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Tämä kandidaatintyö on toteutettu kirjallisuustyönä sekä sähköpostihaastatteluina
case yrityksen ja kansainvälisen ERP-järjestelmäkonsultin kanssa. Työn
tavoitteena on selvittää mitä hyötyjä ERP-järjestelmän käyttöönotolla voidaan
saavuttaa sekä minkälaisia haasteita yritys voi projektin aikana kohdata.
Työssä keskitytään erityisesti käymään läpi pk-yritysten toimitusketjujen ongelmia
sekä mitä hyötyjä, mahdollisuuksia ja haasteita ERP-järjestelmän käyttöönotto tuo.
Työssä pyritään erityisesti selvittämään mitä case yrityksemme GreenEnergy
Finland Oy hyötyy uudesta ERP-järjestelmästä, mitä haasteita se yritykselle vielä
jättää ja mitkä ovat projektin kriittisimmät tekijät joihin yrityksen kannattaa
kiinnittää huomiota.
Merkittävimmät

hyödyt

ERP-järjestelmän

käyttöönotosta

GreenEnergy

Finlandille on varastonhallinnan parantuminen, tilaus- ja asiakastietojen parempi
ylläpito ja hallinta sekä yhteisten toimintamallien ja tapojen muodostuminen.
Keskeinen

havainto

käyttöönottoprojektin

liiketoimintaprosessien uudelleentarkastelu.

onnistumisessa

on

yrityksen
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1

JOHDANTO

Vasta perustetun yrityksen ensimmäiset vuodet ovat usein haasteellisimmat, sillä aluksi
liiketoiminnan rahavirta on negatiivista. Yrityksen elinkaariteoriassa puhutaan niin sanotusta
kuolemanlaaksosta, eli perustamisen jälkeisestä ajasta, jolloin yrityksen kumulatiivinen tulos
on tappiollinen. Työ- ja elinkeinoministeriön yrittäjyyskatsauksen (2011) mukaan Suomessa
vuonna 2009 toimintansa lopettaneista yrityksistä 42,8 prosenttia oli ollut toiminnassa enintään
kolme vuotta ja viiden vuoden jälkeen toiminnassa oli enää noin puolet yrityksistä. Ilmiö on
globaali, sillä Song, Podoynitsyna et al. (2008) huomasivat, että yhdysvaltalaisista, vähintään
viiden työntekijän teknologiayrityksistä ainoastaan 36 prosenttia selviytyi ensimmäisistä
neljästä vuodesta. Songin et al. tutkimus onnistui tunnistamaan teknologia-startupien
universaaleiksi menestystekijöiksi esimerkiksi yrittäjien kokemuksen toimialalta sekä
markkinoinnista,

taloudelliset

resurssit,

immateriaalioikeudet

ja

tehokkaan

toimitusketjunhallinnan.
Yrityksen ohitettua startup-vaiheen ja vakiinnutettua paikkansa markkinoilla tulee sen kyetä
laajentumaan. Tässä vaiheessa organisaatiorakenne muuttuu monimutkaisemmaksi ja osastojen
määrä lisääntyy, esimerkiksi HR, taloushallinto, T&K sekä myynti ja markkinointi voidaan
eriyttää omiksi osastoikseen. Tehokas liiketoiminta edellyttää nopeaa ja helppoa tiedon
saatavuutta, tähän ratkaisuna tarvitaan toimiva ERP-järjestelmä. Toimitusketjun tehokkaan
hallinnan merkitys korostuu entisestään tilausmäärien kasvaessa.
1.1

Tausta

Kandidaatintyö toteutetaan yhteistyössä Lappeenrantalaisen GreenEnergy Finland Oy:n (GEF)
kanssa, jonka kasvunäkymät näyttävät ohittaneen startup-vaiheen. Yritystä voisi luonnehtia
perinteiseksi pk-yritykseksi, sillä se täyttää pienen yrityksen määritelmän sekä henkilöstön, että
liikevaihdon osalta (Council Recommendation 2003/361/EC). Monien uusien työntekijöiden
myötä yritykseen on perustettu eri toimintoja, jotka täytyy yhtenäistää uudella
toiminnanohjausjärjestelmällä. Suuren kasvun johdosta myös yrityksen toimitusketju elää
muutoksen aikaa, jolloin on kriittistä tunnistaa nykyisen tilaus- toimitusketjun erityispiirteitä ja
ongelmakohtia.
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1.2

Rajaukset ja tavoite

Työ on rajattu tarkastelemaan GreenEnergy Finlandin toimintaa erityisesti tilaus-toimitusketjun
näkökulmasta. Käyttöönotettavan toiminnanohjausjärjestelmän osalta tarkastellaan sekä
laajempia kokonaisuuksia, että toimitusketjunäkökulmaa. Koska kyseessä on pk-yritys,
kandityössä tarkastellaan erityisesti pk-yritysten kohtaamia haasteita toimitusketjun
hallinnassa. Tilaus-toimitusketjusta työssä pyritään tunnistamaan ongelmat yrityksen
nykyisessä toiminnassa, sekä vertailemaan toiminnan erityispiirteitä ja kirjallisuudessa esiin
tulleita

pk-yrityksen

toiminnan

ominaispiirteitä

ja

haasteita

erityisesti

kasvavassa

liiketoiminnassa sekä pk-yrityksissä.
Tavoitteena on myös tunnistaa mahdollisia tulevaisuuden haasteita toimitusketjulle sekä ERPjärjestelmän käytölle. Kandidaatintyön tavoitteena on vastata yritykseltä saatuihin toiveisiin,
joten työssä käsitellään myös ERP-järjestelmän käyttöönoton vaiheita ja ERP-järjestelmän
resursointia yrityksen ja järjestelmätoimittajan näkökulmasta. Koska kohdeyrityksellä ei ole
omaa tuotantoa, toimitusketjun toiminta on jaettu kolmeen tarkasteltavaan osuuteen:
hankintatoimi, varastonhallinta ja toimitus.
Tutkimuskysymykset:
Mitkä ovat GreenEnergy Finlandin toimitusketjun hallinnan haasteet ja erityispiirteet?
Mitä ratkaisuja uusi ERP-järjestelmä tarjoaa GreenEnergy Finlandin toimitusketjun
hallinnan kehittämiseen?
Mitä tekijöitä GreenEnergy Finlandin on huomioitava ERP-järjestelmän käyttöönotossa?
1.3

Toteutus

Tämä kandidaatintyö on toteutettu kirjallisuuskatselmuksena. Kirjallisuuden lähteet ovat
kandidaatintyön aiheisiin liittyviä tieteellisiä julkaisuja ja kirjoja. Johtuen tiiviistä yhteistyöstä
kandidaatintyön kohdeyrityksen kanssa, kohdeyritystä haastateltiin useaan otteeseen.
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Haastattelut toteutettiin sähköpostitse GreenEnergy Finlandin hankintapäällikön kanssa.
Hankintapäällikkö
käyttöönotossa.

toimii

projektipäällikkönä

Kysymyksemme

uuden

GreenEnergy

toiminnanohjausjärjestelmän

Finlandille

kattoivat

kysymyksiä

toimitusketjun haasteista aina uuden ERP-järjestelmän implementointiin asti. GreenEnergy
Finlandin

haastattelukysymykset

koskivat

yrityksen

organisaatiorakennetta,

tilaus-

toimitusketjussa havaittuja ongelmia, toimialan asettamia haasteita, tulevaisuuden suunnitelmia
sekä ERP:n käyttöönottoon liittyviä odotuksia ja toiveita. Jatkohaastattelussa kysyimme
tarkemmin käyttöönotettavasta ERP-järjestelmästä. Tämän kandidaatintyön kappaleet, joissa
käsitellään GreenEnergy Finlandia perustuvat toteutettuihin haastatteluihin, sekä yrityksen
internetsivuilta löytyviin tietoihin.
GreenEnergy

Finlandin

konsultointiyrityksessä

haastattelun

työskentelevää

lisäksi

haastattelimme

ERP-järjestelmiin

kansainvälisessä

erikoistunutta

konsulttia

kysymyksissä, jotka liittyivät tarkemmin toiminnanohjausjärjestelmiin. ERP-konsultilta
kysyttiin

yleisiä

kysymyksiä

liittyen

pk-yritysten

motiiveihin

vaihtaa

toiminnanohjausjärjestelmää, käyttöönoton haasteisiin ja menestystekijöihin, sekä siihen,
millaisia jatkotoimenpiteitä ERP-järjestelmän vaihtaminen saattaa aiheuttaa pk-yritykselle ja
sen toimitusketjulle.
1.4

Rakenne

Kandidaatinyön alussa perehdytään case-yritykseen ja sen toimitusketjun toimintaan. Työssä
esitellään samalla yrityksen ongelmat ja toimitusketjun erityispiirteet sekä tarkastellaan miten
yrityksen nykyisen toimitusketjun toiminta vastaa yleistä käsitystä pk-yrityksistä kirjallisuuteen
perustuen. Tässä yhteydessä kandidaatintyössä pyritään tunnistamaan, missä määrin
GreenEnergy Finlandin toimitusketjun rakenne eroaa tyypillisestä pk-yrityksestä ja mitä
yhteisiä piirteitä näillä on.
Kappaleessa kolme alkaa työn kirjallisuusosuus, jossa käsitellään mikä ERP-järjestelmä, eli
toiminnanohjausjärjestelmä, on ja mitä sen käyttöönotto tarkoittaa toimitusketjun hallinnan
kannalta. Työssä syvennytään käyttöönottoprosessin haasteisiin ja mahdollisiin ongelmiin.
Lisäksi työssä perehdytään ERP-järjestelmän käyttöönoton kustannuksiin vaikuttaviin
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tekijöihin. Kappaleen kolme lopussa käsitellään ERP-järjestelmiä yleisesti ottaen pkyrityksissä. Tässä yhteydessä käsitellään ERP-järjestelmän tuomia mahdollisuuksia,
edellytyksiä menestyksekkäälle implementoinnille sekä hyviä käytänteitä ERP-järjestelmän
käyttöönotossa. Erityishuomio on odotetuissa hyödyissä sekä mahdollisissa haasteissa. ERPjärjestelmien tuomia mahdollisuuksia käsitellään kappaleen 2.2 mukaisen kolmijaon suhteen
toimitusketjussa.
Neljännessä kappaleessa palataan case-yritykseen. Aluksi käsitellään yrityksen nykytilannetta
sekä

syitä

järjestelmän

vaihtamiseen.

Lisäksi

kandidaatintyössä

esitellään

uusi

toiminnanohjausjärjestelmä sekä GreenEnergy Finlandin suunnitelma uuden järjestelmän
osalta. Viimeisissä kappaleissa keskitytään erityisesti tunnistamaan kirjallisuudesta havaittuja
tekijöitä implementoinnin haasteista ja mahdollisuuksista, jotka koskettavat case-yritystä.
Tämän lisäksi työssä pohditaan, mitä ongelmia uusi ERP-järjestelmä korjaa ja mitä jää jäljelle
GreenEnergy

Finlandin

toimitusketjussa.

Johtopäätöksissä

kootaan

kandidaatintyön

tärkeimmät huomiot case-yrityksen kannalta sekä esitellään jatkotoimenpiteitä GreenEnergy
Finlandin

toimitusketjun

kehittämisen

kannalta.

Lisäksi

pohditaan

mahdollisia

jatkotutkimuskohteita.

2

GREENENERGY FINLANDIN TOIMINTA JA TOIMITUSKETJUN
HAASTEET

2.1

Yritysesittely

GreenEnergy Finland Oy on vuonna 2010 perustettu aurinkosähköjärjestelmiä toimittava
yritys, jonka päätoimipiste sijaitsee Lappeenrannassa. Yrityksen sivukonttori sijaitsee Espoossa
ja varasto Imatralla. GreenEnergy Finland Oy kasvoi nopeasti yhdeksi Suomen johtavista
aurinkosähköratkaisuihin erikoistuneesta yrityksestä. Syynä nopeaan kasvuun pidetään
yrityksen vahvuuksia teknologisessa osaamisessa ja kustomoiduissa ratkaisuissa. Yritys hakee
kasvua myös kansainvälisiltä markkinoilta. Marraskuussa 2016 julkaistiin tieto yli yhden
megawatin aurinkosähkövoimalaitoksen toimituksesta Egyptiin, jonka hinta oli yli miljoona
euroa.

Jokaiseen

toimitettuun

tuotannonseurantajärjestelmä,

jonka

aurinkosähköjärjestelmään
lisäksi
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yritys

kehittää

kuuluu

pilvipohjainen

pilvipohjalle

myös

energianvarastointi- ja kulutuksenohjausjärjestelmää, joiden tarkoituksena on toimia osana
hajautetun energiataseen hallintaa ja näin ollen tukea energiatehokkuutta ja aurinkoenergian
hyödyntämistä. (GreenEnergy Finland, 2016)
GreenEnergy Finland Oy:n ydintoimintaa on toimittaa aurinkosähköjärjestelmiä avaimet
käteen -periaatteella. Asiakkaita ovat sekä yksityis-, että yritysasiakkaat. Tuotevalikoimaan
kuuluvat sekä verkkoon kytkettävät on-grid, että off-grid aurinkosähköjärjestelmät, jotka
toimivat tehoalueella muutamista kilowateista useisiin megawatteihin. Yrityksellä ei ole omaa
tuotantoa, vaan järjestelmäkomponentit ostetaan ulkomailta. Käytettävät aurinkopaneelit
täyttävät IEC- UL-, CE- ja CEC –hyväksynnät, sekä paneelivalmistajilla on TÜV ja MCS
UKAS sekä ISO 9001:2008 sertifikaatit. GEF myöntää paneeleille tuotetakuun lisäksi myös 25
vuoden tehontuottotakuun. Tavoitteena on toimittaa asiakkaalle luotettava ja kustannustehokas
järjestelmä, joka on samalla puhdas energianlähde ja ympäristöystävällinen valinta.
(GreenEnergy Finland, 2017a; 2017b)
Aurinkosähköjärjestelmän toimitusprojekti alkaa myynnin yhteydenotoista potentiaalisten
asiakkaiden kanssa. GEF:n myynnin edustajat ja osa myynti-insinööreistä vierailevat
potentiaalisten asiakkaiden luona tehden aurinkosähköpotentiaalitarkasteluja, eli he
tarkastelevat ja konsultoivat aurinkosähköjärjestelmän kannattavuutta potentiaaliselle
asiakkaalle. Aurinkosähköjärjestelmän kannattavuustarkastelussa arvioidaan kiinteistön
sähkönkulutus, katon kunto, katon lappeen suunta aurinkoon nähden, mahdolliset tarvittavat
saneeraukset, rahoitusratkaisut sekä keskustellaan asiakkaan halukkuudesta investoida ja ottaa
käyttöön aurinkosähköjärjestelmä. Osassa tapauksista voidaan havaita myös kiinteistön tai
katon suunnan tai kunnon olevan epäkelvollinen aurinkosähköjärjestelmän kannattavuuden
kannalta. Kohteisiin, joiden todetaan olevan kannattavia ottaa aurinkosähköjärjestelmä
käyttöön, tehdään tarjous aurinkosähköjärjestelmästä. Tarjous perustuu yrityksen lupaukseen
avaimet käteen- toimitusperiaatteesta. Ostopäätöksen ja sitovan tilauksen synnyttyä GEF:n
projektiosasto

ottaa

tilauksen

haltuunsa

ja

he

alkavat

suunnitella

toimitettavaa

aurinkosähköjärjestelmää. Projektiosaston henkilöstö hoitaa muun muassa lujuuslaskennan,
komponenttien valinnan, vaihtosuuntaajan mitoituksen, valitsevat kiinnitysratkaisun ja
suunnittelevat kaiken käytännön toteutukseen liittyvän. Ohjelmisto- osasto puolestaan
kustomoi pilvipohjaisen tuotannonseurantajärjestelmän, johon asiakas saa halutessaan
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lisäkustannusta vastaan lisäominaisuuksia. Kaiken kaikkiaan valmis aurinkosähköjärjestelmä
on hyvin kustomoitu kokonaisuus, jossa jokainen toteutus on asiakaskohtainen ja jokainen
vaihe tulee suunnitella juuri kyseisen asiakkaan tarpeisiin. Suunnitteluvaiheessa myös tilataan
aurinkopaneelit valmistajilta suoraan asiakkaalle tai Imatran varastoon. Viimeistään Imatralla
sijaitsevasta

varastosta

aurinkopaneelit

toimitetaan

asiakkaalle,

jonka

luona

aurinkosähköpaneelit asennetaan kiinteistöön. Asennuspalvelu ostetaan yleensä paikalliselta
sähköasennus toimijalta. Asiakas voi halutessaan hankkia myös jonkun yksittäisen palvelun, eli
konsultointi-, rahoitus- tai teknisen palvelun. (GreenEnergy Finland, 2017b)
GEF:llä on monien eri alojen yhteistyökumppaneita. Toimitettavien aurinkosähköjärjestelmien
mukana tulee aina vaihtosuuntaaja, eli invertteri, joka muokkaa tuotetun tehon sähköverkkoon
tai kiinteistön sähköjärjestelmään sopivaksi (Hannonen, 2011). GEF käyttää toimittamissaan
aurinkosähköjärjestelmissä muun muassa yhteistyökumppaninsa ABB:n ABB Uno ja Trio
inverttereitä, jotka ovat ylijännite- ja IP65–suojattuja, sekä valmistaja toimii ISO 14001 –
ympäristöstandardin mukaan. Muita yhteistyökumppaneita ovat muun muassa Cleantech
Finland, SLO Oy ja FinSolar- hanke. (GreenEnergy Finland, 2017a; 2017b)
2.2

Toimitusketjun toiminta ja haasteet GreenEnergy Finlandilla

GEF:n nykyinen tilaus-toimitusketju on organisoitu siten, että tilauksista ja ostotoiminnasta
vastaavat projektipäälliköt ja tuotejohtaja, jotka tilaavat itse tarvittavat komponentit asennusta
varten. Projektipäälliköitä on yrityksessä kolme ja tuotejohtajia yksi. Imatralla sijaitsevassa
varastossa työskentelee ainoastaan yksi henkilö, joka ottaa varastoon tulevat tuotteet vastaan ja
huolehtii niiden varastoinnista, sekä hoitaa tuotteen keräilyn, pakkauksen ja tuotteen
luovuttamisen rahdinkuljettajalle.
Toimitusketjua

on

kehitetty

GEF:llä

siten,

että

hankintatoimeen

on

rekrytoitu

hankintapäällikkö, jonka vastuulle kaikki ostotoiminnat keskitetään. Hankintapäällikön
vastuulla on myös uuden ERP-järjestelmän käyttöönotto ensimmäisellä vuosipuoliskolla ja
sovittaa sen käyttö myös ostotoimintaan ja varastonhallinnan tehostamiseen.
Tekesin katsauksessa 237/(2008) Aaras, Nurmi, Stenholm ja Heinonen toteavat, että energiaja ympäristötoimialojen pk-yritykset pitävät tuotteiden markkinointia ja kaupallistamista hyvin
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haasteellisena. Yritysten osaaminen painottuu vahvasti teknologiaosaamiseen, jonka koetaan
olevan yleisesti hyvällä tasolla. Suurimmat puutteet yrityksissä liittyvät nimenomaan
kaupalliseen osaamiseen, erityisesti hankintatoimen ja logistiikan hallintaan sekä liiketoimintaanalytiikkaan. Yrityksissä myös koetaan, että ammattitaitoisen työvoiman saatavuus on
heikkoa, erityisesti monialaisessa osaamisessa on puutteita. Johtamisen ja muutoksenhallinnan
puutteet

nousevat

esiin

siinä

vaiheessa,

kun

yrityksen

tulisi

kansainvälistyä.

Kansainvälistymiseen liittyen erityisen haasteelliseksi koetaan kohdemaan lainsäädännön
tuntemus sekä markkinointi kohdemaassa.
Elinkeinoelämän keskusliiton katsauksessa pk-yritysten toimintaympäristöstä (2014) todettiin,
että erityisesti keskisuuret yritykset joutuvat usein odottamaan maksusuorituksia suuremmilta
yritysasiakkailta. Tämä johtaa siihen, että kansainvälisessä alihankintaverkostossa toimivat
yritykset joutuvat venyttämään maksuaikatauluaan pienemmille tavarantoimittajille ja
yhteistyökumppaneille. Tästä seuraa, että riskinä on pienemmän rahoituspuskurin
alihankkijoiden kaatuminen rahoitusvaikeuksien takia, mikä tulisi ottaa huomioon
alihankkijoita arvioidessa.
2.2.1

Hankintatoimi

Aiempien suomalaisissa pk-yrityksissä tehtyjen tutkimusten perusteella hankintatoimen
yleisenä ongelmana on resurssien niukkuus. Koska pk-yrityksissä hankinnat muodostavat
suuren osan liikevaihdosta, resurssien niukkuus asettaa suuren haasteen verrattuna suuriin
yrityksiin, joilla resurssit eivät ole niin rajallisia. Erityisesti pk-yrityksissä hankintatoimen,
logistiikan ja varastonohjauksen osaaminen on usein puutteellista ja toiminnan kehittäminen
vähäistä. Pohjois-Savossa tehdyn kyselytutkimuksen mukaan merkittävimpinä kehittämisen
esteinä mainittiin yhteistyö yrityksen sisällä, henkilöstön puutteellinen osaaminen ja
toiminnalliset rajoitteet. (Ritvanen 2003, Takala 2014, Elinkeinoelämän keskusliitto 2008)
Tyypillisistä pk-yrityksistä poiketen GEF on kuitenkin onnistunut muodostamaan
yhteistyökumppaneiden verkoston.
GEF:n aurinkopaneeleiden toimittajat ovat pääsääntöisesti Kiinassa. Osalla toimittajista on
logistiikkakeskuksia/varastoja Euroopassa. Tilauseräkokoa arvioidessa tulee ottaa huomioon
kuljetusaika Kiinasta Suomeen. Mikäli toimittajalla on varasto Euroopassa, toimitusaika on
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lyhyempi. Kiinan kaupassa tulee myös huomioida aikaero, mikäli tilauksista neuvotellaan
reaaliajassa. Toimittajilla on yleensä myös minimitilauseräkoko, joka vaikuttaa tilausmääriin.
Aurinkopaneeleiden

asettamat

rajoitteet

varastoinnissa

nousevat

esiin

erityisesti

aurinkopaneelien suuressa koossa ja käsittelyssä, joka vaatii trukin. Samat tekijät myös
asettavat rajoitteet rahdinkuljettajalle, jolta edellytetään riittävän tilavaa kuljetuskalustoa. Myös
aurinkopaneelien pakkaaminen kuljetukseen on hidasta suuren koon takia.
Hankintatoimen eräs merkittävin ongelma on selkeän toimintamallin puuttuminen. Tilaus- ja
ostotoiminnalle ei ole ollut vastuuhenkilöä, eikä hyväksyntäprosessia. Käytännössä tämä on
toiminut GEF:llä siten, että tilauksista ja ostotoiminnasta vastaavat projektipäälliköt ja
tuotejohtaja tilaavat itse tarvittavat komponentit asennusta varten, eikä ylemmältä johdolta ole
tarvinnut hyväksyntää tilausten tekemiseen. Tästä johtuu myös se, että jokainen hankintoja
hoitanut henkilö toteutti tilaukset omalla tavallaan vakiintuneen toimintamallin puuttuessa.
Myöskään käytössä olevaan ERP-järjestelmään ei oltu syötetty ostoja tai tilauksia, vaan
hankinnat ovat tiedossa vain jokaisen tilaajan henkilökohtaisella sähköpostitilillä tai
vastaanotetuilla laskuilla. Hankintoja on tehty joko sähköpostitse tai internet portaaleissa.
GEF:ssa koetaan, että hankintatoimen datan ja tilaston puuttuminen ERP-järjestelmästä
hankaloittaa ostotoimintaa, sillä esimerkiksi materiaalihankinnat perustuvat arvaukseen, eikä
tilaston pohjalta tehtyyn ennusteeseen. Myöskin komponenttien toimittajien tietoja ei ole ERPjärjestelmässä, vaan eri tilaajien sähköposteissa, mikä hankaloittaa tilausprosessia silloin kun
henkilö, jolla on toimittajan tiedot sähköpostissaan, ei ole paikalla tai tavoitettavissa jakamaan
tietoa tarvitsevalle.
Tilaus-toimitusketjun toiminta GEF:lla on hyvin tyypillinen pk-yritykseksi, sillä Vaaland ja
Morten (2007) huomasivat samoja piirteitä tutkiessaan norjalaisten pk-yritysten käytänteitä
toimitusketjussa. Vaalandin ja Mortenin mukaan pk-yrityksille on tyypillistä käyttää
sähköpostia tilausten tekemiseen, kun suuremmat yritykset pyrkivät tilausprosessin
integroimiseen sähköisiin järjestelmiin. Merkittäviä eroja suurten ja pienten yritysten välillä on
myös toimitusketjun suorituskyvyn mittaamisessa ja riskienhallinnassa. Pienet yritykset ovat
keskimäärin myös tyytymättömämpiä toimitusketjun toimintaan kuin suuret yritykset.
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Resurssien niukkuus on tyypillinen pk-yritysten ongelma, joka vaikuttaa myös GEF:n
hankintatoimen kehittämiseen. Koska GEF:llä ei ole omaa tuotantoa, hankinnat muodostavat
erittäin suuren osan liikevaihdosta, kuten tyypillisesti muillakin pk-yrityksillä. Yrityksessä on
kuitenkin viime aikoina lisätty hankintatoimen, logistiikan ja varastonhallinnan osaamista
rekrytoimalla uusi hankintapäällikkö. Yrityksen strategisten kasvutavoitteiden myötä johtoa
vahvistettiin energiatalouteen erikoistuneella toimitusjohtajalla, mikä mahdollisti yhtiön
perustajaosakkaan siirtymisen strategisten kumppanuuksien ja uusien liiketoimintakonseptien
kehittämiseen (GreenEnergy Finland, 2017b). Tässä GEF eroaa perinteisistä pk-yrityksistä,
joissa liiketoimintaosaaminen rajoittuu lähestulkoon ainoastaan omistaja-yrittäjän varaan
(Teknologiateollisuus 2014). Lisäksi yrityksellä on aitoa kiinnostusta ja halua kehittää
prosesseja ja toimintaa eteenpäin hyödyntämällä yliopiston tarjoamaa osaamista kandidaatinja diplomitöiden muodossa.
2.2.2

Varastonhallinta

GEF:n suurimpana haasteena varastonhallinnassa on varastosaldojen paikkansapitämättömyys
johtuen viivästyvästä päivittymisestä, sillä ennen tuloutuksen tekemistä joudutaan nykyisen
toimintamallin mukaan odottamaan laskua. Myös varaston arvon seuraaminen tapahtuu
yrityksessä manuaalisesti, eli nykyisessä ERP-järjestelmässä ei ole varaston arvon seuraamisen
työkalua. Muita ongelmia varastonhallinnassa aiheuttaa varastotilan tilan puute, sekä
epätarkoituksenmukaisuus

aurinkopaneelien

varastointiin.

Tämän

lisäksi

varastolla

työskentelee ainoastaan yksi työntekijä, jonka sairastuessa ei ole sijaista, sekä vanhan
trukkikaluston särkyessä ei ole varasuunnitelmia, sillä trukin särkyminen aiheuttaa
toimitusviiveitä asiakkaalle ja sitä myötä ongelmia liiketoiminnalle. Myöskään varastolla
tarvittavia välineitä, kuten varaston apuaineet ja osa kiinnitystarvikkeista tilataan manuaalisesti
ja noudetaan paikalliselta toimijalta. Yrityksen tekemät parannustoimet vuonna 2016
varastonhallintaan käsittivät uusitun varaston pohjaratkaisun ja työmääräimet, sekä niiden
sisältö on tarkennettu mahdollistaen helpomman keräilyn, toimituspuutteiden välttämisen ja
nopeutuneen toimitusajan.
Yleisesti ottaen yrityksissä ei ole taloudellista pohtia jokaiselle yksittäiselle tuotteelle omaa
varastonhallintajärjestelmää, vaan tuotteita tulisi pyrkiä ryhmittelemään järkevästi ja kehittää
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jokaiselle ryhmälle sopiva ohjausmenetelmä ryhmän tuotteiden taloudellisen merkityksen
perusteella (Chen, Li et al. 2008). Siinä vaiheessa kun varastonohjausmenetelmien jatkokehitys
on GEF:ille ajankohtaista, on otettava huomioon, että tämä vaikuttaa erittäin merkittävästi
resurssien tehokkaaseen käyttöön. Tässä yhteydessä tulee pohtia yleisesti käytetyn ABCanalyysin lisäksi myös muita vaihtoehtoja varatonhallinnan välineeksi, sillä mikäli
taloudelliselta merkitykseltään C-luokan tuote on toiminnan kannalta kriittinen, johtaa tuotteen
puutostila myös muun toiminnan seisahtumiseen. Tuotteiden luokittelussa tulisi ottaa
huomioon hankintojen taloudellisen arvon lisäksi esimerkiksi toimitusaika, tuotteen kriittisyys
ja korvattavuus. (Guvenir & Erel 1998)
Happonen (2011) perehtyi väitöskirjassaan vaihtuvan kysynnän ennustamiseen ja osoitti, että
perinteiset pk-yritysten käyttämät varastonhallinnan laskentamenetelmät, kuten EOQ ja DOS
eivät sovellu aaltoilevan kysynnän ennustamiseen kovin hyvin. Vaikka laskentaparametrien
väliä lyhentäisi, on kyseisillä menetelmillä laskettujen varastonhallinnan parametriestimaattien
arvot jäljessä verrattuna todelliseen tarpeeseen. Happonen onnistui luomaan melko
yksinkertaisen ja tehokkaan ennustamismallin sekä huomasi, että vaikka kysyntä kasvaisi tai
vähenisi, kysynnän syklisyys ei poistu.
2.2.3

Toimitus

Kun GEF:n myyntiosaston tekemä tarjous hyväksytään asiakkaan toimesta, siirtyy vastuu
tilauksen

toteuttamisesta

yrityksen

projektipäällikölle.

Projektipäällikkö

avaa

toimitusprojektin, valitsee kyseiseen projektiin sopivat tuotteet ja suorittaa tarvittavat
selvitystyöt komponenttien varastotaseesta tai saatavuudesta. Mikäli tuote puuttuu varastolta,
ilmoitetaan siitä hankintatoimelle, jossa hoidetaan puuttuvan komponentin osto. Puuttuvat
komponentit toimitetaan edelleen varastoon, jossa ne otetaan vastaan. Projektipäällikkö tekee
myös työmääräisen tulostuksen varastoon. Kun tulee aika toimittaa komponentit asiakkaalle,
varastotyöntekijä kerää ja pakkaa tuotteet työmääräimen mukaisesti. Pakatut tuotteet lastataan
varastolla kuljetusyhtiön kalustoon, jotka hoitavat tuotteen toimituksen asiakkaalle. Asiakkaan
luona paikallinen sähköurakoija asentaa aurinkosähköjärjestelmän. Lasku asiakkaan
toimituksesta hoidetaan Lappeenrannan toimipisteessä toimistopäällikön toimesta.
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Toimituksen ongelmiksi GEF:llä on haivattu se, ettei hankintoja ole syötetty järjestelmään.
Ostoreskontran ja varaston hallinta on hyvin hankalaa, eikä se ole ajan tasalla. Tämä
hankaloittaa

erityisesti

materiaalipuutteiden

havaitsemista

asianosaisilla,

kuten

projektiosastolla. Edellä mainitut ongelmat johtavat siihen, että toimitusaikataulu on hankala
arvioida, eikä toimitusaikatietoa ole kaikilla asianosaisilla. Eräs ongelma on myös CRM, eli
customer relationship management- järjestelmä, joka on irrallinen kokonaisuus nykyisestä
toiminnanohjausjärjestelmästä,

jolloin

tieto

projektiosastolta

ei

välity

sähköisesti

myyntiosastolle. CRM- järjestelmässä ei ole myöskään raportointia helpottavia ominaisuuksia.
Tulevaisuudensuunnitelmina GEF pitää asiakastoimituksien osalta toiminnan kehittämistä
uuden ERP- järjestelmän avulla. Ostotilaukset kirjattaisiin järjestelmään, varastonhallinnan
avuksi keräilyssä otetaan käyttöön viivakoodit, sekä CRM toimisi samassa kokonaisuudessa
ERP:n kanssa. CRM:n ja ERP:n yhteensopivuus auttaisi muun muassa asiakkuuksien
hallinnassa, jonka lisäksi teknistä tuotetukea ja asiakaspalvelutoimintoja voisi järjestää
toimintaa vastaavaksi myös tulevassa toiminnanohjausjärjestelmässä.

3

ERP-JÄRJESTELMÄ

Yritys on kokonaisuus, joka koostuu erilaisista tehtävistä ja toiminnoista. (Haverila, UusiRauva, Kouri, Miettinen 2003, 397). Yrityksissä liikkuvan tiedon ja datan määrä kasvaa
jatkuvasti ja tämä on lisännyt tarvetta tietotekniikalle. (Lehtonen 2004, 127) Jotta entistä
suurempaa tiedon ja datan määrää kyetään hallinnoimaan ovat yritykset ottaneet käyttöönsä
entistä laajempia tietojärjestelmäkokonaisuuksia. (Kettunen & Simons 2001, 7) Nykyään
menestymistä määrittää yritysten kyky hallita, jalostaa ja hyödyntää olemassa olevaa tietoa.
Toiminnanohjausjärjestelmät eli ERP-järjestelmät (Enterprise Resource Planning) on kehitetty
tukemaan yrityksen eri tehtäviä ja ne pohjautuvat niin sanotuille best practices- käytännöille,
eli parhaalle tavalle toteuttaa jokin prosessi. (Kettunen & Simons 2001, 7, O’leary 2000) ERPjärjestelmien tavoitteena on ohjata, seurata, hallita ja tukea tämän kokonaisuuden
mahdollisimman tehokasta toimintaa sekä saada liiketoiminnan tehtävät toimimaan paremmin
yhtenä yhteisenä kokonaisuutena. Mitä paremmin yrityksen eri tehtävät, järjestelmät,
tietokannat ja sovellukset toimivat yhteen sitä tehokkaammin haluttu lopputulos saavutetaan.
Yritysten

eri

osien

yhteen

toimiminen
11

eli

integraatio

on

osaltaan

ajamassa

toiminnanohjausjärjestelmien kehitystä. (Haverila et al. 2003, 397-398, Kettunen & Simons
2001, 7)
Yrityksen tilaus-toimitusketjun hallintaa kutsutaan toiminnanohjaukseksi ja sen tavoitteena on
ohjata toimintaa yrityksessä mahdollisimman tehokkaasti. (Haverila et al. 2003, 397-398)
Toiminnanohjauksen tavoite on ohjata liiketoiminnan eri tehtävien toimintaa kohti yrityksen
tavoitetta. (Kettunen & Simons 2001, 41) ERP-järjestelmät ovat toiminnanohjauksen
tietojärjestelmiä ja niiden keskeisenä tavoitteena on yrityksen resurssien mahdollisimman
tehokas hyödyntäminen. (Haverila et al. 2003, 430). Resurssien tehokas hyödyntäminen on
lähtökohta koko yrityksen kannattavuudelle ja menestyksekkäässä yrityksessä kaikki resurssit
toimivat yhteen tehokkaasti. Olemassa olevien resurssien tehokas käyttö ja hyödyntäminen on
ollut lähtökohta toiminnanohjausjärjestelmiä kehitettäessä. (Kettunen & Simons 2001, 40,
Kurbel 2013, 95) Kaikki yrityksen toiminnot kytkeytyvät jollakin tasolla toisiinsa ja näiden eri
osa-alueiden

integroiminen

yhdeksi

entistä

toimivammaksi

kokonaisuudeksi

on

toiminnanohjausjärjestelmien tarkoitus. (Kettunen & Simons 2001, 40). Aikaisemmin yritysten
eri osa-alueet ovat toimineet pelkkinä omina yksittäisinä kokonaisuuksinaan ottamatta
huomioon yhteistä päämäärää, mutta integroimalla ja yhtenäistämällä eri toimintojen toimintaa
mahdollistetaan resurssien tehokas käyttö. (Kurbel 2013, 95-96) Resurssien tehokasta
hyödyntämistä varten on ERP-järjestelmässä erilaisia sovelluksia.
esimerkiksi

tuotanto-toimitusketjun

tehostamiseksi

tuotannonohjaus- sekä hankintasovelluksia.

myynti-,

Tästä esimerkkinä on
materiaalinhallinta-,

Kuvassa 1 on kuvattuna ERP-järjestelmän

keskeisimpiä sovellusalueita. (Lehtonen 2004, 129)
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Rahavirta ja kysyntävirta

Prosessijohtaminen
Asiakkaat

Materiaalihallinta

Toimittajat

Myynti

Tuotannonohjaus

Hankinnat

Myyntisaamiset

Pääkirja

Ostovelat

Johdon laskentatoimi
Tuotanto ja toimitukset
Kuva 1. Toiminnanohjausjärjestelmän keskeisimmät sovellusalueet. (Lehtonen 2004, 129)
ERP- järjestelemässä on kuvattuna yrityksen raha-ja kysyntävirrat sekä tuotanto- ja
toimitusketju kuten kuvasta 1. huomataan. Eri virroille on järjestelmässä sovelluksia, joiden
tarkoituksena on tehostaa näiden toimintaa. (Lehtonen 2004, 129) Haverila et al. on esittänyt
alla listatut ERP-järjestelmän perustehtävät. Järjestelmä kuljettaa-, ylläpitää-, hallinnoi ja
tuottaa dataa.
ERP-järjestelmän perustehtävät:
-

Tapahtumien hallinta

-

Perustietojen ylläpito

-

Tilastointi ja raportointi

-

Asiakirjojen ja dokumenttien tuottaminen

-

Tietojen välitys organisaation sisällä

-

Asiakirjojen ja dokumenttien tuottaminen

-

Suunnitelmien laadinta ja ylläpito

-

Toteutuminen keruu ja ylläpito

Kaiken kaikkiaan ERP- järjestelmä korvaa yrityksessä lukuisen määrän dokumentteja, sekä se
hyödyntää näissä olevaa dataa tehokkaasti. Järjestelmä luo yritykselle selkärangan, joka liittää
kaikki toiminnot yhtenäiseksi kokonaisuudeksi ja tämä pakottaa yritystä ajattelemaan
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toimintaansa kokonaisena prosessina, eikä vain peräkkäisinä liiketoimina. (Akkermans,
Bogerd, Yucesan, Wassenhove, 2003)
3.1

Moduulit

ERP-järjestelmä koostuu erillisistä moduuleista jotka tukevat yrityksen liiketoimintaa. Jokaista
eri kokonaisuutta varten on oma moduulinsa ja jokainen moduuli pitää sisällään useita eri
toimintoja joiden tarkoitus on olla apuna yrityksen päivittäisissä toiminnoissa. (Kettunen &
Simons. 2001, 201) Batra ja Srivastava ovat koonneet alla luetellut yleisimmät ERPjärjestelmän moduulit.
ERP-järjestelmän moduuleja:
-

Valmistus

-

Talous

-

Myynti ja jakelu

-

Laitteet ja ylläpito

-

Materiaalinhallinta

-

Henkilöstöhallinta

-

Laadunvalvonta

Tuotantoyksiköiden tehtävä on pyrkiä vastaamaan asiakkailta saatuihin palautteisiin ja
kehitysehdotuksiin mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti. Make-to-stock ja make-to-order
ovat laajasti jaotellen ne tavat joihin valmistuksen suunnittelu ja hallinta jaotellaan. Valmistusmoduulin tarkoitus on tukea näitä yrityksen valitsemia liiketoimintatapoja ja tuotannon keinoja.
Laadun- ja kustannusten valvonta ovat esimerkkejä siitä mitä valmistuksen moduuli voi pitää
sisällään. (Batra & Srivastava 2010, 57-59)
ERP-järjestelmän tehtävä on tukea yrityksen taloudellisia ja strategisia tavoitteita. Yrityksen
toiminoista saatava taloudellinen informaatio auttaa yritystä päätöksenteossa. Talousmoduulissa on avustavia toimintoja mm. kirjanpitoon, kulujen valvontaan, investointien
hallintaan, rahaston hallintaan ja yrityksen toimintojen hallintaan kuten budjetointiin. (Batra &
Srivastava 2010, 61-63)
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Myynnin ja jakelun moduuli pitää sisällään monia osajärjestelmiä. Mikäli yritykselle ei ole
käytössään minkäänlaista järjestelmää tilausten- ja varastojen hallintaan, tekee ERPjärjestelmän käyttöönotto tähän merkittävän parannuksen. Varaston hallinta moduuli tarjoaa
yritykselle reaaliaikaista tietoa varastojen tasosta. Kokonaisuudessaan moduuli tarjoaa apua
myös raportointiin, datan keräämisen ja varaston analysointiin. Näiden lisäksi kuljetuksiin,
laskutukseen hinnoitteluun ja myyntiin on olemassa osajärjestelmiä. Asiakastyytyväisyyttä,
voittomarginaalia ja myyntiä voidaan parantaa tehokkaalla myynnin ja jakelun moduulilla.
(Batra & Srivastava 2010, 64-65)
Laite ja ylläpito moduulin tarkoitus on pidentää yrityksen käytössä olevien laitteiden
käyttöikää. Moduuli pitää huolen ennalta ehkäisevästä huollosta, se jäljittää vian lähteitä ja pitää
yllä laitehistoriaa. Materiaalinhallinnan moduuli parantaa hankintaprosessia kontrolloimalla
kuluja, varmistamalla laskut sekä auttamalla materiaalien tarkastuksessa. Lisäksi se
mahdollistaa vertailun mahdollisten eri myyjien välillä. Laadunvalvonnan moduuli on
integroitu useaan eri moduulin ja se on tarkoitettu avuksi laadun hallintaan ja valvontaan. (Batra
& Srivastava 2010, 66-68)
Henkilöstöhallintomoduuli mahdollistaa työntekijädatan helpon käytön ja hallinnoinnin.
Palkanlasku, ajanhallinta ja henkilökohtaisen kehityksen seuranta ovat moduuliin kuuluvia
osajärjestelmiä jonka avulla yrityksellä olemassa olevaa henkilöstöhallintoa voidaan kehittää ja
parantaa. Moduulin avulla voidaan myös muodostaa kaavio organisaatiorakenteesta, joka
helpottaa kokonaisuuden hahmottamista. (Batra & Srivastava 2010, 69)
3.2

Keskeiset hyödyt

Liiketoiminnan

tavoitteena

on

tuottaa

halpa

ja

hyvänlaatuinen

tuote

jonka

kokonaiskustannukset pysyvät mahdollisimman pieninä. ERP-järjestelmä auttaa yritystä tämän
tavoitteen saavuttamisessa tarjoamalla parannuksia varastointiin, tuotantoon, jakeluun,
myyntiin ja laskutukseen. (Lehtonen 2004, 128) Saatujen parannusten ja hyötyjen arviointi on
olennaisessa osassa sitä päätöstä, onko yrityksen ylipäätään kannattavaa hankkia järjestelmä
vai ei. (O’leary 2004) Investoimalla ERP-järjestelmään yritys saa aikaan kustannussäästöjä
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sekä mahdollisia lisätuloja toiminnan tehostuminen ansiosta. Nämä järjestelmästä saatavat
hyödyt voidaan jakaa aineellisiin ja aineettomiin. (Kettunen & Simons 2001, 199-202).
Aineelliset hyödyt ovat konkreettisia, kuten kustannussäästöt, varaston pieneneminen ja
tilausten hallinnan helpottuminen. Aineettomien hyötyjen kasvua on vaikeaa mitata
konkreettisesti, sillä ne vaikuttavat yrityksen lopulliseen tulokseen epäsuorasti. Aineettomista
hyödyistä esimerkkinä on informaation kulun parantuminen. (O’leary 2004) Beheshti ja
Beheshti mukaan varaston koon pienentyminen, tarvittavan henkilöstömäärän pienentyminen,
tuottavuuden kasvu ja tilauksen hallinnan kehittyminen ovat olennaisimmat aineelliset hyödyt
ja tärkeimmät aineettomat hyödyt ovat informaation näkyvyyden parantuminen, uusi
kehittyneempi prosessi, asiakkaiden parantunut reagointikyky sekä kulujen pienentyminen.
(Beheshti & Beheshti 2010) Keskeisimpiä hyötyjä tilaus-toimitusketjua ajatellen on nopeampi
reagointi tapahtumiin, tilausten ja toimitusten parempi hallinta, asiakastietojen parempi hallinta
sekä hankintojen tehokkaampi ohjaus. (Haverila et al. 2003, 431) Alle on listattu Haverilan et
al. havaitsemat keskeisimmät hyödyt ERP-järjestelmän käytöstä.
ERP-järjestelmän hyödyt:
-

Asiakastietojen parempi hallinta

-

Liiketoiminnan johtamisen tehostuminen

-

Tietojenkäsittelyn nopeutuminen ja tehostuminen

-

Resurssien käytön tehostuminen

-

Raportoinnin ja tunnuslukujen käytön kehittyminen

-

Nopeampi reagointi tapahtumiin

-

Tilausten ja toimitusten parempi hallinta

-

Hankintojen tehokkaampi ohjaus

-

Eri toimintojen parempi suunnittelu

3.2.1

Toiminnan tehostuminen

Kun ERP-järjestelmä otetaan yrityksessä käyttöön, voidaan liiketoiminnan kannattavuuteen
sekä tilaus-toimitusketjun eri toimintojen tehostumiseen odottaa parannuksia. Kuitenkin jotta
järjestelmän käytöstä on mahdollista saada irti kaikki olemassa oleva potentiaali, on yrityksessä
ymmärrettävä järjestelmän perus toimintaperiaatteet. (Beheshti & Beheshti 2010) ERP16

järjestelmä tehostaa yrityksen monia toimintoja ja tämä tehostuminen synnyttää säästöjä.
Toimintoja tehostamalla yritys voi saavuttaa saman tuloksen kuin aiemmin käyttämällä
pienemmän määrän resursseja. Työn tuottavuuden nousulla mahdollistetaan työntekijöiden
työajan vapautuminen muihin tehtäviin joka tuo yritykselle lisätuloja. Toiminnan tehostuminen
mahdollistaa kiinteiden ja muuttuvien kustannusten pienentymisen. (Kettunen & Simons 2001,
201)
Jotta yritys voi ottaa ERP-järjestelmän käyttöön onnistuneesti, on yrityksen olemassa olevaa
liiketoimintaprosessia tarkasteltava. Liiketoimintaprosessin uudelleensuunnittelu varmistaa
sen, että uusi ERP-järjestelmä palvelee yrityksen toimintoja mahdollisimman tehokkaasti.
Koko yritysmallin läpikäyminen ja uudelleentarkastelu on hyvä tehdä ennen varsinaisen
implementoinnin aloittamista. (Beheshti & Beheshti 2010) Tietojärjestelmät mahdollistavat
yritykselle uudenlaisten toimintamallien ja -tapojen käytön joiden kanssa voidaan tehostaa eri
vaiheita ja saada sitä kautta aikaan säästöjä. Ostoprosessissa voidaan esimerkiksi optimoida
hankintojen tekemistä ja logistisissa prosesseissa kuljetuksen suunnittelulla ja toimitusten
reaaliaikaisella seuranalla voidaan luoda uudenlaisia tapoja toimia kannattavammin.
Tietotekniikan käyttö mahdollistaa myös esimerkiksi uudenlaisten tuote- ja palvelukonseptien
käytön.

(Kettunen

&

Simons

2001,

201)

Asiakkaille

voidaan

tarjota

entistä

kokonaislaatuisempaa palvelua, joka luo lisäarvoa tuotteille.
3.2.2

Datan hyödyntäminen

Olennaisena osana ERP-järjestelmien toimintaa on olemassa olevan tiedon tehokkaampi
hyväksikäyttö. ERP-järjestelmä analysoi ja prosessoi liiketoimintaa tuottamalla eri toimintojen
välistä integroitua dataa. Kun tieto kulkee sujuvasti ja välittömästi yrityksen eri vaiheiden
välillä, parantaa se tuottavuutta. Järjestelmä on mukana työnhallinnassa, tilaus-toimitusketjun
eri vaiheissa sekä se antaa yritykselle tukea päätöksentekoon. (Akkermans et al. 2003, Beheshti
& Beheshti 2010) Liiketoiminnasta saatavan datan ja informaation tehokas hyödyntäminen
antaa keinon menestyä markkinoilla. Tietämyksen hallinnan kehittyminen ja parantuminen ovat
olennaisessa osassa yrityksen menestymistä ajatellen. Kun asiakkaista, kilpailijoista ja
yhteistyökumppaneista on mahdollista saada enemmän tietoa yrityksen toiminnan joustavuus
kasvaa. Tärkeä osa parantunutta tietämyksen hallintaa on kaiken tiedon tehokkaampi
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hyväksikäyttö ja esimerkiksi mahdollisten riskien tunnistaminen aiempaa aikaisemmin. Kun
riskit tunnistetaan entistä aiemmin, osataan niihin myös varautua paremmin ja nopeammin.
Tunnistamalla riskejä voidaan minimoida mahdollisia suurten lisäkustannusten ilmaantumista.
(Kettunen & Simons 2001, 201)
3.2.3

Automatisointi

ERP-järjestelmän

avulla

yrityksessä

voidaan

automatisoida

toistuvasti

tapahtuvia

rutiinipäätöksiä eri vaiheiden välillä. Tämä vähentää virheiden ilmaantumisen mahdollisuutta,
sillä usean eri henkilön ei tarvitse syöttää tarvittuja lähtöarvoja tai tuloksia moneen kertaan,
vaan ne siirtyvät automaattisesti vaiheesta toiseen. (Lehtonen 2004, 130-131) Kuvassa 2. on
esitetty keskeisimpiä raha-ja materiaalivirtaan liittyviä prosesseja joita voidaan ERPjärjestelmän avulla automatisoida.

myynti

tilaus

Hankinta

Valmistus

Hankinta

myyntisuunnittelu

Vastaanotto

Toimitus

Laskutus

Varastointi

Hankinnan ja tuotannon suunnittelu

Kuva 2. Keskeisimmät raha- ja materiaalivirran prosessit (Lehtonen 2004, 130)
ERP-järjestelmän avulla näiden prossien välillä liikkuvan tiedon jakaminen muuttuu
merkittävästi helpommaksi. Tieto lähtee liikkeelle välittömästi ja se pysyy varmemmin
yhtenäisenä ja oikeellisena. Automatisoinnissa on tärkeää huomioida, että mikäli tieto syötetään
väärin prosessin alkuvaiheessa voi se keretä aiheuttaa suurta vahinkoa, mikäli sitä ei keretä
korjata tarpeeksi ajoissa. Kun tieto etenee automaattisesti vaiheesta toiseen ei kerran väärin
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syötettyä tietoa välttämättä tule tarkastelua enää myöhemmissä vaiheissa. (Lehtonen 2004, 130131)
Erilaiset rekisterit ovat tärkeä osa ERP-järjestelmän toimintaa ja ne mahdollistavat tiedon
automaattisen kulun prosessista toiseen. Yleisimpiä rekisterejä on asiakas-, toimittaja-, tuoteja henkilöstörekisteri. Näiden käyttäminen nopeuttaa ja tehostaa eri prosessien kulkua, sillä
tieto kirjataan järjestelmään vain kerran. (Lehtonen 2004, 132-134)
3.3

Käyttöönotto

Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottoprojekti on vaativa hankinta mille tahansa
yritykselle.

Järjestelmä

tulee

aiheuttamaan

muutoksia

tietojärjestelmissä,

toiminnanohjauksessa sekä henkilöstön työtehtävissä. (Kouri & Vilpola 2006, 7-12)
Käyttöönottoprojekti toteutetaan tyypillisesti yhteistyössä yrityksen oman projektitiimin sekä
ulkopuolisen konsulttiyrityksen kanssa, sillä yrityksellä käytössä olevat resurssit eivät
useimmiten ole riittävät (Lehtonen 2004, 135) Projektin suurin kuluerä koostuu tehdystä työstä
ja tästä syystä hankkeen kokonaiskustannuksia on vaikeaa määritellä tarkasti. (Kouri & Vilpola
2006, 11) Perusedellytys projektin onnistumiselle on realististen tavoitteiden asettaminen,
riittävä koulutus ja ymmärrys siitä, että järjestelmän käyttöönotto tulee muuttamaan yrityksen
toimintatapoja ja prosesseja. (Lehtonen 2004, 137.) Tieto siitä miksi ERP-järjestelmä ollaan
hankkimassa ja mitä hyötyjä toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotolla tavoitellaan, tulee
olla selvä yritykselle. (Kouri & Vilpola 2006, 11) Kaiken kaikkiaan koko ERP-järjestelmän
hankinta ja käyttöönottoprojekti vaatii paljon aikaa ja rahaa. Keskimäärin yrityksiltä kuluu 20
kuukautta pelkän järjestelmän implementointiin ja noin 27 kuukautta että järjestelmästä
havaitaan hyötyjä. (Beheshti & Beheshti 2010)
Buonannon et al. tutkimuksessa (2005) vertailtiin pk-yritysten ja suurten yritysten eroja ERPjärjestelmän käyttöönotossa. Tutkimusaineistossa kansainvälisillä markkinoilla toimivia
yrityksiä oli 58 prosenttia, mutta EPR-järjestelmää käyttävistä yrityksistä 73,9 prosenttia toimi
kansainvälisillä markkinoilla. ERP-järjestelmän käyttö on yleisempää kansainvälisillä
markkinoilla toimivien yritysten keskuudessa yrityksen koosta riippumatta. Toisaalta
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kansainvälisillä markkinoilla toimivista suuryrityksistä 68,4 prosenttia käyttää ERPjärjestelmää, mutta vastaavista pk-yrityksistä vain 23,8 prosenttia käyttää ERP-järjestelmää.
3.3.1

Vaiheet ja niiden sisältö

ERP-järjestelmän

hankinnassa

tärkein

tavoite

on

liiketoiminnan

kehittäminen.

Hankintaprojektin aikana yrityksen toimintatavat ja prosessit on otettava tarkasteluun ja
harkittava mahdollisia muutoksia, sillä pelkkä uuden tietojärjestelmän hankinta ei ole ratkaisu
kaikkiin olemassa oleviin ongelmiin. (Kouri & Vilpola 2006, 11) käyttöönottoprojekti voidaan
karkeasti jakaa neljään eri vaiheeseen: suunnittelu, hankinta, käyttöönotto ja tuotantokäyttö.
(Kettunen & Simons 2001, 212) Huolellinen suunnittelu on erittäin tärkeä osa ERP-järjestelmän
hankintaprosessia. (Kouri & Vilpola 2006, 11). Suunnitteluvaiheeseen kuuluu nykytilaanalyysi sekä halutun tavoitetilan ja vaatimusten määrittelyä. Seuraavassa vaiheessa eli
hankintavaiheessa täsmennetään valintakriteerejä, valitaan sopiva ohjelmisto sekä toimittaja ja
tehdään järjestelmän tarvittava mitoitus. Itse käyttöönottoprojekti on monivaiheinen ja pitkä
kokonaisuus ja tätä on kuvattu tarkemmin myöhemmin seuraavalla sivulla. Tuotantokäyttövaihe on yrityksen järjestelmän käyttöä jokapäiväisessä liiketoiminnassa sekä sen seurantaa ja
mahdollisten ongelmien ratkomista ja kehittämistä. (Kettunen & Simons 2001, 212) Kuvassa
3. on esitettynä tärkeimmät yksittäiset vaiheet ERP-järjestelmän hankintaprosessissa. Alla
olevassa kuvassa esitetään ERP-hankkeen päävaiheet. Rinnakkain kuvattujen vaiheiden
järjestys voi vaihdella tai ne voivat olla osittain päällekkäisiä.
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Kuva 3. Yrityksen ERP-hankkeen päävaiheet. (Kouri & Vilpola. 2004, 13, Kettunen & Simons
2001, 212)
Vaiheet

1.

ja

2.

kuuluvat

ERP-järjestelmän

hankintaprojektin

suunnittelu-

ja

hankintavaiheeseen. Vaiheisiin kuuluu aikataulutusta, kustannusarvioita, tavoitteiden
muodostamista, projektiryhmän kasaamista sekä mahdollisten eri järjestelmien vertailua.
Huolellisella suunnittelulla projektin onnistuminen on todennäköisempää, sekä tulevasta
järjestelmästä voidaan saada kaikki mahdollinen hyöty irti liiketoiminnan kannalta.
(Kouri & Vilpola 2004, 14)
Vaiheet 3.-6. ovat itse järjestelmän käyttöönottoa ja kuviossa x vierekkäisenä olevien tehtävien
järjestys saattaa vaihdella. ERP-järjestelmän sopivuus yrityksen tietojen käsittelyyn
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varmistetaan muokkaus ja testaus vaiheessa. Tässä vaiheessa jopa moduulien muuttaminen ja
räätälöinti yrityksen tarpeisiin on vielä mahdollista. Räätälöintiä ei kuitenkaan usein suositella,
sillä se saattaa monimutkaistaa järjestelmän toimintaa ja lisäksi se on usein hyvin kallista.
Testausvaihe voi viedä jopa useita henkilötyökuukausia. Yrityksellä jo olemassa oleva
käyttökelpoinen data siirretään suoraan järjestelmään, mutta uuden järjestelmän takia voidaan
joutua luomaan paljon dataa melkeinpä alusta asti, mikäli ne eivät ole toimintamallille
sopivassa muodossa. Esimerkkinä siirretystä datasta on esimerkiksi yrityksen hinnastot ja
tuoteluettelot. (Kouri & Vilpola 2004, 14-15) Datan siirtäminen ja muokkaaminen vanhasta
järjestelmästä uuteen järjestelmään sopivaksi on tehtävä suurella tarkkuudella ja sen
johdonmukaisuus on erittäin tärkeää. Tästä syystä vaiheen aliarvioiminen voi olla kohtalokasta.
(Beheshti & Beheshti 2010)
Suunnitteluvaiheen tavoitteena on määrittää käyttäjien koulutus, aloituksen ajoittaminen ja
mahdollisten tukitoimien laajuus. Huomioon on otettava yrityksen toimintaympäristö sekä
sosiaalinen ympäristö. Haasteena on saada tehtyä siirtymävaihe niin että siitä aiheutuu
mahdollisimman pientä haittaa työntekijöille sekä liiketoiminnalle. (Kouri & Vilpola 2004, 15).
Tietojärjestelmäprojektin onnistumisen kannalta on tärkeää sitouttaa yrityksen henkilöstö
mukaan projektiin jo alkuvaiheessa, ja ottaa heidät mukaan toimintatapojen uudistamiseen ja
muokkaamiseen. (Kettunen & Simons 2001, 88-89) Mikäli työntekijöitä ei osallisteta tarpeeksi
järjestelmän

käyttöönottoon

voivat

he

kokea

olonsa

turhautuneeksi

järjestelmän

monimutkaisuuden takia. Usein ongelmaksi koetaan, että yrityksen johto ei kannusta alimpien
tasojen työtekijöitä tarpeeksi kertomaan huoliaan ja ehdotuksiaan uutta järjestelmää kohtaan.
ERP-järjestelmän onnistunut implementointi pakottaa työntekijöitä muuttamaan päivittäisiä
rutiinejaan, sillä järjestelmä luo yritykselle uudenlaiset mallit toimia. (Beheshti & Beheshti
2010)
ERP-järjestelmän käyttäjien onnistunut koulutus on suuri osa koko projektin onnistumisen
kannalta. Hyvällä koulutuksella uuteen järjestelmään sopeudutaan nopeammin ja yrityksen
alkuperäiset liiketoiminnalliset tavoitteet voidaan sitä kautta saavuttaa nopeammin.
Opetteluaika vähentää työtehoa, joten tähän on yrityksen osattava varautua. Järkevintä on
aloittaa koulutus hiukan ennen järjestelmän tuotantokäytön aloittamista ja sitä kannattaa jatkaa
myös jonkin aikaa aloituksen jälkeen. Liian aikaisin järjestetty koulutus voi unohtua ennen
22

varsinaista käyttöönottoa. (Kouri & Vilpola 2004, 12-20) Kouluttajan kyky ymmärtää yrityksen
liiketoimintaa sekä uuden järjestelmän käyttäjää on keskeisenä asiassa koulutuksen
onnistumisen kannalta. Koulutus on tehokkainta toteuttaa mahdollisimman lähellä käytännön
toimintaa, jotta opetus ei jää liian teoreettiselle tasolle. (Kettunen & Simons 2001, 89).
Järjestelmän käyttöönoton ja muokkauksen ajoitus on tehtävä harkiten. Vaiheet on ajoitettava
niin, että yrityksellä ei ole esimerkiksi pahin sesonkiaika jolloin yrityksessä voidaan joutua
suurinkiin ongelmiin. Myöskin kesäloman alku voi olla riskialtista aikaa käyttöönotolle, sillä
lomiensa aikana henkilöstö saattaa unohtaa juuri käydyt uudet koulutukset. Vaihtoehtoisesti
järjestelmä voidaan ottaa käyttöön vaiheittain. käyttöönotto vaiheittain voi olla jollekin
yritykselle sopivin vaihtoehto ja tällöin voidaan siirtyä käyttämään järjestelmää toiminnoittain.
Käyttöönottovaiheessa yrityksen on oltava erityisen varautunut mahdollisiin riskeihin
esimerkiksi projektipäällikön sairastumiseen tai järjestelmässä ilmeneviin ongelmiin, sillä koko
projektin keskeyttäminen ongelmien ajaksi ei ole järkevää. (Kouri & Vilpola 2004, 15-16)
Ylimmän johdon on osoitettava sitoutumisensa ERP-järjestelmä projektiin, koska sillä on suuri
merkitys järjestelmän onnistuneen implementoinnin kannalta. (Beheshti & Beheshti. 2010)
Kun viimeisessä vaiheessa järjestelmän käyttö on jo vakiintunut yrityksessä, on hyvä palata
muistelemaan ERP-järjestelmähankinnan alkuperäisiä tavoitteita. Mikäli huomataan puutteita
jollakin osa-alueella, voidaan tehdä muutos- ja korjaustoimenpiteitä. (Kouri & Vilpola 2004,
16)
3.3.2

Resursointi

ERP-järjestelmän hankinnasta aiheutuvat kulut voidaan jakaa suoriin- ja epäsuoriin kuluihin.
Suorat kulut koostuvat ohjelmistosta ja laitteista ja nämä on usein huomioitu jo ensimmäisiä
budjettilaskelmia tehdessä, kun taas epäsuorat piilokulut voivat jäädä usein huomioimatta.
(Batra & Srivastava 2010) Alla olevaan taulukkoon I on koottu Batran ja Srivastavan
havaitsemat yleisimmät aiheutuneet piilokulut ERP-järjestelmän hankinnasta yrityksillä.
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Taulukko I. ERP-järjestelmän hankinnasta aiheutuvat yleisimmät piilokulut. (Batra &
Srivastava 2010)
Piilokulu
Henkilöstökoulutus

Koulutuksen

kulujen

aliarviointi

johtaa

budjetin

ylittämiseen myöhemmin. Mikäli kuluja joudutaan
karsimaan, on järkevää kouluttaa pieni ryhmä työryhmä
hyvin jonka jälkeen he voivat jakaa tietonsa muille.
Integraatio ja testaus

ERP-järjestelmän

linkkien

testaaminen

yrityksellä

olemassa olevien ohjelmistojen kanssa vie kuluja, mutta se
unohtuu usein.
Kustomointi

Kustomointi on kallista ja aikaa vievää ja pahimmillaan se
lisätä järjestelmän monimutkaisuutta. Tätä yritysten tulisi
välttää.

Datan muuntaminen

Olemassa olevan datan muuntaminen ERP- järjestelmään
on

tärkeä

ja

aikaa

sekä

rahaa

vievä

toiminto.

Muuntamisesta aiheutuvat kulut aliarvioidaan usein.

ERP konsultit

Konsultteja tarvitaan ohjamaan ja avustamaan järjestelmän
käyttöönotossa.

ERP-järjestelmän hankinta- ja käyttöönottoprojektissa yrityksen omat resurssit koetaan lähes
aina riittämättömäksi. Tämä johtuu siitä, että yrityksen kaikkia olemassa olevia resursseja ei
voida kohdistaa vain yhteen olemassa olevaan projektiin. (Kouri & Vilpola 2004, 12) Koska
ERP-järjestelmän käyttöönottoprojekti on merkittävä kuluerä yritykselle, on projektiin
käytettävissä olevien resurssien määrittelyssä oltava tarkkana. Yrityksen on syytä pohtia,
kuinka paljon yrityksellä on resursseja tehdä asioita itse ja mitä taas on kannattavaa hankkia
ulkopuoliselta konsulttiyritykseltä. (Lehtonen 2004, 138)
ERP-järjestelmän käyttöönotossa suurin kuluerä syntyy työstä ja taulukossa II on esitettynä
kuuden yrityksen kustannusten jakautumista ERP-järjestelmän hankintaprojektissa. Kaikilla
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yrityksillä konsultointi ja koulutus veivät selkeästi suurimman osan kokonaiskuluista. Ja näiden
kulujen kokonaissummaa on usein projektin alkuvaiheella mahdotonta sanoa tarkasti.
Ohjelmisto ja laitteisto muodostavat kuluista noin kolmasosan ja loput kaksi kolmasosaa
kustannuksista muodostuu tehdystä työstä, joista suurin osa on ulkopuolisesta konsultoinnista.
Työstä aiheutuviin kuluihin kuuluu myös koulutuksista ja yrityksen omasta työstä aiheutuvat
kulut. (Lehtonen 2004, 137)
Taulukko II. Kustannusten jakautuminen ERP-järjestelmän hankintaprojektissa (Lehtonen
2004, 137)
Ohjelmistot

Tietokoneet Konsultointi
& laitteet

Yritys 1

Ohjelm. ja tietok.

Oma työ

& koulutus
32%

15%

yht. 53 %
Yritys 2

13%

9%

61%

17%

Yritys 3

15%

13%

60%

12%

Yritys 4

7%

7%

37%

49%

Yritys 5

12%

19%

37%

29%

Yritys 6

18%

11%

33%

38%

Keskiarvo

13%

12%

43%

27%

3.4

ERP-järjestelmä pk-yrityksissä

Haastattelemamme ERP-konsultin mukaan pk-yritykset pyrkivät helpottamaan kasvavan
yrityksen johtamista toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotolla. Uusi järjestelmä otetaan
yleensä käyttöön tilanteessa, jossa olemassa oleva järjestelmä ei enää vastaa liiketoiminnan
tarpeisiin. Usein tilanne ennen ERP-järjestelmän käyttöönottoa yrityksissä on se, että
liiketoimintaa ohjataan Excel-mallin tai muun vastaavan avulla. Järjestelmän vaihtamiseen voi
ajautua myös tilanteessa, jossa vanha järjestelmä on niin vanha, että sen käyttäjätuki loppuu.
Mikäli yritys siirtyy pilvipohjaiseen ratkaisuun, kyseessä on usein strateginen valinta ITnäkökulmasta.
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Piisisen pro gradua (2016) varten tehdyissä haastatteluissa ilmeni, että pienyritysten omistajien
mielestä tärkeimmät kasvun mahdollistavat tekijät ovat riittävä rahoitus, ERP-järjestelmät,
markkinointi, laadun takaaminen sekä toimittajien ja asiakkaiden aktiivinen etsiminen ja
suhteiden ylläpito. ERP-järjestelmien ja muiden yritystoimintaa tukevien järjestelmien roolia
kasvun mahdollistajana ja liiketoiminnan hallinnan apuvälineenä voidaan pitää merkittävänä.
Haastateltujen mukaan ERP-järjestelmät helpottavat yrityksen liiketoimien hoitamista ja
valvontaa, sekä jättävät yritykselle enemmän aikaa keskittyä varsinaiseen yritystoimintaan ja
sen kehittämiseen. (Piisinen, 2016) Väitettä tukee myös Nandanin tutkimus (2010), jossa
todetaan toiminnanohjausjärjestelmien käytön parantavan yrityksen toimintaa ja ennustetaan
sähköisten, visuaalisessa ja yksinkertaisessa muodossa paljon dataa esittävien järjestelmien
yleistymistä pk-yrityksissä.
3.4.1

ERP-järjestelmän tuomat mahdollisuudet

Takalan diplomityössä (2014) tarkastellun yrityksen liiketoiminnassa ei ollut säännöllistä
toistuvuutta, jolloin materiaalihankintoja oli hyvin hankala suunnitella etukäteen. Tämä asetti
haasteen yrityksen hankintatoimen kehittämiseen ja tehostamiseen. Kyseisen kaltaisessa
liiketoiminnassa on hyvin hankalaa hyödyntää perinteisiä hankintatoimen keinoja, kuten
taloudellista tilauseräkokoa, varaston riittoa ja pitkän aikavälin ennustamiseen perustuvia
menetelmiä.

Diplomityössä

pohdittiin

luokittelutapoja

erilaisille

tuotteille

toiminnanohjausjärjestelmän tehostamisen kannalta. Lopputuloksena päädyttiin ratkaisuun,
jossa pientarvikkeille luodaan tarkempia luokitteluja toiminnanohjausjärjestelmässä, jotta
nimikkeiden etsiminen järjestelmästä olisi helpompaa. Takala totesi, että kyseinen menettely
auttaisi parantamaan hankintatoimen tehokkuutta, kehittämään ohjaustapoja ja seuraamaan
hintojen tarkemmin.
Janhukainen, Lahti ja Luhtala (1996) kertovat maailmanluokan yritysten kokonaiskustannuksia
pienentävästä hankintatavasta rutiinituotteille. Niin sanottujen ostokorien käyttö perustuu
ostossettiin, jossa on ryhmä nimikkeitä, joita käytetään samanaikaisesti ja ne tulevat samalta
toimittajalta. Tämä mahdollistaa sen, että eri nimikkeiden tilaamisen ja toimittamisen sijaan
koko ostossetillä on yksi yhteinen nimiketunnus. Ostossetti muuttuu ostokoriksi, kun ERP26

järjestelmään määritetään ostokorin sisältö. Ostokorin sisältöä voidaan räätälöidä tarpeen
mukaan. Ostokorien käyttö soveltuu hyvin pientarvikkeiden hankintaan, sillä se on erittäin
tehokas ja useita hyötyjä tarjoava tapa hoitaa rutiiniostoja. Asiakastilausten ollessa tilaamisen
perusta, sekä toimitusten ajoittaminen todellisen tarpeeseen saavat varastot pysymään pieninä
ja näiden tuotteiden varastointia ei tarvita. Tämä pienentää vaihto-omaisuuteen sitoutunutta
pääomaa.
Muita hyötyjä ostoskorien käytöllä:
•

Parantunut varaston kiertonopeus

•

Materiaalinhallinnan helpottuminen

•

Tehokas ennustaminen

•

Toimitusketjun hallinnan tehostaminen

Ostokorien käyttö ei vaikuta toimittajaan paljoa, toimittajalle tulee vain ilmoittaa ennalta määrä
ja toimitusaika. Ostokorien käyttö edellyttää kuitenkin tuotehallintaa ja korien tehokas käyttö
edellyttää tilausohjautuvaa toimintaa. Eräs esimerkki ostokorien käytöstä on kahden
komponentin yhdistäminen setiksi silloin, kun toisen komponentin kanssa tarvitaan aina jotain
toista komponenttia. Tämä vähentää aktiivisten ostonimikkeiden määrää, sillä yksi nimike
sisältäisi kaksi tuotetta. (Janhukainen, Lahti et al. 1996)
EDI:llä (Electronic data interchange) tarkoitetaan organisaatioiden välistä tiedonsiirtoa. Se
mahdollistaa liiketoiminnan datan siirtämisen eri organisaatioiden välillä siinä muodossa, että
tietokonejärjestelmät pystyvät niitä tulkitsemaan. Järjestelmä parantaa tuottavuutta sekä se
vähentää paperisten dokumenttien määrää. Yritysten välillä tietokoneelta tietokoneelle siirtyvä
tieto vähentää virheiden tapahtumisen mahdollisuutta sekä sen avulla mahdollisiin virheisiin
voidaan onnistua puuttumaan nopeammin. (Senn 1992) EDI:n implementointi ERPjärjestelmään mahdollistaa molempien järjestelmien tehokkaan käytön. Kun järjestelmät
toimivat hyvin yhteen koko toimitusketjun näkyvyys paranee, tilausten käsittely nopeutuu,
läpimenoaika pienenee ja kommunikointi kumppaneiden välillä helpottuu. (Resources 2016)
Pienillä

yrityksillä

päätös

EDI:n

hankkimisesta

pohjautuu

usein

sellaisten

yhteistyökumppaneiden painostukseen, jolla järjestelmä on jo käytössä. Yhä useammalla
yrityksellä on nykyään käytössä EDI ja sen välityksellä yritykset voivat hoitaa tehokkaammin
27

melkein kaikki myyntiin, ostoihin sekä maksuihin liittyvät toiminnot ja tämä pienentää
liiketoimien kustannuksia. Erityisesti pienillä yrityksillä EDI:n adoptoiminen osaksi omaa
järjestelmää pidetään tärkeänä tekijänä teknologisen kasvun ja kehityksen kannalta. EDI:n
implementoinnista aiheutuneet hyödyt yritykselle voidaan jakaa suoriin ja epäsuoriin hyötyihin.
Alla olevassa taulukossa III on koottuna molempia hyötyjä. (Benbasat, Dexter, Iacovou, 1995)
Taulukko III. EDI:n käytöstä havaitut hyödyt käyttäjille (Benbasat et al. 1995)
Hyödyt

Syyt

Suorat hyödyt:
Alemmat kaupankäyntikustannukset

Paperityön vähentäminen, säästöt
työvoimakustannuksissa

Parantunut rahavirta

Nopeampi tiedon vaihtaminen ja
prosessointi

Alhaisemmat varastotasot

Lyhyempi tilausväli, alhaisemmat
tilauskustannukset

Korkea tiedon laatu

Parantunut aikataulutus, tiedon tarkkuus ja
saatavuus

Epäsuorat hyödyt ja mahdollisuudet:
Parantunut operatiivinen tehokkuus

Tehokkaammat sisäiset prosessit ajan ja
kustannusten säästämisen ansiosta, parempi
tietojohtaminen

Parempi asiakaspalvelu

Lyhyemmät toimitusajat, täsmällisempi tieto
toimituksen tilanteesta

Paremmat suhteet sidosryhmiin

Parempi luottamus tiedon jakamisen
lisääntymisen myötä, epätoivottujen
tekijöiden vähentyminen (esim. virheelliset
toimitukset), parantunut kyky olla mukana
just-in-time toiminnassa

Parantunut kilpailukyky

Parempi kyky laajentua uusille markkinoille,
lisääntynyt kyky tuottaa parempia palveluita
edullisempaan hintaan
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Suorat hyödyt liittyvät organisaation sisäisen tehokkuuden paranemiseen parantamalla
esimerkiksi informaation laatua, pienentämällä tilauskuluja ja vähentämällä paperitöiden
määrää. Epäsuorat hyödy johtuvat EDI:n vaikutuksesta organisaation prosesseihin sekä
yrityssuhteisiin. Pääasiassa nämä hyödyt ovat taktisia ja luovat yritykselle kilpailuetua
markkinoilla. (Benbasat et al. 1995) Luokittelut toiminnanohjausjärjestelmässä, kuten ostokorit
sekä EDI-tilaukset ovat toimivan toiminnanohjausjärjestelmän luomia mahdollisuuksia saada
yrityksen hankintatoimi toimivaksi ja tehokkaaksi. Nämä ratkaisut ovat kuitenkin vain
esimerkkejä

toiminnanohjausjärjestelmien

tuomista

mahdollisuuksista

hankintatoimen

kehittämiseksi.
Nykyään viivakoodijärjestelmiä käytetään apuna varastonhallinnassa. Sen avulla tehostetaan
materiaalien, pääoman ja henkilöstön käyttöä ja parannetaan palvelutasoa ja toiminnan laatua.
Viivakoodijärjestelmän avulla kappaleet tunnistetaan yksilöllisesti ja tiedot voidaan siirtää
automaattisesti varastonhallintajärjestelmään. (Ohjausjärjestelmät 2016) Järjestelmä helpottaa
materiaalinhallintaa ja inventointia entisestään. Kaiken kaikkiaan viivakoodijärjestelmä
vähentää

mahdollisten

virheiden

ja

turhan

työn

tekemistä

(Gunasekaran

1999)

Viivakoodijärjestelmän käyttö on eräs esimerkki toiminnanohjausjärjestelmän tuomasta
mahdollisuudesta varastonhallinnan kehittämiseen.
Takalan diplomityön (2014) kohdeyrityksessä koettiin toiminnanohjausjärjestelmän tuovan
apua toiminnan mittaamiseen. ERP-järjestelmän avulla kohdeyritys mittaa muun muassa
toimitusvarmuutta. Takala korostaa toimittajien suorituskyvyn mittaamista, mikä perustuu
toimitusaikoihin, toimitusvarmuuteen sekä reklamaatioiden ja laatupoikkeamien määrään.
Takalan

diplomityön

tapausyrityksessä

puutteita

oli

erityisesti

reklamaatioiden

ja

laatupoikkeamisten mittaamisessa. Vaikka Takalan diplomityössä käsiteltiin toimittajan
toimitusvarmuutta, samalla tapaa ERP-järjestelmällä voidaan mitata myös yrityksen omaa
toimitusvarmuutta ja aikataulujen pysyvyyttä.
3.4.2

Käyttöönoton onnistumisen kriittiset tekijät

Uuden ERP-järjestelmän käyttöönotto on pitkä ja riskialtis projekti. Vuonna 2009 tehdyn
tutkimuksen mukaan jopa 51% yrityksissä koki järjestelmän implementoinnin epäonnistuneen
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omassa yrityksessään. (Beheshti & Beheshti, 2010) Suunnittelu- ja käyttöönottovaihe kestää
perinteisesti noin vuoden pk-yrityksillä. Käyttöönottovaiheen pitkä kesto saattaa aiheuttaa sen,
että yrityksen toiminta ja järjestelmälle asetetut tavoitteet voivat ehtiä muuttua jo ennen kuin
uusi järjestelmä on täysin käytössä. ERP-järjestelmän hankinta vaati yritystä muuttamaan
toimintaansa ja toimintatapojaan. Järjestelmän hankinta on yritykselle strateginen päätös.
(Kettunen & Simmons 2001)
ERP-järjestelmää on myös hankala muuttaa täysin, kun se on kerran asennettu. Järjestelmän
käyttöönotto on myös sosiaalinen muutosprosessi (Quattrone & Hopper 2005) Joissain
tapauksissa ERP-järjestelmän käyttöönotto on organisaation muutosprosessi eikä järjestelmän
käyttöönottoprosessi (Rikhardsson & Kraemmegaard 2006) Yrityksen johdon tulee toimia
projektin johtajina ja näyttää esimerkkiä muutoksia tehdessä. (Beheshti & Beheshti 2010) Ylin
johto näkee ERP:n hyvänä työkaluna strategiseen johtamiseen (Teittinen, Pellinen et al. 2011)
Ongelmia tulee, mikäli tietoja ei syötetä järjestelmään oikein toimitusketjun alkupäässä, sillä
väärien tietojen syöttäminen alkuvaiheessa voi aiheuttaa suuria ongelmia. Mikäli virhettä ei
huomata tarpeeksi nopeasti virhe ehtii automatisoinnin takia kulkea usean vaiheen lävitse.
Yleensä ERP-järjestelmän suurimmat ongelmat liittyvät tuotantoon, sillä tuotantoprosessit
tulee muuttaa järjestelmän mukaisiksi. Tämä aiheuttaa usein toiminnan joustavuuden
häviämistä. (Teittinen, Pellinen et al. 2011) ERP-järjestelmien joustamattomuus koetaan usein
ongelmalliseksi. Eri mooduulit ja raskaat toimintamallit eivät välttämättä pysy jatkuvasti
muuttuvan toimintaympäristön ja toiminnan mukana. Joustamattomuus on myös keskeinen
ongelma pk-yrityksen näkökulmasta. (Kettunen & Simons 2001, 49)

Järjestelmän tehokkaan käytön oppiminen on edellytys järjestelmän hyödyllisyydelle.
(Teittinen, Pellinen et al. 2011) Toisaalta pk-yrityksissä tietojärjestelmäosaaminen on usein
suhteellisen heikkoa. (Kettunen & Simons 2001, 50) Väärien syötteiden korjaaminen vie aikaa
ja siihen on yritysten syytä alkuvaiheessa varautua. (Teittinen, Pellinen et al. 2011) ERP:n
prosessipohjainen lähestymistapa edellyttää usein vanhojen menetelmien unohtamista (Loh &
Koh 2004) Myönteinen ympäristö on edellytys muutokselle. Työntekijöitä on rohkaistava
mukaan keskusteluihin ja tekemään kysymyksiä. Tällöin muutokseen sitoutuminen on
olennaista. (Kettunen & Simons 2001, 88) Työntekijöiden koulutuksen ja järjestelmän
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testaamisen merkitys on suuri. (Dixit & Prakash 2011) Perusedellytys hankkeen onnistumiselle
on toimiva kommunikaatio osapuolten välillä. (Kettunen & Simons 2001, 85) Ongelmana
voidaan pitää sitäkin, että ERP-järjestelmän mukana tuomiin hyötyihin ja mahdollisuuksiin
suhtaudutaan monissa yrityksissä liian optimistisesti. (Kettunen & Simons 2001, 50)
Kysyimme ERP-konsultilta miten yleisiä asiakkaiden epärealistiset odotukset ovat ERPjärjestelmän kyvystä ratkoa yrityksen ongelmia. Kysymys on hyvin liiketoimintariippuvainen,
mutta joskus haasteeksi voi muodostua se, että uuden järjestelmän prosessit eivät ole
samanlaisia vanhaan järjestelmään verrattuna tai uusi järjestelmä toimii eri logiikalla. ERPjärjestelmän käyttöönotto aiheuttaa ongelmia, mikäli yrityksessä ei ole yhtenevät käytänteet.
Uusi järjestelmä ei kykene korjaamaan puutteita yrityksen prosesseissa, mikäli prosesseista
vastaavat henkilöt eivät puutu näihin puutteisiin. Järjestelmän käyttöönoton kannalta on
keskeistä, että määrittelyvaiheessa tuodaan esiin kaikki asiakkaan prosessiin liittyvät skenaariot
ja vaihtoehdot, jotta järjestelmä voidaan sopeuttaa asiakkaan prosessien mukaiseksi.
Vanhentuneen datan poistaminen ERP-järjestelmästä on tärkeää, jotta toimittajien tiedot ovat
ajan tasalla, jos vanhaa dataa ei poista, se kertyy järjestelmään (Loh & Koh 2004) Tällöin
järjestelmästä joutuu käymään läpi dataa, jota ei koskaan käytetä ja järjestelyyn sekä lajitteluun
kuluu paljon aikaa. Rinnakkaisten järjestelmien käyttöä on vältettävä, sillä mikäli ERP
järjestelmään ei syötä kaikkea tietoa, järjestelmä ei toimi oikein (Dixit & Prakash 2011)
Toiminnanohjaus- ja varastonohjausjärjestelmien mahdollistamaa materiaalia ei hyödynnetä
talousohjauksessa (Elinkeinoelämän keskusliitto 2008).

Liukkosen ja Liuksialan opinnäytetyössä (2008) kohdeyrityksellä käyttöönotto osoittautui
odotettua työläämmäksi prosessiksi. Erityisesti perustietojen kirjauksen työmäärä aliarvioitiin
pahasti. Yrityksessä ei myöskään osattu varautua siihen, kuinka hankalaa on saada henkilöstö
omaksumaan

uudet

toimintatavat.

Haastateltujen

työntekijöiden

kokemukset

käyttöönottoprosessin onnistumisesta olivat hyvin vaihtelevia. Hyödylliseksi järjestelmässä
kuitenkin koettiin EDI:n käyttömahdollisuus, automaattiset hälytykset varastosaldon alittaessa
ennalta määrätyn rajan sekä se, että työntekijät eivät pysty tekemään vahingossa päällekkäisiä
tilauksia. Suurimmat hyödyt yritykselle tuli varastonhallinnan tehostumisen kautta, mutta myös
taloushallintoon tuli merkittäviä parannuksia. Kokonaisuutena toiminnanohjausjärjestelmän
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vaihtaminen oli yritykselle kannattava investointi ja yrityksen asiakaspalvelukyky parani.
Kohdeyritys ei hyödyntänyt vanhan toiminnanohjausjärjestelmän kaikkia ominaisuuksia.
ERP-järjestelmän hankinta- ja käyttöönottoprojekti on haastava minkä kokoluokan yritykselle
tahansa. Käyttöönotossa on monia kriittisiä vaiheita, joissa epäonnistuminen on uhkana
järjestelmän käytettävyydelle ja sen hyödyllisyydelle yrityksessä. Alla olevaan taulukkoon IV
on koottu yrityksille näitä kriittisimpiä tekijöitä ERP-järjestelmän käyttöönottoprojektissa.

Taulukko IV. Kriittiset tekijät ERP-järjestelmän käyttöönoton kannalta. (Batra & Srivastava
2010, 135-139)

Käyttöönoton kriittiset tekijät
Selkeä visio

Ilman selkeää visiota ja tavoitetta ERPjärjestelmän

hyödyistä

on

projektissa

mahdotonta onnistua.
ERP

järjestelmän

myyjän

kyky

ja Valitsemalla pätevimmän toimijan, voi olla

ammattitaito.

suuri ero onnistuneessa ja epäonnistuneessa
implementoinnissa.

Laitteistoin ja ohjelmiston yhteensopivuus

Järjestelmän testaus- ja integrointivaihe
olemassa

olevan

pakollinen

niiden

laitteiston
yhteen

välillä

on

toimivuuden

kannalta.
Loppukäyttäjien osallistaminen

Käyttäjien

osallistaminen

vähentää

muutosvastarintaa ja lisää loppukäyttäjien
sitoutuneisuutta projektiin.
Tehokas projektin hallinta

Yrityksen johdon tulee hallita projektia ja
tapahtuneita
toiminnallaan
työntekijöille.
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muutoksia

sekä

esimerkkiä

osoittaa
muille

Liiketoiminnan

prosessien

uudelleen Uudelleen suunnittelu varmistaa järjestelmän

suunnittelu

toimivuuden
mahdollisimman

yrityksen

tarpeisiin

tehokkaasti

ja

liiketoiminnan tavoitteita palvellen.
Tiimityö ja kommunikointi

Tiimityö kannustaa kysymysten esittämiseen
ja toimiva kommunikaatio on edellytys
onnistuneelle projektille.

Haastattelemamme ERP-konsultti nosti esiin samankaltaisia kriittisiä tekijöitä. Erityisen
tärkeäksi hän koki projektitiimin ymmärryksen yrityksen liiketoiminnasta ja eri yksiköiden
prosesseista. Projektitiimillä tulee olla ylimmän johdon tuki, jotta se voi tehdä päätöksiä
yrityksen toimintatapoihin ja prosesseihin liittyen. Käyttöönottoprojektin tavoitteet tulee olla
selkeästi määritellyt, jotta ERP-järjestelmän käyttöönotto onnistuisi. Myös projektipäällikön
kokemusta ja projektinhallintakykyä pidetään tärkeinä. Järjestelmän luotettavuudesta
varmistumiseen tarvittava testauksen määrä yllättää usein yritykset, joten testaus tulee
suunnitella huolellisesti ja siihen tulee laittaa tarpeeksi resursseja. Konsultin mukaan yrityksissä
aliarvioidaan usein työmäärä, joka asiakkaalta vaaditaan ERP-järjestelmän määrittelyiden
tekemiseen, datan syöttämiseen järjestelmään ja järjestelmän testaamiseen. Uuden järjestelmän
käytön

opettelu

vie

myös

aikaa

loppukäyttäjiltä,

joten

siihen

tulee

varautua

suunnitteluvaiheessa.
Konsultin mukaan ERP-järjestelmän käyttöönotto voi nostaa yrityksissä esiin mahdollisia
jatkokehityskohteita, joita ei ole ajateltu ennen järjestelmän käyttöönottoa. Uusi järjestelmä
tarkoittaa yleensä ainakin jossain määrin uusia prosesseja, jotka tulee ottaa huomioon yrityksen
päivittäisessä toiminnassa. On myös mahdollista, että jo järjestelmän käyttöönottovaiheessa
huomataan tehostamismahdollisuuksia yrityksen prosesseissa.
3.4.3

Hyvät käytänteet

(Malhotra & Temponi 2010) mukaan ERP-järjestelmän käyttöönotolla on paremmat
onnistumisen edellytykset, mikäli projektitiimin johtoon valitaan henkilö, joka on jo
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aikaisemmin ollut mukana ERP-järjestelmän käyttöönottoprojektissa. Taulukkoon V on koottu
hyviä käytänteitä ja menestystekijöitä ERP-järjestelmän käyttöönotossa.
Taulukko V. Hyvät käytänteet ja menestystekijät ERP-järjestelmän käyttöönotossa
Malhotra & Tempon
(2010)
Projektitiimiä johtaa
henkilö, joka on
aikaisemmin ollut mukana
ERP-järjestelmän
käyttöönotossa

Ahmad & Cuenca (2013)

Snider et al. (2008)

Kokenut projektipäällikkö

Järjestelmän toimittaja
kouluttaa loppukäyttäjät
järjestelmän käyttöön

ERP-järjestelmän
käyttöönotto vaiheittain

Osastojen välinen
kommunikaatio

Yhtenäiset toimintatavat
organisaatiossa

Manuaalinen
järjestelmään

tiedonsiirto Ulkopuoliset konsultit

Muutosjohtaminen

Muutosjohtaminen

Ulkopuoliset konsultit, joilla Datan analysoiminen
on
tietoa
järjestelmän
käyttöönotosta

Ulkopuoliset konsultit
Pieni projektiryhmä (<5 hlö)
Johdon tuki ja johtajien
kyvykkyys

Resurssit
Kysyimme ERP-konsultilta, kuinka suuri ongelma resurssien niukkuus todellisuudessa on pkyrityksille. Vastaus oli hieman yllättävä, sillä resurssien niukkuus ilmenee yleensä
henkilöstöresurssien puutteena, eikä kassavirtaan liittyvänä taloudellisena ongelmana. Etenkin
pienissä yrityksissä voi olla vaikeaa irrottaa projektiryhmäläisiä yrityksen operatiivisesta
toiminnasta käyttöönottoa varten. Haasteeseen voi kuitenkin varautua etukäteen, mikäli
henkilöstöresurssien niukkuus tunnistetaan ajoissa. Lisäksi kysyimme, kuinka tärkeää on, että
järjestelmän toimittaja kouluttaa tuotteen loppukäyttäjät. Kuulemma on yleisempää, että
järjestelmän toimittaja kouluttaa yrityksen pääkäyttäjät, jotka kouluttavat jatkokäyttäjät. Tämä
kuitenkin edellyttää, että nämä pääkäyttäjät tuntevat yrityksen prosessit riittävällä tasolla ja ovat
käyttöönottoprosessissa tiiviisti mukana, jotta he oppivat järjestelmän mahdollisimman hyvin.
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Sojan (2006) tutkimuksessa vertailtiin ERP-järjestelmien toimittajien (Experts) ja pienyritysten
(Enterprises) välisiä eroja siinä, kuinka tärkeäksi eri tekijät koetaan onnistuneessa
käyttöönotossa ja tulokset on nähtävissä taulukossa VI. Tutkimuksessa havaittiin merkittävä
ero projektipäällikön roolissa, sillä järjestelmätoimittajien mielestä projektipäällikkö on
käyttöönoton onnistumisen kannalta kaikkein tärkein tekijä, mutta yritykset kokevat
projektiryhmän kokoonpanon olevan huomattavasti projektipäällikköä tärkeämpi. Molemmat
vastanneista ryhmistä pitävät yksityiskohtaista aikataulua, projektiryhmän kokoonpanoa sekä
projektiryhmän osallistumista erittäin tärkeinä käyttöönoton onnistumisen kannalta. Yritykset
kuitenkin pitävät järjestelmän luotettavuutta huomattavasti tärkeämpänä tekijänä kuin
järjestelmätoimittajat.
Taulukko VI. Yritysten ja järjestelmätoimittajien vertailu Sojaa (2006) mukaillen
Yritysten käsitys
Tekijä
Projektipäällikkö
Ryhmän koostumus
Ryhmän osallistuminen
Motivointijärjestelmä
Yhteistyö toimittajan kanssa
Ylimmän johdon tuki
Ylimmän johdon tietoisuus
Ylimmän johdon osallistuminen
Strategiaan liittäminen
Käyttöönoton tavoitteet
Yksityiskohtainen aikataulu
Ennen käyttöönottoa tehty analyysi
Organisaatiomuutos
Valvonta ja palaute
Käyttöönotosta tiedottaminen
Nopeat vaikutukset
Soveltuva koulutus
Investointisuunnitelma
Projektitiimin tukeminen
Taloudellinen budjetti
Työaikataulu
IT-infrastruktuuri
Järjestelmän luotettavuus
Minimaalinen räätälöinti
Vanhat järjestelmät
Kokemus järjestelmien käyttöönotosta

12
1
5
21
2
8
3
22
17
19
7
15
20
11
23
25
16
14
10
9
13
6
4
24
26
18
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Toimittajien käsitys
Tärkeys
Tarpeellisuus
2
1
4
3
8
7
24
20
11
9
1
5
10
10
22
17
13
13
14
16
5
2
12
12
23
23
15
14
21
22
20
24
17
21
18
15
6
6
3
4
7
8
9
11
16
18
26
26
25
25
19
19

Samaisessa tutkimuksessa Soja huomasi, että pienten yritysten kohdalla projektijohtajan
kokemus ERP-järjestelmien käyttöönotosta on selkeästi tärkein onnistumisen edellytys.
Merkittävä havainto oli myös se, että ainut tilastollisesti merkitsevä tekijä pk-yritysten kohdalla
on laadukas investointisuunnitelma. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että lähes kaikissa
haastatelluissa pk-yrityksissä, joissa ERP-järjestelmän käyttöönotto onnistui, oli laadittu
jonkinlainen investointisuunnitelma ERP-järjestelmän käyttöön ottoon liittyen. Koska
projektitiimin aiemmalla kokemuksella ERP-järjestelmien käyttöönotosta oli lievästi
negatiivinen korrelaatio käyttöönottoprojektin onnistumiseen suurissa yrityksissä, aiemmasta
kirjallisuudesta poiketen Sojan tutkimus viittaa siihen, että pienet yritykset ovat suuria yrityksiä
homogeenisempiä ERP-järjestelmän käyttöönoton kannalta.

4

ERP-JÄRJESTELMÄ GREENENERGY FINLANDILLA

4.1

ERP-järjestelmän vaihtamisen tarve GreenEnergy Finlandilla

ERP-järjestelmien

käyttötarkoitus

juontuu

yritysten

tarpeesta

yhtenäistää

toiminta

tietotekniikan avulla toimivaksi kokonaisuudeksi. GreenEnergy Finland Oy:n osalta ERPjärjestelmän odotetaan tuovan apua ja helpotusta myös yrityksen menestyksen mittaamiseen,
eli mittarointiin, seurantaan ja raportoimiseen. Tilaus-toimitusketjulle uusi ERP-järjestelmä on
elintärkeä, sillä nykyinen toiminta ja toimintatavat eivät mahdollista strategian mukaista
kasvua. Toimitusketjun uskotaan toimivan uuden ERP-järjestelmän avulla entistä
järjestelmällisemmin. Jo aiemmin ongelmana mainittu ostotilausten ja ostolaskujen
hyväksyntä- ja tarkastusprosessit automatisoituvat. Ostolaskut lähetetään järjestelmätoimittajan
palveluun, jossa ne skannataan ja toimitetaan tarkastettavaksi määritellyn prosessin mukaisesti
asianomaisille henkilöille. Myös hankintojen suunnittelu helpottuu, sillä ERP-järjestelmään
kerääntyy tietoa, jolla saadaan muodostettua suoraan hankintaehdotukset ennusteen perusteella.
ERP-järjestelmä mahdollistaa lisäksi EDI-tilaukset ja tarjoaa hälytykset sekä muistutukset
toiminnan tueksi.
Koko

yrityksen

toiminnan

osalta

ERP-järjestelmä

linkittää

yhteen

asiakkuuksien,

toimitusketjun sekä projektinhallinnan kokonaisuudet, jotka ovat olleet osittain erillisiä
aikaisemmin. Erityisesti CRM:n yhtenäistäminen muuhun toimintaan on odotettu muutos
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organisaatiossa. CRM (Customer relationship management) tarkoittaa asiakkuuksien hallintaa.
CRM auttaa yritystä hankkimaan uusia asiakkaita sekä säilyttämään olemassa olevat asiakkaat
keräämällä, varastoimalla ja analysoimalla erilaista dataa. Järjestelmä auttaa yritystä
ymmärtämään mitä asiakas oikeasti haluaa. (Chan & Khodakarami 2014, Perwej 2011) Kun
CRM ja ERP-järjestelmän toiminta integroidaan toimimaan yhteen, saadaan niistä enemmän
hyötyä kuin erikseen toimivina. Järjestelmät pidetään usein erillisinä kustannussyistä, sillä
integroiminen on usein haastavaa. Kun järjestelmät toimivat hyvin yhteen eri osastojen ei
tarvitse odottaa tarvitsemiaan tietoja esimerkiksi tietystä tilauksesta tai asiakkaasta, vaan data
kulkee automaattisesti eri toimintojen välillä. Yhdistämällä CRM:n ja ERP:n, järjestelmät
muodostavat parhaan mahdollisen keinon hallita asiakkuuksia. Monien asiantuntijoiden
mukaan pk-yritysten on helpompaa integroida järjestelmät toimimaan yhteen kuin suurten
yritysten, joilla datan ja eri järjestelmien määrä on valtava. Koska näiden järjestelmien
integraatio on haastavaa tehdä, suositellaan usein järjestelmien hankkimista samalta
toimittajalta. Asiakaskeskeinen ERP-järjestelmä mahdollistaa työntekijöitä tekemään parempia
päätöksiä. Kustannustehokkuutta saavutetaan, kun informaatiota asiakkaista hyödynnetään
kysynnän ja toimitusketjun suunnittelussa. ”CRM on toiminnan moottori, ERP-järjestelmä
ohjaa toimintaa ja data on polttoainetta.” (Klie 2015) GEF:n tarkoituksena on päästä
käyttämään yhtä järjestelmää, jossa tieto pysyy yhdenmukaisena ja muuttumattomana.
GreenEnergy Finland Oy päätyi valitsemaansa ERP-järjestelmään siksi, että se mahdollistaa
parhaiten strategian mukaisen kasvun ja kansainvälistymisen kustannustehokkaasti.
4.1.1
GEF:n

Vanha ERP-järjestelmä
nykyinen

ERP-järjestelmä

on

Adminet,

joka

on

kehitetty

sähkö-

ja

automaatiourakointiyrityksiä varten. Toiminnanohjausjärjestelmästä löytyy myynti- ja
ostoreskontra, varastonhallinta, projektinhallinta sekä tuotehallinnan ja taloushallinnon
kokonaisuudet. Yrityksen nykyisessä toiminnassa haasteita asettaa sekin, että nykyisessä
järjestelmässä ei ole hyödynnetty sen kaikkia ominaisuuksia, vaan joitain työvaiheita on jätetty
kirjaamatta mihinkään järjestelmään. Näin on toimittu esimerkiksi ostotoiminnan ja
varastonhallinnan osalta. Nykyisen järjestelmän käyttöönotto on siis hoidettu hieman
huolimattomasti, sillä sen olisi voinut ottaa käyttöön laajempana kokonaisuutena. Tästä johtuen
GEF:llä on ollut haasteena kassavirran seuraaminen ja sen ennustaminen on koettu käytännössä
37

mahdottomaksi.

Tässä

lieneekin

yksi

pk-yritykselle

mahdollinen

haaste

toiminnanohjausjärjestelmien käyttöönotossa, eli resurssien niukkuudesta johtuen ei ole
käytössä henkilöstöä toiminnanohjausjärjestelmän käytön optimoimiseen. Uuden ERPjärjestelmän käyttöönotossa tuskin GEF:llä tätä ongelmaa enää ilmenee, sillä tehtävään on
rekrytoitu

implementoinnin

asiantuntija.

Adminetin

eräs

merkittävä

haittapuoli

kansainvälistyvälle yritykselle on käyttöliittymän saatavuus ainoastaan suomen kielellä. Tämä
asettaa rajoitteita myös ulkomaiden verotus- ja maksukäytänteiden hallinnalle järjestelmän
kautta, sillä Adminet ei sovellu tähän.
Adminetin toimittaja Admicom Oy on jyväskyläläinen talotekniikka- ja rakennusalan
toiminnanohjausjärjestelmiä kehittävä yritys. Järjestelmän toimittaja väittää järjestelmän
olevan talotekniikka- ja rakennusalan tehokkain ja monipuolisin toiminnanohjausjärjestelmä,
mitä se voi ollakin. GEF:n kannalta järjestelmä sisältää kuitenkin paljon turhaa, sillä GEF:n
toimiala

ei

varsinaisesti

ole

talonrakennus.

Järjestelmästä

löytyy

esimerkiksi

kalustonhallintamoduuli, johon voi kirjata tiedot kaikista yrityksen työkoneista. (Admicom,
2017) GEF:llä ei ole ainuttakaan kaivinkonetta tai puskutraktoria, joten ominaisuus on
hyödytön.
4.1.2

Uusi ERP-järjestelmä

Uuden ERP-järjestelmän avulla GEF:llä on suunniteltu saada aikaan toimintaa ohjaavia
prosesseja niissä toiminnoissa, joissa niitä ei vielä ole luotuna. Samaan aikaan jo olemassa
olevat prosessit integroituvat samaan järjestelmään, jolloin näkyvyys toimintaan ja tekemiseen
kasvaa ja parantaa organisaation tehokkuutta sekä osastojen välistä tiedonkulkua. Aiemmasta
toiminnanohjausjärjestelmästä poiketen kassavirran seuranta mahdollistuu sekä taloudellisten
mittareiden luotettavuus kasvaa huomattavasti. Erään merkittävän parannuksen odotetaan
tapahtuvan, kun järjestelmään syötetty data mahdollistaa laskennallisiin menetelmiin
pohjautuvien informaatioiden hyödyntämisen päätöksenteossa myynnin, hankintojen,
projektihallinnan, sekä taloudellisen ohjauksen osalta. Uuden ERP-järjestelmän oletetaan myös
mahdollistavan riskienhallinnan ja toiminnan kehittämisen organisoidummaksi.
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ERP-järjestelmän

käyttöönotto

alkaa

keväällä

2017.

Helmikuussa

GEF

sai

järjestelmätoimittajalta alustavan projektisuunnitelman, joka tarkentuu viikon 12 loppuun
mennessä. Käyttöönoton suunnittelu oli helmikuun alussa vielä täysin määrittelemättä. Uusi
toiminnanohjausjärjestelmä on Oraclen NetSuite, johon GEF on tutustunut muun muassa
NetSuiten internetsivuilla. GEF:n tietämys uudesta toiminnanohjausjärjestelmästä perustui
vielä maaliskuun aikana järjestelmätoimittajalta saatuun tarjoukseen ja järjestelmätoimittajan
kanssa käytyihin käyttöönottoprojektin määrittelyvaiheen työpajoihin.
NetSuite on pilvipohjainen ERP-järjestelmä, jota käyttää yli 40 000 organisaatiota yli 160
maassa. Järjestelmä perustuu käyttäjien roolitukseen ja mahdollistaa käyttäjäkohtaiset
rajoitukset. Dataliikenne käyttäjän päätteen ja Oraclen palvelimien välillä on salattu 128bittisellä SSL-salauksella ja järjestelmä mahdollistaa käyttäjien pääsyn rajoittamisen IPosoitteen perusteella. Järjestelmä käyttää Oraclen tietokantoja ja palvelinkeskuksia, joten data
on varmuuskopioitu laiterikon tai onnettomuuden varalta eripuolille Eurooppaa. Edellisestä
toiminnanohjausjärjestelmästä poiketen NetSuite soveltuu lukuisille eri toimialoille
tukkukaupasta

terveydenhuoltoon

ja

energiantuotantoon.

Järjestelmän

sopivuutta

aurinkosähköjärjestelmien toimittajayritykseen voidaan pitää hyvänä, sillä NetSuiten
kotisivuilta löytyy aurinkosähköjärjestelmien jälleenmyyntiin erikoistuneiden eurooppalaisen
Photon Energyn sekä havaijilaisen Sunetricin suositukset. Järjestelmä on mahdollista skaalata
myös suurempien yritysten tarpeisiin, sillä myös Siemens ja Asics käyttävät NetSuitea. (Oracle,
2017) kuten Liukkosen ja Liuksialan (2008) opinnäytetyön case-yrityksessä, ei myöskään
GEF:llä hyödynnetty aikaisemman toiminnanohjausjärjestelmän kaikkia ominaisuuksia. Tämä
järjestelmän

vain

osittainen

hyödyntäminen

voi

johtua

nimenomaan

järjestelmän

sopimattomuudesta yrityksen toimintaan.
4.2

ERP-järjestelmän tarjoamat ratkaisut toimitusketjun haasteisiin GreenEnergy
Finlandilla

Uusi ERP-järjestelmä tulee tehostamaan GEF:n toimintaa ja se mahdollistaa käytössä olevien
resurssien tehokkaan hyödyntämisen. Uuden ERP-järjestelmän myötä yrityksen kaikki data ja
informaatio

saavat

yhtenäisen

muodon,

tilausten-
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ja

varastojenhallinta

helpottuu,

asiakastietojen ylläpito ja hallinta helpottuvat sekä työntekijöiden työaikaa vapautuu
tärkeämpiin tehtäviin.
ERP-järjestelmän hankinnan jälkeen hankintatoimen puolella suurin parannus tulee olemaan
selkeän toimintamallin luominen. ERP-järjestelmää hankittaessa yrityksen kannattaa tarkastella
toimintojensa toimivuutta ja GEF:n kannattaa ehdottomasti luoda yksi yhteinen toimintamalli
hankintatoimeen, sillä tällä hetkellä jokainen hankintoja hoitanut henkilö on tehnyt tilaukset
omalla tavallaan. Järjestelmän myötä GEF saa merkittävää parannusta tilaus- ja ostotietojen
hallintaan. Tällä hetkellä vanhaan ERP-järjestelmään ei ole syötetty mitään tietoja vaan tilausja ostotiedot löytyvät tilauksista vastanneiden henkilöiden henkilökohtaisista sähköposteista.
Hankintatoimen datan ja tilastojen puuttuminen on myös hankaloittanut ostotoimintaa.
Materiaalihankinnat ovat pohjautuneet pelkkiin arvauksiin, eikä tilastojen pohjalta tehtyihin
ennusteisiin. ERP-järjestelmä muuttaa kuitenkin tilanteen, sillä se ylläpitää tietoja tehdyistä
tilauksista ja ostoista jolloin jokaista tilausta ei tarvitse arvata. Erilaiset rekisterit tulevat myös
helpottamaan yrityksen arkea, sillä niihin voidaan tallentaa esimerkiksi toimittajien
yhteystiedot. Kun toimittajien tiedot ovat järjestelmässä, ei GEF:lle tule samanlaisia ongelmia
kuin nyt, kun toimittajien tiedot ovat olleet vain sähköposteissa.
Eräs

mahdollisuus

GEF:llä

toimitusketjun

toiminnan

tehostamisessa

olisi

käyttää

toiminnanohjausjärjestelmässä luokitteluja, kuten ostokoreja. Ostokoreja voisi hyödyntää
esimerkiksi tilatessa kiinnitysjärjestelmien osia, mikäli tiettyyn kattotyyppiin tarvitaan aina
samat komponentit. Kuvassa 4. on esimerkki mahdollisista ostokoreista GEF:lla. Esimerkin
omaisesti, ostokoreja pystyy hyödyntämään kaikissa muissa tilanteissa, joissa yhden
komponentin käyttäminen edellyttää aina jotain toista komponenttia.
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Ostokori 1 (kattotyyppi 1)
• Kiinnikkeet kattotyypille 1
• Pultit
• Mutterit pultteihin

Ostokori 2 (kattotyyppi 2)
• Kiinnikkeet kattotyypille 2
• Pultit
• Mutterit pultteihin

Kuva 4. Esimerkki mahdollisista ostokoreista GEF:lla
Suurimmaksi

varaston

hallinnan

ongelmaksi

GEF

on

kokenut

varastosaldojen

paikkansapitämättömyyden sekä varaston arvon seurannan, joka on tapahtunut manuaalisesti.
ERP-järjestelmän varaston hallinta moduuli ratkaisee molemmat ongelmat tarjoamalla
reaaliaikaista tietoa varaston arvosta ja tasosta. Moduuli kerää ja analysoi varastoista saatua
dataa ja tämä tulee helpottamaan GEF:ä pysymään perillä siitä, mitä varastoissa tapahtuu ja
kannattaisiko varastonhallintaa mahdollisesti kehittää jotenkin. Viivakoodijärjestelmien
käyttöönotto on yksi mahdollisuus GEF:lle kehittää toimintaansa ja kannatamme järjestelmän
käyttöönottoa.
Hankinnan ja varastoinnin ongelmat heijastuvat GEF:llä pitkälti myös toimitusvaiheeseen.
Suurin ongelma on, että kun hankintoja ei ole syötetty mihinkään järjestelmään, ostoreskontran
ja varaston hallinnointi on hankalaa ja tämä tekee materiaalipuutteiden havaitsemisesta entistä
vaikeampaa. Mahdolliset puutetilanteet taas vaikeuttavat lopullisen toimitusaikataulun
arviointia. Toisena ongelmana on ollut CRM:n irrallisuus. Tieto projektiosastolta ei välity
esimerkiksi

myyntiosastolle

automaattisesti.

Integroimalla

CRM

ERP-järjestelmään

asiakkaiden kokonaislaatuisempi ja nopeampi palvelu on mahdollista.
GEF koki merkittäväksi haasteeksi nykyisessä toiminnanohjausjärjestelmässä sen, että siitä ei
ollut

mitään

apua

toiminnanohjausjärjestelmästä

yrityksen
poiketen

suorituskyvyn
uusi
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mittaamiseen.

Aiemmasta

toiminnanohjausjärjestelmä

tulee

mahdollistamaan suorituskyvyn tehokkaan mittaamisen. Mielestämme erityisesti GEF:n
toimitusvarmuutta asiakkaalle on hyvin tärkeää mitata, sillä mikäli toimitusaikataulussa ei
pysytä haasteita aiheutuu paneelit asentavan alihankkijan aikataulun kanssa. Pahimmillaan
aikataulusta joutuu neuvottelemaan alihankkijan kanssa useampaan kertaan, mikä syö
henkilöstöresursseja.

Tämän

lisäksi

toimitusaikataulun

epävarmuus

ja

toimitusten

viivästyminen aiheuttaa helposti tyytymättömyyttä asiakkaissa. Takalan diplomityön (2014)
kohdeyrityksessä oltiin myös sitä mieltä, että toiminnan mittaaminen on erityisen tärkeää
yrityksen

kannalta

ja

että

toiminnanohjausjärjestelmä

mahdollistaa

suorituskyvyn

tehokkaamman mittaamisen.
4.3

Haasteet ERP-järjestelmän käyttöönotossa

ERP-järjestelmän käyttöönottoprojekti tulee olemaan GEF:lle vaativa projekti. Käyttöönotto
vaatii hyvää suunnittelua, sitoutumista ja resursseja. Projektin suuruutta ei saa aliarvioida ja
yrityksen on oltava valmis tekemään muutoksia toimintatapoihinsa. Järjestelmän onnistunut
implementointi on mahdollista vain, jos koko yritys on valmis tekemään muutoksia. Projektiin
on varattava riittävästi resursseja ja mahdollisia piilokuluja ei tule unohtaa. Yrityksen
henkilöstön koulutus on merkittävässä osassa käyttöönottoprojektia. Mikäli järjestelmää ei
osata käyttää tehokkaasti ei sen käytöstä voida suuria hyötyjä olettaakaan.
Erityisen suurena haasteena GEF:lle tulee olemaan järjestelmän käyttöönotolle varattu aika ja
ajoitus. Perinteisesti implementointi kestää pk-yrityksillä yli vuoden, mutta GEF on aikonut
selvitä tästä vain vajaassa puolessa vuodessa. Tämän lisäksi käyttöönotto ajoittuu kesälomien
sekä pahimman kysyntäpiikin aikoihin. Kun heinäkuun alussa ERP-järjestelmä on alustavien
suunnitelmien mukaan saatu täysin käyttöön, lähtee järjestelmän käyttöönotosta vastuussa
oleva henkilö kesälomalle. Kun kesän aikana lomille jää myös yrityksen muita työntekijöitä voi
kalliiden järjestelmäkoulutusten hyöty valua hukkaan. Liian pitkä tauko järjestelmän
käyttöönotosta sen opetteluaikana voi saada käyttäjät unohtamaan tärkeitä vaiheita. Näiden
lisäksi käyttöönotto ajoitettiin vielä yrityksen pahimman kysyntäpiikin ajalle. Useat yritykset
ovat todenneet käyttöönoton laskevan yrityksen ja työntekijöiden tuottavuutta. GEF:n on oltava
tarkkana, että se ei ole liian optimistinen järjestelmän käyttöönotosta. Projekti on pitkä ja sen
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aikana on oltava tarkkana, jotta suurimmat virheet voidaan välttää ja mahdollisesti korjata
ennen suurempia vahinkoja.
Yrityksen data on tällä hetkellä osittain yksittäisten henkilöiden sähköposteissa ja
henkilökohtaisilla laitteilla, GEF:n on siis pohdittava, kuinka tiedon siirto uuteen ERPjärjestelmään tehdään vai tehdäänkö sitä ollenkaan. Datan siirtäminen ja muokkaaminen
käytettävään muotoon uutta järjestelmää varten on työlästä ja aikaa vievää. Mikäli kaikki
sähköposteissa oleva data päätetään siirtää uuteen järjestelmään, on sen muokkaamisessa
oikeaan muotoon oltava tarkkana. Mikäli tietoja syötetään virheellisesti voi se keretä aiheuttaa
suurta vahinkoa kulkiessaan automaattisesti eri toimintojen ja vaiheiden lävitse. GEF:n on
syytä harkita myös sitä, onko yrityksen järkevää tuhlata paljon aikaa ja rahaa vanhan tiedon
muokkaamiseen ja siirtoon uuteen järjestelmään, vai onko yrityksen järkevää aloittaa uuden
datan kasaaminen ja päivittää sitä järjestelmään sitä mukaa kun sitä liiketoiminnasta tulee.
Mikäli ERP-järjestelmän implementointi kestää kauemmin kuin GEF on siihen aikatauluttanut,
aiheuttaa se yritykselle lisäkustannuksia. Uudelleen kouluttamiset ja tehtyjen virheiden
korjaaminen ei ole ilmaista eikä yrityksen sellaiseen kannata joutua resursseja tuhlaamaan.
Virheiden korjaamistakin kalliimpaa on koko implementoinnissa epäonnistuminen. Tämä luo
paineita

erityisesti

projektipäällikölle,

jolle

on

keskitetty

vastuu

implementoinnin

onnistumisesta.
4.4

Haasteet ERP-järjestelmän käyttöönoton jälkeen

Sähköisten järjestelmien käyttöönotto ei itsessään ratkaise mitään ongelmia, sillä sähköiset
järjestelmät tarjoavat vain tehokkaimman tavan hyödyntää saatavilla olevaa tietoa
reaaliaikaisesti johtamisen ja toimitusketjun hallinnan tueksi (Porter, 2001). Vaikka ERPjärjestelmä tuo GEF:lle apua olemassa oleviin ongelmiin, ei se silti kykene ratkaisemaan
kaikkia haasteita.
Henkilöstön määrä on edelleen ongelma yrityksessä ja uusi ERP-järjestelmä ei tätä tilannetta
muuta, vaikka työntekijöiden aikaa säästyy uuden toiminnanohjausjärjestelmän myötä. Imatran
varastolle on keksittävä joku ratkaisu, sillä tällä hetkellä siellä työskentelevän ainoan
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työntekijän sairastuminen voi hidastuttaa tai jopa pysäyttää toimitukset pitkäksikin aikaa.
Varastotyöntekijälle on löydettävä tuuraaja tai keksittävä jokin varotoimi ja mietittävä kuinka
mahdollisissa ongelmatilanteissa toimitaan. Toinen henkilöstöön liittyvä ongelma on tilaus- ja
ostotoimintojen oleminen projektipäällikön vastuulla. Tehokkaan toiminnan kannalta nämä on
saatava

pois

projektipäälliköltä

ja

siirrettävä

hankintatoimen

vastuulle.

Näin

projektipäällikkökin vapautuu muihin tärkeämpiin tehtäviin. Uusi ERP mahdollistaisi sen, että
projektipäälliköiden tarvitsisi vain ilmoittaa tarpeesta, jonka hankintatoimi sitten hoitaisi.
ERP-järjestelmä ei myöskään automaattisesti kehitä yrityksen toimintaa vaan yrityksen on
tehtävä se itse. GEF:n on oltava valmis kehittämään olemassa olevia prosesseja sekä luomaan
uusia toimintamalleja, jotta uudesta järjestelmästä todella saadaan kaikki potentiaali irti.
Työntekijöiden on osallistuttava projektiin täydellä panoksella ja heidät on saatava mukaan
muutosprojektiin ja ERP-järjestelmän käyttöönottoon. Mikäli työntekijät, eli järjestelmän
loppukäyttäjät eivät sopeudu järjestelmään ja sen aiheuttamiin muutoksiin, menee koko ERPjärjestelmä projekti hukkaan. Esimerkkinä näistä työntekijöille tulevista muutoksista on
sähköpostitilauksista luopuminen.
Ongelmaksi GEF:lle tulee luultavasti muodostumaan myös se, että kaikkea dataa ei voi
välttämättä siirtää uuteen ERP-järjestelmään. Kaikki odotetut hyödyt eivät siis välttämättä heti
toteudu, mikäli hankintatoimen dataa ja tilastoja puuttuu järjestelmästä. Näiden tietojen
puuttuminen järjestelmästä hankaloittaa esimerkiksi ostotoimintaa, kun hankinnat tulee
pohjauttaa arvaukseen eikä tilastojen pohjalta tehtyihin ennusteisiin.
Koko GEF:n toimitusketju ja sen toiminta ovat hyvin alkutekijöissä johtuen siitä, että GEF:llä
ei ole aiemmin ollut hankintatoimen osaajia eikä koskaan ole tehty selvitystyötä siitä, miten
asiat voitaisiin tehdä paremmin. Tästä johtuen hankintaprosessit eivät tule olemaan kovinkaan
paljon aikaisempaa tehokkaampia heti, vaikka uusi ERP-järjestelmä otetaan käyttöön.
Toimitusketjujen toimintaa on syytä kehittää jatkossa ja mahdollistaa yrityksen toiminnan
tehokas toiminta ja toiminnan kasvu.
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5

JOHTOPÄÄTÖKSET

GEF:n toiminta noudattaa pitkälti pk-yrityksen tunnuspiirteitä liikevaihdon, henkilöstömäärän
ja sähköpostilla tehtyjen tilauskäytäntöjen osalta. Toisaalta yrityksen toiminnassa näkyy myös
tunnuspiirteitä suurilta yrityksiltä; toimintaa kehitetään radikaalisti eteenpäin ja toimitusjohtaja
vaihtui liiketoiminnan kasvaessa tarpeeksi suureksi. Pk-yrityksissä toimitusjohtaja on yleensä
perustajajäsen. Uuden ERP-järjestelmän hankinta on GEF:ltä perusteltua, vaikka kyseessä
onkin vielä pk-yritys. Järjestelmä mahdollistaa yritykselle strategian mukaisen suuren kasvun
ja järjestelmän integrointi osaksi yrityksen toimintaa on helpompaa tässä vaiheessa verrattuna
tilanteeseen muutaman vuoden päästä, jolloin yrityksen koko voi olla taas moninkertaistunut.
Kaiken kaikkiaan järjestelmän avulla GEF:llä on erittäin hyvät edellytykset strategiansa
mukaiseen kasvuun ja uusi ERP-järjestelmä on mitä suuremmalla todennäköisyydellä
kannattava ja tuottoisa hankinta. Kun uusi järjestelmä otetaan käyttöön, on yrityksessä samalla
järkevää päivittää kaikki yrityksen toimintatavat ”uuteen aikakauteen” sopivaksi. Muutos on
kannattavaa tehdä kerralla, sillä jatkuva toimintatapojen muutos aiheuttaa työntekijöillä
muutosvastarintaa ja sekaannuksia.
GEF kasvaa hurjaa vauhtia jatkuvasti ja järjestelmää tulee kehittää sitä mukaa kun yritys
kasvaa. Se toiminto, mikä on palvellut yrityksen toimintaa tänään, ei varmaankaan tee sitä yhtä
tehokkaasti enää seuraavana vuonna. EDI-järjestelmän käyttöönotto on mielestämme järkevää
GEF:n tulevaisuuden kannalta. Yhteistyö olemassa olevien kumppanien kanssa helpottuu ja
monet liiketoiminnan toimet tehostuvat. GEF:n kannattaa harkita myös ostokorien ja
viivakoodijärjestelmän käyttöönottoa. Ruutinituotteille tehdyt ostokorit pienentäisivät
yrityksen

kokonaiskustannuksia

ja

näiden

käyttö

tekisi

toimitusketjun

hallinnasta

tehokkaampaa. Viivakoodijärjestelmä tukisi varastonhallintaa helpottamalla materiaalien
seurantaa ja tämä lisäisi varastosaldojen luotettavuutta, missä yrityksellä on aikaisemmin ollut
puutteita.

Jatkotutkimuskysymyksenä

voisi

lähteä

pohtimaan

muita

mahdollisia

materiaalinhallinnan ja hankintatoimen kehitystoimia ERP-järjestelmän käyttöönoton jälkeen.
Mielestämme GEF:n suurimmat ongelmat toimitusketjun osalta ovat varastosaldojen
paikkansapitämättömyys, yhteisten toimintamallien puuttuminen sekä asiakas-ja tilaustietojen
huono ylläpito. ERP-järjestelmän käyttöönoton myötä yritys saa toimintaansa merkittäviä
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hyötyjä ja parannuksia. Näitä on esimerkiksi tilausprosessin muuttuminen sähköiseksi,
varastonhallinnan helpottuminen ja varastosaldojen paikkansapitävyyden parantuminen,
asiakastietojen ylläpidon yhtenäistyminen, kyky mitata menestystä sekä mahdollisuus
integroida CRM-järjestelmä toimimaan yhdessä ERP-järjestelmän kanssa. Kuitenkin, jotta
järjestelmän käyttöönotto voi olla onnistunut, on yrityksen suhtauduttava projektiin tarpeeksi
vakavasti ja käytettävä siihen riittävästi aikaa ja muita resursseja. Kriittisimpiä tekijöitä
onnistumisen kannalta on projektipäällikön kokemus, työntekijöiden sitoutuminen ja
mahdollisiin riskeihin, kuten piilokuluihin varautuminen. Aikataulut venyvät usein ja
henkilöstö ei välttämättä opi käyttämään järjestelmää välittömästi ja tämä vaikuttaa työtehoon.
Riskeihin on osattava varautua, jotta yrityksen toiminta ei häiriinny käyttöönoton aikana.
GEF:n ei kuitenkaan kannata ajatella, että uuden ERP-järjestelmän hankinta korjaa kaikki
olemassa olevat ongelmat. Toimitusketjuprosesseihin jää edelleen paljon korjattavaa, sillä
järjestelmä ei itsessään luo uusia prosesseja vaan se luo yritykselle mahdollisuuden tehostaa
toimintojaan. Koko olemassa olevaa liiketoimintaa on välttämätöntä tarkastella, jotta toimintoja
voidaan tarvittaessa muuttaa. Ilman prosessien ja toimintojen uudelleensuunnittelua ja tarkastelua ERP-järjestelmä ei välttämättä tue yrityksen toimintoja niin tehokkaasti kuin olisi
mahdollista ja saadut hyödyt jäävät pieniksi.
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