti, vaan toteuttaa muutosta sykleissä ja tehdä 

muutokset huolellisen suunnitellusti. (Martola & Santala 1997 s. 25–28) 

Vähittäiskaupassa hyödynnetään ECR:ää, joka pohjautuu tehokkaaseen loppukäyttäjän 

ostotarpeiden täyttämiseen. Mallissa on olennaista hyödyntää toimitusketjun 

toimijoiden yhteistyötä, jotta toimitusketju saadaan optimoitua raaka-ainetoimittajilta 

aina asiakkaalle asti. (Ritvanen et al. 2011 s.142) 
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Liiketoimintaprosessien uudelleensuunnittelun tavoitteet ovat:  

1. Liiketoiminnan prosessien yksinkertaistaminen  

2. Tuhlauksen poistaminen  

3. Läpimenoaikojen lyhentäminen  

4. Kaksinkertaisen työn poistaminen  

5. Kustannusten optimointi  

6. Automatisointi  

7. Tuottaa lisäarvoa yrityksen asiakkaille 

(Ritvanen et al. 2011 s.142) 
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3. TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄ 
 

Toiminnanohjausjärjestelmän merkitys on kasvanut jatkuvasti yritysten toiminnan 

ohjauksessa. Etenkin suurille ja keskisuurille yrityksille tietojärjestelmän 

hyödyntäminen on välttämätöntä. Toiminnanohjausjärjestelmistä käytetään nimitystä 

ERP-järjestelmä. Lyhenne ERP tulee sanoista Enterprise Resource Planning. Järjestelmä 

mahdollistaa yrityksen sähköisen tiedonhallinnan, ja sen avulla voidaan helpottaa 

yrityssuunnittelua ja -ohjausta. (Haverila et al. 2009 s.430) 

 

3.1 Toiminnanohjausjärjestelmän tehtävät 
 

Toimivan ERP-järjestelmän tavoite on yhdistää sähköisen tietojenkäsittelyn 

mahdollisuudet toiminnanohjauksen tarpeisiin. Tietojärjestelmään tallennettu tieto on 

mahdollista jakaa kaikille tietojärjestelmää käyttäville osapuolille. Yrityksen sisäisesti 

tämä mahdollistaa järjestelmään tallennetun tiedon hyödyntämisen välittömästi eri 

organisaation osapuolten tarpeisiin. Tieto voidaan myös saada välittömästi näkyviin 

yrityksen ulkopuolelle esimerkiksi alihankkijan tarpeisiin. (Haverila et al. 2009 s.430) 

 

       

 

KUVA 3:  Toiminnanohjauksen tietojärjestelmien tehtävät. (Haverila et al. 2009 s.430) 

 

Tietojärjestelmän tehtäviin kuuluu perustietojen säilyttäminen ja perustietoihin 

kohdistettujen muutoksien päivittäminen järjestelmässä.  Toiminnanohjausjärjestelmä 

mahdollistaa tiedonhallinnan login ylläpitämisen tiedoista. Tällöin aikaisempia 



18 
 

perustietoja ja tietojärjestelmään tehtyjä muutoksia voidaan tarkastella jälkikäteen 

järjestelmästä. Tallennetuista tiedoista voidaan myös laatia dokumentaatioita ja 

raportteja esimerkiksi kokonaissuunnittelun tarpeisiin. Toiminnanohjausjärjestelmä voi 

myös automatisoida esimerkiksi tuotantosuunnitelman laadintaa.  (Haverila et al. 2009 

s.430) 

 

 

Tarjouslaskenta 
-vanhojen tarjousten 
muokkaus 
-hinnoittelu 
-tarjouskanta 
-siirto tilaukseksi 

Tilausten käsittely 
-tilausten syöttö 
-toimitusaikojen määrittely 
-tilausvahvistukset 

Ostotoiminta 
-hankintaehdotukset 
-ostotilaukset 
-saapumisten valvonta 
-alihankintojen ohjaus 
-vuosisopimukset 

Tuotesuunnittelu, 
Tuoterakenteiden 
käsittely 
-materiaalit ja komponentit 
-työnvaiheet 

Tuotannon Suunnittelu 
-työnumeroiden avaus 
-materiaaliavaukset 
-kapasiteettivaraukset 
-hinnoittelu rakenteiden 
mukaan 

Raaka-aine- ja 
komponenttivarasto 
-saapumiset tilausten 
mukaan, investoinnit 
-materiaaliotot ja -siirrot, 
keräilydokumentit 

Jälkilaskenta 
-työkohtaisesti ja 
osastoittain 
-materiaalit ja työtunnit 
-vertailu suunnitelmiin 

Valmistuksen ohjaus 
-töiden etenemisen 
valvonta 
-töiden aloitus, työpaperit 
-valmistumisten kirjaus 
-kustannuslaskentatiedot 

Lähetys 
-Toimituspaperit 
-lähetyksen kirjaus 
-kuljetussuunnittelu 

Hallintorutiinit  
-laskutus, tilastot 
-myynti/ostoreskontra 
-kirjanpito/palkkalaskenta 

Johto 
-yhteenvetoraportit 

Perustiedot 
-asiakasrekisteri 
-toimittajarekisteri 
-ohjaustiedot 

 

Kuva 4: Toiminnanohjauksen perusrutiineja (Haverila et al. 2009 s.432) 

 

Toiminnanohjausjärjestelmän voidaan nähdä keskeisesti helpottavan ja nopeuttavan 

yrityksen tietojenkäsittelyä. Tämä mahdollistaa tehokkaamman resurssisuunnittelun, 

nopean reagoinnin tilanteisiin, toimitusten ja hankintojen kehittämisen sekä 

liiketoiminnan ja johtamisen tehostamisen. (Haverila et al. 2009 s.431.) 
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3.2 Ohjelmiston moduulien kuvauksen esimerkkinä Micosoft dynamics 
NAV 2009 

 

Vuonna 2009 käytetyimmät toiminnanohjausjärjestelmien ohjelmistotarjoajat olivat 

SAP, Oracle Applications, Infor Global Solutions, The Sage Group ja Microsoft 

dynamics. Microsoft dynamics NAV on pienille ja keskisuurille yrityksille suunniteltu 

toiminnanohjausjärjestelmä (van der Hoaven 2009 s.29,38) Osiossa tarkastellaan 

Microsoft NAV 2009 järjestelmän moduuleja esimerkkimallina, mitä ominaisuuksia 

toiminnanohjausjärjestelmä pääpiirteissään sisältää.  

 

Microsoft dynamics NAV 2009 toiminnanohjausjärjestelmä sisältää seuraavat moduulit: 

 

(1) Taloushallinto 

(2) Myynti ja markkinointi 

(3) Ostotoiminta 

(4) Varastonhallinta 

(5) Valmistus 

(6) Työ 

(7) Resurssien suunnittelu 

(8) Palvelu 

(9) Henkilöstöhallinto 

(10) Johdon tuki 

(van der Hoaven 2009 s.48–49)  . 

 

(1)Taloushallinto vastaa kirjanpidon ja toiminnanohjauksen tarpeisiin. Moduulista 

löytyy kirjanpidon yleisempi ja yksityiskohtaisempi informaatio, sekä yleisempiä 

talouden tilan hahmottamisen informaatiota, analyysipohjilla ja raporteilla. (2)Myynti ja 

markkinointi moduuli sisältää asiakastiedot, hinnoittelun, myyntitilaustyökalut sekä 

muita myynnin ja markkinoinnin käyttö- ja analyysityökaluja. (3) Ostotoiminta sisältää 

toimittajat, ostotilaustyökalut, varastotasot, hintatiedot, sekä suunnittelu ja 

analyysityökaluja hankintaosaston tarpeisiin. (4) Varastonhallinta pitää sisällään tavaran 

liikkumiseen liittyviä tietoja: Saapumistiedot, lähetystiedot, varastopaikan vaihtuminen 

ulkoisissa ja sisäisissä varastoissa, Varastomääriä voidaan tarkastella useamman eri 



20 
 

kategorian mukaisesti esimerkiksi kilogramma tai laatikko. (5) Valmistuksen moduulia 

ei hyödynnetä kaikissa yrityksissä. Moduulia voi hyödyntää kuitenkin esimerkiksi 

kapasiteetin tai tuotesuunnittelun tarpeisiin. (6) Työ-moduuli pitää sisällään 

yksityiskohtaisempia työprojekteihin liittyviä tietoja. Esimerkiksi moduuli pitää 

sisällään yksittäiseen projektiin tarvittavat materiaalit, työntekijät ja valmistuslaitteistot. 

(7) Resurssien suunnittelu keskittyy kapasiteetin optimoinnin tarpeisiin. Moduulia 

voidaan hyödyntää valmistuksen suunnitteluun. (8) Palvelu-moduuli sisältää 

palvelusopimuksiin liittyvät tekijät, esimerkiksi kunnossapidon sopimuksiin. (9) 

Henkilöstöhallinnosta löytyy henkilöihin yhdistettävät informaatiot, esimerkiksi 

työntekijöiden tiedot. (10) Johdon tuki sisältää on järjestelmän yleiseen hallintaan 

liittyviä ominaisuuksia, esimerkiksi käyttöoikeuksien hallinnan.   (van der Hoaven 2009 

s.49–50, 99–100)  

 

3.3 Toiminnanohjausjärjestelmien toimintamallit 
 

Tuoterakenteeseen sisältyy puolivalmisteet ja raaka-aineet. Tuoterakenteella kuvataan 

tuotteeseen käytettävät komponentit. Tuoterakennetta käytetään kapasiteetin 

optimoinnin ja materiaalitarvelaskennan perustietona. Tuoterakenne voidaan jakaa 

useisiin eri materiaalitasoihin. Rakenne voidaan jakaa esimerkiksi puolivalmisteisiin ja 

hierarkkisesti alemmalle tasolle puolivalmisteiden valmistamiseen vaadittaviin raaka-

aineisiin. Tuoterakennetta hyödynnetään tarvelaskennassa, jossa tarkastellaan tuotantoa 

eräkohtaisesti. Eräkohtaisen tarkastelun yhteydessä suoritetaan tuotannon eräkohtainen 

aikataulutus. Tuote-eriin käytetyt materiaalit kirjataan tietojärjestelmään 

materiaalikirjanpitona. Materiaalikirjanpidon avulla yritys pystyy laskemaan varastoissa 

olevien tuotteiden määrän. Kyseistä tuotemäärää kutsutaan varastosaldoksi. Virheetön 

varastosaldo kertoo tarkasteluhetken varaston oikean määrän. (Haverila et al. 2009 

s.433–435) 

 

Tuoterakennetta hyödynnetään myös standardikustannuslaskennassa. Kyseinen 

kustannuslaskenta hyödyntää raaka-aineiden hintoja, sekä muita arvioituja 

kustannustekijöitä. Kyseisiä kustannustekijöitä voivat olla esimerkiksi kone- ja 

työkustannukset. Osa kustannustekijöistä, joita ei voida tarkasti laskea, lisätään 

arvioituina kertoimina kustannusrakenteeseen. Standardikustannuslaskentaa käytetään 



21 
 

hinnoittelun, suunnitteluvaihtoehtojen arvioinnin ja kustannusten tarkastelussa. 

Standardikustannuslaskennan arvion suhdetta toteutuneisiin todellisiin kustannuksiin, 

voidaan hyödyntää suunnittelun apuna esimerkiksi hinnoitteluun.  (Haverila et al. 2009 

s.433–436)   

 

3.4 ERP-järjestelmän käytännön ongelmat 
 

Toiminnanohjausjärjestelmän joustamattomuus voi muodostua ongelmaksi yritykselle. 

Yrityksen toiminnot on haasteellista kartoittaa ja sovittaa yhteensopivaksi 

toiminnanohjausjärjestelmään. Kartoitus ja yhteensovittaminen ovat aikaa vievä 

prosessi. Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönoton lisäksi, myös pidempiaikainen 

käyttö tuo omat haasteensa. Pienen tai keskisuuren yrityksen toimintaympäristölle on 

tyypillistä muuttua kannattavan liiketoiminnan ehdoilla. Tällöin toiminnanohjaus-

järjestelmän tulee joustaa muutostarpeen mukaisesti. Huomionarvoista on myös tiedon 

tallentamisen tuomat haasteet yritykselle. Ohjelmistot perustuvat tiedon täsmälliseen 

kirjaukseen järjestelmään, joka voi käyttäjien näkökulmasta tuntua työläältä ja 

holhoavalta. Tämän lisäksi organisaatiotason suhtautuminen ja osaaminen ovat 

olennaisia tekijöitä parantamaan toiminnanohjausjärjestelmän tasoa. Huono yrityksen 

sisäinen tietojärjestelmäosaaminen nostaa riskiä väärien ohjelmistoratkaisuiden 

tekemisessä. Liika tietoteknisen näkökulman korostaminen saattaa jättää yritykselle 

tärkeän liiketoiminnan kehittämisen liian pieneen rooliin. Yrityksen ongelmien ja 

tarpeiden kartoitus vähentää riskiä vääriin toiminnanohjausjärjestelmäratkaisuihin. 

(Kettunen & Simons 2001, s.50–51) 
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4. TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN HANKINTA 
 
 
Toiminnanohjausjärjestelmän valinnassa, kuten muussakin yrityksen kehitys-

toiminnassa, ongelmaksi voi muodostua liian nopeiden ratkaisuiden hakeminen. 

Uudistuksen luomat muutospaineet ja yhteensopivuusongelmat edellyttävät 

pääsääntöisesti enemmän huomioita ja resursseja kuin on arvioitu. Toinen ongelma 

muodostuu liian keskittyneestä päätöksenteosta. Toiminnanohjausjärjestelmän 

käyttöönotto on luonteeltaan organisaationlaajuinen prosessi. Tämä asettaa tarpeen 

laajaan organisaationlaajuiseen strategiatyöskentelyyn. Toiminnanohjausjärjestelmä voi 

jäädä vajaaksi, mikäli päätöksenteko ja käyttöönotto rajataan vain muutamaan 

avainhenkilöön. Toiminnanohjausjärjestelmää valittaessa on huomioitava käyttäjien 

tarpeet ja valmiudet järjestelmän käyttöön. Käyttäjät tulisi ottaa osaksi 

järjestelmähanketta jo alkuvaiheessa. Työntekijöiden tulisi saada keskustella omista 

tarpeistaan ja näkemyksistään hankkeeseen liittyen. Toisaalta vuorovaikutteinen 

kommunikaatiokin on tärkeää. Yksilöiden tarpeiden selvitystä, sekä yhteistä 

kommunikaatiota ja motivointia, voidaan tukea myös ulkoisen asiantuntijuuden ja 

dokumentoinnin avulla. (Kettunen & Simons 2001 s.85) 

 

KUVA 5:  Tietojärjestelmän käyttöönoton elinkaarimalli.  Tietojärjestelmän toteutus 

jakaantuu neljään eri vaiheeseen: strategiasuunnitteluun, tietojärjestelmän suunniteluun 

ja valintaan, tietojärjestelmän käyttöönottovaiheeseen sekä tietojärjestelmän 

kehittämiseen. (Kettunen & Simons 2001 s.24) 

 

Strategiasuunnittelu on järjestelmätoteutuksen ensimmäisen vaihe. Strategisen 

suunnittelun tavoitteena on yhdistää yrityksen päivittäiset toiminnot yhdeksi 

strategiseksi kokonaisuudeksi. Tietojärjestelmähankeen strategiasuunnittelussa 
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tietojärjestelmä tuleekin sovittaa osaksi yrityksen yleistä strategiaa. (Kettunen & 

Simons 2001 s.24)  

 

 

KUVA 6:  Tietohallintostrategia (Kettunen 2002 s. 51) 

 

Tietohallintostrategiaan sisältyy tietohallinnon nykytilan kuvaus. Nykytilan kuvaukseen 

sisältyy organisaatio, resurssit, tekninen infrastruktuuri, tietohallinnon osaaminen ja 

kehitystarpeet, investoinnit ja ulkoistetut sopimukset. Tämän lisäksi tietohallinto-

strategiaan sisältyy: Tavoitteet ja tulevat muutokset, toimintasuunnitelmat, visioiden ja 

tarpeiden selvittäminen tietohallinnolle, riskianalyysi tietohallinnon riskeistä, resurssien 

kartoittaminen ja poikkeustilanteisiin varautuminen. (Kettunen 2002 s.49–50) 

 

Tietohallintostrategiaan sisältyy useita eri tekijöitä, jotka on hyvä tarkastella yrityksen 

toiminnanohjausjärjestelmän hankintaan liittyvän strategiatyöskentelyn osana. 

Tietohallinnon nykytilan kuvauksessa tulee antaa näkemys yrityksestä ja sen 

tietohallinnon tilasta. Tarkemmin nykytilan kuvauksen sisältyy kuvaus organisaatiosta, 

käytettävissä olevista resursseista, yrityksen tietoteknisestä tilasta kehitystarpeineen, 

olemassa olevista investoinneista, sekä yrityksen olemassa olevat ulkoisotetut 

sopimukset.  Nykytilan lisäksi myös tulevaisuuden tarpeet ja muutokset on hyvä 
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huomioida osaksi tietojärjestelmästrategiaa. Kysymyksiin miten asiakastarpeisiin 

voidaan vastata, ja miten liiketoimintaympäristön voidaan olettaa muuttuvan 

lähivuosina, olisi hyvä saada vastaus. Liiketoiminnan kehittämisen lisäksi tulee pohtia 

myös yleistä tietoteknistä kehitystä ja sen vaikutusta liiketoimintaympäristölle. 

Tarkastelussa tulisi myös miettiä miten tietohallinto voi vastata yrityksen 

liiketoimintaympäristön kehityksen tarpeisiin. Tietojärjestelmästrategiaan sisältyy myös 

riskianalyysi. Riskianalyysi ottaa kantaa järjestelmän toimivuuden ongelmiin ja 

tietoturvaan varautumiseen. Yrityksen tulisi laatia suunnitelmat joiden avulla se voi 

reagoida erilaisiin ongelmatilanteisiin. Tällaisia ongelmia voi olla esimerkiksi 

palvelinongelmat ja sovellusvirheet. (Kettunen & Simons 2001 s.49–50) 

 

Strategiasuunnittelun jälkeen toteutetaan vaatimusmäärittelyt, tietojärjestelmähankinnan 

suunnittelu ja järjestelmävalinta. Kyseinen vaihe sisältää hankintaprojektiin liittyvien 

järjestelmävaatimusten määrittelyn, järjestelmätoimittajien kilpailuttamisen, sekä 

järjestelmän valinnan.  (Kettunen & Simons 2001 s.24) Vaatimusmäärittelyjen avulla 

kuvataan ne tarpeet, joita yritys järjestelmältä haluaa. Kyseisten tarpeiden avulla 

järjestelmätoimittajat voivat antaa yritykselle sopivan tarjouksen yritykselle. Useasti 

kyseisten tarpeiden määrittämättömyys muodostuu ongelmaksi, kun ne ilmenevät vasta 

järjestelmän käyttöönottovaiheen yhteydessä. (Kettunen 2002 s.41) 

 

Toiminnanohjausjärjestelmän valinnassa on hyvä tarkastella hankkeesta aiheutuvia 

kustannuksia. Kustannukset muodostuvat tyypillisesti ohjelmiston lisenssimaksuista, 

palvelimen lisenssimaksuista, laitteistomaksuista, sisäisistä maksuista sekä 

palvelumaksuista. Palvelimen lisenssimaksuja muodostuu, mikäli toiminnanohjaus-

järjestelmä on osittain tai kokonaan ulkoistettu yrityksen omien laitteistojen 

ulkopuolelle. Sisäisillä maksuilla tarkoitetaan maksuja, jotka aiheutuvat yritykselle, sen 

joutuessa muokkaamaan toimintaansa järjestelmän käyttöönoton takia. Sisäisiä maksuja 

muodostuu esimerkiksi siirtämällä työvoimaa hankkeen toteutukseen. Yrityksen 

kannattaa myös huomioida, että mahdollisista datan siirron ongelmista vanhasta 

järjestelmistä uuteen voidaan veloittaa lisämaksuja. Tällöin puhutaan piilomaksuista. 

(Bradford 2008 s.72-73,74) 
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Palvelumaksut jakaantuvat käyttöönoton palvelumaksuihin ja järjestelmän ylläpidon 

palvelumaksuihin. Useissa toiminnanohjausjärjestelmähankkeissa käyttöönoton 

palvelumaksut ovat suurin edellä mainituista kustannustekijöistä. Käyttöönoton 

palvelumaksujen suuruus on vaikea ennakoida. Pienille yrityksille järjestelmä-

hankkeessa on kuitenkin tyypillisempää pieni budjetti ja nopea aikataulu. Pieni yritys 

voi päästä alle puolen vuoden käyttöönottoaikaan 58 % todennäköisemmin kuin isompi 

yli 50 miljoonan dollarin liikevaihdon omaava yritys. Tätä edesauttaa pienille yrityksille 

tyypillinen yksinkertaisempi toiminnanohjausympäristö. (Bradford 2008 s.72–73) 

 

Käyttöönottokustannusten lisäksi on huomioitava ylläpitoon liittyvät kustannukset.  

Pidempiaikaiset lisenssimaksut, mahdolliset laitteistopäivitykset ja palvelumaksut 

aiheuttavat ylläpitokustannuksia. Palvelu ja lisenssimaksujen kohdalla on erilaisia 

käytäntöjä miten kustannukset veloitetaan. Esimerkiksi lisenssipäivitysmaksut voidaan 

veloittaa uusien hinnoittelulistojen perusteella tai ne voivat pohjautua alkuperäiseen 

hankintahintaan. Yrityksillä on taipumus aliarvioida palveluiden tarve, joita järjestelmän 

ylläpitoon tarvitaan. (Bradford 2008 s.73) 

 

Täsmällistä hankinnan kustannusarviota ei voida muodostaa ennen ohjelmisto-

toimittajien tarjouksia. Kuitenkin suuntaa antavia hinta-arvioita voidaan tehdä jo ennen 

varsinaisia tarjouksia. Kyseisiä kustannusarvioita voidaan luoda tarkastelemalla 

mahdollisia aikaisempia it-hankintoja yrityksessä. Myös ulkoisen konsultin näkemystä 

voidaan hyödyntää arvioitaessa mitä järjestelmähankinnat maksavat. 

Yhteistyökumppanit omine tietojärjestelmähankintoineen ovat myös varteenotettavia 

lähteitä kustannushaarukointia suoritettaessa. Etenkin saman kokoluokan ja 

toimintaympäristön yritykset järjestelmähankintatietoineen ovat potentiaalinen tiedon 

lähde. Kyseisillä yrityksillä on realistinen näkemys kokonaiskustannuksista, 

suhteutettuna toimittajayrityksen mahdolliseen alihinnoiteltuun tarjoukseen. (Kettunen 

2002 s.78)  

 

Tietojärjestelmän käyttöönotto sisältää valitun toiminnanohjausjärjestelmän käytännön 

toteutuksen yrityksessä. Käyttöönottoon sisältyy järjestelmäparametrien luominen 

yrityksen toimintaympäristön mukaisesti, mahdolliset räätälöinnit, kouluttaminen ja 

käytön opetteleminen. Tietojärjestelmähanke ei lopu varsinaiseen käyttöönotto-
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vaiheeseen, vaan järjestelmää ja sen käyttöä tulee kehittää pitkällä aikavälillä. 

Järjestelmäpäivitykset yhdessä mahdollisten järjestelmän kehittämistarpeiden kanssa 

edellyttävät jatkuvaa ylläpito- ja kehittämistarpeiden täyttämistä. (Kettunen & Simons 

2001 s.24)  

 

4.1 AHP-mallin hierarkiaprosessi ohjelmistovalinnan tukena 
 

AHP eli analyyttinen hierarkiaprosessi on monivaiheinen päätöksentekoväline, jossa 

valituista tekijöistä muodostetaan hierarkkinen rakenne. AHP-mallin kannalta on 

olennaista hahmottaa tarkasteltava ympäristö, määrittää ongelmaan liittyvät ihmiset ja 

määrittää tekijät, joista ratkaisu muodostetaan. Hierarkkinen rakenne helpottaa tilanteen 

kokonaishahmottamista sekä mahdollistaa eri tekijöiden tarkastelun suhteessa toisiinsa. 

Hierarkkisuudella pystytään myös tarkastelemaan eri tekijöiden välisiä merkittävyyksiä. 

Hierarkiarakenteen lisäksi AHP-malliin kuuluu numeerinen vertailuanalyysi 

tarkasteltavien vaihtoehtojen välillä. (T. L. Saaty 1990 s. 9)  

 

4.1.1 Projektitiimin luominen ja ohjelmiston kartoi ttaminen 
 

Ohjelmiston kartoittamiseen kannattaa hyödyntää yrityksen päättävässä asemassa ja 

toiminnallista osista vastuussa olevia henkilöitä.  Projektitiimin luominen hankinnan 

tueksi on suotavaa, jotta päätöksen tueksi saadaan mahdollisimman laaja tietotaito. 

Päätöksenteossa kannattaa tutustua potentiaalisiin vaihtoehtoihin laajasti. Eri lähteitä, 

kuten alan lehtiä ja internetiä kannattaa hyödyntää tarkastelun ja päätöksenteon tukena. 

(C-C Wei et al. 2005, s. 49) 

 

4.1.2 Määrittele toiminnanohjausjärjestelmävalinnan perusteet 
 

Toiminnanohjausjärjestelmiä tarjotaan useaan eri tarpeeseen, ja tietyt järjestelmät voivat 

sopia paremmin yrityksen järjestelmäratkaisuksi. Ohjelmistovalinnan tueksi olisi hyvä 

luoda alustava lista järjestelmää koskevasta rahoituksesta, tavoitteista ja potentiaalisista 

ongelmista järjestelmähankintaan liittyen. (C-C Wei et al. 2005, s. 49) 
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4.1.3 Luo rakenne tavoitteista 
 

Määriteltyjen tavoitteiden alustavan tarkastelun lisäksi tulisi laatia myös 

kokonaisvaltaisempi tavoitteista muodostuva rakenne. Erityisen tärkeää olisi hyödyntää 

rakenteen perustaksi: yrityksen käytännöt, tavoitteet, liiketoiminnan ominaisuudet ja 

toimialan erityisvaatimukset. Ratkaisumallin tueksi tulisi ensin laatia 

järjestelmähankkeen strategiset tavoitteet.  Strategiset tavoitteet toimivat päämäärinä, 

joihin tietojärjestelmähankkeessa tulisi pyrkiä. Strategisia tavoitteita voidaan hyödyntää 

myös ongelmien ja ristiriitojen ilmetessä yksityiskohtaisemmassa tarkastelussa. 

Strategisten tavoitteiden laadinnassa onkin huolehdittava, että ne laaditaan 

toimintaympäristön edellytyksien mukaisesti. (C-C Wei et al. 2005, s. 49–50) 

 

Strategisen tavoitteiden pohjalta laadittavat yksityiskohtaisemmat tavoitteet ja tekijät, 

tulisi jakaa kahteen eri rakenteelliseen kategoriaan: ydintekijöihin ja sivutekijöihin. 

Ydintekijät toimivat suuntaa antavina hierarkkisina tavoitteina, joiden perusteella 

projektitiimin tulisi toimia. Hierarkiassa ylempänä ovat yleisemmän tason tekijät. 

Hierarkiassa alemmaksi siirryttäessä tavoitteet liittyvät yksityiskohtaisempiin tekijöihin. 

Ydintekijöitä voidaan määrittää kahdella eri tavalla, rakentamalla hierarkiaa ylhäältä 

alaspäin tai alhaalta ylöspäin. Esimerkiksi tarkasteltaessa toiminnanohjausjärjestelmältä 

edellytettävää tavoitetta yksityiskohtaisen ongelman ratkaisemiseksi, tulee tarkastella 

mihin laajempiin tarpeisiin kyseinen tekijä liittyy. Tarkastelun pohjalta voidaan 

muodostaa alustava hierarkkinen polku ydintekijöille. Sivutekijät toimivat kysymyksinä 

ja näkemyksinä miten johonkin haluttuun ydintavoitteeseen voidaan päästä. 

Sivutekijöiden avulla voidaan myös tarkastella miksi ydintekijä koetaan tarpeelliseksi. 

Kartoitetut sivutekijät antavatkin pohjan tarkasteluun, tarjoaako toiminnanohjaus-

järjestelmä ominaisuuksia, joilla päätavoitteisiin päästään. (C-C Wei et al. 2005, s. 51) 
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KUVA 7:  Hierarkiamallin ydintekijät (C-C Wei et al. 2005 s. 53) 
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KUVA 8:  Hierarkiamallin sivutekijät (C-C Wei et al. 2005 s. 55) 
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4.1.4 Karsi sopimattomimmat toiminnanohjausjärjestelmät 
 

Yrityksen kartoittaessa uutta toiminnanohjausjärjestelmää, saattaa erilaisia vaihtoehtoja 

järjestelmäratkaisuksi kertyä runsaasti. Projektitiimille kertyy useamman 

kokoontumisen jälkeen näkemys tärkeimmistä tekijöistä toiminnanohjausjärjestelmän 

valinnan näkökulmasta. Tärkeimmistä tekijöistä laadittua listausta, ja sivutekijöistä 

laadittua rakennetta, voidaan hyödyntää heikoimpien toiminnanohjausjärjestelmä-

vaihtoehtojen karsimiseen. Järjestelmävaihtoehdot, jotka eivät palvele yrityksen 

toimintaympäristön tarpeita saadaan karsittua ennen tarkempaa analyysia.  (C-C Wei et 

al. 2005 s. 51) 

4.2 Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto 
 

Yrityksen sisäisillä toimijoilla on erilaisia tarpeita ja näkemyksiä, miten 

toiminnanohjausjärjestelmä tulisi toteuttaa. Kyseessä voidaankin sanoa olevan 

luonteeltaan sosiaalinen prosessi, jossa erilaisten tarpeiden yhteensovittaminen tulisi 

huomioida. Sisäisten tarpeiden lisäksi toiminnanohjausjärjestelmän suunnittelussa on 

useasti mukana järjestelmän toimittaja ja sen toimintoihin erikoistunut konsultti. Tällöin 

kyseessä on myös kahden erillisen organisaation välisten toimintamallien ja näkemysten 

yhteensovittamisesta käytäntöön. (Kettunen & Simons 2001, s.21) 

 

Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotossa on tyypillistä, että uuden järjestelmän taso 

jää aluksi vanhaa järjestelmää heikommaksi. Muutos aiheuttaa haasteita uuden 

järjestelmän optimointiin ja käyttöön. Käyttäjän tulee kyetä yhdistämään järjestelmä 

työhönsä, ei ainoastaan oppia käyttämään järjestelmää. Samoin käyttäjän tulee hallita 

järjestelmässä ne tekijät, joilla oman työn tulos saadaan muiden yritysten toimijoiden 

käyttöön. Eri toimintojen ja käyttäjien välinen yhteistyö järjestelmän avulla on tärkeää 

opittavaa osaamisaluetta. Yhteistyön tarve korostuu etenkin poikkeustilanteissa ja 

kokonaisvaltaisessa oman työn kehittämisessä.  (Kettunen & Simons 2001, s.22) 
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4.2.1 Standardoitu vakio-ohjelmisto ja räätälöity projektityö 
 

Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönoton raskaudessa on merkittäviä eroja eri 

järjestelmäratkaisuiden välillä. Useasti valmisjärjestelmä on kevyempi ottaa käyttöön. 

Valmisjärjestelmä sisältää valmiit rakenteet, joiden ehdoilla yritys liittää toimintonsa 

osaksi järjestelmää. Pienimuotoiset kustomoinnit ovat mahdollisia. Kuitenkin laajempi 

kustomointi ja toiminnanohjausjärjestelmän rakentaminen yrityksen ehdoilla, edellyttää 

pidempiaikaista käyttöönottoprosessia. Tällöin puhutaan räätälöidyistä järjestelmistä. 

(Kettunen & Simons 2001 s.53)   

 

Vakiokäyttöönotossa itse järjestelmään ei tehdä mitään muutoksia. Standardoituja 

järjestelmiä voidaan kuitenkin toteuttaa myös ilman vakiokäyttöönoton mallia. Tällöin 

järjestelmän asetuksia muokkaamalla voidaan yrityskohtaisiin tarpeisiin vastata 

joustavammin. Kustomoinnissa on kyse järjestelmäkoodin muokkaamisesta tai 

lisäämisestä. Kustomisointia hyödynnetään yleensä erityislaatuisissa liiketoiminta-

prosesseissa. Kustomointi lisää käyttöönotto- ja ylläpitokustannuksia, käyttöönoton 

aikaa, ohjelmistovirheiden riskiä, sekä heikentää järjestelmän päivitettävyyttä. 

(Bradford 2008 s.90-91) 

 

Räätälöidyissä järjestelmässä yrityksen ongelmakohtiin on helpompi puuttua, 

kustomoinnin edellyttämän tarkastelun takia. Toisaalta räätälöidyn järjestelmän 

käyttöönotto on merkittävästi kustannus- ja aikaintensiivisempi vaihtoehto 

standardoituun järjestelmään verrattuna. Selkeän rajapinnan määrittäminen 

standardoidun ja räätälöidyn järjestelmän erottamiseksi on haastavaa. 

Valmisohjelmistoja voidaan kustomoida jossain määrin yrityksen tarpeisiin. Mikäli 

järjestelmää hyödynnetään toiminnoissa, jotka muistuttavat muiden yritysten toimintoja, 

on valmisohjelmiston valinta suositeltavampi vaihtoehto räätälöityyn projektityöhön 

verrattuna. (Kettunen 2002 s.38) 

 

Standardoidulla valmisohjelmistolla on vahvuuksia toiminnanohjausjärjestelmä-

ratkaisuna nopeamman käyttöönoton lisäksi. Standardoidut ohjelmistot ovat usein hyvin 

testattuja, mikä laskee virheiden määrää. Niiden tukipalvelut ovat toimivampia. 

Dokumentointi on hyvää. Palvelua kehitetään jatkuvasti, joten ongelmiin saadaan 
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päivityksiä.  (Kettunen 2002 s.38) 

4.2.2 Organisaatio järjestelmähankkeessa 
 

Toiminnanohjausjärjestelmähankkeelle ominainen laaja-alaisuus yrityksessä asettaa 

haasteen yritysjohdon toiminnalle. Koko organisaatiota koskeva muutos edellyttää 

suunnittelua ylimmältä strategiatasolta alimmalle toimintatasolle. Ylimmältä johdolta 

tämä edellyttää henkilöstön motivointia hankkeen taakse ja resurssien tehokasta 

kohdentamista. Keskijohdolla on useasti merkittävä osa yrityksen tiedosta hallussaan, 

joten kyseisten henkilöiden vaikutus on merkittävä hankkeen onnistumisessa. 

Keskijohto toimiikin avainhenkilöinä, joiden avulla voidaan tukea ja motivoida koko 

organisaation osallistuminen toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottoon ja 

kehittämiseen. (Kettunen & Simons 2001, s.70) 

 

On huomioitava, että organisaation sisälläkin on ristiriitaisia tavoitteita 

toiminnanohjausjärjestelmän toteutukseen. Muutoksen tarve ei jakaudu yrityksen sisällä 

tasaisesti ja tehtävät muutokset voivat olla ristiriidassa eri sisäisten toimijoiden välillä. 

Tämä asettaa haasteita kartoittaa, mitä yritys tietojärjestelmältä haluaa. Monimutkaisuus 

korostuu myös hankkeen edetessä, jolloin käyttäjien tarpeet saattavat muuttua. Tämä 

asettaa haasteita kaikkia yrityksen sisäisiä toimijoita palvelevan toiminnanohjaus-

järjestelmän löytämisessä. Yhteisten tavoitteiden puutteet voivat korostua entisestään, 

kun ulkoinen toimija myy tuotettaan ja antaa liian optimistisen kuvan ratkaisujen 

saavuttamisesta. (Kettunen & Simons 2001, s.84) 

 

4.2.3 ERP järjestelmän toteutuksen kriittiset menestystekijät 
 

Toiminnanohjausjärjestelmän toteutuksen näkökulmasta voidaan löytää useita tärkeitä 

osa-alueita, joiden huomioiminen ja ratkaiseminen edesauttavat toiminnanohjaus-

järjestelmähankkeen onnistumista. Kyseisistä osa-alueista käytetään termiä kriittiset 

menestystekijät. Toiminnanohjausjärjestelmän toteutus sisältää erilaisia ympäristöjä ja 

toteutustapoja. Kriittiset menestystekijät jakaantuvat osittain tapauskohtaisesti, 

tutkimuksen ja tutkimuksen näkökulman perusteella. Sherry Finney ja Martin Corbett 

(2007 s. 340) kokoavat omassa tutkimuksessaan eri kriittiset menestystekijät 

järjestykseen niiden esiintyvyyden perusteella useasta eri tutkimuksesta. Kyseisiä 
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tekijöitä hyödynnetään toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönoton ja valinnan tukena.  

 

 

 

KUVA 9:  Sherry Finney ja Martin Corbett (2007 s. 340) tutkimuksen perusteella 

kirjallisuudessa useimmin esiintyviä toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönoton 

kriittisiä menestystekijöitä.  

 

Tavoitteiden ja aikataulun määritys 

 

It-projekti tulisi aloittaa tavoitteiden määrittämisestä ja pohdinnalla siitä, miten 

tavoitteisiin päästään. Selkeiden tavoitteiden määrittäminen ennalta on haastavaa, koska 

hankeen toteutusta on vaikea ennustaa tapauskohtaisesti. (Akkermans & van Helden 

2002. s.36). Tavoitteet tulisi selkeyttää, jotta ne ovat tarkkoja ja toimivia. Tavoitteet 

toimivat pääsuuntauksina projektin toteuttamiseen. Tärkeä osa tavoitteiden laadintaa on 

miettiä hankkeen laajuutta, aikataulua ja kustannuksia. (Somners & Nelson 2001, s.5) 

 

Aikataulun määrittäminen asettaa omat haasteensa toiminnanohjausjärjestelmän 

toteutukseen. Lyhyt aikataulu mahdollistaa järjestelmän nopean hyödyntämisen ja 

normaaleihin työtehtäviin keskittymiseen. Toisaalta nopea käyttöönotto lisää riskiä 

laajojen ja pitkäkestoisten ongelmien muodostumiselle. Voidaankin sanoa, että nopea 

käyttöönotto saattaa olla hyvä ratkaisu liiketoiminnalle, mutta hätäinen ratkaisu ei. 

(Davenport, 1998 s. 10). 
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Ylimmän johdon tuki 

 

Ylimmän johdon tuki on välttämätön järjestelmähankkeen onnistumiselle. Onnistunut 

toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto edellyttää vahvaa johtamista ja johdon 

sitoutumista. Ylimmän johdon merkitys on suuri liiketoimintaprosessien 

uudelleenorganisoinnissa. Ylimmän johdon tulisi omata riittävä määrä tietotaitoa 

hankkeen onnistumiseksi, ja sen tukena tulisi olla työryhmä toiminnanohjaus-

järjestelmähankkeen käyttöönottoon. Parhaimmillaan tietotaito voi keskittyä yhden 

henkilön laaja-alaiseen osaamiseen. Tällöin parhaimmillaan kyseessä on 

kokonaisvaltainen osaaja, hankkeen tukija ja suojelija. (Umble et al. 2003, s. 245)  

 

Johdon tulee tiedottaa yrityksen sisäisesti ja ulkoisesti järjestelmähankkeen 

ensisijaisesta tärkeydestä. Sisäisessä tiedottamisessa tulisi varmistaa riittävä 

kommunikaatio työntekijöille. Työntekijöiden tulisi tietää miten järjestelmähanke 

käytännössä vaikuttaa yrityksen toimintaan. (Fui-Hoon et al. 2001, s. 291) Myös 

resurssien kohdistaminen tietojärjestelmähankkeelle on tärkeä johdon vastuulla oleva 

tehtävä. (Holland et al. 1999 s.276) (Fui-Hoon et al. 2001, s. 291) 

 

Ylimmän johdon tulisi hahmottaa ohjelmistohankkeen mahdollisuudet ja rajoitukset. 

Johdon tulisi määrittää myös järkevät tavoitteet ohjelmistolle. Hankkeen 

epäonnistumisen riski kasvaa, mikäli ylin johto antaa projektin kehittymisen tarkastelun 

vain it-henkilöiden vastuulle. (Somners & Nelson 2001 s.2) 

 
 

Työryhmä toiminnanohjausjärjestelmän toteuttamiseen 

 

Toiminnanohjausjärjestelmän toteutuksen kannalta on tärkeää saada muodostettua 

mahdollisimman laadukas työryhmä järjestelmähankkeen toteuttamiseen. Ryhmään 

tulee koota parhaimmat osaajat järjestelmää hankkivasta yrityksestä. (Buckhout et al. 

1999) (Fui-Hoon et al. 2001, s.289) Kyseiset avainhenkilöt muodostavat työryhmän 

yhdessä järjestelmätoimittajan osaajien, ja erillisten konsulttien kanssa. Työryhmän 

johtoon tulee valita liiketoiminnoista vastaava henkilö, jotta työryhmää johdetaan 

liiketoiminnan edellytyksien lähtökohdista. Työryhmän osaaminen tulee muodostua 
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yrityksen liiketoiminnan tuntemisesta ja tietojärjestelmän teknisestä osaamisesta. 

Liiketoiminnan tarpeiden ja teknisen toteutuksen onnistunut yhdistäminen on 

järjestelmähankkeen perusedellytyksiä. (Sumner 1999 s.300) (Fui-Hoon et al. 2001, 

s.289) 

 

Tehokkaan järjestelmähankkeen näkökulmasta avainhenkilöiden lisääntyvä työmäärä 

tulee kohtuullistaa. Järjestelmähankkeen vaatimaa työmäärän lisäystä tulee 

kompensoida keventämällä normaalia työnkuvaa. Mahdollisimman tehokkaan 

toteutuksen näkökulmasta avainhenkilöiden tulee keskittyä vain järjestelmähankkeen 

toteuttamiseen.  (Fui-Hoon et al. 2001, s.289) 

 

Tiedon jakaminen työryhmän sisällä, etenkin järjestelmähankkijan ja toteuttajan välillä 

on erityisen tärkeää.  Yhteistyön tueksi laaditaan säännölliseksi aikataulutetut 

tapaamiset. Kannustinpalkkiot ja riskienjakamissopimukset tehostavat yhteistyötä ja 

yhteisten päämäärien löytämistä. (Fui-Hoon et al. 2001, s.289) 

 

Työryhmän optimaalinen koko on tärkeä osa projektitiimin onnistumista. Suurien 

työryhmien hallinta on haastavaa ja niiden työskentely on hitaampaa. Mikäli työryhmä 

ei ole tiivis, lisää se riskiä, että kaikki osallistujat eivät ole riittävän intensiivisesti 

mukana ryhmätyöskentelyssä. (Bradford 2008 s.78) 

 

Muutoksen hallinta ja liiketoimintaprosessien sopeuttaminen ohjelmiston 

tarpeisiin 

 

Organisaation toiminnot eivät ole aina yhteensopivia toiminnanohjausjärjestelmän 

rakenteen, työkalujen ja ohjelmiston tarjoaman informaation kanssa. Yrityksen strategia, 

organisaatiorakenne ja toimintakulttuuri tulee sopeuttaa toiminnanohjausjärjestelmään 

sopivaksi. Joustavakin toiminnanohjausjärjestelmä edellyttää yritystoiminnan 

sopeuttamista järjestelmään yhteensopivaksi. Joissain tapauksissa yrityksen on 

muutettava tärkeimpiäkin yritystoimintansa toimintamalleja järjestelmään 

sopeutuakseen. Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto nähdäänkin valitettavan 

usein vain teknisenä haasteena yritykselle. ERP-järjestelmän käyttöönotto voidaan 

kuitenkin nähdä ennemminkin yritystoiminnan kokonaisvaltaisena 
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kehittämistoimenpiteenä, ei pelkästään tietoteknisen järjestelmän käyttöönottona. 

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

 

Käyttäjät tulee saada hyväksymään käyttöönotto yrityksessä ja luoda positiivinen 

ilmapiiri työntekijöiden keskuuteen. Työntekijöille on perusteltava, miksi uusi 

toiminnanohjausjärjestelmä koetaan välttämättömäksi. Yrityksen tärkeimpien 

mielipidevaikuttajien hyväksyntä hankkeen toteutukseen on olennaista. Projektitiimin 

vetäjän tuleekin olla myötävaikuttamassa hanketta tukevassa tiedotuksessa. (Finney & 

Corbett 2007 s. 340) 

 

Toiminnanohjausjärjestelmän tehokkaalle käytölle on tyypillistä kehitystyön jatkuminen 

myös suunnitteluvaiheen jälkeen. Toisin sanoen suunnittelu jatkuu myös käyttöönoton 

jälkeen, ja suunnittelun tarve korostuu etenkin järjestelmän käyttöönoton alkupuolella. 

Kehitystyö onkin tärkeä osa toiminnanohjausjärjestelmän käyttöä. Kehitystyön avulla 

yrityksen toiminnan kehittäminen ja muutokset saadaan huomioitua osaksi 

toiminnanohjausjärjestelmää. Ajoittain laajemmat yrityksen sisäiset muutokset 

aiheuttavat merkittävää muutospainetta myös toiminnanohjausjärjestelmään. Kyseiset 

muutokset saattavat viedä järjestelmän tasoa hetkellisesti alaspäin. Tällöin uudet 

ratkaisut ja vanhojen järjestelmätoimintojen mukauttaminen ovat avainasemassa 

järjestelmätason nostamisessa. (Kettunen & Simons 2001 s.22–23) 

 

Järjestelmän käyttöönoton tueksi tulisi laatia työkaluja käyttöönoton onnistumisen 

mittaamiseen. Työkalujen tulisi mitata järjestelmän toimintakykyä, sekä yrityksen ja 

työntekijöiden toimintaa. Kyseisiä mittareita voidaan muodostaa esimerkiksi 

tarkastelemalla varastonpidon tehokkuutta toimitusaikojen ja varaston kiertonopeuden 

avulla. (Umble et al. 2003, s.246) 

 

Ohjelmiston kehittäminen testaaminen ja ongelmanratkaisu 

 

Ohjelmiston kehittäminen, testaus ja ongelmien selvittäminen yrityskohtaisesti ovat 

olennainen osa onnistunutta ERP-hanketta. Toiminnanohjausjärjestelmän 

ohjelmistoarkkitehtuuriin perehtyminen ja käytännön ratkaisuiden huolellinen 

suunnittelu, vähentävät käyttöönottovaiheen ongelmia. Käyttöönottovaiheen ongelmien 
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etsinnässä ja ratkaisussa avainasemassa ovat nopea reagointi ongelmiin, kärsivällisyys 

ja määrätietoisuus. Toiminnanohjausjärjestelmään tehtävät muutokset lisäävät virheiden 

todennäköisyyttä ja heikentävät yhteensopivuutta ohjelmistopäivityksiin. (Fui-Hoon et 

al. 2001, s.294) 

 

ERP-järjestelmän asetusten määrittäminen on kompromissien tekemistä. Yritysten 

käytäntöjen ja ohjelmiston toimintojen yhteensovittaminen on haasteellista. Eräs 

lähestymistapa ohjelmiston asetusten määrittämiseen on modulaarisuuden tarkastelu. 

ERP-järjestelmät ovat pääosin modulaarisia. Osa moduuleista tulee lähes kaikkien 

yritysten käyttöön. Toisaalta järjestelmässä on moduuleita, joiden käyttö on 

harvinaisempaa. Joskus yritys ei tarvitse jotain moduulia lainkaan, toiminto voi olla 

järjestelmän ulkopuolella esimerkiksi erillisellä ohjelmistolla. Mitä useampi moduuli 

järjestelmästä hyödynnetään yritystoimintaan, sitä suurempia integrointietuja voidaan 

saavuttaa. Toisaalta tämä lisää kustannuksia, riskejä ja muutostarvetta. (Davenport, 1998 

s.5) 

 

Toinen tapa järjestelmän asetusten määrittämiseen ovat asetustaulukot. Taulukoiden 

avulla voidaan määritellä, halutaanko esimerkiksi tuottoja tarkastella tuotteen, 

tuotantolinjan vai jakelulinjan perusteella. SAP-järjestelmässä on esimerkiksi yli 3000 

asetustaulukkoa. Taulukoiden läpikäynti saattaa olla aikaa vievä prosessi. Vaikka 

taulukot ja moduulit antavat mahdollisuuden järjestelmän räätälöintiin, ovat niiden 

tarjoamat mahdollisuudet rajattuja. Mikäli yrityksen toimintatavat ovat erikoisia, on 

todennäköistä, että järjestelmä ei tue olemassa olevia toimintatapoja. Mikäli järjestelmä 

ei tue suoraan yrityksen toimintamallia, tulee järjestelmän koodia muokata tai 

vaihtoehtoisesti liittää toiminto erillisellä rajapinnalla järjestelmään. Esimerkkinä 

mahdollisesta yhteensopivuusongelmasta on yritys, jonka toimintamalleihin kuului 

tarkastella tuottoja sekä tuotteen, että maantieteellisen jaottelun perusteella. Kyseisessä 

tapauksessa valittu järjestelmä mahdollisti tarkastelun vain jommastakummasta 

lähtökohdasta. (Davenport, 1998 s.5) 
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Kouluttaminen ja töiden uudelleenjärjestely  

 

Ohjelmiston käyttäjät tulee kouluttaa toiminnanohjausjärjestelmän käyttöön. 

Järjestelmän käytön koulutus jakautuu teoreettiseen opettamiseen ja käytännön 

oppimiseen. Kouluttamisen avulla käyttäjät saadaan hyödyntämään järjestelmää 

optimaalisella tavalla. Mikäli käyttäjiä ei ole huolellisesti perehdytetty järjestelmän 

toimintoihin, voi järjestelmän käyttöön muodostua ei toivottuja toimintamalleja. Mikäli 

käyttäjät itse keksivät käyttötavat järjestelmään, jää järjestelmän hyödyntäminen 

puutteelliseksi. (Umble et al. 2003, s.246) 

 

Järjestelmän käytön perehdytys tulisi aloittaa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. 

Suositeltavaa on aloittaa koulutus järjestelmänkäyttöön jo ennen varsinaista ohjelmiston 

käyttöönottoa yrityksessä. Kuitenkin käyttöönoton aikaiseen ja jälkeiseen 

koulutukseenkin tulisi panostaa. Järjestelmän käytön oppiminen jatkuu alkukoulutuksen 

lisäksi myös varsinaisen työssä hyödynnettävän käytön yhteydessä. Tämän takia 

järjestelmäkoulutuksesta vastaavan henkilön tulisi valvoa ja ylläpitää kontakteja 

järjestelmää käyttäviin henkilöihin. Näin käyttäjiä voidaan opastaa käytössä ja ratkaista 

käytön yhteydessä ilmenneitä ongelmia. Myös erillinen suunniteltu lisäkoulutus 

käyttöönottovaiheen jälkeen säännöllisten tapaamisten muodossa, lisää ohjelmiston 

käytön tehokkuutta. (Umble et al. 2003, s.246) 

 

Johtajilla on tapana aliarvioida koulutustarve ja -määrä toiminnanohjaus-

järjestelmähankkeen yhteydessä. Koulutus tulisi liittää osaksi toiminnan-

ohjausjärjestelmähankkeen budjettia. 10–15 prosentin osuus järjestelmähankkeen 

kokonaisbudjetista koulutukseen tuo arvioilta noin 80 prosenttia 

onnistumismahdollisuuden hankkeen toteutukseen.  (Umble et al. 2003, s.246). 

Aikataulullisesti ERP-järjestelmäprojektissa järjestelmän käytön oppiminen kestää 

tyypillisesti puoli vuotta. (Somners & Nelson 2001, s.3) 
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Yhteistyö ulkoisen järjestelmätoteuttajan kanssa 

 

Kokonaisvaltaisena projektina yrityksen ei kannata ulkoistaa koko järjestelmähankeen 

toteutustaan. Toisaalta osaava järjestelmätoimittaja pystyy etenkin IT-osaamisellaan 

tuomaan lisäarvoa toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottoon. (Akkermans & van 

Helden 2002, s. 37)  

 

Ulkoinen järjestelmätoimittajan ja yrityksen välinen yhteistyö on merkittävässä osassa 

onnistunutta toiminnanohjausjärjestelmähanketta. Tilaajan ja toimittajan välisen 

yhteistyön tarpeet eivät välttämättä kohtaa todellisuudessa. Tietojärjestelmätoimittajille 

on tyypillistä saada tuote myytyä mahdollisimman kustannustehokkaasti. Tämä voi 

tarkoittaa standardoitua järjestelmää, jonka ylläpitoon liittyvät tekijät halutaan 

minimoida. Tilanne saattaa muodostua ongelmalliseksi tilaajalle, kun riittävää yrityksen 

sisäistä ohjelmiston käytön osaamista ei löydy. Pk-yrityksillä on tyypillisesti myös tarve 

ohjelmiston tietynasteiseen räätälöintiin. Räätälöinti lisää käyttöönoton kustannuksia ja 

tämän johdosta voi olla välttämätöntä tyytyä standardimalliin. Tämän ratkaisumallin 

ongelmat voivat kasaantua tilaajayrityksen selvitettäviksi ja maksettaviksi. Riittävän 

asiantuntijapalveluiden turvaaminen, niin käyttöönotossa kuin järjestelmän 

ylläpidossakin, on tärkeä osa järjestelmän hankintaa.   (Kettunen & Simons 2001, s.84-

85) 
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5. YRITYKSEN TOMINTOJEN KUVAUS  
 
 

Kohdeyrityksellä on pitkäaikainen historia yritystoiminnasta. Nykyisin kohdeyritys 

toimii elintarviketeollisuuden yrityksenä. Kyseessä on pk-yritys. Yrityksellä on oman 

tuotannon lisäksi välitystuotekauppaa. Tuotannossa panostetaan omassa 

kilpailuympäristössään laadukkaisiin tuotteisiin. Nykyinen tavoite on karsia tuotannosta 

ylimääräiset tappiota tekevät tuotteet. Yrityksen tavoitteena on tehostaa ja keskittää 

varastointiaan, sekä karsia ulkoisia varastonpitokustannuksia merkittävästi.  

 

 

 

 

 
Kuva 10: Kohdeyrityksen organisaatiokaavio ja avainhenkilöt. Organisaatiokaavioon 

on merkitty potentiaaliset avainhenkilöt projektitiimin. 
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5.1 Asiakkaat ja myynti 
 

Kohdeyrityksen asiakaskunta muodostuu, kaupoista, pienemmistä toimijoista ja 

elintarviketeollisuudesta. Tärkeimmät asiakkaat muodostuvat keskusliikkeistä. Suuret 

toimijat tilaavat tuotteensa sopimusperusteisesti hinnoiteltuna. Pienemmiltä toimijoilta 

tilauksia voi tulla viikkojen tai kuukausien välein. Sopimusten ulkopuolisten asiakkaille 

on oma hinnoittelumalli. Myynnin yhteydessä tarkastetaan varastosaldot 

tietojärjestelmästä, joiden perusteella asiakkaalle voidaan antaa informaatiota tuotteen 

saatavuudesta. 

 

Myyjät hoitavat myyntiä puhelimitse, sähköisesti ja asiakastapaamisten muodossa. 

Toimitusjohtaja vastaa tärkeimpien asiakassuhteiden hoidosta ja isompien sopimusten 

hallinnasta. Sihteerit vastaavat osasta myynnin hallinnollisista tehtävistä, kuten 

laskutuksesta. Yrityksen taloushallinnon tukena toimii kirjanpitoyritys, jolle on 

ulkoistettu taloushallinnon tehtäviä 
 

5.2 Valmistettavat tuotteet 
 

 

Yrityksen tuotteet muodostuvat oman valmistuksen tuotteista sekä välitystuotteista. 

Yritys voidaan kokonaismyynniltään luokitella pk-yritykseksi.  Jatkossa myynnin 

oletetaan laskevan välitystuotekauppaa koskevien supistamistoimenpiteiden takia.   

 

Liiketoimintaprosessien tehostamisen kannalta on hyvä luokitella yrityksen tuotteet, 

jotta tiedetään mitkä tuotteet ovat tärkeitä yrityksen myynnin volyymille. Ongelman 

luokittelussa muodostaa tietojärjestelmän aiheuttamat puutteet luotettavan tiedon 

saannissa. Kuitenkin suuntaa antavan luokittelun voi yrityksessä nykyiselläänkin 

toteuttaa. Taulukoissa olevien tuote- ja tuoteryhmäkoodien avulla voidaan tarkemmat 

tuotetiedot tarkastaa tietojärjestelmästä. Tuotannosta noin 95 % on varasto-ohjautuvaa 

ja 5 % tilausohjautuvaa. Etenkin tuotannon volyymituotteet ovat vakiotuotteita, joiden 

hinnoittelu on hyvin säädeltyä. Toisaalta tehtäessä tuotteita lopputuotevarastoon on 

huomioitava elintarvikkeiden päiväyksiin liittyvät tekijät ja varastonpitokustannukset. 
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Taulukko 1: Taulukossa on nähtävissä valmistettavien tuotteiden tuoteryhmät ja niiden 

vuoden 2015 kokonaismyynnin jakautuminen eri tuoteryhmien välillä. 

 

400 Valmistettavat tuotteet 
Osuus 

kokonaismyynnistä 
4100 Tuoteryhmä X 71,1 % 

4210 Tuoteryhmä Y 12,0 % 

4300 Tuoteryhmä Z 5,6 % 

4440 Tuoteryhmä I 4,5 % 

4500 Tuoteryhmä J 4,0 % 

4690 Pienemmän myynnin tuotteet 0,7 % 

4700 Pienemmän myynnin tuotteet 0,6 % 

4880 Pienemmän myynnin tuotteet 0,5 % 

4900 Pienemmän myynnin tuotteet 0,4 % 

4940 Pienemmän myynnin tuotteet 0,3 % 

4980 Pienemmän myynnin tuotteet 0,2 % 

4990 Pienemmän myynnin tuotteet 0,2 % 

 

         

Vuonna 2015 tuotannossa valmistettiin satoja erilaista myytäviä tuotteita. 

Päätuoteryhmää X valmistettiin 30 erilaista lopputuotetta ja niiden kokonaismyynti oli 

noin 70 % kaikesta tuotannon myynnistä. Tuoteryhmä X muodostaa suurimman osan 

valmistettavasta tuotannosta. Kolme keskusliikkeen tuotekokonaisuutta kattaa 90,6 % 

X:n vuosimyynnistä ja 60,4 % kaikkien valmistettavien tuotteiden vuosimyynnistä. 

Volyymituotteet ovat tärkeä osa tuotantoa ja 50 prosenttia yrityksen suuntaa antavista 

katteista muodostuu 11 suurimman myynnin tuotteista. Päätuotteita X tehdään myös 

pienten erien tuotteina. Pieni osa tuotteista on asiakasohjautuvia. 

 

Liiketoimintaprosessien optimoinnin kannalta J-tuoteryhmän tuotteet nousivat esille. 

Tuoteryhmän tuotantomäärät ovat pieniä, mutta tuotekohtaiset katteet korkeita. 

Tuoteryhmän katteissa on kuitenkin suurta vaihtelua tuotteiden välillä. Tuoteryhmässä 

on mahdollisuus karsia ylimääräisiä tuotteita ja vapauttaa varastotilaa sekä varastoihin 

sitoutuvaa pääomaa. Kyseisessä tuoteryhmässä on runsaasti pienen myynnin tuotteita. 

Raaka-aineet tuoteryhmässä vievät merkittävästi varastotilaa. Myös tilauserät ovat 

suuria ja osa raaka-aineista vanhenee. Kyseisessä tuoteryhmässä onkin merkittävä 

mahdollisuus varastojen optimointiin. Myynnin volyymin ja katteeseen perustuvan 
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tarkastelun lisäksi on erikseen määritettävä asiakassuhteille tärkeät ja puolivalmisteina 

hyödynnettävät tuotteet. 

 

ABC-jaottelun avulla voidaan luokitella yrityksen tuotteita ja myynnin jakautumista 

myös tuoteryhmien tarkemmissa tuotekategorioissa. A tuotteiksi luokitellut 5 % 

tuotteista muodostaa 58 % oman tuotannon verottomasta myynnistä.  B tuotteet kattavat 

15 % tuotteista ja niiden osuus myynnistä on 31 %. C tuotteita on eri tuotteina 80 % ja 

osuus myynnistä on 12 %.  

 

5.3 Välitystuotteet 
 

Yrityksen välitystuotteita ollaan karsimassa merkittävästi. Erilaisten tuotteiden määrää 

ollaan pienentämässä ja yrityksen on tarkoitus luokitella tärkeimmät välitystuotteet, 

jotka säilytetään osana toimintaa. Välitystuotteiden ulkoinen varastointi koetaan 

kannattamattomaksi varastonpitokustannusten takia. Välitystuotteita on aikaisemmin 

varastoitu liikaa pienen myynnin tuotteiden osalta ja tuotteiden osalta on ollut hävikkiä. 

Välitystuotteiden myynnin osuus on ollut noin 40 % kokonaismyynnistä.  

 

Taulukko 2: Vuoden 2015 myynnin katteiden perusteella laaditussa taulukossa on 

havaittavissa, eri välitystuotteiden prosentuaalinen jakautuminen ABC-ryhmissä. 

Katteiden muodostamisessa on ongelma epäselvien kustannusrakenteiden takia. 

Taulukosta havaitaan että välitystuotteissa on pienemmän myynnin tuotteita runsaasti.  

 

  Osuus katteesta Osuus eri tuotteista 
A 51 % 5,0 % 
B 31 % 17,1 % 
C 18 % 77,9 % 
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5.4 Raaka-aineet 
 

Pääraaka-aineet tuodaan ulkoisesta varastosta tuotantoon ja ne puretaan niille erikseen 

varatulla purkupaikalla tuotannon tiloissa. Raaka-aineet punnitaan niille varatussa 

tilassa tuotannossa. Raaka-aineen varastointi jakaantuu kolmeen varastosijaintiin: 

Ulkoiseen varastoon X ja ulkoiseen varastoon Y, sekä sisäisiin varastoihin. Ulkoisessa 

varastossa X säilytetään perusraaka-aineita. Ulkoisesta varastosta Y raaka-aineiden 

säilytys lopetetaan. Toistaiseksi varastossa on jäljellä vielä pakkausmateriaaleja. Raaka-

ainevarastot muodostuvat valmistuksessa käytettävistä raaka-aineista, ja 

pakkausmateriaaleista. Sisäisten varastolaajennusten johdosta varaston arvo tulee 

kasvamaan merkittävästi. 

 

5.5 Valmistuksen kuvaus 
 

 

Yrityksen tuotantolaitteistot muodostuvat tietokoneavusteisista laitteistoista, 

manuaalisista laitteistoista ja tuotekehityslaitteistosta. Suurin osa tuotannon 

perustuotteista valmistetaan tietokoneavusteisesti. Tuotannossa on myös tuotantoa 

tukevia toimenpiteitä. Tärkeimmät niistä ovat: Pakkaus, sekoitus, raaka-aineiden 

käsittely, tilojen, sekä välineiden ja laitteistojen pesu. Lisäksi laadunvalvonta tarkastaa 

valmistetun ja pakatun tuotteen laadun tutkimalla koenäytteen valmistetusta tuote-

erästä. Tämän aikaa tuote on varastoituna karanteenissa. 

 
Perusprosessi jakaantuu normaaliin ja erikoisvalmistusprosessiin. Normaalissa 

prosessissa on viisi eri päävaihetta. 1. Raaka-aineiden punnitus ja viimeistely, 2. Raaka-

aineiden lisäys valmistusohjeen mukaisesti, 3. Raaka-aineiden varsinainen käsittely, 4. 

Valmistuserän viimeistely, 5. Pakkaus. Erikoisvalmistusprosessi edellyttää lisäksi 

valmistus- ja pakkausteknisten laitteiden erikoistoimenpiteitä ennen varsinaisen 

valmistuserän käsittelyä. 

 
Tietokoneavusteinen laitteisto koostuu varsinaisesta valmistuslaitteesta ja tuote-erän 

viimeistelylaitteesta. Laitteiston näyttöpäätteeltä saadaan tuote-eräkohtaisesti laadittu 

ohje, jonka perusteella valmistus tapahtuu vaiheittain. Tuote-eräkohtaiset parametrit 

tallennetaan laitteistoon valmistuksen yhteydessä. Kuitenkin toiminnanohjaus-
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järjestelmään tallennettavat tiedot siirretään paperisen työmääräimen pohjalta.  

 

Laitteiston tuote-eräkohtaista maksimikapasiteettia hyödynnetään usein. Yhdellä 

laitteistolla valmistetaan tyypillisesti päivittäin lähes kymmenen tuote-erää. 

Käytettäessä samaa perusraaka-ainetta, laitteistoihin ei tarvitse tehdä muutoksia tuote-

erien välillä. Yksi tuotannon työntekijä kykenee valmistamaan laitteistolla koko tuote-

erän ja siirtämään sen välivarastoon. Pääosin valmistuksessa hyödynnetään kuitenkin 

useampaa tuotantotyöntekijää.  

 

Tuote-erän siirto varsinaisesta valmistuslaitteesta viimeistelylaitteeseen tapahtuu 

laitteiden välistä kuljetuslinjaa hyödyntäen. Samoin viimeistelty tuote-erä siirretään 

laitteistojen välistä kuljetuslinjaa pitkin välivarastoon.  

 

Laitteisto antaa näyttöpäätteeltä ohjeet vaihe kerrallaan valmistuksesta vastaaville 

työntekijöille. Työntekijä lukee näyttölaitteesta ohjeen ja suorittaa sen mukaisen 

työvaiheen työsuoritteineen ja valmistusohjeineen.  

 

Valmistuslaitteistot ovat toimivuudeltaan laadukkaita ja niiden käyttöön liittyvän 

hienosuunnittelun tason voidaan todeta olevan korkeaa. Valmistuslaitteistojen toiminta 

on vakaata. Tietokoneavusteisen laitteiston parametrien tallentaminen tulevaan 

toiminnanohjausjärjestelmään kannattaa mahdollisesti kuitenkin kartoittaa. 

Laitteistoviat valmistuslaitteissa ovat harvinaisia ja ne ovat stabiileja tuotantovälineitä. 

Automaattisen pakkauslinjaston harvinaiset toiminnalliset katkot voivat kuitenkin 

aiheuttaa kokonaissuunnittelun näkökulmasta huomioitavan riskin tuotannossa.  

 
Toinen merkittävä valmistuslaitteisto muodostuu manuaalisista laitteistoista. Samassa 

laitteessa tapahtuu sekä varsinainen valmistus että viimeistely. Joissain tapauksissa tuote 

siirretään valmistuslaitteesta välivarastoon tai suoraan automaattiseen 

pakkauslinjastoon, mutta pääsääntöisesti valmis tuote-erä pakataan valmistuslaitteen 

yhteydessä olevalla pakkauslinjalla. Käytön jälkeen manuaaliset valmistuslaitteet 

pestään.  
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Tuotteet voidaan pakata useamman eri kokoluokan tuotepakkauksiin. Pakkauskoko 

vaihtelee merkittävästi. Suurimmat pakkauskoot pakataan suoraan kuljetusyksiköihin. 

Näiden tuotteiden viimeistely tapahtuu 2-3 viikon aikana.  Pienemmät pakkauskoot 

pakataan erillisten pakkauslinjastojen avulla. Manuaalisten laitteistojen pakkauslinjasto 

on puoliautomaattinen. Välivaraston kautta tuotepakkaus tapahtuu automaattisten 

pakkauslinjastojen avulla. Automaattisessa pakkauksessa on kaksi vaihtoehtoista linjaa 

pakkausmuodon mukaisesti.  

 

Tuotekehitys laatii pakkausmerkinnät markkinoinnin kanssa tuotekehitysvaiheessa. 

Pakkausmerkinnöissä tulee huomioida oikeellisuus ja vaatimuksenmukaisuus. Kyseiset 

tekijät varmistetaan ennen materiaalien painatusta, sekä valmiista pakkausmateriaaleista 

jokaisen erän kohdalla erikseen. Tuotantotyöntekijät huolehtivat että tuotteessa on 

pakattaessa oikea pakkaus. Virhetilanteessa virheet pyritään korjaamaan 

tapauskohtaisesti. Suuriin kuljetusyksikköihin pakattuihin tuotteisiin tehdään 

pakkausmerkinnät itse kuljetusyksikköön.   

 
Automaattisessa pakkauslinjastossa laitteistoon lisätään tarvittavat pakkausmateriaalit. 

Pakattava tuote tuodaan välivarastosta. Usean eri automatisoidun vaiheen jälkeen 

tuotteet saadaan valmiiksi kuljetettavaksi kuljetusyksiköittäin. Vaiheet muodostuvat: 1. 

pakkauksesta 2. lajittelusta 3. koonnista 4. paketoinnista 5. tarkastuksesta ja 6. 

lavauksesta.  

 

 



47 
 

 

Kuva 11: Automaattinen pakkauslinjasto 

 
Manuaalisten valmistuslaitteiden yhteydessä olevassa pakkauslinjastossa tuotteet 

pakataan puoliautomaattisesti. Työntekijä käsittelee pakkaukset yksitellen linjastolla ja 

lisää samalla etiketit pakkauksiin. Linjaston lopussa pakkaus nostetaan linjastolta 

kuljetettavaksi. Tuotteita voidaan pakata pieniin ja suurin kuljetusyksiköihin. 

 

 

Kuva 12: Puoliautomaattinen pakkauslinjasto 
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Valmistuksen korkea taso muodostuu laadukkaista tuotantovälineistä, työohjeiden ja 

laadunvalvonnan ohjeistuksen tarkkuudesta, sekä työntekijöiden osaamisen 

varmistamisesta yksityiskohtaisten työohjeiden noudattamiseen. Tuotannossa tehdyn 

tarkastelun perusteella työvaiheet tehdään nopeasti ja tarkasti yksityiskohtaisia 

työohjeita noudattaen. Työohjeiden vaatimukset siirtyvät tarkastelun perusteella 

ohjeistuksesta käytäntöön hyvin. Hienosuunnittelun konseptit vastaavat erinomaisesti 

valmistuksen potentiaalin hyödyntämiseen, sillä työntekijöiden toiminta on tehokasta 

tukien laitteistojen kapasiteetin hyödyntämisen tarpeita.  Raaka-ainesisällöt ovat 

valmistuksen ydin ja raaka-aineisiin liittyvien ohjeiden noudattaminen yhdessä 

tarkkojen työohjeiden kanssa välttämätöntä. Hienosuunnittelun ja 

valmistuksenohjauksen näkökulmasta laadunvalvonnan ja tuotannonohjauksen yhteistyö 

tukevat erinomaisesti valmistuksen toimintaympäristön tarpeita. 

 

5.6 Tuotannonsuunnittelun kuvaus 
 

Tuotannonsuunnittelu perustuu toiminnanohjausjärjestelmästä tulostettavaan 

hälytysraporttiin. Hälytysraportissa on listattuna nimikkeet, joiden varastosaldot ovat 

alittaneet ennalta määritellyn hälytysrajan. Hälytysraja on tallennettu nimikekohtaisesti 

tietojärjestelmään. Käytännössä hälytysraja perustuu tuotannonsuunnittelijan 

näkemykseen tilauspisteestä. Tähän näkemykseen vaikuttavat pääasiassa viikkotasolla 

saatavissa oleva nimikkeen aikaisempi kysyntä ja toisaalta muutokset asiakassuhteissa. 

Tuotannonsuunnittelija muokkaa hälytysrajaa toiminnanohjausjärjestelmään, mikäli 

kysyntään on ennakoitavissa muutoksia.   

 

Keskusliikkeet tuovat omat haasteensa tuotannonsuunnitteluun. Keskusliikkeille 

myydään suuria määriä volyymituotteita, joiden saatavuuteen ei saisi tulla katkoja. 

Tuotteiden menekki on osittain hyvin ennustettavaa ja keskusliike lähettääkin erillisen 

kysyntäennusteen tuotannonsuunnittelun avuksi. Kuitenkin keskusliikkeiden asettamat 

kampanjat aiheuttavat merkittävää satunnaiskuormitusta tuotantoon. Kyseinen 

satunnaisvaihtelu kysyntään on merkittävää. Esimerkkinä asiakas ilmoitti, lyhyen ajan 

suuresta tilaustarpeesta. Tällöin tuotannossa voitiin keskittyä lähinnä asiakkaan 
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tuotteiden valmistukseen. Kyseinen kampanja ehti tyhjentää varastotasot tuotteeseen 

käytettävistä pakkausmateriaaleista.  

 

Liiketoimintaprosessien kehittämisen näkökulmasta mahdollisuus kampanjoiden 

ennakoimiseen lisäisi tehostamismahdollisuuksia. Keskusliikkeiden volyymituotteet 

ovat tärkeitä yrityksen nykytilassa. Mikäli kampanjoiden tuotantomääristä ja 

aikatauluista saataisiin ennakoidummin informaatiota, voitaisiin yrityksen varastotasoja 

ja tuotannonsuunnittelua optimoida. Jos yrityksen volyymituotteiden ennustettavuutta 

saataisiin lisättyä, tarjoaisi se mahdollisuuden tilaustoimitusketjun kehittämiseen.  

 

Yritys laatii tuotantosuunnitelman yksinkertaiselle Excel-pohjalle. Suunnitelmassa on 

näkyvissä kalenteripäivittäin viikkotasolla, eri tuotantolaitteistoiden suunnittellut 

tuotantoerät. Musta väri kuvaa lopullista toteutettavaa suunnitelmaa. Punainen väri 

kuvaa keskeneräistä suunnitelmaa. Excel-pohjia käytetään esimerkiksi myös 

pakkauskokojen laskennalliseen vertailuun. Excel-pohjista tulostetaan myös tietoa 

paperille, joka toimitetaan varastopäällikölle.  

 

Tuotannonohjausjärjestelmään valmistuneet tuotteet tallennetaan kahdessa tasossa. 

Valmistettavien tuotteiden tuotekoodissa on edessä valmistuskoodi. Kun valmistettavat 

tuotteet tallennetaan järjestelmään valmistuskoodilla, poistuvat käytetyt valmistuksen 

raaka-aineet tietojärjestelmästä. Käytännössä tässä vaiheessa tuotteet siirtyvät 

laadunvalvonnan karanteeniin. Kun laadunvalvonnasta saadaan hyväksyntä, 

varastopäällikkö muuttaa tuotteet pois valmistuskoodilta myyntikoodille, jolloin 

järjestelmästä poistetaan valmistuneen tuote-erän osalta myös pakkausmateriaalit. Muita 

kustannuksia kirjataan järjestelmään myyntikoodiksi kirjaamisen yhteydessä. 

 
Kun tuotetta aletaan valmistaa, tuotannon työntekijä hyödyntää tuotannonsuunnittelijan 

tulostamaa paperista työmääräintä. Työmääräimen numero on myös tuotteen eränumero. 

Mikäli sama työmääräin sisältää useamman tuote-erän, erotetaan tuote-erät eränumeron 

loppuun kauttaviivalla lisättävällä tunnisteella. Valmistettu työmääräin viedään 

tuotannosta takaisin tuotantosuunnittelijalle, joka kirjaa valmistetun tuotteen 

tunnistenumerolla tietojärjestelmään. 
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Kyseinen tilauspisteperusteinen toiminnanohjaus on ollut käytössä yrityksessä pitkään 

ja hälytysrajoja päivitetään tuotantosuunnitelmista vastaavan henkilön toimesta. 

Kyseinen henkilö operoi yhdessä tuotanto- ja logistiikkapäällikön kanssa 

ongelmatilanteisiin reagoimiseksi ja hälytysrajojen optimoimiseksi. Mikäli yrityksessä 

muokataan liiketoimintaprosesseja laajemmin, tulee huomioida nykyiset toimintatavat 

ja varmistaa että henkilökunta voi uusiin toimintamalleihin sopeutua. Edellä mainittu 

kysynnän satunnaisvaihteluesimerkki puoltaa nykyistä operatiivista toimintamallia, 

jossa reagoidaan käytännön tilanteisiin eikä nojata valmiiseen laskettuun malliin. Mikäli 

ennustettavuus ja tiedon analysointimahdollisuudet paranevat yrityksessä 

tulevaisuudessa, voi yrityksen olla aiheellista miettiä tulisiko hälytysrajojen 

määrittämiseen hyödyntää enemmän laajempaa laskennallista tarkastelua. 

 

5.7 Tuotekehityksen kuvaus 
 

Tuotekehityksessä on rinnakkaisia kehitysprosesseja. Tuotemuunnoksien kohdalla 

tuotekehitysaika on noin kuukauden mittainen. Pisimmillään tuotekehitysprojekti voi 

venyä useampaan vuoteen. Noin puolet tuotekehitysprosesseista jää lopullisen 

tuotannon ulkopuolelle. 

 

Tuotekehitysidean pohjalta arvioidaan mahdollisen kehitysprojektin kannattavuutta ja 

käytännön toteuttamismahdollisuuksia. Mikäli tuotekehitysprojekti saa hyväksynnän, 

kartoitetaan erikseen tuotteen raaka-aineet, pakkaus ja valmistusprosessi. 

Valmistusprosessin suunnittelussa hyödynnetään elintarvikkeiden tuvallisuusanalyysia. 

Analyysin avulla pyritään systemaattisesti varmistamaan tuotteen turvallisuus vaara-

kartoituksen avulla. Tämä tapahtuu paikantamalla tuotteeseen potentiaalisesti 

kohdistuvat tuoteturvallisuuden ongelmakohdat jo tuotekehitysvaiheessa. Raaka-

aineiden osalta käydään läpi useampivaiheinen tarkastelu, jossa aluksi kartoitetaan 

raaka-aineiden soveltuvuus ja kustannukset. Mikäli tuotekehitysversio hyväksytään, 

valmistetaan tuotteesta koe-erät sisäiseen arviointiin. Mikäli koe-erään ollaan 

tyytyväisiä, valmistetaan tuotteesta pakkauksineen tuotantomittakaavan koe-erät. 

Tulokset ja säilyvyyskokeet huomioiden tuote otetaan hyväksi todettujen koe-erien 

perusteella tuotantoon.  
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5.8 Laadunvalvonnan kuvaus 
 

Laadunvalvonnassa tarkastellaan kohdeyrityksessä raaka-aineiden ja tuotteen laatuun 

liittyviä tekijöitä. Osasta raaka-aineista otetaan näytteet niiden saapuessa. Raaka-aine-

erän saa ottaa käyttöön laadunvalvonnan hyväksynnän jälkeen.  Valmistuneista 

tuotteista otetaan näytteet analysoitavaksi. Tuotteet ovat karanteenissa kunnes näytteet 

hyväksytään. Näytteissä ilmenneisiin ongelmiin reagoidaan tapauskohtaisesti. 

Yksittäinen toimenpide otetaan uudelleentarkasteluun. Myös tarkasteltavaa näytettä 

saatetaan laajentaa, jotta voidaan kartoittaa, onko koko tuotantoerä pilaantunut. Mikäli 

tuotteessa todetaan ongelma, jää se karanteeniin odottamaan jatkotoimenpiteitä. 

Tuotetta voidaan tapauskohtaisesti käyttää raaka-aineena uudelleen. Ajoittain tuote-erä 

joudutaan hävittämään kokonaan. Laadunvalvonta päivittää tarvittaessa toimenpiteitä ja 

dokumentaatiota, jotta tuotteen laatu voidaan jatkossa turvata. Laadunvalvonnasta on 

dokumentaatio, jota voi hyödyntää laadunvalvonnan yksityiskohtaisemman tarkastelun 

pohjana.  

 

Jäljitettävyys on olennainen osa laadunvalvontaa. Tuotteet voidaan jäljittää 

eränumeroinnin avulla. Jokaisella valmistuserällä on oma numero. Eränumerosta selviää 

tuotteen valmistusajankohta. Valmistusajankohdan perusteella on selvitettävissä: 

Valmistuspäivän tuotanto-olosuhteet, käytetyt raaka-aineet, valmistusmäärät, työntekijät 

sekä tuotteeseen linkittyvät asiakkaat. Tuote-eristä säilytetään myös fyysinen näyte 

sisäisessä varastosijainnissa parasta ennen päiväykseen asti. 

 

Valmistettu tuote-erä viedään varastoon karanteeniin ja tuotteesta viedään näyte 

laadunvalvonnan analysoitavaksi. Yleensä edellisenä päivänä valmistetut tuotteet 

käsitellään seuraavana aamuna noin tunnissa. Varastopäällikkö siirtää tuotteet 

valmistuksen koodilta myyntikoodille, jos tuotteista ei löydy ongelmia.  

 
Tuoteturvallisuuden ja laadunvalvonnan perustana hyödynnetään laadunvalvonnan 

standardia. Standardia noudattaen yritykseen on laadittu päivitettävä dokumentaatio, 

jonka pohjalta laadunvalvontaa toteutetaan. Standardin avulla on kartoitettu 

tuoteturvallisuuteen liittyvät tärkeät tekijät hankinnasta aina myytyihin tuotteisiin. 

Tarkastelun kohteena on esimerkiksi puhtaanapito, vesi- ja jätehuolto, hygienia ja 

henkilökunnan terveydenhuolto.  Laadittujen toimintamallien tueksi henkilökuntaa on 
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koulutettu vastaamaan standardin vaatimuksiin.  

 

Yrityksessä panostetaan laadunvalvontaan voimakkaasti. Toimijana on kuitenkin 

elintarvikealan yritys, jonka strateginen tavoite on tuotteiden hyvä laatu. Itse 

laadunvalvonta on analysoitua ja virallisia konsepteja hyödyntävää. Yritys huomioi 

viranomaisvelvoitteet ja pyrkii aktiivisesti kehittämään laadunvalvonnan tasoa myös 

viranomaisrajojen yläpuolella. Laadunvalvonta on tarkkaa ja yksityiskohtaista.  

Laadunvalvonnassa hyödynnetään myös konsepteja, kuten edellä mainituissa 

esimerkeissä käy ilmi.  

 

 

KUVA 13:  Laadunvalvonnan yhteys eri yrityksen toimintoihin 

 

Kokonaissuunnittelun ja -ohjauksen puutteet koskettavat myös laadunvalvontaa. 

Osastojen välisen kommunikaation ja toimintamallien puute, heikentää 

laadunvalvonnan kykyä toimia osana kokonaisvaltaista toiminnanohjausta. Esimerkiksi 

varastonsuunnittelun puutteet aiheuttavat ongelmia laadunvalvonnallisista 

näkökulmista. Esimerkiksi tietynlaisiin kompromisseihin ja erilliseen tarkkaavaisuuteen 

joudutaan, koska varastointiin ei ole luotuna laadunvalvonnan näkökulmasta selkeää 

osiointia karanteenituotteille. Toisin sanoen järjestelmässä karanteenituotteet on 
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erotettavissa muista tuotteista toimivasti, mutta käytännön varastointiin toivottaisiin 

selkeämpää osiointia karanteenituotteille, jotta virhemahdollisuudet saataisiin 

minimoitua. Kyse on kuitenkin eri osastojen välisestä kompromissista, jolloin 

tietynlainen kokonaistarkastelu olisi ratkaisun avain. Kyse voisi yksinkertaisemmillaan 

olla esimerkiksi vain lappumerkinnästä karanteenituotteiden osalle.  

 

5.9 Hankinnan kuvaus 
 

Pidemmällä aikavälillä tavoitteena on yksinkertaistaa hankintaa. Hankinnan tavoitteena 

on tulevaisuudessa nojata pidempiaikaisiin sopimuksiin joiden avulla hankinnan työn 

osuus pienenee. Etenkin pääraaka-aineiden osalta jatkuvuuteen halutaan panostaa 

yrityksessä. Raaka-ainesaannissa on esiintynyt ajoittaisia ongelmia, joiden takia saannin 

turvaamiseen on suositeltavaa panostaa. 

 

Hankinnan tilaustarve perustuu hälytysraporttiin, joka tulostaa listan hälytysrajan 

alittaneista raaka-aineista. Nykyiset raaka-aineiden hälytysrajat määritellään 

aikaisemman raaka-ainemenekin avulla hankinnasta vastaavan työntekijän toimesta. 

Hälytysrajoihin tehdään muutoksia, mikäli kysynnässä on näkyvissä merkittäviä 

muutoksia. Ennen hälytysrajan muutoksia otetaan yhteyttä myyjiin ja selvitetään onko 

esimerkiksi uusi asiakas muuttanut kysyntää.  

 

Toimitusajoissa esiintyy vaihtelua. Välitystuotteissa toimitusajat ovat noin 3-4 viikkoa. 

Toimitusajat ovat useasti osittain tilauskohtaisia ja niistä ei ole yrityksessä laadittuna 

erillistä taulukointia. Pääraaka-aineiden toimitusaikojen vaihteluväli on suurta. Raaka-

aineita tilataan globaalisti. Paikallismarkkinoilta toimitusajat ovat lyhyitä ja kauempaa 

pidempiä. Paikallismarkkinoilta toimitusaika voi olla muutamia päiviä ja ulkomailta 

toimitus voi kestää kuukausia. Tullikin saattaa vaikuttaa toimitusaikojen pituuteen.  

 

Hankinnassa tavoitellaan tulevaisuudessa pidempiaikaisia sopimuksia. Tämä tukee 

laajempaa tarvekartoitusta yrityksessä. Nykyisellään hankinta pohjautuu 

kokemusperäiseen tarkasteluun kuljetusajoista, hinnoitteluista ja optimaalisista 

eräkoista. Tuotteiden ostohinnat tallennetaan järjestelmään, mutta esimerkiksi 

toimitusaikoja ei tietokantoihin tai paperille tallenneta. Tiettyjen pääraaka-aineiden 
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osalta pienten erien tilaaminen ei ole taloudellisesti kannattavaa. Tilauserän toimitusajat 

vaihtelevat viikosta, kuukauteen. Pienin mahdollinen tilauserän koko on huomattavan 

suuri. Onkin ymmärrettävää että yritys haluaa pyrkiä tulevaisuudessa ennalta 

laadittuihin sopimuksiin, jotta varastomäärät saadaan paremmin hallittua.  

 

Tietynlainen operatiivinen reagoinnin mahdollisuus pienenee hankinnassa, mikäli 

yrityksellä ei ole valmiuksia reagoida raaka-ainetasojen muutoksiin sen varastoissa. 

Hankinnan sopimusperäinen suunnittelu hyötyisi merkittävästi kokonaissuunnittelun 

toimivuudesta. Jotta yrityksen toiminta voi jatkossa nojata puhtaasti pitkiin vakaisiin 

sopimuksiin, tulisi myös yleisen tason toiminnanohjauksen suunnitteluun panostaa. 

 

Suurin osa pääraaka-aineiden hankinnasta on volyymiostoa. Etenkin volyymiostoissa 

tulisi tarkastella varastonpitokustannusten ja hankintakustannusten suhdetta 

nimenomaan ostopolitiikka huomioiden. Yrityksessä hyödynnetään hankintojen hintojen 

kausivaihtelut. Toisaalta varastonpitokustannusten liiallisen kasvun takia, yrityksen 

kannattaisi laskennallisesti pyrkiä tarkastelemaan, minkä suuruiset varastotasot eri 

hankintahinnoilla olisi kannattavaa. Toiminnanohjausjärjestelmään voisikin 

mahdollisesti sisällyttää informaatiota, jonka avulla voidaan tarkastella varastotasojen ja 

hankintahintojen kustannusrakennetta vuositasolla.  

 

Yrityksellä on myös selkeä tärkeä strateginen raaka-aine, johon yrityksen hankinnan 

kannattaa kiinnittää huomiota. Kyseinen raaka-aine on tuotannolle välttämätön, mutta 

saatavuus ongelmallista. Yrityksen olisi suotavaa tarkastella suurempien 

varmuusvarastojen aiheuttamia kustannuksia suhteessa riskiin. Toimittajien kanssa olisi 

hyvä laatia ennakkosopimukset raaka-aineen saannista neuvottelemalla. Raaka-

ainesaannin sisältäessä riskejä voisi yritys ehdottaa kauppasuhteiden tiivistämistä 

tietylle luotettavalle toimittajalle. Tämän lisäksi yritys voisi sopia, että raaka-aineesta 

maksetaan ylimääräistä, mikäli kansainvälinen saatavuus heikkenee merkittävästi. 

 

5.10 Varastoinnin kuvaus 
 

Kohdeyrityksen varastot muodostuvat ulkoisista ja sisäisistä varastoista. Ulkoinen 

varastonpito tapahtuu kahdessa erillisessä varastosijainnissa. Varastoissa säilytetään 
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sekä raaka-aineita, että valmiita tuotteita. Tuotteet jakaantuvat valmistuksen tuotteisiin 

sekä välitystuotteisiin. Toimittajilta on myös suoratoimituksia asiakkaalle. Varastojen 

välillä tapahtuvista kuljetuksista vastaa ulkoistettu kuljetusyritys. Yritys hoitaa myös 

osan ulkoisista kuljetuksista. Toimittajilla ja asiakkailla on omia kuljetuksia. Yritys 

pyrkii valitsemaan kustannustehokkaimman vaihtoehdon toimituksiin. Pieni osa 

asiakkaista hakee itse tuotteensa ulkoistetusta jakeluvarastosta. Välitystuotteiden 

siirtyessä yrityksen omiin tiloihin kyseinen osa asiakkaista hakee jatkossa tuotteet 

suoraan yrityksestä.  

 

 

Kuva 14: Varastot ja kuljetukset 

 

Ulkoisia varastosijainteja on kaksi. Etäisyys varastoihin on useita kilometrejä. 

Ulkoisista varastoista on vuokrattuna kiinteää varastotilaa, sekä vaihtuvan tarpeen 

mukaisesti erillisvuokrattavaa lisätilaa. Ulkoistetuista varastoista tuotteet lähetetään 

asiakkaalle ja raaka-aineet kutsutaan sisäisiin varastoihin ja valmistukseen. 

Varastonhallinnassa hyödynnetään yrityksen ja ulkoistetun varastonpitoyrityksen välistä 

sanomaliikennettä. 

 

Yritys muokkaa varastojaan tällä hetkellä. Välitystuotteiden määrää ollaan 

vähentämässä merkittävästi. Tarkoituksena on että jäljelle jää vain noin 10–20 prosenttia 

eri nimikkeistä. Kyseinen muutosprosessi on jo käynnissä. Jäljelle jäävät välitystuotteet 

tuodaan yrityksen sisäisiin varastoihin. Ulkoisiin varastoihin jäävät tuotteiden osalta 
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ainoastaan oman tuotannon volyymituotteita. Ulkoiseen varaston Y raaka-aineiden 

varastointiin ei tule muutoksia aikaisemmasta.  

 

Taulukko 3: Varastojen arvo esitettynä euromääriin perustuvina prosenttiosuuksina.  

  Varaston arvo Raaka-aineet Tuotteet (v) Välitystuotteet 

Sisäiset varastot 33,0 % 27,1 % 1,4 % 0,7 % 

Ulkoinen X 35,5 % 6,5 % 12,0 % 18,3 % 

Ulkoinen Y 29,3 % 27,9 % 0,0 % 1,4 % 

Yhteensä 100,0 % 61,5 % 14,6 % 21,7 % 

 

Taulukossa on keskiostohintaan sidottu prosentuaalinen varastojen arvon jakautuminen 

eri varastopaikkojen mukaisesti. Taulukko on koottu nykyisen toiminnan-

ohjausjärjestelmän raporteista ja siihen on päivittynyt pieniä reaaliaikaisia muutoksia 

raportin koonnin aikana. Tämän johdosta luvut eivät täsmää täydellisesti vaan toimivat 

suuntaa antavina. Varastotasot jakautuvat nykytilanteessa tasaisesti kolmeen 

päävarastopaikkaan. Ulkoisen varaston Y arvo on pienentynyt viimeisten kuukausien 

aikana ja jatkaa pienenemistään myös jatkossa. Varaston pieneneminen johtuu 

varastointiin tehtävistä muutoksista.  

 

Yrityksen sisäisiin varastoihin sitoutuu kolmannes kaikista varastoihin sitoutuvasta 

pääomasta. Pääosa tästä on raaka-aineita. Osa tuotteista odottaa siirtoa ulkoistettuun 

varastoon tai asiakkaalle toimitusta. Sisäisen varaston arvo tulee jatkossa kasvamaan 

merkittävästi varastolaajennusten takia.  

 

Ulkoisista varastoista varastoa X käytettiin ensisijaisena välitystuote- ja 

lopputuotevarastona. Tällä hetkellä varastossa sijaitsee noin 7 prosenttia käytetyistä 

raaka-aineista. Kyseisen varaston varastotasoja pyritään supistamaan. Varastoissa on 

tarkoitus jatkossa säilyttää vain volyymituotteet. Ulkoinen varasto Y sisältää myös noin 

kolmanneksen varastoihin sitoutuvasta pääomasta. Varastossa säilytetään pääosin raaka-

aineita ja pieni osa välitystuotteista. 

 

Ulkoisten varastojen vanhentuneet tuotteet koostuvat pääasiassa tuotteista joiden 

sopimuksellinen suositeltu myyntipäivä asiakkaalle on vanhentunut. Esimerkiksi eräällä 

asiakkaalla on sääntö toimitusten suhteen. Sääntö liittyy päiväyksiin. Mikäli 
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päiväyksessä ei pysytä, tuotteet käsitellään vanhentuneina ja niille on olemassa oma 

lähete, jolla asia tuodaan esille. Käytännössä kyseessä on asiakkaan esittämä toive ja 

tuotteet on mahdollista myydä. Tuotteet pitävää kuitenkin merkitä erikseen. Erillisellä 

kirjatulla varastopaikalla pyritään varmistamaan että tuotteet toimitetaan 

mahdollisimman nopeasti. Osa vanhentuneista tuotteista on kuitenkin pilaantuneita ja 

näin lopulta hävikkiä.  

 

Sisäisissä varastoissa on usea sata lavapaikkaa. Lavat ovat useassa hyllykerroksessa. 

Osaa varastoista hyödynnetään käytännössä väliaikaisina lattiavarastoina. 

Varastopaikkoja ollaan lisäämässä sisäisissä varastoissa. Uuteen tilaan lavapaikkoja 

tulee arviolta merkittävästi lisää. Pääsääntöisesti kohdeyrityksen lavapaikan tilavuus on 

noin kuutiometri. Uudistuksen on tarkoitus kaksinkertaistaa sisäisten varastojen 

suuruus. 

 

Varastoinnissa hyödynnetään lappuvarastointia. Raaka-aineille on merkattuna 

noutopaikka, josta nimikettä noudetaan tuotantoon. Mikäli tuote loppuu merkatulta 

noutopaikalta, haetaan nimikkeen seuraava varastosijainti lappuun merkatun 

varastopaikan perusteella. Kuljetukset varastoissa tapahtuvat trukeilla, joihin osalla 

henkilöstöllä on kuljetusoikeus.  

 

Yrityksessä ei ole tehty varsinaista kokonaissuunnittelutason analyysia varastonpidosta. 

Varastonhallinta sitoutuu nykytilassa lähes suoraan tilauspisteeseen. Varsinaisia 

varmuusvarastoja ja käyttövarastoja ei ole erikseen määritelty. Myöskään optimaalisen 

eräkoon tarkastelua esimerkiksi välitystuotteille ei ole toteutettu laajemmalla tasolla. 

Tuotannon osalta esimerkiksi tietyt pääraaka-aineet on joka tapauksessa järkevintä tilata 

konteittain, mikä asettaa omat lainalaisuudet varastonpitoon. On erittäin tärkeää että 

volyymituotteiden raaka-aineita olisi aina saatavilla, jolloin etenkin kyseisten tuotteiden 

raaka-aineiden varmuusvarastotasot pitäisi olla riittävän korkeat. Kampanjavaihtelut 

tukee ajatusta sitouttaa pääomaa volyymituotteiden raaka-aineisiin. Toisaalta 

välitystuotteiden kohdalla varastotasot tulisi saada optimoitua, koska sisäinen 

varastointi pyritään kapasiteetin osalta maksimoimaan. 
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6. TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄ OSANA 
YRITYKSEN NYKYTILAA  

 

Nykyinen toiminnanohjausjärjestelmän ohjelmistoarkkitehtuuri pitää sisällään 

esimerkiksi taloushallinnon, johdon, henkilöstöhallinnon, tuotannon ja logistiikan sekä 

myynnin ja hankinnan työkaluja. Käytännössä ohjelmassa on lähtökohtaisesti 

ohjelmistoarkkitehtuurin näkökulmasta toiminnanohjausjärjestelmältä edellytettävät 

perusominaisuudet muodollisesti. Perusominaisuuksissa on kuitenkin käyttöliittymään, 

tiedon luotettavuuden ja tiedon tulostamisen suhteen merkittäviä ongelmia. 

 

Ohjelmistoon on mahdollisuus liittää ulkoisia moduuleja, joihin voidaan kirjautua 

järjestelmän sisältä. Ohjelma pitää sisällään toiminnanohjausjärjestelmältä vaadittavat 

ominaisuudet ja moduulit muodollisesti. Kuitenkin ohjelmiston käyttöönotto, käyttö ja 

ylläpito ovat epäonnistuneet merkittävästi kohdeyrityksessä. Alla olevissa kappaleissa 

käydään läpi käytössä olevaa ohjelmistoarkkitehtuuria, ohjelmiston käytön ongelmia, 

sekä alustavia kehitysehdotuksia toiminnanohjausjärjestelmälle.  

 

Yrityksessä on nykyisellään käytössä Windows 7 tietokoneet yrityksenlaajuisesti. 

Pöytämalliset tietokoneet ja palvelimet ovat suorituskyvyltään kyenneet vastaamaan 

hyvin nykyisen käyttöjärjestelmän tarpeita. Tietoturvan ei ole koettu olevan yrityksessä 

ongelma. Yritys haluaa tietohallintopalveluiden jatkuvan nykyisellä tasolla tietoturvan 

osalta. Toisin sanoen yrityksen tietoturva, esimerkiksi palomuuriratkaisujen ja 

käyttäjäkohtaisen tietoturvan, toivotaan vastaavan yleisiä yritystason standardeja myös 

jatkossa. 

 

Tärkein päämäärä tietoturvariskien osalta on varmistaa, että tietojärjestelmä ei ole 

haavoittuva, tietojärjestelmän sisäisen datan ylläpidon turvaamiseksi. Toisaalta 

yrityksen tietojärjestelmät eivät pidä sisällään merkittäviä liikesalaisuuksia, joiden 

suojaamiseen tarvittaisiin poikkeusmenettelyjä. Kohdeyrityksen tietoturvan 

riskienhallinta tulee kohdistaa järjestelmädatan säilyvyyden turvaamiseen. Tämä 

voidaan toteuttaa luotettavan tietoturvaohjelmiston, palomuurien, varmuuskopioinnin ja 

yleisellä järkevällä tietoturvakäyttäytymisellä. Esimerkki hyvästä järkevästä 

tietoturvakäyttäytymisestä ovat nykyiset salasanakäytännöt yrityksessä. 
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6.1 Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto ja käyttöhistoria  
 

Nykyisen toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto tapahtui nopeassa aikataulussa 

aikaisemmin käytössä olleesta toiminnanohjausohjelmistosta. Nykyinen ohjelmisto 

perustui valmisohjelmistopohjaan, eikä siinä käyttöönottovaiheessa ollut riittävästi 

ominaisuuksia yrityksen tarpeisiin. Tämän johdosta tuotteeseen tehtiin kustomoituja 

ratkaisuja. Ohjelmistotarjoaja oli toimialalla uusi, mikä vaikutti tuotteen käyttöönottoon. 

Ohjelmistoon tehtiin isoja yleisiä päivityksiä sen käytön alkuaikoina. Tämä aiheutti 

merkittäviä ongelmia kohdeyritykselle, kun moduulit saattoivat lakata toimimasta tai 

niiden hallitsema tieto vääristyi ja sekoitti toiminnanohjauksen.  

 

Palvelua tarjoava ohjelmistoyritys oli ja on edelleen voimakkaasti kasvua hakeva yritys, 

jonka tuote perustuu standardoituun ohjelmistoratkaisuun. Ohjelmistotalon 

palveluntarjonta kohdeyritykselle rajoittuu lähinnä ohjelmistopäivityksiin. Käytännön 

ongelmatilanteissa ohjelmistotaloilta ei saada henkilöä yritykseen selvittämään 

tilannetta. Yritys onkin palkannut erilliseltä yritykseltä järjestelmän ylläpidosta 

huolehtivan henkilön. Kyseistä ratkaisua ei koeta toimivana pitkäaikaisratkaisuna.  

 

Tilapäisratkaisujen ei koeta ratkaisevan ongelmia, vaan tarjoavan pikaisia paikkauksia, 

ja hillitsevän laajempien ongelmien muodostumista. Etenkin pahimpien ongelmien 

ilmetessä nykytilanne koetaan merkittävänä uhkana liiketoiminnalle. Myös 

organisaation muutoksiin voidaan reagoida huonosti, kun järjestelmästä ei ole saatavana 

riittävää informaatiota yrityksen suunnittelun ja toiminnan tarkastelun tueksi. 

Nykyisessä järjestelmässä tiedonkäsittelyn ongelmat ovat niin suuria, että se aiheuttaa 

kirjanpidollisiakin ongelmia yritykselle. 

 

6.2 Nykyisen toiminnanohjausjärjestelmän peruskäytön ongelmat 
 

Ohjelmisto suoriutuu osittain toiminnanohjausjärjestelmän perusrutiineista yrityksen 

päivittäisen toiminnan tarpeiden näkökulmasta. Kuitenkin toiminnanohjausjärjestelmän 

käytössä on havaittavissa ongelmia. Etenkin järjestelmän luotettavuudessa ilmenee 

toistuvia ongelmia. Luotettavuuden ongelmat ilmenevät usein yllättäen ja erilaisissa 

järjestelmän osissa. Tilanne on ajan kuluessa parantunut, mutta järjestelmän 
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luotettavuus ei vastaa yrityksen tavoitteita nykytilassakaan. Järjestelmän yksittäisiä 

virheitä ilmenee säännöllisesti ja ne paikataan manuaalisesti tai yhdessä ulkoisen it-tuen 

kanssa.  

 

Ohjelmiston peruskäytössä on toiminnallisia ongelmia. Järjestelmään kirjattu tieto 

saattaa kirjautua virheellisesti tietokantoihin. Ohjelmistoon ilmestyy ajoittain 

virheellistä informaatiota. Virheiden alkuperää on vaikea paikantaa ja informaatioon 

tehdyt korjaukset saattavat vääristää tilannetta entisestään. Esimerkiksi varastomäärin 

tehdyt korjaukset saattavat ilmaantua myöhemmässä vaiheessa uutena ongelmana, kun 

korjaukset ovat voineet sekoittaa ohjelmiston toimintaa entisestään. 

 

Yleisellä tasolla toiminnanohjausjärjestelmässä ilmenee virheitä, jotka aiheutuvat 

järjestelmän epävakaudesta. Virheet ilmenevät ja muodostuvat sattumanvaraisesti. 

Esimerkiksi suuri kuljetusyksikkö voi muuntua järjestelmässä yhdestä kuljetusyksiköstä 

yhdeksi kiloksi. Toisin sanoen järjestelmä voi sekoittaa kilogrammat kappalemääriin 

sattumanvaraisesti, siitä huolimatta, että käyttäjä kirjaa tiedon järjestelmään oikein.  

 

Käyttöliittymältä toivotaan etenkin informaation tallentamiselta enemmän. 

Käyttöliittymässä ei ole korostettu tärkeitä kenttiä ja tarvittavalle informaatiolle ei ole 

aina tallennuspaikkaa. Myös yrityksen eri yksiköiden välisen tiedon hyödyntäminen 

koetaan käytön kannalta ongelmalliseksi. Raporttitason ollessa huono ja erillisten 

informatiivisten dokumentaatioiden puuttuessa, yrityksen eri toimintojen välinen 

tiedonvälitys vaarantuu.  

 

Myyntiosastolla nykyinen myynti- ja ostolaskujen käyttöliittymä koetaan 

pääsääntöisesti toimivaksi. Myynnissä esiintyy yksittäisiä ongelmia, esimerkiksi tietyt 

lukuarvot eivät päivity automaattisesti järjestelmään kuten muut muuttujat, vaan se pitää 

käydä manuaalisesti säätämässä erikseen. Myyntiosastolla kyseisenlaisia toiminnan 

virheitä esiintyy muutamia. Ongelmat ovat tiedossa mutta nykytilanteessa niihin ei 

kyetä tekemään muutoksia. Toisin kuin muiden osastojen työntekijät, myynnin osaston 

työntekijät, pieniä ongelmia lukuun ottamatta, kokevat nykyisen järjestelmän 

soveltuvan käyttöön toimivasti. Järjestelmä täyttääkin hyvin myynnin järjestelmältä 

edellyttämät perusrutiineihin liittyvät tarpeet. Järjestelmä sisältää myyntiyksikön 
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käytettäväksi melko selkeän ja toiminnallisen käyttöliittymän, joka muistuttaa hyvin 

pitkälle esimerkiksi NAV-järjestelmän käyttöliittymää. Myöskään toiminnanohjauksen 

ongelmat eivät varsinaisesti näy myynnille ohjelmistoa käytettäessä. 

 

Yrityksessä käytetään myös paljon Excel-pohjaista taulukointia, koska itse järjestelmä 

ei tarjoa työkaluja vastaaville laskutoimenpiteille. Tuotekehitys, laadunvalvonta ja 

tuotannonsuunnittelu toteutetaan ulkoisten Excel-pohjien avulla. Taulukoinneille ei ole 

varsinaista yleistä tietokantaa käytössä, vaan ne ovat erillään kokonaisjärjestelmästä. 

Osa työntekijöistä kaipaa tietokantaa, josta eri yksiköissä käsiteltyä dataa voisi 

hyödyntää.  

 

Ohjelmistolta toivotaan myös mahdollisia asetusten muutoksia peruskäytön tueksi. 

Esimerkiksi laadunvalvonnassa käytössä olevissa raaka-aineissa on parasta ennen 

päiväys. Päiväyksen ylittyessä raaka-aine pitää ottaa uudelleentarkasteluun 

laadunvalvonnan yhteydessä. Mikäli raaka-aine saa hyväksynnän, annetaan sille uusi 

parasta ennen päiväys. Nykyisessä toiminnanohjausjärjestelmässä tietoihin voidaan 

syöttää vain yksi päivämäärä. Laadunvalvonnan näkökulmasta olisi tarve saada myös 

alkuperäinen päivämäärä näkyviin.  

 

6.3 Toiminnanohjausjärjestelmä osana hieno ja karkeasuunnittelua 
 

Toiminnanohjausjärjestelmä tarjoaa karkea ja hienosuunnittelun tarpeisiin soveltuvia 

työkaluja ja informaatiota. Tuotekohtaisesti tarkasteltuna esimerkiksi tuote- ja 

hintarakenne on selvitettävissä tietojärjestelmästä. Hintarakenteeseen on kertoimien 

avulla pyritty saamaan kokonaiskuva tuotekohtaisista hinnoista.  

 

Toiminnanohjausjärjestelmästä löytyy myös tarvittavat perustiedot, kuten asiakas- ja 

toimittajarekisteri. Järjestelmässä on myös tuotekohtaisesti saatavilla ostotoimintaan 

liittyvä tarvittava informaatio hankinnan tueksi. Toisin sanoen järjestelmään 

tallennetaan kaikki toiminnanohjauksen perusrutiineille olennainen data. Järjestelmästä 

on myös saatavissa hieno- ja karkeasuunnittelun tueksi tuotekohtaista dataa. Järjestelmä 

tarjoaa nykyiseen kokemusperäiseen tuotannonsuunniteluun tarvittavan informaation.  
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Perusrutiinien edellyttämien tietojen hyödyntäminen järjestelmästä ei kuitenkaan ole 

ongelmatonta. Yrityksessä kaivattaisiin kokonaisvaltaisempaa tarkastelumahdollisuutta 

esimerkiksi tuotemäärien analysointiin. Järjestelmään tallennetaan erilaisia 

pakkausyksiköitä, joita ei voi suoraan verrata keskenään. Tuotannonohjauksesta 

vastaavat henkilöt kykenevät kokemusperäisesti käsittelemään kyseistä dataa 

tapauskohtaisesti. Mutta laajemman ja rinnakkaisen tarkastelun tukena toivottaisiin 

myös vaihtoehtoisia tiedon tallennusmahdollisuuksia. Esimerkiksi varastonhallinnassa 

toivotaan eri tuoteryhmien välille kilogrammapohjaista tarkastelun mahdollisuutta.  

 

Yrityksen tuotannonohjaushenkilöstölle tärkeästä nimikerekisteristä on saatavana 

nimikekohtaista tietoa. Nimikkeitä voidaan valita tuotekoodin tai nimen perusteella etsi 

toiminnolla. Nimikohtaisella tarkastelulla näkee tuotteen perustietoja, sekä 

yksityiskohtaisempaa informaatiota eri alavalikoista. Tiedoista on saatavilla esimerkiksi 

nimikkeen paino ja hinnoitteluun liittyviä yksityiskohtia. Tuotekeskuksesta ja 

ohjelmiston ulkopuolisesta weblinkistä voidaan tarkastella yksityiskohtaisempia 

nimikkeen tietoja. Tuotekeskus pitää sisällään informaatiota tuoterakenteesta ja 

nimikekohtaisista historiatiedoista. Työkalulla voidaan tarkastella historiatiedoista, 

esimerkiksi jäljitettävyyttä ja tuotekohtaisia varastosaldojen muutoksia.  

 

Edellä esitetyn nimikerekisterin tarkastelun pohjalta voidaan todeta että ohjelmistoon on 

tallennettuna kattava määrä informaatiota ja sitä voidaan nimikekohtaisesti tarkastella. 

Kuitenkin tiedon ulossaanti järjestelmästä on ongelmallista. Käytännössä järjestelmästä 

on lähes mahdotonta saada toimivia listauksia eri tuote tai tuoteryhmien välisistä 

ominaisuuksista. Yrityksen toiminnanohjausjärjestelmä onkin muodostunut 

yrityskulttuurin osaksi. Se on muokattu tukemaan kokemusperäisen suunnittelun 

tarpeita ja toisaalta se on pakottanut suunnittelun nojaamaan kokemusperusteisiin 

toimintamalleihin. Nykyiset tuotannonohjauksesta vastaavat henkilöt ovat kuitenkin 

havainneet, että järjestelmä asettaa rajoituksia laajempaan tarkasteluun, jota kuitenkin 

haluttaisiin hyödyntää kokemusperäisen suunnittelun tukena.  
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6.4 Ohjelmiston kokonaissuunnittelutason ongelmat 
 

Raporttitaso koostuu raporteista, joita voidaan käyttää kokonais-, karkea- ja 

hienosuunnittelun apuvälineenä. Ohjelmiston raporttitaso hankaloittaa ja jopa osittain 

estää kokonais- ja karkeasuunnittelun toteuttamista. Raporttitaso sisältää kahdenlaisia 

raporttipohjia: Aikaisemman ohjelmistoversion raportit, sekä uuteen ohjelmistoversioon 

päivitetyt dynaamiset raportit. Molemmat raporttipohjat ovat käytössä yrityksen 

henkilökunnalla. Raporttitason käyttöliittymän yleisongelmana on raporttien suuri 

määrä ja sekavuus. Raportteja on saatavana useasta eri paikasta usealla eri pohjalla 

ilman selkeää kokonaiskuvaa. Raporttipohjia on määrällisesti paljon erilaisina listoina, 

mutta vain muutama niistä on oikeasti käytössä. Käytännössä nekin raporttipohjat ovat 

näkyvissä, jotka eivät ole toimivasti käytössä. Työntekijöiden on haasteellista löytää 

raporttien joukosta muutamat hyödylliset raportit tarkasteltavaksi. Tämän lisäksi 

raporttien välillä esiintyy virheitä samojen tuotteiden välillä.  

 

Yrityksessä on fyysisesti toiminnaltaan hajanaisia sisäisiä yksiköitä, joten yleiseen 

tiedonhallintaan kaivataan kehitystä. Toisaalta yrityksen toiminnot ovat samassa 

rakennuksessa, joten tiedon kulku ei ole suoraan riippuvainen järjestelmästä. 

Tiedonvälitys on yrityksessä liiketoimintaprosessien kehittämistarve, joka olisi hyvä 

liittää osaksi järjestelmää.  

 

Valitun raporttipohjan valikoiden käyttöliittymässäkin on merkittäviä ongelmia. Kaikki 

valikot eivät toimi. Esimerkiksi joissain tapauksissa passiiviset tuotteet tulevat 

näkyville, vaikka ne erikseen merkattaisiin pois näkyvistä. Järjestelmään kerran kirjattu 

nimike voikin ilmaantua tulosteisiin, vaikka sitä ei ole enää yrityksen nykyisissä 

valikoimissa. Myös valikkojen käyttö on hankalaa. Etenkin dynaamisten raporttien 

puolella valikkovalinnat ovat hitaita, kun esimerkiksi tuoteryhmävalinnat joudutaan 

tekemään vieritysvalikosta hiirellä. Joissain tapauksissa myös tuoteryhmäkoodit eivät 

ole näkyvissä, vaan vieritysvalikko pitää sisällään pitkän listan valittavia tuoteryhmien 

nimiä. Tarkasteltavat tuoteryhmät valitaan listasta, jonka käyttö on hidasta, ja lisää 

virhevalintojen mahdollisuutta.  

 

Raporttien tulostamisessa on eri raporttipohjien välillä eroja. X-tulosteissa varastopaikat 

syötetään numeroimalla. Esimerkiksi tarkasteltaessa kolmea päävarastopaikkaa rajataan 
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varastopaikat syöttämällä varasto riville 1-3. Tuoteryhmä voidaan valita vaihtoehtoisesti 

kirjottamalla tuoteryhmäkoodit valikkoon tai valitsemalla ne erikseen valikosta hiirellä. 

X-tulosteiden puolella tuoteryhmistä on näkyvissä sekä koodit että tuoteryhmän nimi. 

Kuitenkin valikossa on ylimääräisiä tuoteryhmäpaikkoja, jotka eivät tulosta mitään. 

Tämä koskee myös dynaamisia raporttipohjia, joihin esimerkiksi valitsemalla pelkät 

tuotteet, ei mitään tulostu nähtäville. Toisaalta kaksinkertaisia tulostuksia ei 

raporttipohjissa ilmene, vaan kaikki nimikkeet tulevat kokonaistarkastelussa kerran 

näkyviin.  

 

Raportit sisältävät myös havaittavissa olevia virheitä tulosteissaan. Eri raporttipohjien 

välillä voi ilmetä poikkeuksia määrissä. Toisin sanoen raporttien luotettavuudessa on 

merkittäviä aukkoja. Työntekijät eivät koe voivansa riittävästi luottaa raporttien 

tietoihin. Joissain tapauksissa ristiriitaisuudet saadaan selvitettyä, mutta osittain 

ongelmat jäävät selvittämättä ja odottamaan inventaariota. Yrityksellä ei nykyisellään 

ole selkeää kuvaa siitä, mitä raporttipohjia toimiva toiminnanohjausjärjestelmä voisi 

tarjota sen toiminnanohjauksen avuksi. 

 

Edellä mainittujen raporttitason ongelmien perusteella voidaankin todeta ohjelmiston 

kokonaissuunnistelun ohjaukselle antaman tuen olevan erittäin heikolla tasolla. On 

selvää, että yrityksen toiminnanohjauksessa olennaisten tietojen saatavuuteen tulisi 

panostaa nykytilaa enemmän. Raporttitason puutteet vaikuttavat lamaannuttavasti 

kokonaissuunnittelun toteuttamiseen sekä heikentävät karkeasuunnittelun laatimista. 

Yrityksessä näkyvissä oleviin kokonaissuunnittelun ongelmiin ei voida löytää ratkaisuja 

tukeutumalla nykyiseen toiminnanohjausjärjestelmään.  
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7. KOKONAISSUUNNITTELU OSANA 
TOIMINNANOHJAUSTA 

 
 

Yrityksen kokonaissuunnittelussa esiintyy potentiaalisia kehittämistarpeita. Nykyinen 

toiminnanohjausjärjestelmä ei anna tukeaan kokonaissuunnittelun toteutukselle. 

Toisaalta kokonaissuunnittelun suppeus on aiheuttanut ongelmia yritykselle. Osa 

henkilökunnasta haluaisi kattavampaa yleisinformaatiota työnsä tueksi ja yrityksen 

toimintaympäristön kehittämiseksi. Investointien ja yrityksen kehitystyön tueksi 

kaivattaisiin kattavampaa budjetointia ja raporttitason informaation selkeyttä. Myös 

yrityksen sisäiseen kommunikointiin kaivattaisiin kehitystä, jotta eri toimintojen välistä 

yhteistyötä saataisiin kehitettyä. Tulevan toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönoton 

näkökulmasta yrityksen sisäiseen kommunikaatioon tulisi kiinnittää erityistä huomiota. 

 

Tällä hetkellä yrityksen varastonpidossa tehdään merkittäviä käytännön muutoksia. 

Raporttitasolla varastoista saadaan tarkasteltavaksi toimivasti vain kyseisen hetken 

varastotiedot. Varastonpidon tarkasteluun kokonaisuutena pidemmällä aikavälillä ei ole 

tarjolla työkaluja. Ohjelmasta on saatavana varastopäiväkirja tuotteittain, mutta 

käytännössä jokainen tuote on tarkasteltava erikseen varastoon tehtyjen muutosten 

listauksena. Varaston kokonaissuunnittelun ongelmiin liittyvänä esimerkkinä ohjelmassa 

on ominaisuus joka laskee varaston kiertonopeuden.  Kyseinen kiertonopeus on 

kuitenkin epämääräinen, kun ei ole tiedossa, millä parametreilla se on laskettu. 

Myöskään parametreja ei voi käyttöliittymästä muuttaa. Toisin sanoen ohjelmisto laskee 

epämääräisen varaston kierron arvon, jota ei voi käytännössä kokonaistarkastelussa 

hyödyntää. Ohjelmistohankkeen yhteydessä olisikin syytä pohtia kokonaissuunnittelun 

kehittämistä yrityksessä. Etenkin varastoinnissa kokonaissuunnittelu voisi lisätä 

yrityksen kannattavuutta lyhyellä ja pitkällä aikavälillä 

  

Ohjelmisto ei pidä sisällään riittävästi kokonaissuunnittelulle tarpeellista informaatiota 

ja työkaluja. Tämän lisäksi analyysien tekeminen esimerkiksi Excelin avulla on 

hankalaa tiedon tulostamisen näkökulmasta. Ohjelmistosta on saatavilla irtonaisia 

listauksia myynneistä, katteesta, raaka-ainekulutuksesta ja kustannuksista. Toisaalta 

kyseisten tietojen käsittelyssä on ongelmia. Raporttipohjia on hankala koota Exceliin. 

Listaukset eivät ole yhteneväisiä ja tietoja joutuu irrottamaan eri raporttipohjista. 
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Toisaalta esimerkiksi katteen taustoihin ei pääse käsiksi, eikä ole nähtävillä, mistä se on 

laskettu. Tiedon koonnissa on myös ongelmia. Esimerkiksi tuotteiden kustannukset on 

saatavissa keskihinta-arvolla varastosaldo välilehdestä ja myynnit johdon työkaluista. 

Raportit ovat aikaisemmasta versiosta jääneen dynaamisten raporttien puolella pivot-

taulukoita. Uuden järjestelmäpäivityksen versiossa raportteihin liittyvä data pitää 

irrottaa pienempinä kokonaisuuksina. Data pitää siirtää dynaamisista taulukoista 

sähköpostin välityksellä ja suuremmat datamäärät pivot-taulukoissa kaatavat 

ohjelmiston. 

 

Ohjelmiston avulla kokonaissuunnittelun voi todeta olevan erittäin haastavaa. Tietoa on 

hyödynnettävissä liian vähän ja sen tarkasteluun ei ole ohjelmistossa tarpeellisia 

työkaluja. Vähäisen saatavilla olevan tiedon löytäminen ohjelmistosta on erittäin 

työlästä. Ja toisaalta tietojen yhtenäistäminen omiin laskupohjiin on haastavaa raporttien 

yhtenäisyyden puuttuessa. Järjestelmään tulisi löytää toimivat työkalut tiedon ja 

raporttien hyödyntämiseen. Henkilökunta haluaa raporttitason tiedon tarkasteltavaksi 

Excel-pohjalle tarkempaan analyysia varten, sekä yleisemmän informaation muodossa 

paperisena versiona. 

 

Budjetoinnin ja kokonaissuunnittelun osien puuttuminen liiketoiminnasta haittaa osaa 

työntekijöistä. Hankinnoissa ja karkeasuunnitelmissa joudutaan ottamaan riskejä, kun 

kunnollisia ennusteita on tietojen puuttuessa haastava laatia. Myös taloushallinnollisesti 

nykytilanne on haastava. Riittävän yksityiskohtaisen ja luotettavan informaation 

saaminen esimerkiksi tilitarkastajalle on ongelmallista järjestelmän virheiden, 

käyttöliittymän ongelmien ja dokumentaation sekavuuden johdosta. Yrityksessä saattaa 

olla tarvetta liiketoimintaprosessien uudelleensuunnittelulle etenkin tulevaisuudessa. 

Mikäli yhteistyö keskusliikkeiden kanssa tiivistyy, tulee toiminnasta 

asiakaslähtöisempää.  Tällöin mahdollisuus tarkempaan kysyntäennusteeseen voi 

kasvaa. Mikäli tuotanto siirtyy kohti ennustettavaa volyymituotteiden tuotantoa, voi 

yritys hyötyä merkittävästi liiketoimintaprosessien uudelleenjärjestelyistä.  

 

Kokonaissuunnittelussa jonkinasteinen ulkoinen konsultointi saattaisi auttaa yrityksen 

toiminnan organisointia. Kokonaissuunnittelua on nykyisen tietojärjestelmän puitteissa 

erityisen haastava käytännössä toteuttaa, mutta tiedonhallinnan parantuessa tarkastelun 
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pitäisi helpottua merkittävästi. Tilauspistejärjestelmän tehostamiseksi ja toisaalta 

pienemmän tuotannon tuotteiden ja välitystuotteissa, voisi esimerkiksi jonkinasteinen 

varastoanalyysi tulla kysymykseen.  

  

Konsultointi voisi tulla kysymykseen etenkin tilanteessa, jossa järjestelmätoimittajan 

toimenkuvaan ja osaamiseen eivät kuulu varsinaiset organisaation 

kehittämistoimenpiteet tai jos toimittajan ymmärrys liiketoimintaprosesseista on 

rajallinen. Kehittämistoimenpiteet saattaisivat tehostaa yrityksen toimintaa ja tuoda 

esimerkiksi ratkaisumallin yrityksessä koettuihin ongelmiin varastojen optimointiin 

liittyen. Ulkoinen kokonaissuunnittelun osaaja voisi mahdollistaa myös yritystarpeiden 

tuomisen esille ulkoiselle järjestelmähankkeen toteuttajalle. Koska nykyinen järjestelmä 

on haitannut kokonaistarkastelun muodostumista, voi uuden järjestelmän toteutukseen 

muodostua tilanne, jossa ulkoinen toteuttaja laatii liian yksipuolisen ratkaisun 

toiminnanohjausjärjestelmälle. 
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8. UUDEN TOIMINNAOHJAUSJÄRJESTELMÄN 
HANKINTA 

 
Nykytilan analyysin yhteydessä käsiteltyjen ongelmien perusteella voidaan todeta, että 

nykyinen toiminnanohjausjärjestelmä vastaa vain osittain toiminnanohjausjärjestelmältä 

vaadittaviin edellytyksiin. Tarkastelemalla toiminnanohjauksen perustehtäviä, voi 

nykyisen järjestelmän todeta vastaavan vain perustietojen ylläpidon, tapahtumatietojen 

hallinnan, ja toteumatietojen keruun ja ylläpidon tarpeisiin. Kyseisissäkin tekijöissä 

esiintyy ongelmia ohjelmistovirheiden muodossa. Nykyisen toiminnanohjaus-

järjestelmään liittyvät suurimmat puutteet muodostuvat kuitenkin tiedon välityksestä 

organisaation sisällä, suunnitelmien laadinnan ja ylläpidon työkalujen puuttumisesta. 

Myös asiakirjojen ja dokumenttien tuottaminen, sekä tilastointi ja raportointi ovat 

erittäin puutteellisia nykyisessä järjestelmässä. Vaikka järjestelmä sisältää 

käyttöliittymätasolla ohjelmistoarkkitehtuurissaan tarvittavat toiminnot, eivät ne ole 

käytössä yrityksen nykytilassa. Nykyinen järjestelmätoimittaja ei vastaa puutteiden 

korjaamisesta. Järjestelmää käyttävän yrityksen ei voida myöskään katsoa voivan 

ongelmia sisäisesti ratkaista. Voidaankin todeta, että kohdeyrityksen on suositeltavaa 

hankkia uusi toiminnanohjausjärjestelmä vanhan järjestelmäratkaisun tilalle. 

 

Järjestelmähankinnan tueksi muodostetaan ratkaisumalli, jossa pyritään rajaamaan ja 

pohjustamaan toiminnanohjausjärjestelmävalinnan toteutusta kohdeyrityksessä. 

Valinnan tarkastelun jälkeen ratkaisumallissa perehdytään, miten yrityksen tulisi toimia, 

jotta käyttöönottovaihe ei muodostuisi yksipuoliseksi pelkän järjestelmätoimittajan 

toiminnan varaan jääväksi ratkaisuksi. Tämän lisäksi ratkaisumallissa annetaan 

pohjustavaa analyysia siitä, mitä tekijöitä yrityksen kannattaisi tehdä yritysanalyysissa 

ilmenneiden kokonaisohjauksen puutteiden poistamiseksi järjestelmän käyttöönoton 

yhteydessä. 

 

Toiminnanohjausjärjestelmän hankinta voidaan jakaa neljään vaiheeseen 

tietojärjestelmän elinkaarimallin mukaisesti. Tällöin järjestelmästä laaditaan 

ensimmäisessä vaiheessa strategia alustavaksi suunnitelmaksi. Tämän jälkeen toisessa 

vaiheessa suoritetaan tarkemmat selvitykset yrityksessä järjestelmävalinnan, 

käyttöönoton ja ylläpidon tueksi, sekä suoritetaan itse järjestelmävalinta. Kolmas vaihe 

on käyttöönotto. Viimeinen vaihe on tietojärjestelmän kehittämiseen liittyvät 
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toimenpiteet.  

 

Työhön laaditaan kaksi ratkaisumallia eri vaiheiden kartoitukseen. Työhön laadittavissa 

ratkaisuissa keskitytään valinnan ja käyttöönoton toteutuksen vaiheisiin. Nykytilan 

kuvausta hyödynnetään molempien ratkaisumallien tukena. Suunnittelun ja 

tietojärjestelmän kehittämisen tarpeet tuodaan esille osana valinnan ja käyttöönoton 

toteutuksen ratkaisumalleja. Elinkaarimallin kaksi ensimmäistä vaihetta painottuu 

järjestelmävalinnan ratkaisuun. Kolmas vaihe käyttöönotto tarkastellaan järjestelmä-

hankinnan kriittisten menestystekijöiden avulla. Kehittämistarpeet sisällytetään osaksi 

molempia ratkaisumalleja.  

 

Ratkaisumalleissa käytetään termejä järjestelmätoimittaja tai järjestelmätarjoaja. 

Ohjelmiston toimittaja ei vastaa aina järjestelmään liittyvien palveluiden 

toteuttamisesta. Käytännössä myytävän järjestelmälisenssin ja järjestelmätarjoajan 

lisäksi voi olla erillinen palveluntarjoaja esimerkiksi tukipalveluille. Ratkaisuissa 

kuitenkin tarkastellaan järjestelmälisenssiä, järjestelmäntarjoajaa ja palveluntarjoajaa 

yhtenäisenä kokonaisuutena.  

 

8.1 AHP-metodin hierarkiaprosessin hyödyntäminen ERP-
järjestelmävalinnan analysoinnissa kohdeyrityksessä  

  

Tässä osiossa on tarkoitus hyödyntää AHP-valintatyökalun osaa kohdeyrityksen case-

ympäristössä. AHP-mallista hyödynnetään ainoastaan sen hierarkiamallin 

muodostamisen osiota. Projektitiimityöskentely ja ohjelmistokartoitus ovat olennainen 

osa AHP-mallin kokonaisvaltaista hyödyntämistä toiminnanohjausjärjestelmähankkeen 

yhteydessä. Lopullisen järjestelmävalinnan ollessa haastava matemaattinen mallinnus, 

joka edellyttää vertailukohteiden olemassaoloa, ei sitä voida kokonaisuudessaan 

kyseisessä työssä hyödyntää.  Hierarkiamalli antaa kuitenkin tarkastelupohjan 

toiminnanohjausjärjestelmävalinnan analysointiin kohdeyrityksen tapauksessa.  Osion 

on tarkoitus myös olla yleisempi esimerkkimalli, joka antaa ratkaisuehdotuksen siitä, 

miten AHP-mallin osaa voidaan hyödyntää toiminnanohjausjärjestelmävalinnan 

analysointiin ilman varsinaista matemaattista vertailuanalyysia. Kuitenkin optimaalisen 

ja kattavan tarkastelun tueksi on suositeltavaa hyödyntää AHP-malliin sisältyvää 
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projektitiimipohjaista toimintamallia, sekä kattavaa matemaattista mallintamista 

järjestelmätarjoajien analysointiin.  

 

AHP-mallia hyödynnetään sovelletusti. Potentiaalisen projektitiimin avainhenkilöiden 

ja työntekijöiden tarpeita on sisällytetty työn nykytilan kuvaukseen. Ratkaisumallissa 

sovelletaan raportin teorian ja nykytilan kuvauksen avulla muodostettua näkemystä 

tarkasteltavan yrityksen toiminnanohjausjärjestelmähankintaan liittyvistä tekijöistä ja 

tarpeista. 

 

8.1.1 Muodosta projektitiimi ja kartoita järjestelm ätarjoajat 
 

Kohdeyrityksen toimitusjohtaja on avainasemassa projektitiimissä. Budjetoinnin ja 

yrityksen kokonaisuuden hallinnan avainhenkilönä toimitusjohtajan osallistuminen 

projektitiimiin on välttämätöntä. Yrityksen jakautuessa eri osastoihin olisi jokaiselta 

yritystoiminnan laajemmalta osa-alueelta hyvä saada edustus projektitiimiin. Yrityksen 

tuotantopäällikkö hahmottaa valmistuksen, varastoinnin ja hankinnan tarpeet 

yrityksessä ja voi edustaa projektitiimissä kyseisten osa-alueiden tarpeita. Yrityksen 

tuotekehityspäällikkö tuo projektitiimiin näkemyksen tuotekehityksestä ja 

laadunvalvonnasta. Myynnistä olisi tärkeää saada edustaja projektitiimiin. 

Toimitusjohtaja vastaa laajemmista myynnin ja markkinoinnin osa-alueista ja edustaa 

osaamisella myös myyntiä. Kuitenkin lisäksi myynnin osastolta henkilö, joka käyttää 

aktiivisesti myynnin tietojärjestelmätyökaluja, olisi hyvä olla osana projektitiimiä.  

 
8.1.2 Määrittele tavoitteet 
 

Ennen tarkempien yksityiskohtaisempien tavoitteiden kartoittamista, projektitiimin 

tulisi miettiä, mitkä ovat yrityksen strategiset tavoitteet järjestelmähankkeelle. 

Toimitusjohtajan tulisi laatia selvitys hankintaan käytettävistä varoista. 

Kustannusarvioita määritettäessä nykyinen budjetoinnin puutteet asettavat haasteen 

laskemille. Olennaista olisi huomioida budjetoinnissa eri kustannustekijät, kuten 

lisenssi, käyttöönotto ja ylläpidon maksut. Yrityksellä on informaatiota aikaisemman 

järjestelmän hankinnasta ja kustannuksista, joita kannattaa ehdottomasti hyödyntää 

uuden järjestelmän kustannusarviossa. Myös mahdolliset informaatiolähteet 
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järjestelmän kustannuksista yrityksen yhteistyökumppaneilta tuovat lisäarvoa 

budjetointiin.  

 

Kustannusten lisäksi aikataululliset tarpeet tulee alustavasti miettiä. Järjestelmän 

käyttöönotossa voidaan katsoa mahdolliseksi tähdätä alle puolen vuoden 

käyttöönottoaikaan. Pienet yritykset pääsevät helpommin alle puolen vuoden 

käyttöönottoaikaan ja kohdeyritys on kategorialtaan pk-yritys. Yrityksen nykyinen 

toiminnanohjausjärjestelmän olemassaolo pitäisi nopeuttaa järjestelmän käyttöönottoa, 

koska kyseessä on järjestelmänvaihdos ja informaatiota on kerätty sähköiseen muotoon. 

Toisaalta aikataulullisen haasteen voi muodostaa tiedon ulossaanti järjestelmästä. Tämä 

edellyttää järjestelmätoimittajan osaamista, jotta tieto saadaan siirrettyä ja mahdollisesti 

korjattua uuteen järjestelmään siirryttäessä.   

 

Jo hankkeen alkuvaiheessa yleisessäkin pohdinnassa tulisi hyödyntää 

projektitiimityöskentelyä. Tämä edesauttaa henkilöstön käsitystä siitä, minkä 

kokoluokan hankkeesta on kysymys, ja toisaalta muodostaa pohjustavaa projektitiimin 

sisäistä pohditaan, miten kyseiset varat organisaation tueksi olisi hyvä kohdentaa. 

Projektitiimityöskentelyn voidaan nähdä siirtävän vastuita ja työtaakkaa etenkin 

tuotantopäällikön osalta muille työntekijöille. Joten jo tässä kohtaa esimerkiksi ylityöt ja 

niistä koituvat henkilöstökustannukset olisi hyvä alustavasti hahmottaa osaksi hankkeen 

kustannusrakennetta. Laadukkaan tarkastelun lopputuloksena projektitiimin tulisi 

yhdessä muodostaa strategiset tavoitteet yritykselle. 

 

Osana tavoitteiden määrittämistä tulisi lisäksi miettiä, miten yrityksen 

liiketoimintaympäristö tulee kehittymään. Panostetaanko jatkossa volyymituotteisiin vai 

pienempiin tilauksiin? Mitkä ovat tällöin asiakastarpeet ja vaatimukset? Onko 

yrityksellä tarvetta muokata liiketoimintaprosessejaan tavoitteiden mukaisesti? Kyseisiä 

linjanvetoja olisi hyvä pohtia yhdessä projektiryhmätyöskentelyä, jotta yrityksen 

toiminnalle saadaan määritettyä tavoitteet ja suunta. Kyseiset tavoitteet voidaan 

selkeytettynä helpommin liittää osaksi uutta järjestelmää. 
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Järjestelmähankkeessa tulisi myös tarkastella mitä riskejä hanke voi sisältää. Hyvä 

pohja riskeistä on nykytilan analyysi ongelmankartoituksineen. Yrityksen nykytilan 

ongelmat ovat aikaisempien kartoittamattomien riskien toteutumista. Viime hankkeessa 

riskejä ei ollut osattu kartoittaa ja niihin ei ollut varauduttu. Nyt vaatimusmäärittelyissä 

tulee paneutua tarpeisiin, jotka koskevat ongelmien toiston välttämistä ja uusien 

ongelmien ehkäisyä uudessa järjestelmässä. Lisäksi tulee varmistaa järjestelmä-

toimittajalta, onko nykyinen tietotekninen laitteisto riittävä ja miten kauan laitteiston 

arvellaan riittävän tietojärjestelmän tarpeisiin tulevaisuudessa. Eräs selkeä yleistavoite 

on saavuttaa ratkaisumalli järjestelmätoimittajan kanssa järjestelmän pitkän tähtäimen 

toimivuudelle.   

 

Tavoitteiden pohjana voi hyödyntää työssä aikaisemmin laadittua nykytilan tarkastelua, 

joka ottaa tarkastelussa huomioon alustavat strategiset tarpeet ja toimii 

vaatimusmäärittelyn alustavana dokumentointina. Kuitenkin vuoropuhelu eri osastojen 

edustajien välillä ja esimerkiksi toimitusjohtajan ajankohtainen näkemys tarpeista, sekä 

tarkemmista budjetointimahdollisuuksista antaa selkeästi paremman lähtökohdan 

tavoitteiden ja suunnitelmien laatimiseen. 

 

8.1.3 Hierarkiamallien muodostaminen ja analysointi kohdeyrityksessä  
 

Ratkaisumallissa muodostetaan hierarkkinen rakenne yrityksen järjestelmähankkeen 

päätekijöistä, tämän lisäksi päätekijöiden yhteyteen liitetään sivutekijät, jotka 

tarkentavat miten päätekijöiden tavoitteisiin voidaan päästä. Mallien muodostamisen 

tukena on hyödynnetty teoriaosuuden ja nykytilan kuvauksen yhteydessä esille 

nousseita tekijöitä, joiden tavoite on vastata mahdollisimman hyvin yrityksen 

järjestelmähankinnan tarpeita. Kyseisiä malleja hyödynnetään järjestelmähankketta 

selkiyttävänä työkaluna ja toisaalta niiden pohjalta laaditaan analyysi toiminnanohjaus-

järjestelmävalintaan liittyvistä tekijöistä kohdeyrityksen tapauksessa. 
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KUVA 15:  Nelitasoinen hierarkkinen rakenne päätekijöistä kohdeyrityksen 

Toiminnanohjausjärjestelmävalintaan sovellettuna. 

 

Päätekijöistä koostuva hierarkkinen malli rakennettiin tarkastelemalla hierarkiaa 

matalimmalta tasolta korkeimmalle. Toisin sanoen teorian pohjalta yhdessä nykytilan 

kuvauksen pohjalta muodostettiin yksittäisiä tarpeita, jotka ovat olennaisimpia 

kohdeyrityksen järjestelmähankkeelle. Yksittäisistä tarpeista muodostettiin 

kokonaisuuksia, jotka muodostivat hierarkian seuraavan tason. Samalla korkeamman 

tason hierarkiarakennetta tarkasteltaessa muokattiin alimman tason tekijöiden sijaintia 
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rakenteessa. Tämän lisäksi hierarkian muodostamisen yhteydessä karsittiin ylimääräiset 

vähemmän tarpeelliset tekijät mallin ulkopuolelle. Hierarkia jakaantui korkeammalla 

tasolla kahteen eri tekijään, järjestelmään ja järjestelmätarjoajaan. Päätekijöiden 

määrällistä jakaantumista tarkastelemalla voidaan havaita, että yrityksen 

järjestelmähankkeessa on tärkeää huomioida sekä järjestelmän ominaisuudet, että 

järjestelmätarjoajan osaaminen. Molemmat hierarkiapuut sisältävät merkittävän määrän 

tärkeitä tekijöitä, joita ei järjestelmävalinnassa kannata sivuuttaa.  

 

 

 

KUVA 16:  Oheisessa kuvassa on päätekijöiden tueksi otettu sivutekijät. Sivutekijät 

kuvaavat miten päätekijöiden tavoitteisiin voitaisiin päästä. 

 

Siirryttäessä tarkastelemaan hierarkiassa alemman tason tekijöitä, nousee yhdeksi 

merkittäväksi kokonaisuudeksi se, millainen toiminnanohjausjärjestelmä on hyvä 

kohdeyritykselle. Suomenkielisyys on toivottu ominaisuus käyttöliittymältä. Yhdeksi 

tärkeäksi tekijäksi on muodostunut tunnetun järjestelmälisenssin valinta. Aikaisemman 
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järjestelmävalinnan lopputulos on epäonnistunut ja epäonnistumiseen on vaikuttanut 

merkittävästi pieni ohjelmistotalo ja vähän käytössä oleva lisenssi. Tästä syystä on 

tekijöihin haluttu tuoda tunnetumpi ohjelmistolisenssi yhdeksi valinnan kriteeriksi.  

 

Kustannusten osalta on syytä selvittää mitä ohjelmistotoimittaja veloittaa 

lisenssimaksuista, käyttöönotosta ja tukipalveluista. Kokonaisvaltaisen tarkastelun 

avulla voidaan saada arviota lähemmäksi lopullisia kustannuksia. Huomio tulee myös 

kiinnittää siihen, miten kustannuksia veloitetaan. Etenkin tukipalveluiden ja 

kehitysvaiheen alun osalta olisi hyvä huomioida, perustuuko hinnoittelu ennalta 

soviteltuun yrityskohtaiseen hinnoitteluun, vai palvelutarjoajan omiin yksipuolisiin 

hinnoittelupäätöksiin.  

 

Käyttöönoton kustannuksissa on olennaista huomioida myös käyttöönoton aikataulutus. 

Liian kiireellinen aikataulu voi laskea käyttöönottovaiheen kustannuksia, mutta toisaalta 

riski käyttöönoton epäonnistumiseen kasvaa. Ohjelmistotoimittajan intresseissä voi olla 

vain työntää järjestelmä nopeasti yrityksen käyttöön.  Koska hankkeen tulisi joka 

tapauksessa olla käyttöönottovaihetta laajempi prosessi, tulisi miettiä minimityötuntien 

sisällyttämistä sopimukseen, mikäli kyseessä on puhdas projektipalkkioon perustuva 

käyttöönotto. Myös kannustinpalkkion mahdollisuutta voi harkita esimerkiksi 

ohjelmiston toiminnallisen virheettömyyden tueksi. Sopimus tukipalveluiden hinnasta 

on syytä tarkastella jo järjestelmävalintaa tehtäessä. Käyttöönottovaiheen pienet 

kustannukset voivat siirtyä merkittävästi tukipalvelumaksuihin, mikäli järjestelmän 

käyttö yrityksessä ei muodostu sujuvaksi. 

 

Tekninen yhteensopivuus yrityksen tarpeisiin muodostuu moduulien riittävyydestä, 

laitteistovaatimuksista, ulkoisten varastotietojen ja yrityksen Excel-pohjaisten 

työkalujen sisällyttämisestä osaksi järjestelmää. Moduulien osalta yrityksen tarpeisiin 

tulisi löytyä standardoituihin järjestelmiin kuuluvat perusmoduulit. Yrityksen tuotannon 

valmistusprosessien ohjaus ei ole suoraan riippuvainen tietojärjestelmistä, joten 

toimivien moduulien tulee suoriutua 1.varastonohjauksesta, 2.myynnin ja hankinnan 

tarpeista, 3 osasta taloushallintoa, 4.henkilöstöhallinnosta, 5. johdon tuesta ja antaa 

kokonaissuunnitteluun tarvittavat työkalut ja perustiedot. 6. sekä mahdollisesti kevyistä 

valmistuksen ohjauksen työkaluista. 
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Tarkasteltaessa järjestelmätoimittajaan liittyviä tekijöitä, nousee tarkastelun kohteeksi 

ohjelmistoyrityksen osaaminen. Jotta yrityksen ei tarvitse tilata erillisiä 

ohjelmistoasiantuntijoita, tulisi järjestelmätoimittajan tarjota käyttöönoton lisäksi 

palvelut myös ylläpitoon ja kehitystyöhön. Ohjelmistoyrityksen tekninen ohjelmisto-

osaaminen yhdessä järjestelmää hankkivan yrityksen tapauskohtaisen case-osaamisen 

kanssa ovat avaintekijöitä järjestelmähankkeen onnistumiselle. Jotta edellisen 

järjestelmähankinnan riskit eivät realisoituisi järjestelmätoimittajan osalta, on tällä 

kertaa järjestelmävalinnassa suosittava kokemusta. Onkin hyvä kartoittaa yrityksen 

historiatiedot, taloustiedot ja tehdä esimerkiksi internetsivuilta yleiskartoitus yrityksestä. 

Vaikka yritys olisikin tunnettu ja vakavarainen toimija, tulee varmistaa myös 

projektityöntekijöiden pätevyys. Kohdeyrityksen tapauksessa on suositeltavaa ottaa 

kokeneempi toiminnanohjausjärjestelmäjärjestelmähankkeita toteuttanut työntekijä. 

Yrityksellä kun ei ole varsinaista sisäistä ohjelmisto-osaamista, joten kokemus etenkin 

teknisessä osaamisessa on tärkeää. Kohdeyrityksessä ajoittaisesti toimivan it-

tukihenkilön mahdollinen alustava näkemys järjestelmävalinnan teknisiin tekijöihin on 

toki järkevä huomioida. 

 

Varsinainen järjestelmähankkeen toteutukseen osallistuva projektitiimin vastuuhenkilö 

olisi saatava ohjelmistoyrityksestä. Myös kokonaissuunnittelun taidot on katsottava 

merkittäväksi eduksi kohdeyrityksen tapauksessa. Ainakin jonkinasteinen sitoutuminen 

projektitiimityöskentelyyn ja työntekijöiden perehdyttämiseen on varmistettava. Yritys 

hyötyisi myös merkittävästi, jos tukihenkilö kykenisi luomaan perustason alustat 

kokonaissuunnittelutason raporteista ja budjettityökaluista yrityksen toimintakulttuurin 

osaksi. 

 

Tärkeä osa valinnan ja osittain myös toteutuksen tarkastelua on 

toiminnanohjausjärjestelmähankkeen aikataulutus ja tukipalveluiden saatavuus. 

Valinnassa tulisi tarkastaa onko aikataulutus realistinen ja miten pitkälle 

järjestelmähanke on yritykseen integroitu, kun niin sanottu alustava käyttöönottovaihe 

on suoritettu. Olennainen osa aikataulutuksessa ja vikatilanteisiin reagoinnissa on 

ennalta laaditut vastuu- ja yhteistyösopimukset. Ohjelmistotarjoajalta tulisi varmistaa, 

miten nopeasti se kykenee reagoimaan esimerkiksi yrityksen toiminnan pysäyttävään 
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ongelmaan. Lisäksi tulisi selvittää, mitä palvelu maksaa. Järjestelmähankkeet ovat 

tyypillisesti myös pitkäaikaisia prosesseja. Tällöin varsinaisen käyttöönoton 

alkuvaiheen lisäksi tulisi kartoittaa, mitä tukipalvelut pitkällä tähtäimellä maksavat. 

Olennaista on myös kartoittaa, miten hyvin asiantuntija on saatavilla järjestelmän 

optimoinnin tueksi esimerkiksi yritystoiminnassa tapahtuvissa suuremmissa 

muutoksissa. 

 

Yrityksen valinta standardoidun valmisohjelmiston ja kustomoidun järjestelmän välillä, 

kallistuu standardoidun järjestelmäratkaisun puolelle. Yritys ei tarvitse 

ohjelmistoteknisestä näkökulmasta voimakkaita räätälöintejä. Ohjelmistolta edellytetään 

lähinnä oikein säädettyjä asetuksia. Yrityksen liiketoimintaprosessit voidaan 

nykyiselläänkin sisällyttää vakio-ohjelmistoon. Järjestelmäratkaisussa tulisi kuitenkin 

huolehtia siitä, että asetukset ja moduulien hyödyntäminen ovat optimoitu yrityksen 

tarpeisiin. 

 

Mitä etuja valmisohjelmiston valinta tuo kohdeyritykselle? Standardoiduissa 

järjestelmissä on mahdollisuus valita ohjelmisto, joka on laajasti käytössä ja ohjelmisto 

joka on pitkälle kehitetty. Yrityksen tarpeiden täyttämiseksi valmisohjelmiston avulla 

puoltaa usea eri tekijä: 

 

1. Koska yritys haluaa toiminnanohjausjärjestelmän toiminnallista virheettömyyttä 

nykyisen virhekeskeisen järjestelmän tilalle, puoltaa kyseinen tekijä standardoidun 

valmisohjelmiston hankintaa ohjelmistovalinnan osalta.  

 

2. Tukipalveluiden toimivuus on tärkeää yritykselle. Tukipalvelut voidaan 

standardoiduissa ohjelmistossa varmistaa yritykselle lähtökohtaisesti paremmin. 

 

3. Standardoitu järjestelmä on nopeampi ottaa käyttöön yrityksessä. 

 

4. Standardoidut valmisjärjestelmät sisältävät kattavan dokumentoinnin, jota voidaan 

hyödyntää toiminnanohjauksen tarpeisiin. 
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Nykyinenkin toiminnanohjausjärjestelmä on käytännössä standardoitu 

valmisohjelmisto. Se on kuitenkin rakennettu aikanaan ohjelmistotalon aloittaessa 

enemmän räätälöityjen ratkaisujen varaan. Räätälöidyt ratkaisut ovat vanhentuneet ajan 

kuluessa ohjelman muuttaessa muotoaan. Tilannetta on pahentanut se, että järjestelmä 

on ollut uusi ja päivitysten määrä suuri. Kuitenkin jo nykyisellään ohjelman 

käyttöliittymässä esiintyvät standardoiduiksi palautetut ominaisuudet olisivat riittävät 

nykyisessä yrityksen perustoiminnassa, mikäli ne olisivat yrityksessä paremmin 

käytössä ja ohjelmistovirheitä ei esiintyisi.  

 

Vertaamalla NAV-toiminnanohjausjärjestelmää nykyiseen järjestelmään, sisältää 

järjestelmä esimerkiksi hyvin samanlaisen moduulirakenteen kuin nykyinenkin 

järjestelmä. Yrityksen toiminta ei sisällä myöskään merkittäviä erikoistumisia ja 

monimutkaisia liiketoimintaprosesseja, joten standardoidun mallin rajoitteet 

kustomoitavuudessa eivät pitäisi muodostua esteeksi järjestelmävalinnassa. Jotta 

aikaisemman järjestelmän käyttöönoton ongelmat eivät toistuisi, yrityksen kannattaa 

välttää räätälöintien tekoa. Yrityksen tulee räätälöinnin tilalla huomioida riittävät 

konfiguroinnin mahdollisuudet järjestelmää valittaessa. Myös järjestelmätoimittajan 

osaaminen konfiguroinnin toteutukseen on tärkeä huomioida. 

 

Toisaalta standardiohjelmiston valitsemisessa merkittävän riskin muodostaa 

käyttöönoton toteutus. Toisin kuin räätälöidyssä ohjelmistoratkaisussa, käyttöönotto voi 

olla hyvinkin nopeaa ja suoraviivaista. Toiminnanohjausjärjestelmän riskitekijöihin 

lukeutuu liian nopea aikataulu. Kohdeyrityksen nykytilassa tapahtuva keskitetty 

päätöksenteon riskimahdollisuudet, tulisi huomioida etenkin standardijärjestelmän 

toteutuksen kohdalla. Ohjelmiston hankinnassa tuleekin varmistaa, että 

käyttöönottoprosessin tarpeisiin kiinnitetään erityisesti huomioita. 

 

8.2 Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto kohdeyrityksessä 
 

Osiossa käydään läpi toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottoon liittyviä kriittisiä 

menestystekijöitä. Kyseiset tekijät on hyvä huomioida järjestelmähankkeen 

toteutukseen. Kyseiset kriittiset tekijät tarkastellaan yrityksen tapauskohtaiseen 

järjestelmähankkeen toteutukseen. Osa käyttöönoton kriittisistä menestystekijöistä 
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liittyy järjestelmävalinnan toteuttamiseen ja valintaan liittyviä tekijöitä, kuten 

tavoitteiden määrittäminen on sisällytetty jo valinnan ratkaisumalliin. Työn tämän osion 

tarkastelun painopiste on kuitenkin tekijöissä, jotka liittyvät järjestelmän 

käyttöönottovaiheeseen.  

 

8.2.1 Järjestelmätoimittaja osaksi projektitiimiä 
 

Käyttöönoton tukena on hyvä hyödyntää järjestelmävalinnan yhteydessä laadittua 

projektitiimiä, jonka osaksi järjestelmätoimittajan tukihenkilö tulisi sovittaa. Yrityksen 

nykytilassa ei ole toimivaa kommunikaatioyhteyttä ohjelmistotaloon. Nykyinen 

ohjelmistotuen hankkiminen ulkoistettuna palveluna on myös merkittävä ongelma 

nykytilassa. Onkin suositeltavaa, että uuden ohjelmistotalon kanssa laadittaisiin 

yhteistyösuunnitelma siitä, miten käyttöönotto ja pidempiaikainen ylläpito saadaan 

järkevästi toteutettua yrityksessä työryhmätyöskentelyn lisäksi. Projekti-

ryhmätyöskentelyn tueksi tulee laatia järkevä aikataulutus, jota kaikki projektitiimin 

osapuolet noudattavat. Työryhmätyöskentelyn tulee olla avointa. On erityisen tärkeää 

että työryhmän sisällä kohdeyrityksen avainhenkilöt tuovat esille näkemyksensä 

järjestelmätoimittajan osaajalle. 

  

8.2.2 Ylimmän johdon tuki kohdeyrityksen järjestelmähankkeen toteutukseen 
 

Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto ja käytön kehittäminen on merkittävä koko 

yrityksen laajuinen aikaa vievä prosessi. Avoimuuteen ja ratkaisuista tiedottamiseen 

henkilöstölle tulisi panostaa. Tiedottaminen ja henkilöstön motivointi on 

organisaatiotason uudistuksissa tärkeä osa hankkeen onnistumista. Myös 

ohjelmistotalon projektihenkilön olisi suotavaa saada ja ottaa vastuuta tiedottamisesta ja 

kommunikoinnin rakentamisesta hankkeen ympärille. 

 

Nykyisen toimintakulttuurin vahvuudet ovat yksiköiden sisäisen työskentelyn laadussa. 

Kuitenkin yksiköille ja yksiköiden väliseen kommunikointiin tulisi panostaa 

käyttöönottovaiheessa ja järjestelmän kehittämisessä. Etenkin muutostilanteessa, kuten 

toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönoton yhteydessä, kommunikaatioon yrityksen 

sisällä on järkevää panostaa. Kohdeyrityksen kohdalla tilanne ansaitsee erityishuomion, 
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kun uutta toiminnanohjausjärjestelmää otetaan käyttöön. Yrityksessä ei ole varsinaisesti 

laadittuna selkeää toimintamallia siitä, miten tieto yrityksen sisällä kulkee. 

Tietojärjestelmähankkeen kokoisessa muutosprosessissa henkilöstön mahdollisuudet 

tuoda ongelmat ja ratkaisuehdotukset esille tehokkaasti on tärkeää. Kommunikoinnin 

tehostamista voidaan kehittää niin ylimmän johdon, kuin projektitiiminkin avulla. 

Ylimmän johdon osallistuessa projektitiimiin, tiedon tulisi kulkea näin projektitiimin 

osapuolilta myös muulle henkilöstölle. 

 

Kohdeyrityksessä toimitusjohtajalla on iso vastuu tiedottamisen onnistumisesta. 

Tiedottamisessa tulee huolehtia siitä, että henkilökunta saa riittävän yksityiskohtaista 

tietoa hankeen toteutuksesta, etenemisestä ja siihen liittyvistä tarpeista. Myös 

kokonaisvaltaisessa tarkastelussa ja yrityksen strategian ja tulevaisuuden näkymien 

osalta päätäntävalta on toimitusjohtajalla. Etenkin mahdolliseen liiketoimintaprosessien 

kehittämiseen yritysjohdon näkemys ja osaaminen on välttämätöntä.  

  

8.2.3 Ohjelmiston teknisen toteutuksen lähtökohdat 
 

Tekninen asiantuntijuus hankkeeseen saadaan pääasiassa ohjelmistoyritykseltä. 

Nykytilan ulkoistetun konsultin tekniset näkemykset on hyvä kartoittaa hankkeen 

toteutuksen tueksi. Teknisten ratkaisuiden esiselvityksenä voidaan hyödyntää, myös 

tämän työn nykytilan kuvauksen yhteydessä kartoitettuja ongelmia ja kehitysehdotuksia. 

Kyseinen kartoitus toimii kuitenkin vain alustavana informaatiolähteenä siitä, minkä 

tyyppisiä ongelmia yrityksen nykytilassa ilmenee. Yrityksen toimintojen kuvausta 

voidaan käyttää esiselvityksenä ohjelmistoyritykselle yrityksen toimintaympäristöstä.  

 

Standardoitu järjestelmä asettaa toteutukselle tietyt rakenteelliset lainalaisuudet. 

Toiminnanohjausjärjestelmä on kuitenkin standardoidussakin järjestelmässä 

tapauskohtainen ratkaisu. Raporttiin laaditun toimintojen kuvauksesta saa alustavan 

raporttipohjaisen käsityksen tarkasteltavan yrityksen toiminnasta teknisten ratkaisuiden 

lähtökohdaksi. Kuitenkin lopulliset tekniset yleisratkaisut tulisi kartoittaa projektitiimin 

kokonaisvaltaisella näkemyksellä, jonka osana ohjelmistotalon edustaja toimii.  
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Toiminnanohjausjärjestelmän nykytilan käytännön virheistä on haastavaa muodostaa 

kattavaa dokumentointia, koska ne ilmenevät eri asiayhteyksissä, eri käyttäjillä ja eri 

mittakaavoissa. Ongelmia ei myöskään ole yrityksessä aikaisemmin kirjattu 

tapauskohtaisesti ylös, joten niiden kartoittaminen jälkikäteen on työntekijöiden muistin 

varassa. Ongelmien käytännön selvittäminen vievät työaikaa ja resursseja merkittävästi 

itsessään, joten niitä ei ole yrityksessä kirjallisesti kattavasti dokumentoitu. Jotta 

toiminnanohjausjärjestelmän virheet eivät siirtyisi uuteen järjestelmään, olisi erityisen 

tärkeää ottaa myös eri järjestelmän peruskäyttäjät aktiivisesti mukaan järjestelmän 

toteutustyön suunnitteluun yrityksessä. Käyttöönoton aikana teknisten ongelmien avoin 

kartoittaminen henkilöstöltä järjestelmätoimittajan suorittamana on tärkeää. 

 

8.2.4 Muutoksen hallinta kohdeyrityksessä.  
 

Yrityksen liiketoimintaprosessit ovat nykyisellään sopeutettu olemassa olevan 

tietojärjestelmän toimintoihin. Kuitenkin uusi järjestelmä voi edellyttää toimintojen 

sopeuttamista järjestelmään nykyisestä poiketen. Uusi järjestelmä saattaa myös tarjota 

vaihtoehtoratkaisuja olemassa olevaan toiminnanohjaukseen. Kohdeyrityksen 

muutoksenhallinnassa onkin olennaista huomioida usea muuttuja. Huomioitavana ovat 

toiminnanohjauksen tekniset edellytykset ja tarpeet, työntekijöiden tarve sekä yrityksen 

kokonaisvaltainen toiminnanohjauksen tarve.  

 

Yrityksen organisaatiorakenne on nykyiselläänkin sovitettu modulaarisen 

toiminnanohjausjärjestelmään ja yritystoimintoja on muokattu järjestelmän ehdoilla. 

Tämän helpottaa nykyisten toimintatapojen sisällyttämistä uuteen järjestelmään. Mikäli 

yritys kuitenkin kokee strategiassaan ja toimintamalleissaan muutostarvetta, tuo se 

haasteita järjestelmän käyttöönottoon. Yrityksellä on jo havaittuja välittömiä 

muutostarpeita, kuten varastojen optimointi ja hankintatoimen työn tehostaminen. Myös 

teoria (Umble et al. 2003, s. 245) tukee käyttöönottomallia, jossa yritys 

kokonaisvaltaisesti kehittää toimintaansa järjestelmähankkeen aikana.  

 

Esimerkiksi varastonhallintaa voidaan mahdollisesti kehittää käyttöönoton yhteydessä. 

Varastotasojen pienentämisen tarpeeseen voidaan yrittää vastata järjestelmään luotavien 

varastonhallinnan analyysityökalujen avulla. Analyysityökalujen ja asetusten luominen 
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voi antaa toiminnanohjaukseen merkittävää tukea, nykyisten mittareiden puutteiden 

takia. Toisaalta muutoksenhallinnassa ja liiketoimintaprosessien sopeuttamisessa tulee 

huomioida yrityksen sisäinen osaaminen. Toisin sanoen uusia työkaluja ja 

toimintamalleja tulee pystyä käyttämään.  

 

Yrityksen työntekijät ovat sopeutuneet toiminnanohjausjärjestelmän käytön 

lainalaisuuksiin. Työntekijät tiedostavat, että järjestelmään on tallennettava informaatio 

täsmällisesti, jotta tietojärjestelmän virheet saadaan minimoitua. Käyttäjät ovat myös 

avoimia uusien toimintamallien ja työtä kehittävien järjestelmäominaisuuksien 

lisäämiseen uuteen järjestelmään. Järjestelmänkäytön kehittämiseen työntekijöillä on 

esittää omia näkemyksiä ja alustavia toiveita. Tämän osalta muutosilmapiiri on suotuisa 

järjestelmähankkeen aloittamiselle. Toisaalta peruskäyttäjiäkin on hyvä muistuttaa 

muutostarpeen olemassaolosta ja järjestelmän käyttöönoton haasteista ja tarpeista 

järjestelmän kehitystyön tueksi. Työntekijöiden ja johdon on myös hyvä tiedostaa, että 

uusi järjestelmä sisältää usein puutteita, joita on tarkoitus korjata kehitystyön avulla. 

Onkin hyvä tiedostaa järjestelmähankkeelle olevan tyypillistä, että uusi järjestelmä on 

alussa vanhaa järjestelmää huonompi. Tästä syystä tulisi tiedostaa kehitystyön tarve 

käyttöönoton alkuvaiheessa ja pidemmällä aikataululla. 

 

Mikäli kohdeyrityksen järjestelmätoteutuksen yhteydessä muutetaan laajempia 

toiminnanohjauksen toimintatapoja, voi se kuormittaa osaa henkilökunnasta 

merkittävästi. Yrityksen toimintakulttuurissa on vahva operatiivinen tapa ohjata 

yrityksen toimintoja. Tilanteessa tulisi varmistaa, onko nykyisellä henkilökunnalla 

riittävästi osaamista, ja aikaa nykyisten työtehtävien vastuiden yhteydessä, muutoksen 

toteuttamiseen.  Laajojen muutosten yhteydessä olisi ehdottomasti otettava työntekijät 

mukaan päätöksentekoon ja toteutukseen, jotta varmistetaan riittävä osaaminen, 

aikataulutus ja motivaatio muutoksenhallinnan tueksi. 

 

8.2.5 Ohjelmiston kehittäminen ja asetusten määrittäminen kohdeyrityksessä  
 

Jotta kohdeyritys välttyisi aikaisempaa järjestelmää heikentäviltä teknisiltä ongelmilta, 

tulisi sen kiinnittää huomiota tekniseen toteutukseen. Varsinainen tekninen osaaminen 

tulee järjestelmätoimittajalta ja valittu toiminnanohjausjärjestelmä asettaa omat 
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lainalaisuudet toteutukseen. Järjestelmävalinnasta riippumatta, yrityksen tulisi tuoda 

järjestelmähankkijan tietoon mahdollisimman hyvin nykyisen järjestelmän ongelmat. 

Työhön sisällytettyä nykytilan kuvausta voi hyödyntää dokumentaationa ja antaa 

järjestelmätoimittajalle täydentävää lisätietoa tarpeen mukaisesti.  Erityisen tärkeää on 

kartoittaa käyttöönoton yhteydessä ilmenevät tekniset ongelmat. Ilmenevät ongelmat 

onkin hyvä dokumentoida ylös käyttöönoton yhteydessä ja tuoda mahdollisimman 

nopeasti teknisten asiantuntijoiden tietoisuuteen.  

 

Kohdeyrityksen kannattaa tarkastella omista lähtökohdistaan, mitkä moduulit se kokee 

toiminnalleen tarpeelliseksi, eikä välttämättä tyytyä valmiiseen ratkaisuun suoraan. 

Yrityksessä on selkeitä toimintoja, jotka edellyttävät omien moduulien olemassaoloa. 

Toisaalta yrityksen kannattaa pohtia tarkkaan, tuleeko esimerkiksi nykyinen Excel-

pohjainen tuotannonohjausmalli toteuttaa suoraan osaksi järjestelmää, vai jatkaa 

nykyisellä tuotannonohjauksen toimintamallilla. 

 

Asetustaulukoiden tai vastaavien taulukoiden määrittämisessä on olennaista saada 

käyttäjätarpeet huomioitua. Avainhenkilöiden on tärkeää tuoda kantansa esiin, miten 

yrityksen tietoja halutaan järjestelmässä tallentaa ja lukea. Projektitiimissä olevien 

asiantuntijoiden onkin hyvä keskustella eri vaihtoehdoista ja järkevimmistä 

kompromisseista optimaalisen ratkaisun saavuttamiseksi.  

 

8.2.6 Kohdeyrityksen kouluttamistarpeet 
 

Kohdeyrityksen tulisi sisällyttää toiminnanohjausjärjestelmän hankintaan riittävä 

koulutussuunnitelma. Palveluntarjoajan kanssa tulisi päättää, miten varmistetaan 

yrityksen keskijohdon ja työntekijöiden kouluttaminen järjestelmän käyttöön. 

Koulutuksen toteutukseen tulisi löytää riittävä rahoitus joka on suuruusluokaltaan noin 

10–15 % käyttöönoton kokonaiskustannuksista. 10–15 % suuruus perustuu 

näkemykseen (Umble et al. 2003, s.246), jossa kyseinen prosenttiosuus lisää 

todennäköisyyttä hyvään lopputulokseen. Kohdeyrityksen oma tietojärjestelmä-

osaaminen perustuu vanhan järjestelmän käyttökokemuksiin. Tämän takia on tärkeää 

varmistaa, että palveluntarjoaja huolehtii riittävästä koulutuksesta yrityksessä, niin 

uuden järjestelmän käytön esivalmistelun, käyttöönoton, kuin mahdollisen 
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jatkokoulutuksenkin muodossa. Työntekijöille olisi hyvä antaa alustavaa kirjallista 

informaatiota uudesta järjestelmästä, jotta järjestelmästä saadaan alustava näkemys. 

Henkilökuntaa on hyvä myös rohkaista tuomaan esille kysymyksiä ja kehitysehdotuksia 

uudesta järjestelmästä. 

 

Järjestelmää käyttävät kohdeyrityksen työntekijät tulisi käytön yhteydessä perehdyttää 

toimintoihin palveluntarjoajan asiantuntijan opastamana. Asiantuntijalle olisi hyvä antaa 

riittävästi aikaa järjestelmäkoulutuksen toteuttamiseen etenkin varsinaisen 

käyttöönottokoulutuksen yhteydessä. Tämä on hyvä huomioida aikataulutusta ja 

budjettia suunniteltaessa. Nykyisen käytössä olevan toiminnanohjausjärjestelmään 

liittyvä puutteelliseksi jäänyt jatkokoulutusmahdollisuus on syytä huomioida uuden 

järjestelmähankkeen toteutuksen yhteydessä. Alustavaa jatkokoulutustarvetta on hyvä 

miettiä ja sopia miten se tulisi käytännössä yrityksessä järjestää eri tilanteissa. Kyseisiä 

tilanteita voivat olla esimerkiksi: avainhenkilöiden jatkokouluttamismahdollisuudet 

järjestelmän tehokkaamman hyödyntämisen osalta, työntekijöiden lisäkoulutus, mikäli 

järjestelmäpäivitykset muuttavat merkittävästi ohjelmiston käyttöä, tai yrityksen 

mahdollisen toiminnan muutoksen aiheuttaman järjestelmämuutokseen liittyvät 

koulutustarpeet. 

 

8.2.7 Yhteistyö palveluntarjoajan kanssa 
 

Kohdeyritys tavoittelee nopeaa ratkaisua järjestelmähankkeen käyttöönottoon. Mikäli 

yritys valitsee nopean pakettiratkaisun valmisohjelmistolla, tulee yrityksen varmistaa, 

että käyttöönottoa ei suoriteta liian yksinkertaistetusti yrityksessä. Palveluntarjoajalle 

tulee tehdä selväksi yrityksen tarpeet järjestelmältä. Yrityksen tulee kommunikoida 

kohdeyrityksen kanssa kyseisistä tarpeista ja tarpeiden täytön mahdollisuuksista. Tämän 

lisäksi tärkeää on sopia tarpeiden toteutuksen aikatauluista ja rahoituksesta. Halvin 

mahdollinen rahoituksen ratkaisumalli on merkittävä riskitekijä aikaisemman 

toiminnanohjausjärjestelmäratkaisun virheiden toistumiselle.  

 

Palveluntarjoaja pystyy antamaan alustavasti tietoteknisistä lähtökohdista olevan 

perusratkaisun. Kyseistä perusratkaisua voidaan käyttää yhteistyön pohjana. 

Kohdeyrityksen tietoteknisen osaamisen lähtökohdista palveluntarjoajalla on suuri 
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vastuu tietoteknisen asiantuntijuuden tuomisesta hankkeeseen. Kohdeyrityksen 

vastuulla on varmistaa sen omien liiketoiminnan tarpeiden täyttyminen. Yritysten välille 

tuleekin saada aikaan toimiva yhteistyösuhde, jossa molemmat osapuolet tuovat 

hankkeelle tarvittavan asiantuntijuuden. Yhteistyön luomisen lisäksi on tärkeää myös 

yhteistyön jatkuvuus. Yhteistyön jatkuvuus on hyvä turvata alustavan 

käyttöönottovaiheen jälkeiseen aikaan. Käytön ongelmiin, järjestelmämuutoksiin, 

järjestelmävirheisiin ja yrityksin muutostarpeisiin tulisi saada tarvittaessa riittävä 

tietotekninen tuki. 
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9. YHTEENVETO 
 

Toiminnanohjausjärjestelmän hankinta on aikaa vievä yrityksenlaajuinen prosessi. 

Hankinnassa tulee huomioida suunnittelun, valinnan, käyttöönoton ja kehittämisen 

tarpeet. Koska kyseessä on yrityksenlaajuinen prosessi, tulee yrityksen 

kokonaistarkastelun lisäksi huomioida yrityksen eri sisäiset toimijat. Tämä asettaa 

haasteen yritysjohdolle, jonka vastuulla on varmistaa, että organisaatio eri toimintoineen 

on mukana hankkeen toteutuksessa. Tiedottamiseen ja yrityksen sisäisen 

kommunikointiin panostamalla yritysjohto mahdollistaa järjestelmänhankkeen 

onnistumisen hankkeen eri vaiheissa.  

 

Projektityöryhmätyöskentely on tehokas toimintamalli varmistaa yrityksen eri 

toimintojen tarpeet. Työryhmään kootaan yrityksen parhaimmat osaajat 

avainhenkilöiksi, jotka edustavat yrityksen eri toimintoja. Näin eri osastojen tarpeet ja 

näkemykset saadaan tuotua ilmi hankkeen eri vaiheissa. Työryhmätyöskentelyssä ja 

yleisestikin järjestelmähankkeessa tulee huomioida töiden uudelleenjärjestelyn tarve 

resurssitarpeineen.  

 

Suunnittelemalla etukäteen ERP-järjestelmän hankintaa, voidaan selvittää yrityksen 

tarpeet tulevalta toiminnanohjausjärjestelmältä. Tärkeää on luoda näkemys alustavista 

tarpeista sekä tarkemmista tarpeista tulevan järjestelmävalinnan ja käyttöönoton tueksi. 

Osa tarpeiden määrittelyä on nykytilan analyysi. Kyseisen työn nykytilan tarkastelussa 

selvitettiin yrityksen nykyinen toimintaympäristö, toiminnanohjauksen tila, sekä 

toiminnanohjausjärjestelmän tila. Toimintaympäristön ja toiminnanohjauksen tilan 

tarkastelussa saatiin näkemys yrityksen toiminnoista ja niiden tarpeista. Etenkin 

hankinnan ja varastoinnin kehittämisen tarpeet nousivat esille yksittäisistä toiminnoista. 

Kokonaissuunnittelussa havaittiin laajempaa ongelmaa, johon nykyisen järjestelmän 

olosuhteissa on haastava puuttua. Kuitenkin tulevan järjestelmän toivotaan edesauttavan 

yrityksenlaajuista suunnittelua.   

 

Toiminnanohjausjärjestelmän tarkastelun painopiste oli nykyisten ongelmien 

kartoituksessa. Dokumentoitujen ongelmien ja tekijöiden avulla kohdeyritys ja 

järjestelmätoimittaja voivat muodostaa alustavan suunnitelman uudesta ratkaisusta 
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ongelmien välttämiseksi.   Tämän lisäksi nykytilan tarkastelua voitiin ja voidaan käyttää 

kohdeyrityksen järjestelmävalinnan ja käyttöönoton ratkaisujen perustana.   

 

Toiminnanohjausjärjestelmän hankinta ei ole vain yrityksen sisäinen prosessi. Tärkeää 

on huomioida myös ulkoiset toimijat. Suhteen luominen järjestelmätarjoajaan on erittäin 

tärkeä osa hanketta. Järjestelmää hankkivan yrityksen ja järjestelmätoimittajan suhde 

kulminoituu valintaan. Yrityksen tulee laatia selvitys tavoitteista ja yksityiskohdista, 

jonka perusteella järjestelmätoimittaja valitaan. Kartoituksen jälkeen tulisi olemassa 

olevista ehdokkaista valita yritykselle paras ratkaisu. Ratkaisussa tärkeää on itse 

järjestelmä lisensseineen, sekä järjestelmätoimittajan käyttöönotto ja ylläpitopalveluiden 

yhteensopivuus yrityksen tarpeisiin. Myös järjestelmätarjoajan hinnoittelu, sitoutuminen 

ja osaaminen ovat tärkeitä osia järjestelmähankkeessa 

 

Järjestelmää hankkivan yrityksen tulee varmistaa, että se saa liiketoimintaprosessinsa 

osaksi järjestelmää laadukkaasti. On olemassa riski, että järjestelmä on vain 

järjestelmätoimittajan yksipuolinen tekninen toteutus. Järjestelmää hankkivan yrityksen 

onkin huolehdittava siitä, että sen liiketoiminnan tarpeet huomioidaan hyvin osana 

toteutusta. Tärkeä osa toteutusta on määrittää liiketoiminnan tarpeet ja tuoda ne 

järjestelmätoimittajan tietoisuuteen. Tarpeiden kartoittamiseen tehokas tapa on 

projektityöryhmätyöskentely. Projektitiimi on syytä muodostaa yrityksen 

avainhenkilöistä ja järjestelmätoimittajan teknisestä osaajasta. Tällöin liiketoiminnan 

tarpeet saadaan sisällytettyä tekniseen toteutukseen.  

 

Ylimmän johdon tuki ja tiedottaminen ovat avainasemassa onnistuneessa 

järjestelmähankkeessa. Jotta yritys voi tehdä päätöksiä liiketoimintaprosessien 

kehittämisestä, on ylimmän johdon tietotaito tärkeää. Yritysjohdolla on merkittävä 

vastuu toiminnanohjausjärjestelmähankkeesta tiedottamisesta. Jotta yrityksen 

työntekijät saadaan motivoitua hankkeen taakse, tulee työntekijöille antaa riittävästi 

hankkeeseen liittyvää informaatiota. Koulutustarpeeseen on syytä kiinnittää huomiota. 

Koulutus edellyttää riittävää budjetointia ja sen tulee olla riittävän yrityksenlaajuista. 

Koulutustarve tulee selvittää myös kehitystarpeiden osalta.  
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