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tai järjestelmien operatiivisia käyttäjiä. 

Tutkimuksessa tunnistettiin lukuisia IT-järjestelmäkehitystoiminnassa esiintyviä keskei-

siä haasteita sekä luotiin näkemys, miten eri tietoprosessit ja tiedon muodot näkyvät 

haasteissa. Tutkimuksessa koottiin suuri joukko parhaita käytäntöjä ja työkaluja, joita 
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This study examines how IT system development can be promoted with knowledge 

management within a logistics industry. The research focuses on reviewing occurring      

challenges, best practices and critical success factors in IT system development. The 

study also reviews differences between new and existing system development and   

evaluates knowledge management in different IT system development project phases. 

The research is qualitative and theme interviews were used as data collection method. 

The empirical data was collected by interviewing professionals who have participated in 

case organization’s IT system development projects. The interviewees evaluated issues 

based on their experiences during their entire working careers. Ten individuals were 

interviewed containing logistics specialists, IT system specialists, customer representa-

tives and operational users of systems. 

Numerous challenges were recognized in IT system development within the study and a 

view was created about how different knowledge processes and types occur in the chal-

lenges. The research compiled many best practices and tools which organizations can 

utilize in their IT system development. The study created a better understanding about 

differences between new and existing system development and how challenges and best 

practices are shown in different phases of IT system development projects. The research 

also refined understanding about critical success factors of IT development projects. 



 

 

ALKUSANAT 

Näin se tämäkin projektin saatiin maaliin, vaikka välillä matka pitkältä tuntuikin. 

Opiskeluiden aikana tuli opittua paljon mielenkiintoisia asioita ja uskon niistä 

olevan vahvasti hyötyä työurallani. Tutustuin opiskeluiden aikana moniin mahta-

viin ihmisiin, lähinnä opiskelukavereihin, vaikka ei proffissakaan vikaa ollut. Nyt 

on alettava miettimään muita mielenkiintoisia harrastuksia, enkä usko sen tuotta-

van haasteita. Vaikka opiskelut ovat antaneet minulle paljon, ajattelin tulevaisuu-

dessa keskittyä kehittymään työurallani ja muilla elämän osa-alueilla.  

 

Erityiset kiitokset gradun ohjaamisesta Ainolle. Vaikka uskoin tämän hoituvan 

kokemustaustani puolesta kuin itsestään, olisi työhön jäänyt monia puutteita ilman 

asiantuntevia neuvojasi. Suuret kiitokset myös kaikille teille haastateltaville, jotka 

osallistuitte tutkimukseen muiden kiireidenne ohella. Antamistanne näkemyksistä 

on varmasti paljon hyötyä tämän gradun lisäksi myös muuten urallani. Kiitokset 

Birgitalle, Topille ja Rontille henkisestä, sekä välillä myös fyysisestä, tuesta ja 

kodin pystyssä pitämisestä. Kiitos perheelleni tuesta koko opintohistoriani aikana. 

Kiitokset myös ystäville. Teitä tulen kyllä näkemään paljon enemmän jatkossa. 

 

Toivottavasti tämän tutkimuksen tuloksista on hyötyä erityisesti HUB logisticsil-

le, mutta myös muille eri toimialojen yrityksille, jotka ovat kiinnostuneita kehit-

tämään omaa järjestelmäkehitystoimintaansa. Järjestelmäkehitysalalla on todettu 

olevan paljon haasteita, mutta niitä tulee varmasti olemaan myös jatkossa. Onnea 

tuleviin projekteihin. 

 

Vantaalla 14.05.2017 

Otto Huuhtanen  
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1 JOHDANTO 

1.1 Tutkimuksen tausta 

Monet tutkimukset ovat osoittaneet, että hyvin suuri osa järjestelmäkehitysprojekteista 

epäonnistuu. Gartnerin tutkimuksen mukaan 75 prosenttia järjestelmäkehitysprojekteista 

voidaan katsoa epäonnistuneiksi, sillä implementointia ei ole saatu vietyä loppuun kolmen 

vuoden aikana. Päätöksentekijät eivät tunne järjestelmiä riittävän hyvin, jotta pystyisivät 

tekemään oikeanlaisia hankintapäätöksiä. Hankintapäätösten jälkeenkään ei ymmärretä 

taloudellisia, ajallisia, toiminnallisia ja henkilöstöresursseihin liittyviä vaatimuksia. Kom-

munikointi ei ole riittävän läpinäkyvää. Kustannuspaineen alla konsultoinnissa ja kasvok-

kain käytävissä keskusteluissa säästetään, jolloin osaaminen jää vajavaiseksi. Järjestelmistä 

tehdään liian monimutkaisia, mikä hankaloittaa jatkokehittämistä. (Office of Finance 2014) 

Kaikki nämä Gartnerin esittämät keskeisimmät syyt liittyvät ainakin jollakin tasolla tieto-

johtamiseen. IT-järjestelmäkehitysprojekteissa on siten mahdollista saada luotua parempia 

järjestelmiä toteuttaen ne tehokkaammin kehittämällä tietojohtamista ja erityisesti edistä-

mällä tietoprosesseja. 

 

Korn Ferryn (2016) katsauksessa todetaan olevan selvää, että IT-palveluiden tarjoamisesta 

on tulossa nopeasti yksi logistiikkapalveluyritysten ydinkyvykkyyksistä. Palveluntarjoajien 

IT-osaamiseen ei olla tähän mennessä oltu kovinkaan tyytyväisiä, joskin viime vuosina 

tyytyväisyys on hieman lisääntynyt. (Korn Ferry 2016, 14–15, 21) JDA software arvioi 

syvällisemmin, miksi logistiikkapalveluyritykset eivät investoi tähän osa-alueeseen, vaikka 

tarve on ilmeinen. Asiakassuhteiden epävarmuus tekee pitkäntähtäimen investoinneista 

monia muita aloja riskialttiimpia. Yrityksillä ei ole riittävästi sisäistä IT-osaamista. Yrityk-

set toimivat vanhentuneiden teknologiakokonaisuuksien kanssa, jolloin tuki edistykselli-

semmille järjestelmille on puutteellista. Näiden syiden lisäksi usein keskitytään vain lyhy-

en tähtäimen tavoitteisiin, kuten kustannusten alentamiseen ja palvelutason parantamiseen. 

Johtavat logistiikkapalveluyritykset ovat kuitenkin jo alkaneet panostaa merkittävästi edis-

tyksellisempiin IT-järjestelmiin ja järjestelmäosaamiseen. Silti monet näistä yrityksistä 

tukeutuvat järjestelmätoimittajien ammattitaitoon edistyksellisempien järjestelmätoimin-

nallisuuksien rakentamisessa luodakseen kilpailuetua pienemmällä riskillä ja ratkaisun 

kokonaiskustannuksilla. Logistiikkapalveluyritysten tulevaisuuden menestystekijänä on 
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kuitenkin katsoa lyhytaikaisia tavoitteita pidemmälle strategisten, asiakaslähtöisten kump-

panuuksien rakentamiseksi. (JDA software 2015, 1–2, 4) 

 

Gartnerin mukaan varastonhallintajärjestelmät kiinnostavat yhä enemmän myös pieniä ja 

keskisuuria yrityksiä. Kun järjestelmiä luodaan pienemmille organisaatioille, kyse ei ole 

vain hintojen laskemisesta tai kehittyneempien järjestelmien yksinkertaistamisesta, vaan 

järjestelmiä on jo lähtökohtaisesti kehitettävä pienten ja keskisuurten yritysten tarpeita sil-

mällä pitäen. Perinteiset, suuret järjestelmätoimittajat ovat ajautuneet tekemään järjestel-

mistään yhä monimutkaisempia, eivätkä ne vastaa kaikkiin markkinoiden vaatimuksiin. 

(Klappich 2016) Voidaankin todeta, että logistiikan järjestelmäkehityksessä on tarpeita 

monenlaiselle järjestelmäkehitykselle – palveluiden tarjontaa niin pienille kuin suurille 

yrityksille kehittäen järjestelmiä sekä logistiikkayrityksen sisällä että asiakasyrityksessä, 

minkä lisäksi järjestelmäintegraatiot muodostavat merkittävän osa-alueen järjestelmäkehit-

tämisessä. 

 

IT-järjestelmäkehitys on tietojohtamisen näkökulmasta mielenkiintoinen ja haastava aihe-

piiri, sillä usein kehittämiseen osallistuvat henkilöt muodostavat hyvin heterogeenisen 

ryhmän, organisaatiorajapinnat ylittyvät ja erilaisten henkilöiden yksilöllistä asiantunte-

musta tarvitaan kehitysprojektien aikana. Kehitysprojekteihin osallistuvia ryhmiä ovat 

usein asiakasyrityksen sisäinen kehitystyöryhmä, logistiikan ja liiketoimintaprosessien 

asiantuntijat, ulkopuoliset järjestelmäasiantuntijat, järjestelmien operatiiviset käyttäjät sekä 

mahdollisesti myös yritysten sisäinen tai ulkoistettu tietohallinto. Logistiikan tehostamisen 

myötä yhä useampia järjestelmiä yhdistetään, jolloin samaan kehitysprojektiin voi kuulua 

useiden järjestelmien integraatioita, minkä lisäksi samanaikaisesti voidaan olla ottamassa 

käyttöön uutta järjestelmää, esimerkiksi varastonohjaukseen tai varastoautomaatioon liitty-

en. Erityisesti järjestelmien ja osallistuvien henkilöiden muodostaessa monisäikeisiä koko-

naisuuksia järjestelmäkehitysprojektit tarvitsevat onnistuakseen tehokasta tietojohtamista. 

Eri osapuolten panokselle on moninaisia tarpeita järjestelmäkehittämisen eri vaiheissa. 

Jotta lopputuloksena järjestelmästä saadaan tarkoituksenmukaisesti ja tehokkaasti toimiva 

kokonaisuus, on tietoprosessien toimittava tehokkaasti koko kehitysprojektin aikana. 

 

Toiminnanohjausjärjestelmien implementoinnin on havaittu olevan monimutkainen proses-

si, jossa esimerkiksi muutosjohtaminen, kommunikointi ja sidosryhmien johtaminen ovat 
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yhtä tärkeitä kuin itse tekninen toteutus (Leknes & Munkvold 2006, 3). Hankaluudet tieto-

prosessien tehokkaassa toteuttamisessa ovat herättäneet mielenkiintoa sille, miten tietojoh-

tamisella pystytään tukemaan tätä prosessia (Haines & Goodhue 2003, 23–24; Sedera et al. 

2004, 2). Monet haasteet liittyvät tietoprosessien esteiden, kuten teknisen jargonin, kieli-

muurien tai motivaatiopuutteen tunnistamiseen ja poistamiseen. Panostaminen tietojohta-

miseen järjestelmän käyttöönottoprojektin aikana helpottaa itse käyttöönottoprosessia ja 

edistää järjestelmien monipuolisempaa käyttötapaa. (Leknes & Munkvold 2006, 3) 

 

Laajojen IT-järjestelmien hallinnoinnin tiedetään olevan tietointensiivistä. Kirjallisuuden 

mukaan järjestelmiin liittyvää tietämystä on hallittava huolellisesti järjestelmän koko elin-

kaaren aikana. Yrityksillä on vahva taloudellinen ja liiketoiminnallinen kiinnostus hyödyn-

tää järjestelmiin liittyvää tietoa sekä tuoda tämä tieto järjestelmää käyttävien ja käyttämistä 

hallinnoivien henkilöiden saataville. (Parry & Graves 2008, 427–428) Yritykset kamppai-

levat erityisesti järjestelmiin liittyvän tiedon keräämisessä, tietoon liittyvien vaatimusten 

tunnistamisessa sekä strategian kehittämisessä eron täyttämiseen nykyisen tiedon ja tavoi-

tetason välillä (Davenport 1998). Vaikka tieto on määritelty yhdeksi järjestelmäprojektien 

onnistumisen avaintekijäksi, tutkimus on hyvin vähäistä liittyen tapoihin, joilla järjestelmi-

en kehittämisen ja käytön aikaista tietoa tulisi hallita (Parry & Graves 2008, 427). 

1.2 Tutkimuksen tavoitteet ja tutkimuskysymykset 

Tämän tutkimuksen päätavoitteena on tarkastella, miten tietojohtamisella voidaan edistää 

logistiikan IT-järjestelmäkehitystä. Ensin tutkimuksessa lisätään ymmärrystä siitä, minkä-

laisia tietojohtamisen haasteita järjestelmäkehitysprojekteihin liittyy. Tutkimuksessa selvi-

tetään, minkälaisia haasteita on olemassa ja kuinka merkittäviä ne ovat kehittämisen onnis-

tumisen kannalta. Haasteita lähdetään ensisijaisesti tarkastelemaan kirjallisuuden näkö-

kulmasta, mutta empiirisen aineiston pohjalta on tavoitteena löytää myös uusia haasteita. 

Haastatteluaineiston avulla on tarkoitus syventyä haasteisiin kirjallisuuden tarkastelunäkö-

kulmaa konkreettisemmalle tasolle, minkä lisäksi empiirinen aineisto parantaa ymmärrystä 

siitä, kuinka keskeisiä erilaiset haasteet ovat käytännön toiminnan kannalta. Tutkimuksessa 

pyritään myös arvioimaan, minkä tyyppistä tietoa haasteiden ratkaisemiseen tarvitaan. 

Näin pystytään ymmärtämään, tarvitaanko kehitysprojekteissa esimerkiksi syvällisempää 

liiketoimintatietoa tai itse järjestelmään liittyvää tietoa.  



4 

Tutkimuksen tarkoituksena on löytää konkreettisia keinoja, joita yritykset voivat hyödyn-

tää omassa liiketoiminnassaan kehittääkseen IT-järjestelmäkehitysprojekteihin liittyvää 

osaamistaan tietojohtamisen saralla. Erilaisia tietojohtamisen toimenpiteitä ja niiden hy-

väksi todettuja toteutustapoja pyritään kartoittamaan samalla arvioiden, miten niitä tulisi 

käytännössä hyödyntää kehitysprojekteissa. Tarkastelu kohdistuu sekä keinoihin havaittu-

jen ongelmien ratkaisemiseen että tapoihin ennaltaehkäistä ongelmia. 

 

Tutkimuksessa vertaillaan, miten uusien IT-järjestelmien kehittäminen poikkeaa olemassa 

olevien IT-järjestelmien kehittämisestä. Tätä jakoa ei juuri ole käsitelty tietojohtamisen 

kirjallisuudessa, joten tutkimus parantaa ymmärrystä eritellen haasteita ja tietojohtamisen 

toimenpiteitä näissä lähtökohdiltaan erityyppisissä projekteissa. Lisäksi erilaisia haasteita 

ja toimenpiteitä tarkastellaan kehitysprojektien eri vaiheissa. Jotkut haasteet voivat liittyä 

kaikkiin kehitysprojektien eri vaiheisiin, kun taas toiset voivat liittyä johonkin yksittäiseen 

vaiheeseen. Lopuksi tutkimuksessa tarkastellaan IT-järjestelmäkehityksen kriittisiä menes-

tystekijöitä, jotta tunnistetaan mitkä asiat ovat tärkeitä projektien onnistumisen kannalta. 

   

Tutkimuksen lopputuloksena esitetään konkreettisia toimenpide-ehdotuksia, minkä pohjal-

ta yritykset voivat lähteä kehittämään tietojohtamista järjestelmäkehitysprojekteissaan. 

Tutkimuksessa aihetta tarkastellaan erityisesti logistiikkapalveluyrityksen näkökulmasta, 

mutta myös muut järjestelmäkehitysprojekteissa mukana olevat osapuolet voivat hyödyn-

tää tutkimustuloksia keittäessään tietojohtamista omassa organisaatiossaan. Tutkimuksessa 

on yksi päätutkimuskysymys, joka jakautuu viiteen alatutkimuskysymykseen: 

 Miten tietojohtamisella voidaan edistää logistiikan IT-järjestelmäkehitystä? 

 

 Minkälaisia haasteita logistiikan järjestelmäkehityksessä esiintyy ja mikä on niiden 

merkittävyys kehittämisen onnistumisen kannalta? 

 Minkälaisin käytännöin ja työkaluin haasteita voidaan ratkaista ja ennaltaehkäistä? 

 Miten uusien järjestelmien kehittäminen poikkeaa olemassa olevien järjestelmien 

kehittämisestä? 

 Miten tutkimuksessa havaitut haasteet ja parhaat käytännöt tulee huomioida järjes-

telmäkehitysprojektin eri vaiheissa? 

 Mitkä ovat logistiikan järjestelmäkehityksen kriittisiä menestystekijöitä? 
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1.3 Rajaukset 

Lähtökohtaisesti tutkimuksessa tarkastellaan tietojohtamista, tietämyksen hallintaa ja tieto-

prosesseja yleisesti IT-järjestelmäkehitysympäristössä, mutta tutkimuksen empiirisessä 

osassa tutkitaan vain logistiikka-alan järjestelmäkehitystoimintaa. Tutkimus kohdistuu jär-

jestelmiin, joita käytetään operatiivisen liiketoiminnan toteuttamiseen logistiikka-alalla. 

Tutkimuksen laajuuteen eivät kuulu erilaiset tukijärjestelmät, kuten asiakkuudenhallintajär-

jestelmät, taloushallinnonjärjestelmät tai yhteistyöalustat.  

 

Tässä työssä käsiteltävillä järjestelmillä tarkoitetaan toiminnanohjausjärjestelmiä (ERP, 

Enterprise Resource Planning) sekä varastonhallintajärjestelmiä (WMS, Warehouse Mana-

gement System). Toiminnanohjausjärjestelmien osalta keskitytään vain niiden logistiik-

kaan liittyvien toiminnallisuuksien tarkasteluun. Tutkimuksen ulkopuolelle jäävät toimi-

tusketjuja tai -verkostoja kattavat laajat järjestelmäkehitysprojektit. Toimitusketjunhallinta-

järjestelmät (SCMS, Supply Chain Management System), joiden kehittäminen tapahtuu 

laajemmin toimitusketjussa, jäävät siten tämän tutkimuksen ulkopuolelle.  

 

Kehitettäessä yhteistä järjestelmää useammalle yritykselle tietoprosessit toimivat hieman 

eri tavoin, koska eri yritysten tarpeet tekevät kehitysprosessista vielä monimutkaisemman 

kokonaisuuden. Nykyisin vielä selvästi suurin osa logistiikan järjestelmäkehityksestä ta-

pahtuu kuitenkin yrityksen sisäisen järjestelmän ja sen rajapintojen kehittämisessä, joten 

tutkimuksessa halutaan keskittyä vain tällaisiin projekteihin. Tutkimustuloksista on kuiten-

kin hyötyä myös toimitusketjunhallintajärjestelmien kehityksessä, sillä suurelta osin tä-

mänkaltaisissa kehitysprojekteissa on todennäköisesti hyvin samanlaisia käytännön haas-

teita sekä niihin apua tuovia käytäntöjä. Logistiikka-alalla käytetään myös muita järjestel-

miä, kuten kuljetustilausjärjestelmiä ja kuljetustenhallintajärjestelmiä, mutta näiden käsit-

tely rajataan tämän tutkimuksen ulkopuolelle niiden liittyessä erityyppisten logistiikka-alan 

yritysten liiketoimintaan.  

 

Tutkimuksen lähtökohtana ovat tarpeet logistiikka-alalla toimivan asiantuntijayrityksen 

näkökulmasta. Tutkimuksessa keskitytään tapaustutkimusyrityksessä, HUB logistics Fin-

land Oy:ssä, tapahtuvaan järjestelmäkehitykseen, joskin kehittämiseen osallistuu henkilöitä 

useista eri yrityksistä. Tutkimuksen case-yrityksenä toimiva logistiikkapalveluyritys on 
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usein keskeisessä roolissa koordinoimassa kehitysprojekteja, jolloin sillä on myös suuri 

vastuu niihin liittyvästä tiedonhallinnasta. Toisinaan taas logistiikkapalveluyritys on kon-

sultoivana osapuolena, kun asiakasyritys itse vastaa kehityshankkeensa eteenpäin viemi-

sestä. Hyvin suuri osa järjestelmäkehittämistä käsittelevästä tutkimuksesta koskee järjes-

telmien kehittämistä ilman toimialasidonnaisuutta, joten myös tämän tutkimuksen kirjalli-

suusaineistossa aihetta tarkastellaan monesti ilman yhteyttä logistiikkaan toimialana. Tar-

kastelussa arvioidaan kuitenkin kriittisesti, sopivatko tutkimuksissa todetut asiat varmasti 

järjestelmäkehitykseen logistiikka-alalla. 

 

Tutkimustuloksia voivat hyödyntää eri alojen yritykset, jotka ovat kiinnostuneita kehittä-

mään tietojohtamista omassa järjestelmäkehitystoiminnassaan. Empiirisen osan aineistossa 

tarkastellaan vain logistiikka-alan järjestelmäkehitystä, jolloin tutkimustulosten hyödyntä-

miseen muilla toimialoilla on suhtauduttava osittain varauksella. Kaikki logistiikka-alan 

haasteet ja hyväksi todetut tietojohtamisen käytännöt eivät välttämättä ole relevantteja 

muilla toimialoilla, sillä sitä ei todenneta empiirisin havainnoin. 

 

Tutkimuksessa tarkastellaan tietojohtamista järjestelmäkehitysprojektien kaikissa eri vai-

heissa. Tässä tutkimuksessa vaiheita yksinkertaistetaan siten, että vaiheet jaetaan viiteen 

päävaiheeseen: vaatimusmäärittelyyn, suunnitteluun, toteutukseen, testaukseen ja käyt-

töönottoon. Tämä on varsin tyypillinen jako järjestelmäprojekteja käsittelevässä tutkimuk-

sessa, joka ei keskity varsinaisesti kehitysprosessien ja niiden hallintaan, jolloin prosessi 

halutaan usein jakaa pienempiin osiin. Tämän tutkimuksen vaihejakoa on käytetty esimer-

kiksi myös Estevesin et al. (2003) tietojohtamisen järjestelmäkehitystä koskevassa tutki-

muksessa. 

1.4 Tutkimusmenetelmät 

Tämä tutkimus on toteutettu laadullisena tutkimuksena, jonka tarkoituksena on käsitellä 

aihetta kokonaisvaltaisesti ja syvällisesti (Hirsjärvi et al. 2007, 161). Tietojohtamisen haas-

teita tai parhaita käytäntöjä on hankalaa määritellä etukäteen, joten määrällisten menetel-

mien käyttö olisi tutkimusongelman ratkaisun kannalta haasteellista. Tutkimusaihe on 

myös luonteeltaan sellainen, että sen kattavaan tutkimiseen vaaditaan ihmistä tiedonkeruun 

instrumenttina, mikä on Hirsjärven et al. (2007, 160) mukaan yksi laadullisen tutkimuksen 
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ominaispiirteistä. Tämän tutkimuksen kohteena on pieni joukko tapauksia, joita tutkitaan ja 

analysoidaan perusteellisesti. Tutkimus on tyypiltään teoriasidonnainen tutkimus, jota voi-

daan kutsua myös abduktiiviseksi päättelyksi. Tässä lähestymistavassa aineiston analyysi 

ei suoraan perustu teoriaan, mutta liitokset ovat havaittavissa ja aineistosta löydetyille asi-

oille etsitään selityksiä tulkintojen tueksi (Eskola 2001; Tuomi & Sarajärvi 2009, 97). Tälle 

tutkimukselle on luotu viitekehys aiemman tutkimuksen perusteella, minkä tavoitteena on 

auttaa huomioimaan käsiteltäviä aiheita eri näkökulmista. 

 

Tutkimuksen teoriaan pohjautuva osuus on tyypiltään kuvaileva kirjallisuuskatsaus. Se on 

yksi yleisimmin käytetyistä kirjallisuuskatsauksen perustyypeistä. Kuvaileva kirjallisuus-

katsaus kuvailee aihepiiriä yleisellä tasolla ilman tarkkoja sääntöjä. Aineistot ovat laajoja, 

ja tutkija voi päättää melko vapaasti aineiston sisällöstä. Sen avulla tutkittava ilmiö pysty-

tään kuvaamaan kattavasti. Se voidaan jakaa narratiiviseen ja integroivaan kirjallisuuskat-

saukseen. Narratiivinen kirjallisuuskatsaus on metodisesti kevyin muoto, ja sen avulla pys-

tytään kuvailemaan käsiteltävä aihe laaja-alaisesti tai sitä voidaan käyttää kuvaamaan ai-

heen kehityskulkua. (Salminen 2011, 6–7) Tämän tutkimuksen kirjallisuuskatsaus on sen 

sijaan tyypiltään integroiva kirjallisuuskatsaus. Se poikkeaa narratiivisesta kirjallisuuskat-

sauksesta siten, että siinä tehdään kriittistä arviointia, jolloin tärkein tutkimusmateriaali 

voidaan tiivistää kirjallisuuskatsauksen perustaksi (Salminen 2011, 8). Tutkimuksen lähde-

kirjallisuuden hakeminen on tehty pääasiassa Nelli-portaalia ja LUT Finna -hakupalveluita 

hyödyntäen käyttämällä tutkimuksen tiivistelmässä esitettyjä hakusanoja täydennettynä 

muutamilla muilla aihe-aluetta koskevilla käsitteillä. 

 

Tutkimuksen empiirisessä osassa tutkimusmenetelmänä on haastattelu. Haastattelun avulla 

aiheesta saadaan mahdollisimman monipuolinen ja totuudenmukainen näkemys. Kun ai-

neiston keräämisen avulla saatavia vastauksia on vaikeaa ennakoida, haastattelu mahdollis-

taa aineistonkeruun etenemisen säätelemisen. Haastattelussa on mahdollista muuttaa aihei-

den järjestystä tilanteen edellyttämällä tavalla, ja haastattelun aikana voidaan esittää tar-

kentavia kysymyksiä, kuten esimerkiksi haastateltavan erityisistä osaamisalueista. Haastat-

telun käyttö on erityisen perusteltua aiheen tuottaessa moninaisia vastauksia eri suuntiin. 

(Hirsjärvi et al. 2007, 200–203) Tutkimuksen haastattelut ovat tyypiltään puolistrukturoitu-

ja haastatteluita eli teemahaastatteluita. Teemat perustuivat tutkimuksen viitekehykseen eli 

ilmiöstä jo tiedettyihin asioihin. Tutkimuksessa pyritään antamaan tilaa haastateltavien 
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kokemuksille, jotta erilaisia haasteita, hyväksi todettuja käytäntöjä ja ratkaisumalleja saa-

taisiin tuotua mahdollisimman kattavasti esille ja ne olisi helppoa yhdistää erilaisiin kon-

teksteihin ja käytännön tilanteisiin. Teemahaastatteluiden etuna on, että teemat ohjaavat 

keskustelua ja kiinnittävät huomion tutkimuksen kannalta keskeisiin asioihin rajoittamatta 

osallistujien tulkintaa, minkä lisäksi se mahdollistaa vuorovaikutuksen sekä teemalle an-

nettavien näkemysten huomioimisen (Hirsjärvi & Hurme 1993, 44–45).  

 

Tutkimuksen aineisto muodostuu tapaustutkimusyrityksen ja sen kumppaniyritysten henki-

löstölle pidetyistä haastatteluista. Koska tietojohtamisesta järjestelmäkehitysprojekteissa 

halutaan mahdollisimman monipuolinen näkemys, haastatellaan tutkimuksessa eri sidos-

ryhmien edustamia henkilöitä. Tutkimuksessa pidetään yhteensä 10 haastattelua neljälle eri 

kohderyhmälle, joita ovat 1) logistiikka-asiantuntijat, 2) järjestelmäasiantuntijat, 3) asia-

kasyrityksen edustajat sekä 4) järjestelmien operatiiviset käyttäjät. Haastateltavat valitaan 

siten, että heillä on mahdollisimman paljon kokemusta erilaisista järjestelmäkehitysprojek-

teista. Toisaalta aineistoon otetaan mukaan myös vähäisemmän kokemuksen omaavia hen-

kilöitä, mikä tuo osaltaan erilaisia näkemyksiä aihepiirin tarkasteluun. Aineistoon valitaan 

eri ryhmien jäseniä myös samoista kehitysprojekteista, minkä pohjalta voidaan arvioida, 

miten eri ryhmät kokevat asioita saman kehitysprojektin sisällä. Tutkimuksen aineistona 

olevat haastattelut äänitetään ja litteroidaan, minkä jälkeen tutkimustulokset analysoidaan 

teemoittain. Vastauksista haetaan yhteneväisyyksiä, eroavaisuuksia, toistuvia teemoja sekä 

aikaisemmista tutkimuksista poikkeavia tai uusia ilmiöitä. Luvussa viisi on kuvattu tutki-

musmenetelmä yksityiskohtaisemmin perustellen tehdyt valinnat havainnollisemmin. 

1.5 Tapaustutkimusyritys 

Tutkimuksen kohteeksi valittiin tapaustutkimusyritys, koska tutkimuksen tavoitteena on 

pyrkiä kehittämään tietojohtamista kohdeorganisaatiossa ja sen kumppaniyrityksissä. Ta-

paustutkimusyrityksenä toimii keskisuuri, suomalainen logistiikkapalveluyritys, HUB lo-

gistics Finland Oy. HUB logistics -konserni on vuonna 1992 perustettu logistiikkapalve-

luihin erikoistunut yritys, joka kehittää aktiivisesti perinteisiä logistiikkaratkaisuja uusilla 

palveluinnovaatioilla. Yrityksellä on tällä hetkellä käynnissä suuria investointeja erityisesti 

uusien logistiikka- ja varastointitilojen perustamiseksi sekä järjestelmien ja varastoauto-

maation kehittämiseksi. HUB logistics on kasvava logistiikkapalveluyritys sen liikevaih-
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don ollessa 40 miljoonaa euroa kuluvalla tilikaudella. Se työllistää yli 650 ihmistä 25 toi-

mipisteessä Suomessa, Saksassa, Virossa, Venäjällä ja Puolassa. Yrityksen toimintajärjes-

telmä on sertifioitu ISO9001- ja ISO14004-strandardien mukaisesti. (Hub logistics 2017) 

 

Yrityksen toiminta keskittyy asiakkaiden toimintaa tehostaviin logistiikkaratkaisuihin, 

pakkauspalveluihin sekä asiantuntijapalveluihin. Logistiikkaratkaisuina yritys tarjoaa jous-

tavia, asiakaskohtaisesti räätälöityjä logistiikkapalveluita aina yksittäisistä varastointi- ja 

henkilövuokrauspalveluista kokonaisvaltaisiin ulkoistus- ja hankintalogistiikan ratkaisui-

hin. HUB logistics haluaa muuttaa vaihto-omaisuuksia muuttuviksi kuluiksi, jolloin se vas-

taa käyttöpääomasta asiakkaan voidessa käyttää vapautunutta pääomaa muuhun käyttöön. 

Pakkauspalveluina HUB logistics tarjoaa pakkausalan osaamisensa kokonaisvaltaisesti ja 

kilpailukykyisesti asiakasyritysten käyttöön. Asiakkaan tarpeet selvitetään tapauskohtaises-

ti ja tämän pohjalta luodaan sopiva palvelukokonaisuus. Yrityksen erikoisosaamista ovat 

vaativat asiakaskohtaiset puu- ja vaneripakkaukset, projektipakkaaminen ja erilaiset pak-

kauspalvelut. Asiantuntijapalvelut varmistavat, että ulkoistus- ja pääomaratkaisut ovat oi-

kein mitoitettu, minkä lisäksi huomioidaan kustannustehokkuustavoitteiden saavuttaminen. 

Asiakkaat voivat hyödyntää asiantuntijapalveluita erilaisissa sisäisissä kehityshankkeis-

saan. HUB logistics tarkastelee asiakkaan tarpeiden mukaisesti joko asiakkaan yksittäisiä 

prosesseja tai toimitusketjun ohjaus- ja kehitysprosessia kokonaisuutena. (Hub logistics 

2017). HUB logistics ei itse hoida tavarankuljetuksia, vaan niistä vastaavat muut osapuolet. 

1.6 Tutkimusraportin rakenne 

Tutkimuksen luvut 2–4 muodostavat kirjallisuuskatsauksen. Luvussa kaksi käsitellään tie-

tojohtamista ensin yleisellä tasolla ilman yhtymäkohtia logistiikkaan ja järjestelmäkehityk-

seen. Luvussa tarkastellaan, mitä ovat tieto, yrityksen tietoperustainen näkemys ja tietojoh-

taminen, minkä lisäksi luvussa käsitellään myös tiedon erilaisia muotoja ja tietoprosesseja. 

Luvussa kolme tarkastellaan tutkimuskontekstia tarkemmin. Ensin esitellään mitä tarkoite-

taan logistiikalla ja minkälaista liiketoimintaa logistiikkapalveluyritykset harjoittavat. Seu-

raavaksi esitellään tutkimuksessa käsiteltävät järjestelmätyypit sekä tarkastellaan järjestel-

mäkehityksen vaiheita ja ohjelmistotuotannon malleja. Luvun lopussa käsitellään kriittisiä 

menestystekijöitä ja haasteita järjestelmäkehityksessä. Luvussa neljä nämä kaksi aiempaa 

teorialukua nivotaan yhteen käsittelemällä tietojohtamista IT-järjestelmäkehityksessä. Lu-
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vussa tarkastellaan aihetta käsittelevää tutkimusta, keskeisimpiä tutkimuskohteita sekä 

tietojohtamisen haasteita ja parhaita käytäntöjä. Luvun lopussa esitellään tutkimuksen teo-

reettinen viitekehys, joka on muodostettu aihetta käsittelevän kirjallisuuden pohjalta. 

 

Luvut 5–7 pitävät sisällään tutkimuksen empiirisen osuuden. Luvussa viisi kuvataan tutki-

muksen toteuttamiseen liittyviä asioita. Luvussa käydään läpi tutkimusstrategia, tutkimus-

menetelmä, aineisto, tutkimuksen toteutustapa sekä arvioidaan tutkimuksen luotettavuutta 

ja pätevyyttä. Luvussa kuusi esitellään tutkimustulokset käyden läpi tietojohtamisen haas-

teita ja parhaita käytäntöjä, eroja uusien ja olemassa olevien järjestelmien kehittämisessä, 

haastateltavien näkemyksiä tietojohtamisesta järjestelmäkehityksen eri vaiheissa sekä lo-

gistiikan IT-järjestelmäkehityksen kriittisiä menestystekijöitä. Luvussa seitsemän tutki-

mustuloksia analysoidaan ja verrataan kirjallisuuteen alatutkimuskysymyksittäin. 

 

Luvussa kahdeksan, johtopäätökset, tarkastellaan keskeisimpiä tutkimustuloksia ja arvioi-

daan, mitä tutkimuksen pohjalta voidaan oppia ja mitä merkitystä tuloksilla on. Luvussa 

esitellään myös tutkimuksen rajoitteet ja jatkotutkimuskohteet. Kuvassa 1 tutkimusraportin 

pääluvut havainnollistavat tutkimuksen rakennetta. Kuvassa teorialukuja on havainnollis-

tettu violetilla värillä ja empirialukuja tumman sinisellä. 

 

Kuva 1. Tutkimusraportin rakenne  
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2 TIETOJOHTAMINEN 

2.1 Yrityksen tietoperustainen näkemys 

Monet taloustieteen ja organisaatioteorian lähestymistavat pyrkivät selittämään ja ennus-

tamaan yrityksen olemassaoloa, käyttäytymistä, rakennetta sekä suhdetta markkinoihin. 

(Kantraelis 2007). Monet näistä teorioista kilpailevat keskenään, mutta toisaalta ne usein 

myös täydentävät toisiaan. Teoriat pyrkivät muodostamaan käsityksiä sekä mallintamaan, 

selittämään ja ennustamaan yrityksen ominaispiirteitä (Grant 1996). Yrityksen tietoperus-

tainen näkemys (Knowledge-based view, KBV) käsittelee yrityksen olemassaoloa, rajoja 

sekä yksilöiden muodostamaa organisaatiota. Näkemys lähtee liikkeelle siitä, että tieto on 

avainasemassa selittävänä tekijänä ja tiedon muoto on määräävänä tekijänä vahvistamassa 

ymmärrystä yrityksen järjestäytymisestä ja käytöksestä. (Foss 1996, 460; Foss 2005, 84) 

 

Blomqvist ja Kianto (2008, 6) tiivistävät yrityksen tietoperustaisen näkemyksen keskei-

simmät elementit. Tieto on yrityksen tärkein resurssi ja tuotantotekijä. Suorituskykyerot 

yritysten välillä johtuvat eroista yrityksen tietovarannoissa sekä kyvykkyydestä käyttää ja 

kehittää tietoa. Organisaatiot ovat olemassa luodakseen, siirtääkseen ja muokatakseen tie-

toa kilpailuedun luomiseksi. Tieto liittyy ihmisiin, jotka ovat tarkoituksellisia ja viisaita 

tiedon välittäjiä. Ihmiset ovat kognitiivisten rajoitteiden ympäröimiä, joten on rajallista, 

kuinka paljon ja mitä ihminen voi tietää, joten ihmisten on erikoistuttava ja monimutkais-

ten asioiden ymmärtämiseksi ihmisten on yhdistettävä ja koordinoitava tietoa. Kognitio ja 

toiminta ovat liitoksissa, sillä tietoa hankitaan ja hyödynnetään toiminnassa. Tietoa esiin-

tyy monissa muodoissa, ja se sijaitsee eri tasoilla, kuten ihmisen ajatuksissa, rutiineissa ja 

prosesseissa sekä kodifioituna paikkoihin, kuten tietokantoihin ja kirjoihin. Osa tiedosta 

voidaan ulkoistaa käsitteelliseen muotoon ja osa pysyy aina hiljaisena tietona, joka on tie-

don tärkein muoto arvonluonnin kannalta. Tiedon muoto vaikuttaa siihen, kuinka sitä voi-

daan hyödyntää ja siirtää. Tietoa ei voida hallita, kuten muita resursseja, ja se on dynaa-

mista, koska sitä tulkitaan ja muokataan jatkuvasti sen ollessa liitoksissa myös oppimiseen 

ja muutokseen. 
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2.2 Tietojohtaminen 

Tietojohtaminen muodostuu systemaattisista prosesseista erimuotoisen tiedon hankintaan, 

jäsentämiseen, säilyttämiseen, hyödyntämiseen, jakamiseen ja uudistamiseen organisaation 

suorituskyvyn parantamiseksi ja arvon luomiseksi (Davenport & Prusak 1998; Alavi & 

Leidner 2001; Choo 2006). Tietojohtaminen on toimintaa tiedon lisäämiseksi ja 

hyödyntämiseksi organisaatiossa, mikä tapahtuu ymmärtäen, miten tietoa luodaan, 

hankitaan, prosessoidaan, jaetaan, käytetään ja hallitaan (Wiig 1993, 16–17). Tietojohtami-

sen tärkeimpänä tehtävänä on fasilitoida tiedon tehokasta siirtämistä, jolloin tietoa voidaan 

hyödyntää siellä, missä sitä tarvitaan. Näin esimerkiksi henkilö pystyy suorittamaan tehtä-

vänsä ja kantamaan vastuunsa. Muut toiminnot, kuten tiedon kerääminen, varastoiminen ja 

tiedon hakeminen organisaation tietovarastosta ovat vain toissijaisia tehtäviä tiedon siirtä-

misen ja hyödyntämisen tukemiseksi. (Parry & Graves 2008, 429) 

 

Organisationaalinen tieto on laaja konsepti, joka kattaa sekä ihmiset että kontekstin 

(Davenport & Prusak 1998, 4). Käsite viittaa myös organisaation tietorakenteisiin ja 

teknisiin prosesseihin (Guzman & Wilson 2005, 60). Lisäksi se kuvaa organisaation ajan 

myötä kehittyvää kyvykkyyttä sekä organisaation jäsenten kokemusten ainutlaatuista ja 

kollektiivista karttumista (Tsoukas & Vladimirou 2001, 975). Organisaation tietovisio oh-

jaa tietoprosessien toteuttamista (Nonaka et al. 2000, 23). Organisaatio tarvitsee sitä toi-

mintansa koordinointiin, jotta sen jäsenet jakavat tietoa jatkuvasti ja tehokkaasti (Parry & 

Graves 2008, 430). Organisationaalisen tiedon luominen tulee nähdä prosessina, jossa yk-

silöiden tietoa vahvistetaan ja sisäistetään osaksi organisaation tietopohjaa (Nonaka 1994, 

14). Jos tietojohtamisen toimintoja ei tueta ja palkita ylemmän johdon toimesta, tiedon 

jakamista ei tapahdu (Parry & Graves 2008, 430). Ylimmän johdon tuki määrittee, kuinka 

tietojohtamisen toteuttaminen onnistuu käytännön toimenpitein (Yeh et al. 2006, 793). 

 

Tieto sijaitsee organisaation resursseissa, työntekijöissä ja ulkoisissa suhteissa. Keskeisenä 

asiana tietojohtamisessa on strategian ohjaaminen sekä tiedon havaitseminen ja kommuni-

kointi organisaation sisäisen yhtenäisyyden tukemiseksi sekä tuottavuuden ja tehokkuuden 

parantamiseksi.  (Usman & Ahmad 2012, 22) Tietojohtamisten toteuttamisen kannalta on 

tärkeää määritellä tietojohtamisen strategia, joka on linjassa liiketoimintatavoitteiden kans-

sa. Tietojohtamisen kirjallisuudessa on esitetty kaksi hyvin erikaltaista tietojohtamisen 
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strategiaa; tiedon kodifiointi ja tiedon personointi (Hansen et al. 1999, 107–108). Kodifi-

ointistrategia toteutetaan teknologian ja tiedon keräämisen kautta. Tieto kodifioidaan ja 

tallennetaan organisaation tietovarastoon, johon organisaation jäsenillä on pääsy, mikä 

mahdollistaa tiedon hyödyntämisen. Personointistrategia fasilitoi tiedon jakamista suorien 

yksilöllisten kohtaamisten kautta. (Parry & Graves 2008, 430) 

 

Tehokas tietojohtaminen vaatii, että organisaatio sekä ymmärtää, mitä tieto on, että osaa 

hyödyntää eri menetelmiä tehokkaasti ja systemaattisesti sen hallintaan (Evans et al. 2014, 

85). Lisäksi tehokas tietojohtaminen vaatii yhteistoiminnallista ja tiedon jakamista tukevaa 

organisaatiokulttuuria. Mikäli organisaatiossa ei vielä ole tällaista kulttuuria, on sen tehtä-

vä toimenpiteitä tällaisen kulttuurin luomiseksi. (Davenport et al. 1997, 20–21) Organisaa-

tiokulttuuri ei vain määrittele organisaatiotiedon arvoa tai selitä tiedon jakamisen luomaa 

etua organisaatiolle, vaan se myös saa organisaation jäsenet ponnistelemaan kohti tiedon 

jakamista (Yeh et al. 2006, 797–798). Tiedon jakaminen vaatii ärsykkeitä ja toiminnallista 

rakennetta fasilitoimaan käytännön toimintaa ja varmistamaan tietojohtamisen toteutuksen 

onnistumisen (O’Dell & Grayson 1998, 172). 

2.3 Tieto ja sen eri muodot 

Perinteisen tiedon määritelmän mukaan tieto on hyvin perusteltu tosi uskomus. Perinteinen 

länsimainen ajattelu keskittyy tiedon totuusarvoon sen mukaan tiedon ollessa absoluuttista, 

staattista ja epäinhimillistä. Tämä ei kuitenkaan huomioi tiedon suhteellista, dynaamista ja 

inhimillistä puolta. (Nonaka et al. 2000, 7). Tietojohtamisen kirjallisuudessa on yleisesti 

todettu, että käsite tieto on hankalaa määritellä kuten myös sen suhde käsitteisiin data ja 

informaatio. Tieto on paljon enemmän kuin data ja informaatio sen mennessä pidemmälle 

tarjoten viitekehyksen uusien kokemusten ja informaation arviointiin. (Parry & Graves 

2008, 429) Tieto on dynaamista ja kontekstisidonnaista, sillä se riippuu ajasta ja paikasta 

(Nonaka et al. 2000, 7). Tiedolla on myös läheinen suhde sitä seuraavaan toimintaan (No-

naka & Takuchi 1995, 25). 

 

Davenportin ja Prusakin (1998, 4) mukaan tieto on epävakaa sekoitus kokemuksia, arvoja, 

asiayhteyteen liitettävää informaatiota ja asiantuntemusta, joka tarjoaa viitekehyksen uusi-

en kokemusten ja informaation arviointiin sekä yhdistämiseen osaksi olemassa olevaa tie-
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toa. Tätä määritelmää on hyödynnetty myös muissa tutkimuksissa, jotka käsittelevät tieto-

johtamista järjestelmäkehityksessä, kuten Parry ja Graves (2008). Kyseistä määritelmää 

käytetään tiedon määrittelemiseen myös tässä tutkimuksessa. 

 

Tietoa voidaan kategorisoida monin eri tavoin. Seuraavassa esitellään tämän tutkimuksen 

kannalta keskeisimpiä jaotteluita. Järjestelmäkehityksessä tarvittava tieto voidaan jakaa 

viiteen tyyppiin:  

 Liiketoimintaan liittyvä tieto, joka sisältää eri liiketoimintafunktioita sekä organi-

saation käytäntöjä koskevaa tietoa. 

 Tekninen tieto, joka liittyy käytetyn järjestelmän ympärillä olevaan tekniseen 

osaamiseen. 

 Tuotteeseen liittyvä tieto, joka tarkoittaa käytettyä järjestelmää koskevaa tietoa. 

 Organisaatioon liittyvä tieto, joka on ominaista kyseiselle organisaatiolle ja sen 

osille sekä muun muassa kulttuurille, sosiaalisille normeille ja säännöille. 

 Projektinhallintaan liittyvä tieto, joka käsittää kehitysprojektin suunnitteluun, or-

ganisointiin ja hallintaan liittyvää tietoa. (Esteves et al. 2003, 5, 9–11) 

 

Tässä tutkimuksessa edellä mainitun jaon teknistä ja tuotteeseen liittyvää tietoa ei käsitellä 

erillään, sillä näiden molempien voidaan nähdä olevan teknistä tietoa. Tämä tutkimus kes-

kittyy jäljelle jääneisiin neljään ryhmään: liiketoimintatietoon, tekniseen tietoon, organi-

saatiotietoon ja projektinhallintatietoon. Tätä tarkastelutapaa on käytetty esimerkiksi myös 

Jayawickraman et al. (2013, 90) tutkimuksessa. 

 

Tieto voidaan jakaa myös erilaisiin lajeihin, joista yleisimmin käytettyjä ovat know-what, 

know-how, know-why ja know-with. Know-what tarkoittaa faktoja, joita asiasta tiedetään 

sekä miten asia suhtautuu hierarkkisesti tai kerroksellisesti muihin asioihin. Esimerkiksi, 

mitä tiedetään jonkin järjestelmän tai sen osan soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoituk-

seen. Know-how viittaa menettelytapaan ja prosessiin, kuten kuinka tulee toimia tietyssä 

tilanteessa. Esimerkiksi, miten edellä mainittua järjestelmää kyetään parhaiten hyödyntä-

mään haluttuun käyttötarkoitukseen. Know-why liittyy kausaaliseen ymmärrykseen, jotta 

ymmärretään, miksi jokin asia toimii tietyllä tavalla tai mistä se on seurausta. Esimerkiksi, 

miksi jokin järjestelmän toiminnallisuus toimii jossakin tapauksessa tietyllä tavalla kun 

taas toisessa tilanteessa toisin. Know-with viittaa suhteelliseen tietoon lisäten ymmärrystä 
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siitä, miten asia toimii yhdessä muiden asioiden kanssa. Esimerkiksi, miten järjestelmä 

soveltuu käyttötarkoitukseen, kun huomioidaan kaikki muut sekä nykyiset että mahdolliset 

tulevat järjestelmät. (Chen 2010, 2–3; Alavi & Leidner 2001, 113) 

 

Tietojohtamiseen kuuluvat tietoprosessit voidaan jakaa monilla tavoilla. Kuvassa 2 esitetty 

tietojohtamisen prosessimalli kokoaa keskeisimmät tietoprosessit kokonaisvaltaiseksi vii-

tekehykseksi. Tietojohtamisen prosessimalli on elänyt vuosien saatossa, ja tämä kuvaa 

Evansin et al. (2014) havainnollistamaa viitekehystä kyseisten tutkijoiden koottua aihetta 

käsittelevän kirjallisuuden näkemyksiä. 

 

 

 

Kuva 2. Tietojohtamisen prosessimalli (mukaillen Evans et al. 2014, 92) 

 

Tietotarve voi syntyä monista eri lähteistä niin strategiselta kuin operatiiviseltakin tasolta. 

Kun tietotarve on tunnistettu, ensimmäinen tehtävä on arvioida, löytyykö tarvittava tieto 

organisaation sisältä, vai joudutaanko tietoa luomaan tai hankkimaan organisaation ulko-

puolelta. Tiedon tunnistaminen tarkoittaa organisaatiossa olevan erimuotoisen tiedon 

esiin tuomista. Tieto voi olla esimerkiksi kodifioitua tietoa, joka on dokumentoituna orga-

nisaation järjestelmiin, tai yksilöillä olevaa hiljaista tietoa. Tietotarve voi kuitenkin vaatia 

tiedon luomista, mikäli organisaatiossa ei ole tietoa ennestään tai olemassa oleva tieto 

tyydyttää tietotarpeen vain osittain. (Evans et al. 2014, 92) Nämä kaksi tietoprosessia voi-
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daan nähdä yhtenä vaiheena, joka on jaettu viitekehyksessä kahteen osaan. Tässä tutki-

muksessa tiedon tunnistamista ja luomista käsitellään yhtenä tietoprosessina, jonka tavoit-

teena on saada hankittua tietoa jostakin lähteestä. Tätä prosessia kutsutaan nimellä tiedon 

luominen. 

 

Kun tieto on hankittu, se tallennetaan aktiivisena komponenttina organisaation muistiin. 

Tallennettu tieto voi olla joko kodifioitua tai hiljaista, mutta tietovarasto ei voi olla satun-

nainen kokoelma tietopääomaa sen yksilöllisestä tai kollektiivisesta arvosta välittämättä. 

Tieto on tallennettava strukturoidulla tavalla, mikä mahdollistaa tiedon käsittelyn, nouta-

misen ja jakamisen. Tiedon jakaminen tapahtuu noutamalla tietoa organisaation muistista 

jakaen sitä sisäisesti tai ulkoisesti. Tiedon jakaminen voi olla suunniteltua, kuten uuden 

tiedon jakaminen organisaatioon, tai tapauskohtaista havaittaessa jonkinlainen tarve hakea 

tietoa. Organisaatio voi hyödyntää tietoa esimerkiksi ongelmanratkaisussa, päätöksente-

ossa tai toiminnan kehittämisessä. Tiedon hyödyntämisessä on aina jollakin tasolla myös 

hiljainen tieto mukana, eikä pelkkä kodifioitu tieto voi johtaa ymmärrykseksi. Oppimisen 

kautta voidaan luoda uutta tai jalostaa olemassa olevaa tietopääomaa. Tämä vaihe pitää 

sisällään tiedon muokkaamista, yhdistämistä, liittämistä, yhteen sovittamista ja sisäistämis-

tä. Mikäli jokin tieto nähdään arvokkaana, siirrytään sitä kehittämään, mutta jos tietoa ei 

koeta olevan riittävästi, palataan ensimmäiseen vaiheeseen hankkimaan lisää tietoa.  Tie-

don kehittäminen tarkoittaa tietopääoman jatkojalostamista, jotta tiedosta hyödytään 

enemmän organisaation kontekstissa. Jatkojalostettu tieto tallennetaan organisaation muis-

tiin myöhäisempää käyttöä varten. (Evans et al. 2014, 93–94) Tässä tutkimuksessa tiedon 

kehittäminen nähdään osana oppimisprosessia. 

 

Tässä tutkimuksessa tarkasteltavat tietoprosessit jaetaan siten viiteen osaan: tiedon luomi-

seen, tallentamiseen, jakamiseen, hyödyntämiseen sekä oppimiseen. Tämä mukailee jakoa 

Sederan et al. (2004, 5–6) tutkimuksessa, jossa tarkastellaan tietojohtamista järjestelmäke-

hitysympäristössä. Tiedon muotoja voidaan eritellä myös monilla muilla tavoin kuin mitä 

tässä luvussa on esitetty, mutta nämä edellä mainitut jaottelut voidaan nähdä riittävänä 

tarkastelunäkökulmana tämän tutkimuksen viitekehykseksi.  
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3 LOGISTIIKAN IT-JÄRJESTELMÄKEHITYS 

3.1 Logistiikka ja logistiikkapalveluyrityksen liiketoiminta 

Uudempien näkemysten mukaan logistiikka on paitsi varastointia ja kuljetuksia myös ko-

konaisten toimitusketjujen ja toimintojen teknistä ja taloudellista hallintaa (Karppinen et al. 

2016a). Logistiikka tarkoittaa materiaali- ja tietovirtojen, tuotannon ja jakelun, hankinta-, 

huolto- ja kuljetuspalvelujen, palvelutoiminnan sekä asiakassuhteiden kokonaisvaltaista 

johtamista ja kehittämistä (Karjalainen 2008). Logistiikkapalveluyritys on yritys, joka tar-

joaa logistiikkapalveluita kysyntä-toimitusketjun yrityksille, jotka ovat ulkoistaneet logis-

tiikkatoimintojaan tai koko logistiikkaprosessinsa. Logistiikkapalveluita ovat kuljetukset, 

kuriiritoimitukset, varastointi ja varastonhallinta, sisälogistiikka, huolinta, hankinnat, toi-

mitusketjun integrointi, informaation hallinta sekä kokonaisvaltainen logistiikan suunnitte-

lu, hallinta ja toteuttaminen.  

 

Tämän tutkimuksen tapaustutkimusyrityksenä toimiva HUB logistics on keskittänyt toi-

mintansa varastointiin ja varastonhallintaan, sisälogistiikkaan sekä informaationhallintaan. 

Tulevaisuudessa yritys pyrkii toteuttamaan yhä enenevissä määrin asiakkaan hankintojen 

tekemistä, toimitusketjun integrointia sekä kokonaisvaltaista logistiikan suunnittelua, hal-

lintaa ja toteuttamista, mutta näitä toimintoja tehdään jo nyt pienemmässä mittakaavassa. 

Kuljetukset ja kuriiritoimitukset eivät sen sijaan kuulu yrityksen ydinliiketoimintaan, eikä 

yrityksellä ole lainkaan omaa rahtikalustoa. 

 

Logistiikka-alan suuntaus on yhä kokonaisvaltaisempaan logistiikkaprosessin ulkoistami-

seen, ja laajimmillaan yritykset ovatkin ulkoistaneet koko logistiikkaprosessien suunnitte-

lun, hallinnan sekä toteutuksen.  (Karppinen et al. 2016b) Kaupankäynnin ja kuljettamisen 

lisääntyessä on selvää, että logistiikkayritysten tulee investoida tulevaisuuteen. Yritykset 

tekevät ja joutuvat tekemään merkittäviä muutoksia myös IT-ympäristöissään. Asiakkaiden 

tarpeet ja odotukset kasvavat jatkuvasti, ja erityisenä nykypäivän haasteena ovat asiakasin-

tegraatiot ja oikean informaation tarjoaminen asiakkaille, kun ne sitä tarvitsevat. Toimitus-

ketjujen globalisaatio tulee jatkumaan lähitulevaisuudessa. Datan kompleksisuus tulee tu-

levaisuudessa kasvamaan datan integraation, näkyvyyden sekä analytiikan ollessa tärkeäs-
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sä asemassa. Verkossa tapahtuva kaupankäynti tulee kasvamaan voimakkaasti valinnan 

mahdollisuuksien, tuotteiden, ostopaikkojen ja toimitustapojen lisääntyessä. Lisäksi yritys-

ten yhteistyö ja allianssit tulevat tällä alalla lisääntymään lähivuosina. (Gartner 2015) 

Kaikki edellä mainitut, Gartnerin viisi logistiikka-alan kehitystrendiä liittyy vahvasti IT-

järjestelmiin. Alan yritysten on välttämätöntä investoida järjestelmäkehitykseen pysyäk-

seen kilpailussa mukana. 

3.2 Tutkimuksessa käsiteltävät järjestelmätyypit 

Tutkimuksessa käsitellään toiminnanohjaus- ja varastonhallintajärjestelmiä niiden soveltu-

essa case-yrityksen liiketoimintaan, joka pitää sisällään erityisesti varastojen, logistiikka-

keskusten ja asiakasyritysten sisälogistiikan hallintaa. Tutkimuksen ulkopuolelle on rajattu 

toimitusketjunhallintajärjestelmät, jotka keskittyvät yritysten välisten tilaus-

toimitusketjujen hallintaan, sekä kuljetustenhallinta ja kuljetustilausjärjestelmät, jotka liit-

tyvät kuljetusyritysten liiketoimintaan. 

 

Toiminnanohjausjärjestelmät 

Toiminnanohjausjärjestelmät ovat tietojärjestelmiä, jotka tukevat päivittäisiä liiketoiminta-

prosesseja ja päätöksentekoa. Alussa toiminnanohjausjärjestelmät keskittyivät hankintoi-

hin, tuotantoon ja logistiikkaan, mutta nykyisin järjestelmät palvelevat monia aloja ja yri-

tysten toimintoja yhdistämällä ne kokonaisuuksiksi. (Parry & Graves 2008, 428) Toimin-

nanohjausjärjestelmät voidaan määritellä tietojärjestelmiksi, jotka mahdollistavat transak-

tioperusteisen tiedon ja liiketoimintaprosessien yhdistämisen yrityksen eri toimintojen si-

sällä ja välillä (Parry & Graves 2008, 428; Ramburn et al. 2013, 2). Keskeisimpiä toimin-

nanohjausjärjestelmien sisältämiä toimintoja ovat toimitusketjujen hallinta, varastonhallin-

ta, myynti, valmistus, aikataulun hallinta, asiakassuhteiden hallinta, talous ja kustannushal-

linta sekä henkilöstöhallinto (Sedera et al. 2003, Soffer  et al. 2002). 

 

1990-luvun puolivälistä saakka toiminnanohjausjärjestelmät ovat olleet standardiratkaisu 

suurten, kansainvälisten organisaatioiden korvatessa vanhoja järjestelmiään. Toiminnanoh-

jausjärjestelmiä on ensisijaisesti luotu parantamaan tuottavuutta ja tehokkuutta organisaati-

oiden kilpailukyvyn lisäämiseksi sekä hallitsemaan tietoa suurissa organisaatioissa, joissa 
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on käytössä erilaisia järjestelmiä ja teknologioita. (Pan et al. 2007) Aiemmin toiminnanoh-

jausjärjestelmiä ei juuri ollut tarjolla pienille yrityksille, sillä pienten yritysten taloudelliset 

tai tekniset resurssit ovat olleet liian vähäisiä infrastruktuurin rakentamiseen. Nykyisin on 

kuitenkin tarjolla järjestelmiä SaaS-palveluina (Software as a Service), mikä tarkoittaa 

ohjelmiston hankkimista palveluna perinteisen lisenssipohjaisen ostamisen sijaan, jolloin 

myös pienemmillä yrityksillä on mahdollisuus hankkia järjestelmiä. Yleensä käytöstä mak-

setaan käytön laajuuden mukaan, ja sama tuotantoympäristö palvelee useita asiakkaita. 

Myös pienet yritykset saavat näin toimintaansa läpinäkyvyyttä datan ollessa eri yksiköiden 

saatavilla, päätöksenteko on helpompaa reaaliaikaisen datan johdosta, ja tuottavuus saa-

daan tehokkaammaksi suoraviivaisempien prosessien ansiosta. (Gratch 2015) 

 

Varastonhallintajärjestelmät 

Varastonhallintajärjestelmillä hallinnoidaan varastoja ja jakelukeskuksia. Järjestelmät pitä-

vät sisällään toimintoja, kuten tavaran vastaanotto, hyllytys, varastopaikoitus, saldojen 

hallinta, inventointi, työjonojen hallinta, tilausten allokointi, varastopaikkojen täydennys, 

pakkaus, toimitus, henkilöstön hallinta sekä varastokaluston ja -automaation hallinta. Jär-

jestelmät pitävät sisällään monia lisätoiminnallisuuksia, ja esimerkiksi Gartner tarkastelee 

myös seuraavia toiminnallisuuksia arvioidessaan eri toimittajien järjestelmiä: äänikeräily, 

dokumenttien luominen, erä- ja sarjanumeroseuranta, lisäarvopalvelut ja laskutus. Järjes-

telmät hyödyntävät pääsääntöisesti RFID-tunnisteita tai viivakoodeja kommunikoinnissa. 

(Klappich 2016) Perustoimintojen lisäksi varastonhallintajärjestelmät käyttävät monia me-

netelmiä järjestelmien tilojen hallintaan sekä toiminta- ja optimointistrategioiden hyödyn-

tämiseen. Nykyaikaiset järjestelmätoimitukset muodostuvat modulaarisista rakenteista, 

jolloin asiakas voi valita tarvitsemansa toimintomoduulit. Perustoiminnallisuudet kuuluvat 

järjestelmään vakiona kattaen varastonhallinnan vastaanotosta toimitukseen. Lisätoimin-

noilla voidaan lisätä toiminnallisuuksia asiakkaan niin halutessa. Näiden lisäksi järjestel-

mätoimittajat tarjoavat usein laajennusmoduuleja, joilla voidaan lisätä perusjärjestelmän 

toiminnallisuuksia erillisillä ohjelmistolaajennuksilla. (Warehouse Logistics 2016) 

 

Varastonhallintajärjestelmät tulivat markkinoille 1980-luvulla, kun viivakoodien lukemi-

nen ja RFID-teknologia mahdollistivat tiedon reaaliaikaisen siirtämisen. 1990-luvulla 

markkina kasvoivat voimakkaasti satojen menestystarinoiden ilmaantuessa. Vuosituhannen 
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loppuessa markkinoiden suuruus ylitti jo miljardin dollarin rajan. Yli sata järjestelmätoi-

mittajaa kilpaili markkinoista suurimman osan tarjotessa valmiita järjestelmiä laajojen 

asiakaskustomointien sijaan. Vuosituhannen vaihteen teknologiakriisistä selvisi vain noin 

25 toimittajaa koko markkinoiden kokiessa takaiskun. (MWPVL International 2016) Tänä 

päivänä markkinoiden suuruus on noin 1,2 miljardia dollaria ja sen odotetaan kasvavan yli 

neljään miljardiin dollariin vuoteen 2024 mennessä (Transparency Market Research 2016). 

3.3 IT-järjestelmäkehitys 

Tässä luvussa esitellään IT-järjestelmäkehitysprojektin keskeisimmät vaiheet perinteisen, 

vaihe kerrallaan etenevän ohjelmistotuotantomallin mukaisesti. Vaiheet ovat yleisesti tun-

nettuja, mutta niiden jaotteluun ja lukumäärään on olemassa lukuisia muunnelmia. Tässä 

tutkimuksessa keskitytään kohtalaisen yksinkertaiseen, 6-jakoiseen vaihemalliin. Tämän 

jälkeen esitellään edistyksellisempiä ohjelmistotuotannon malleja, joissa on pääsääntöisesti 

tunnistettavissa samat vaiheet, mutta ne eivät välttämättä etene selkeästi yksi vaihe kerral-

laan ja vaiheet saattavat toistua useita kertoja IT-kehitysprojektin aikana. Tässä tutkimuk-

sessa esitetyt mallit ovat yleisesti tunnettuja, joskin kirjallisuudesta on löydettävissä monia 

näiden mallien muunnelmia sekä muita harvemmin esitettyjä malleja. Tavoitteena ei ole 

esitellä erilaisia malleja kokonaisvaltaisesti, vaan havainnollistaa muutamia ohjelmistotuo-

tantomallien perustyyppejä, sillä toteutusmalli on jokseenkin sidoksissa siihen, miten tieto-

johtamista ja sen käytännön toimenpiteitä toteutetaan IT-järjestelmäkehitysprojekteissa.  

 

Kehitysprojektien vaiheet  

Vaatimusmäärittelyssä kartoitetaan ja dokumentoidaan, mitä asiakas haluaa. Tämä pitää 

sisällään toiminnalliset vaatimukset, miten ohjelman tulisi toimia, sekä toimintaympäristön 

asettamat rajoitteet, kuten toteutusympäristön, suorituskykyvaatimukset ja luotettavuusvaa-

timukset. (Luukkainen 2011, 9) Vaatimusmäärittelyvaiheessa tunnistetaan ja suunnitellaan 

keskeiset tekijät, kuten projektin tavoitteet, laajuus, karkea suunnitelma sekä määritellään 

projektityöryhmä (Esteves et al. 2003, 8). Tässä vaiheessa ei oteta kantaa ohjelman sisäi-

siin teknisiin ratkaisuihin. Vaiheen päätteeksi tuotetaan määrittelydokumentti, joka ohjaa 

suunnittelua, toteutusta ja testausta. (Luukkainen 2011, 9, 11) 
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Suunnitteluvaiheessa etsitään keino toteuttaa määrittelyvaiheessa kuvattu järjestelmä. Tä-

mä pitää sisällään arkkitehtuurisuunnittelun, joka kuvaa ohjelman rakenteen karkealla ta-

solla, ohjelman rakennekomponentit pääpiirteissään sekä tavan, jolla edellä mainitut kom-

ponentit yhdistetään. Tämän jälkeen suunnitellaan tarkemmin yksittäiset komponentit. 

(Luukkainen 2011, 12) Lisäksi suunnitteluvaiheessa käydään läpi tietorakenteet, tietolii-

kenne sekä käyttöliittymä. Suunnitteluvaiheen lopputuloksena on suunnitteludokumentti. 

(Laine & Paakki 2003, 10) 

 

Toteutusvaiheessa suunnitelmat laitetaan käytäntöön suorittaen projektin varsinainen kehi-

tystyö. Toteutuksen aikainen kommunikointi ja toiminnan ohjaaminen on tärkeässä ase-

massa. Alkuperäiseen suunnitelmaan tehdään sopivia muutoksia dokumentoiden ne. Edis-

tymistä seurataan aktiivisesti, ja sidosryhmät pidetään tietoisina projektin etenemisestä 

ennalta sovitun raportointivälin ja -muodon mukaisesti. (Barron & Barron 2009)  

 

Testausvaiheessa varmistetaan järjestelmän toimivuus ja vaatimusten täyttyminen sekä 

mahdolliset virheet korjataan (Laine & Paakki 2003, 10). Vaihe käsittää yksikkötestauk-

sen, joka tarkoittaa yksittäisten komponenttien testausta, integraatiotestauksen, jolla var-

mistetaan komponenttien yhteensopivuus, sekä järjestelmätestauksen, jolla varmistetaan 

järjestelmän toimivan vaatimusdokumentin mukaisesti (Luukkainen 2011, 14). Järjestel-

män laatua arvioidaan ja verrataan hyväksymiskriteereihin. Kun järjestelmä toimii asiak-

kaan hyväksymällä tavalla, asiakas hyväksyy lopullisen ratkaisun. (Barron & Barron 2009) 

 

Käyttöönotto kattaa olemassa olevien tietojen, tiedostojen ja tietokantojen siirtämisen uu-

teen kohdeympäristöön. Järjestelmään liittyen annetaan koulutusta ja luodaan käyttöohjeita 

uusien työtapojen toteuttamiseen. Käyttöönottovaiheessa valmistaudutaan siirtämään jär-

jestelmä ylläpidon vastuulle. (Maryland 2008) Järjestelmäkehitys ei pääty käyttöönoton 

jälkeen, vaan se on jatkuva prosessi, jossa uusia toiminnallisuuksia, moduuleita, päivityk-

siä ja korjauksia toteutetaan yhdessä liiketoimintaprosessien muutosten kanssa. Järjestel-

män hallintaan liittyvät toiminnot voidaan jakaa korjaavaan, täydentävään, mukautuvaan 

sekä ennaltaehkäisevään toimintaan. (Parry & Graves 2008) Ylläpitovaihetta ei kuitenkaan 

käsitellä tarkemmin tässä tutkimuksessa, sillä tutkimuksen tarkastelu kohdistuu varsinaisen 

kehitysprojektin eri vaiheisiin. Järjestelmäkehitysprojektin vaiheet on esitetty kuvassa 3. 
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Kuva 3. Järjestelmäkehitysprojektin vaiheet (mukaillen Munassar & Govardhan 2010, 95) 

 

Ohjelmistotuotannon mallit 

Yleisiä ohjelmistotuotannon malleja ovat vesiputousmalli, prototyyppimalli, nopeankehi-

tyksen malli, evoluutiomalli, inkrementaalinen malli, iteratiivinen malli, spiraalimalli sekä 

komponenttipohjainen malli (Munassar & Govardhan 2010, 95). Iteratiivinen ja inkremen-

taalinen malli sekä evoluutiomalli voidaan nähdä ketterän kehityksen muotoina. Iteratiivi-

sessa mallissa vaatimusten määrittely-, suunnittelu-, toteutus- ja testausvaiheet toistuvat 

syklisesti kunnes järjestelmä saadaan valmiiksi. Inkrementaalisessa mallissa työ jaetaan 

pieniin osiin ja osat yhdistetään lopuksi suuremmaksi kokonaisuudeksi. Evoluutiomallissa 

työ tehdään pienissä erissä sen hetkisten tietojen mukaan, ja asiakas osallistuu kehittämi-

seen aktiivisesti, minkä pohjalta vaatimukset jalostuvat kehityksen aikana. (Larman & Ba-

sili 2003; Munassar & Govardhan 2010, 95; Kelly 2013). Tarkastelun yksinkertaistamisen 

vuoksi näitä kolmea mallia tarkastellaan seuraavassa ketterien menetelmien käsitteen alla. 

Munassarin & Govardhanin (2010, 95) mukaan komponenttipohjaisen mallin ajatuksena 

on koota järjestelmä jo valmiiksi olemassa olevista komponenteista, joten tämä malli jäte-

tään tämän tutkimuksen tarkastelun ulkopuolelle, sillä malli ei sovellu tämän tutkimuksen 

järjestelmäkehitysprojekteihin. Seuraavassa tarkastellaan lyhyesti jäljelle jääneitä viittä 

ohjelmistotuotannon menetelmää.  
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Vesiputousmalli on perinteinen strukturoitu ohjelmistotuotantoprosessi, jossa suunnittelu- 

ja toteutusprosessi etenevät vaihe vaiheelta alaspäin (Tervakari et al. 2014). Malli yksin-

kertaistaa tehtävien aikataulutusta vaiheiden edetessä peräkkäin ja korostaa tarkkaan mää-

ritellyn projektin yksityiskohtaista ja laadukasta suunnittelua. Toisaalta tämä luo haasteita, 

sillä asiakastarpeet tulee olla määritelty hyvin ja suuria ohjelmistoja on hankalaa suunnitel-

la etukäteen ilman, että muutoksia ilmaantuu. Kokonaistoimitus testataan perusteellisesti 

vasta tuotekehityskaaren lopussa, jolloin virheet havaitaan myöhään. (Vilmunen 2015)  

 

Nopean kehityksen mallin tavoitteena on lyhentää ohjelmistokehitykseen kuluvaa aikaa 

hyödyntämällä työpajoja ja ryhmätyöskentelyä vaatimusten kokoamiseen, jakamalla sopi-

vien komponenttien toteuttaminen ryhmille ja valvomalla niiden valmistumista. Tämän 

pohjalta luodaan prototyyppejä ja toteutetaan mallinnuksien käyttäjätestauksia ryhmien 

kommunikaation ollessa usein epämuodollista. (TechTarget 2016) Järjestelmä saadaan 

luotua nopeasti vähillä resursseilla, mutta malli vaatii tekijöiden korkeaa ammattitaitoa. 

Projekti on joustava muutoksille, mutta sitä on hankaa hallita. Asiakas on vahvasti mukana 

kehitystyössä, jolloin asiakastarpeet tulee paremmin toteutettua, mutta toisaalta asiakkaan 

palautetta tarvitaan jokaisessa kehitysvaiheessa. (Naveen 2015) 

 

Ketterillä menetelmillä tarkoitetaan mallia, jossa projekti jaetaan pienempiin osiin. Aina 

moduulin valmistuttua se testataan ja projektisuunnitelmaa arvioidaan uudelleen. Sekä vir-

heet että asiakaspalaute pääsevät vaikuttamaan lopputuotteeseen myös kehityksen aikana, 

ja virheet saadaan eliminoitua aikaisessa vaiheessa, jolloin ne eivät hankaloita muuta kehi-

tystä. Ketterät menetelmät vaativat kuitenkin tehokasta ja suunnitelmallista sisällön hallin-

taa, jottei projektista tule pitkää ja kallista, minkä lisäksi muutosten myötä lopputuote voi 

poiketa paljonkokin alkuperäisestä ajatuksesta. (Vilmunen 2015) 

 

Spiraalimalli yhdistää iteratiivisen vaatimusmäärittelyn sekä lineaaristen mallien syste-

maattisen lähestymistavan. Malli pitää sisällään samoja vaiheita kuin esimerkiksi vesipu-

tousmalli, mutta valmiiseen ratkaisuun edetään iteroiden, useiden toistuvien syklien avulla. 

Spiraalin vaiheet ovat yksinkertaistettuna: 1) tavoitteiden määrittely, 2) vaihtoehtojen arvi-

ointi, 3) kehittäminen sekä 4) seuraavien vaiheiden suunnittelu. Malli soveltuu erityisesti 

projekteihin, joissa ei ole täysin kirkastunut, mitä on tarkoitus tehdä. Prosessi etenee on-

gelman esittelyn ja ratkaisun sykleinä kehittyen lopulliseksi ratkaisuksi. Mallia on hanka-
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laa hallita, eikä se sovellu aloitteleville suunnittelijoille. Asiakkaan on oltava jatkuvasti 

aktiivisena, minkä lisäksi suunnittelu on suhteellisen hidastempoista. (Tervakari et al. 

2014) 

 

Prototyyppimallissa lopullisesta järjestelmästä luodaan ensin prototyyppi sen hetkisten 

tarpeiden ja vaatimusten perusteella, jolloin asiakas saa paremman ymmärryksen lopulli-

sesta tuotteesta. Malli hyötyy käyttäjien osallistumisesta, ja virheet huomataan ajoissa. 

Ensin luodaan järjestelmä, ja sitten tehdään korjauksia virheiden ollessa luontainen osa 

prosessia. Tämä lisää kustannuksia ja hidastaa prosessia. Mallia käytetään yleensä silloin, 

kun asiakkaalla ei ole riittävää ymmärrystä järjestelmämääritysten tekemiseksi tai asiakas 

ei ole varma kehittäjien kyvyistä luoda haluttua järjestelmää. (Sparrow 2011) 

 

Järjestelmäkehityksen onnistumisen arviointi 

Järjestelmäkehityksen onnistuminen on tärkeässä roolissa, sillä teknologiainvestoinneissa 

riski ja kustannukset ovat suuria. Järjestelmän suorituskykyä voidaan mitata esimerkiksi 

tarkkuudella, luotettavuudella sekä vasteajalla, mutta tämän lisäksi tulee ottaa myös huo-

mioon, kuinka liiketoiminta kehittyy järjestelmän myötä. (Parry & Graves 2008) Järjestel-

män onnistumista voidaan arvioida viiden kriteerin kautta, joita Sedera et al. (2003, 1409) 

ovat hyödyntäneet useissa tutkimuksissaan. Mallin mukaan järjestelmäprojektin onnistumi-

sen kriteereitä ovat 1) tiedon laatu, 2) järjestelmän laatu, 3) tyytyväisyys, 4) yksilöllinen 

vaikutus sekä 5) organisationaalinen vaikutus.  Tämä jako perustuu Delonen ja Mcleanin 

(1992) malliin, joka on peräisin vuodelta 1992 ja sitä on päivitetty 2000-luvulla, kun tut-

kimustuloksia oli kerätty ja analysoitu pitkältä aikaväliltä. Järjestelmän onnistumiseen vai-

kuttavien tekijöiden tarkasteluun ei keskitytä tässä tutkimuksessa, mutta ne tullaan huomi-

oimaan empiiristä aineistoa ja tutkimustuloksia arvioitaessa.  

3.4 Kriittiset menestystekijät IT-järjestelmäkehityksessä 

Leyh ja Crenze (2012) tutkivat IT-projektien kriittisiä menestystekijöitä tarkastelemalla yli 

viittä sataa järjestelmäkehitystä käsittelevää tutkimusta, joista lopullisessa otannassa keski-

tyttiin 56 tutkimukseen. Otannan tutkimusten painopiste on aikavälillä 2006–2011, joskin 

osa tutkimuksista on lähtöisin jopa 1980-luvulta asti. Keskeisimpänä menestystekijänä oli 



25 

tutkimuksen mukaan vahva projektinhallinta. (Leyh & Crenze 2012, 228) Vaikka projek-

tinhallinta ja tietojohtaminen lähestyvät asiaa eri näkökulmista projektinhallinnan keskitty-

essä projektien onnistumisen varmistamiseen ja tietojohtamisen keskittyessä tiedon jaka-

misen pitkäaikaiseen kehittämiseen, voidaan nämä asiat myös yhdistää. Ismailin et al. 

(2009) tutkimuksen mukaan projektin aikaisen tiedon tehokkaan jakamisen ja projektin 

onnistumisen välillä on vahva suhde. Projektien onnistumista voidaan vahvistaa varmista-

malla, milloin ja miten hiljaista ja eksplisiittistä tietoa tulisi jakaa. 

 

Seuraavakasi tärkein asia Leyhin ja Crenzen (2012) tutkimuksen mukaan oli ylimmän joh-

don tuki. Sen esiin tuomisessa kommunikaatiolla ja tiedon jakamisella on hyvin merkittävä 

rooli. Organisaation rakenne ja ratkaisun soveltuvuus olivat kaksi seuraavaksi tärkeintä 

asiaa. (Leyh & Crenze 2012, 228). Tietojohtamisella on vaikutusta siihen, kuinka organi-

saatiorakenne toimii tehtävänsä suorittamiseen, kun taas tehokkaalla tietojohtamisella pro-

jektin alkuvaiheessa voidaan vaikuttaa siihen, että järjestelmäratkaisu sopii käyttötarkoi-

tukseensa. Tärkeässä roolissa projektin onnistumisen kannalta on myös resurssinhallinta 

(Leyh & Crenze 2012, 228). Projektitiimi kannattaa pyrkiä pitämään tiiviinä, jotta projek-

tissa mukana olevilla henkilöillä on mahdollisimman laaja ymmärrys kokonaisuudesta. 

Toisaalta pieni joukko yksilöitä ei voi tehdä suurta työmäärää, jolloin työmäärää on pilkot-

tava pienempiin osiin, mikä luo omat haasteensa tiedonhallinnalle.  

 

Käyttäjien osallistaminen sekä tiedon ja kokemusten rooli olivat tutkimuksen mukaan koh-

talaisen tärkeässä roolissa (Leyh & Crenze 2012, 228). Oikeiden henkilöiden on tultava 

projektiin mukaan sopivassa vaiheessa projektia. Kaikkien varsinaiseen järjestelmäkehi-

tykseen osallistuvien henkilöiden tulisi olla mukana viimeistään siinä vaiheessa, kun pää-

tös järjestelmän toteuttamisesta on tehty. Joukon operatiivisia käyttäjiä on taas syytä osal-

listua projektiin jo hyvissä ajoin ennen järjestelmän käyttöönottoa. Tiedon ja kokemusten 

rooli on avainasemassa, jotta järjestelmästä saadaan toimiva. Järjestelmäkehitysprojekteis-

sa tulisi varmistua sekä yksilöiden riittävästä osaamisesta että koko joukon kollektiivisesta 

osaamisesta. Muita kohtalaisen tärkeitä asioita järjestelmäkehitysprojektissa olivat (Leyh 

& Crenze 2012) tutkimuksen mukaan: 

 budjetti ja käytettävissä olevat resurssit 

 sidosryhmien johtaminen 

 ihmisten johtaminen 
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 käyttäjien koulutus 

 työskentelyolosuhteet 

 työntekijöiden sitouttaminen ja motivointi 

 käyttöönoton lähestymistapa 

 kommunikointi 

 strategian soveltuvuus. 

 

Leknes ja Munkvold (2006) kokosivat aiempien tutkimusten keskeisimpiä menestystekijöi-

tä. Tutkimuksen perusteella monet kriittisistä menestystekijöistä on niin sanottuja pehmeitä 

asioita, jotka liittyvät organisaatioon, kehitysprojektiin ja käyttäjiin. Edellä mainittujen 

Leyhin ja Crenzen (2012) asioiden lisäksi Leknes ja Munkvold (2006, 2–3, 11) havaitsivat 

keskeisen roolin myös projektin selkeillä tavoitteilla, työntekijöiden ja päätöksentekijöiden 

voimaannuttamisella, muutosjohtamisella sekä liiketoimintaprosessien uudelleensuunnitte-

lulla kehitysprojektin aikana. Esteves et al. (2003, 6) korostavat myös luottamuksen, pro-

jektitiimin rakenteen, kustomointien välttämisen, konsulttien sopivan hyödyntämisen, pro-

jektin aikataulun, ongelmien havainnoinnin, sopivien infrastruktuurien ja rajapintojen sekä 

vanhojen järjestelmien tuntemuksen roolia.  

 

Sternadin ja Bobekin (2006, 280–281) sekä Johanssonin et al. (2014, 5) esittäessä oman 

listauksensa keskeisimmistä menestystekijöistä voidaan huomata, että kaikki keskeisimmät 

menestystekijät on jo mainittu edellä. Tästä voidaan tehdä johtopäätös, että eri tutkimuksil-

la on hyvin samankaltaisia näkemyksiä kriittisistä menetystekijöistä IT-projekteissa. 

Ylimmän johdon tuki ja projektinhallinta tuntuvat olevan tärkeimpien menetystekijöiden 

joukossa tutkimuksesta toiseen, mutta muuten eri menetystekijöiden järjestys on kuitenkin 

hyvin vaihtelevaa tutkimuksesta riippuen. Seuraavan sivun kuvaan 4 on tutkijan toimesta 

koottu aihetta käsittelevän kirjallisuuden näkemys IT-järjestelmäkehityksen kriittisistä me-

nestystekijöistä. Eri tutkimusten välisistä eroista johtuen menestystekijöitä ei haluttu laittaa 

erityiseen järjestykseen, mutta samankaltaisia tekijöitä on ryhmitelty sopiviin kokonai-

suuksiin, jotta kokonaiskuva on helpommin hahmotettavissa.   

 

Osa järjestelmäkehitysprojektien keskeisistä menestystekijöistä liittyy organisaatiotason 

johtamiseen. Asiat, kuten ylimmän johdon tuki, selkeät tavoitteet, kehitysprojektien budje-

tointi ja resursointi vaikuttavat siihen, minkälaiset edellytykset kehitysprojektit saavat on-
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nistuakseen. Projektinhallinnalla on myös keskeinen rooli kehitysprojektien onnistumises-

sa. Projektivastaavalla on tunnistettu olevan keskeinen rooli, henkilöstörakenteen tulee olla 

kunnossa ja projekteissa on hallittava niin organisaation sisäistä kuin ulkoistakin osaamis-

ta. Järjestelmäkehitysprojektien toteuttamisella on tunnistettu olevan muutamia tärkeitä 

ominaispiirteitä. Kehitykseen osallistuvien on tunnettava sekä uusi että vanha järjestelmä 

ja järjestelmiä ympäröivät tekniset asiat, minkä lisäksi liiketoimintaprosessien toteuttamis-

ta ja niiden aiheuttamia järjestelmän kustomointeja on arvioitava kriittisesti. Myös henki-

löiden työskentelyyn liittyy monia keskeisiä periaatteita. Osallistuvien henkilöiden on olta-

va sitoutuneita ja luotettava toisiinsa, sekä heillä tulee olla sopivat työskentelyolosuhteet. 

Osallistuvien henkilöiden on kommunikoitava tehokkaasti ja henkilöiden on pyrittävä rat-

kaisemaan ongelmia ennaltaehkäisevästi. Lisäksi käyttäjillä on vaikutusta kehitysprojekti-

en onnistumiseen, sillä he viime kädessä vastaavat siitä, miten järjestelmiä hyödynnetään 

liiketoiminnassa. Käyttäjiä on pyrittävä osallistamaan ja heille on annettava mahdollisuuk-

sia vaikuttaa asioihin kehitysprojektin aikana, minkä lisäksi käyttäjäkoulutuksella on tun-

nistettu olevan keskeinen asema kehitysprojektien onnistumisen kannalta. 

 

Kuva 4. Järjestelmäkehitysprojektien kriittiset menetystekijät (mukaillen Leyh & Crenze 

2012; Leknes & Munkvold 2006; Esteves et al. 2003; Johansson et al. 2014; Sternad & 

Bobek 2006) 



28 

4 TIETOJOHTAMINEN IT-JÄRJESTELMÄKEHITYK-

SESSÄ 

4.1 Aihetta käsittelevän tutkimuksen taustaa 

Tietojohtamisella on havaittu olevan tärkeä rooli IT-järjestelmäkehityksessä. Tietojohtami-

sen käytäntöjen toteuttaminen järjestelmäkehitysprosessissa auttaa alentamaan kustannuk-

sia, lisäämään käyttäjätyytyväisyyttä sekä parantamaan strategista kilpailuetua tehokkaiden 

tuote- ja prosessi-innovaatioiden kautta järjestelmän käytön aikana (Sedera et al. 2003). 

Tietojohtamisen tehokas hyödyntäminen mahdollistaa myös, että organisaatio voi toimia 

tehokkaasti käyttöönottoprosessin aikana (Leknes & Munkvold, 2006). Klausin ja Gablen 

(2000) mukaan tietojohtaminen tietojärjestelmäympäristössä on tärkeää, koska: 

 Tietojärjestelmät ovat hallitseva muoto liiketoiminnan ohjaamiseen liittyvässä las-

kennassa. 

 Laajuutensa vuoksi tietojärjestelmät vaativat rakenteita informaation hallintaan se-

kä huomattavaa ammattitaitoa käyttöönoton, ylläpidon ja huollon aikana. 

 Tietojärjestelmät kehittyvät yhdistäen yhä useampia liiketoimintaprosesseja, mikä 

lisää tarvetta tietojohtamiselle. 

 

Organisaatioiden tulisi olla tietoisia ja tunnistaa tietotarpeet kaikissa järjestelmäkehityspro-

jekteissa (Ramburn et al. 2013, 3). Tietotarpeiden tunnistaminen edistää toiminnan kehit-

tämistä ja järjestelmien tehokasta toimintaa. Mitä parempia organisaatiot ovat tarpeiden 

tunnistamisessa, sitä todennäköisemmin ne onnistuvat luomaan oppivan organisaation. 

Organisaatioilla on systemaattisia prosesseja tietotarpeiden tunnistamiseen, mikä keskittyy 

usein kehitystyöryhmän taitoihin ennen järjestelmän käyttöönottoa. Tämä on reaktiivinen 

prosessi, jossa asioiden korjaamiseen vaaditaan yksilöiden kouluttamista tai osaamisen 

hankintaa organisaation ulkopuolelta. Tietojohtamisen tehostamiseksi organisaatioilla tulisi 

olla yhtenäinen prosessi organisaatiotasolla. Proaktiivinen ja yhtenäinen prosessi auttaa 

organisaatioita yhdistämään tietopääomansa täyttäen tietotarpeet tehokkaasti. Näin tieto-

johtamisen rooli ei ole vain edesauttaa yksittäisten asioiden kehittämistä, vaan se auttaisi 

oppivan organisaation kehittämisessä. (Parry & Graves 2008, 437–438) 
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Yritykset eivät useinkaan kommunikoi ja tue tietovisioitaan tai tavoitteitaan riittävästi hal-

litakseen systemaattisesti järjestelmätietämystä. Yritykset kuvailevat, että johdon tukea 

löytyy, mutta se on todellisuudessa usein kuitenkin hyvin passiivista. (Parry & Graves 

2008, 436) Sitoutumista tietojohtamisen kehittämiseen voidaan tukea palkitsemalla tieto-

johtamisen onnistumisia, kohdistamalla tietojohtamiselle arvokkaita resursseja sekä siten, 

että johto on näkyvästi läsnä tukemassa tietojohtamisen toteuttamista (Yeh et al. 2006). 

 

Järjestelemien valinta, käyttöönotto, käyttö ja jatkuva muuttaminen vaativat paljon tietoa ja 

kokemusta (Roseman & Chan 2000, 623). Järjestelmien käyttöönotto tuo mukanaan orga-

nisaation osallistumisen ja vaatii eri tietotyyppien yhdistelemistä järjestelmän koko elin-

kaaren aikana. Tietojärjestelmät toimivat tärkeimpänä tietolähteenä organisaatiolle niiden 

tukiessa monia liiketoiminta-alueita, joten järjestelmät voidaan nähdä tietovarantoina. Toi-

saalta myös järjestelmien hallinta ja kehittäminen vaativat oikeanlaista tietoa ja kokemusta, 

joten tietojohtamisella voidaan tukea järjestelmäkehitykseen liittyvää toimintaa. (Esteves et 

al. 2003, 2) Tietojohtamisella voidaan siten nähdä olevan kahdensuuntainen suhde yrityk-

sen tietojärjestelmiin ja niiden kehittämiseen liittyvään toimintaan.  

 

Yrityksen tietojärjestelmien tarkoituksena on parantaa organisaation tehokkuutta vahvis-

tamalla yrityksen kykyä informaation käsittelyyn. Tätä kyvykkyyttä parannetaan systema-

tisoimalla ja keskittämällä informaation hallintaa sekä standardisoimalla informaation ko-

difiointia ja prosessointia. Toisaalta tietojohtamisen käytännöt tavoittelevat tiedon liikutel-

tavuutta organisoitujen eksplisiittisten tietovarantojen ja käytäntöyhteisöjen kautta hiljaisen 

tiedon jakamiseksi ja luomiseksi. Tietojärjestelmät ja tietojohtamisen käytännöt voidaan 

nähdä toisiaan täydentävinä. Tietojärjestelmät yhdistävät organisaation informaation ja 

eksplisiittisen tiedon, kun taas tietojohtamisen käytännöt pyrkivät hallitsemaan erityisesti 

hiljaista tietoa. Tietojärjestelmien ja tietojohtamisen tasapainoinen hyödyntäminen helpot-

tavat eksplisiittisen tiedon hyödyntämisessä sekä hiljaisen tiedon etsimisessä ja jakamises-

sa samanaikaisesti. (Usman & Ahmad 2012, 23)  

 

IT-järjestelmien käyttöönottaminen ei ole ainoastaan monimutkainen tietojärjestelmän 

käyttöönottoprosessi, vaan se on myös prosessi tiedon luomiseksi, varastoimiseksi, siirtä-

miseksi ja hyödyntämiseksi. Tutkimukset osoittavat, että tietojohtaminen liittyy läheisesti 

järjestelmäkehitykseen sen pystyessä tarjoamaan tehokasta tukea koko prosessille. Vaikka 
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sen tärkeys on havaittu, monet organisaatiot eivät eksplisiittisesti hallitse luotua tietoa jär-

jestelmäkehityksen aikana, mutta tätä on mahdollista tukea hyödyntämällä tietojohtami-

seen tarkoitettuja järjestelmiä. Nämä tehostavat tiedon siirtämistä järjestelmätoimittajilta ja 

konsulttiyrityksiltä asiakasorganisaatiolle, stimuloivat tiedon jakamista ja luomista sekä 

vahvistavat organisaation kokonaiskyvykkyyttä muutosten kanssa toimimiseen. (Li et al. 

2006, 167) 

 

Tietojohtamisen toteuttaminen laajemmin yhtenäisenä systeeminä sekä organisaation tieto-

pohjan yhtenäistäminen edesauttavat tietopääoman hyödyntämistä sekä mahdollistavat, että 

järjestelmä toimii kokonaisuutena, eivätkä esimerkiksi yksittäiset järjestelmämuutokset 

aiheuta ongelmia toisaalla järjestelmässä. Järjestelmien kehittämisessä on ymmärrettävä 

koko järjestelmä, jotta on mahdollista arvioida toimenpiteiden ja muutosten vaikutuksia eri 

asioihin. Järjestelmäymmärryksen parantamisesta on havaittu olevan merkittävää hyötyä 

myös käyttäjätasolla operoitaessa järjestelmien parissa. (Parry & Graves 2008, 438) 

 

Tietojärjestelmiin liittyvälle tiedolle ja tukiresursseille on syntynyt suuri tarve, mikä on 

lisännyt osaajien vaihtuvuutta. Järjestelmiin liittyvää tietoa omaavien henkilöiden poistu-

minen yrityksestä hankaloittaa järjestelmien jatkokehittämistä ja ylläpitoa. Johtajat eivät 

usein osaa ohjata toiminnallaan kehitystoimintaa ja ylläpitoa, koska heillä ei ole kokonais-

ymmärrystä siitä, mitä järjestelmiin liittyvää tietoa on olemassa ja miten sitä tulisi hallita. 

(Esteves et al. 2003, 2).  

 

Järjestelmäkehitysprojektin onnistumiseksi tehokas tiedon siirtäminen on tärkeää eri sidos-

ryhmien, kuten asiakkaan, asiantuntijayrityksen ja järjestelmätoimittajan, välillä (Ramburn 

et al. 2013, 3). Tietojohtaminen järjestelmäkehityksessä voidaan jakaa osallistuvien osa-

puolten perusteella kolmeen tasoon: kehitysryhmän jäsenten välinen, kehitystyöryhmän ja 

työntekijätason välinen sekä kehitystyöryhmän ja konsultointiyrityksen välinen vuorovai-

kutus (Vandaie 2008, 922). Tarpeet näiden eri osapuolten väliselle vuorovaikutukselle ko-

rostavat tiedon jakamisen ja osapuolten eritasoisen osallistumisen tärkeyttä järjestelmäke-

hitysprojektien aikana (Usman & Ahmad 2012, 22–23). 

 

Tietojohtamisen tehtävänä on auttaa koordinoimaan informaatiovirtoja sekä ihmisten ja 

teknologian välistä vuorovaikutusta (Leknes & Munkvold 2006, 11). IT-asiantuntijoiden 
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tulee tietää enemmän liiketoimintaprosesseista, ja prosessiasiantuntijoiden tulee parantaa 

ymmärrystään organisaatioidensa IT-järjestelmistä. Yrityksen eri toimintojen ja eri rooleis-

sa toimivien henkilöiden tulee tuntea yhä enemmän ympäröivää toimintaa eri osapuolten 

tietopohjien lähentyessä organisaation mittakaavassa. Ymmärrys muuttuu yhteneväisestä 

ymmärryksestä erilaistuneeseen osaamiseen vasta siirryttäessä organisaatio- ja liiketoimin-

tafunktiotasoilta yksilötasolle. Organisaation laajuinen tiedon jakaminen on tärkeää, jotta 

eri liiketoimintafunktioissa työskentelevät henkilöt saavat kehitettyä omaa ymmärrystään 

muiden ihmisten havaintojen ja kokemusten kautta tiedostaakseen, miten liiketoimintapro-

sessit toimivat kokonaisuutena. (Usman & Ahmad 2012, 22) Monilla yrityksillä on infra-

struktuureja olemassa olevan tiedon jakamiseksi, mutta usein organisaatiotasoinen tiedon 

jakaminen on silti vähäistä eri osastojen välillä (Parry & Graves 2008, 437). 

 

Perinteisesti yritysten alkaessa harjoittaa tietojohtamista ne alkavat panostaa kodifioidun 

tiedon hyödyntämiseen. Se nojautuu teknologia-alustoihin, jotka mahdollistavat tiedon 

uudelleenhyödyntämisen. Tiedon varastointi, etsiminen ja noutaminen mahdollistavat, että 

tietoon päästään tehokkaasti käsiksi ja sitä pystytään jakamaan. Tiedon personointistrategi-

oita ja niihin liittyviä prosesseja hiljaisen tiedon jakamiseksi ei useinkaan kehitetä. Hiljai-

nen tieto on jokseenkin aineetonta ja tutkimusten mukaan tämä näkyy siten, ettei yrityksillä 

ole täsmällisiä lähestymistapoja tällaisen tiedon hallintaan. (Parry & Graves 2008, 436–37) 

On tärkeää kehittää sopivassa suhteessa kodifioitua ja personoitua tietoa organisaatiotason 

tietopohjan luomiseen (Nonaka 1994, Nonaka & Takeuchi 1995).  

4.2 Keskeisimmät tutkimuskohteet 

Järjestelmäkehitys on ollut hyvin suosittu tutkimusaihe 1990-luvulta alkaen. Tietojohta-

mista järjestelmäkehityksessä on tutkittu kohtalaisesti, mutta tutkimuksissa aihetta on käsi-

telty erityisen paljon yleisellä tasolla, eikä käytännön toimenpiteisiin ja parhaisiin käytän-

töihin ole kiinnitetty kovinkaan paljoa huomiota. Lukuisissa tutkimuksissa on kuitenkin 

todettu tietojohtamisen tärkeä rooli järjestelmäkehityksessä sekä tutkittu erilaisten tietojoh-

tamisen alle kuuluvien asioiden roolia ja merkittävyyttä järjestelmäkehityksen onnistumi-

sen kannalta. (Usman & Ahmad 2012, 25) 
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Aiheeseen liittyvät tutkimukset ovat keskittyneet esimerkiksi tiimien vuorovaikutukseen, 

virtuaalitiimien toimivuuteen, hiljaisen tiedon jakamiseen ja sen fasilitointiin sekä tiedon 

liikkumiseen organisaation eri osien välillä (Usman & Ahmad 2012, 25). Tutkimukset ovat 

käsitelleet myös eri osapuolten roolia ja tiedon jakamista näiden osapuolten välillä, minkä 

lisäksi monet tutkimukset ovat tarkastelleet jotakin yksittäistä tietoprosessia, kuten tiedon 

luomista tai jakamista, järjestelmäkehitysprojekteissa yleisesti tai ydinkehitystyöryhmän 

sisällä. (Esteves et al. 2003, 3) Muita näkökulmia ovat muun muassa organisaatiotiedon 

prosessiperusteinen luonne sekä organisaation muisti (Vandaie 2008, 926). 

4.3 Tietojohtamisen haasteet 

IT-järjestelmäkehityksessä esiintyy lukuisia haasteita, mutta kaikki nämä eivät liity tieto-

johtamiseen. Tässä luvussa kartoitetaan erinäisiä haasteita, jotka voidaan liittää tietojohta-

miseen. Useimmat käsiteltävistä tutkimuksista ovat tietojohtamisen tutkimuskenttään kuu-

luvia tutkimuksia, mutta osa tutkimuksista käsittelee järjestelmäkehitystä yleisemmällä 

tasolla, jolloin tarkastelussa keskitytään tietojohtamisen kannalta keskeisiin haasteisiin. 

Tutkimuksissa esiintyvissä haasteissa erityisesti tiedolla on hyvin keskeinen rooli. 

 

Chan et al. (2009) tarkastelivat kyselytutkimuksessaan erilaisia IT-järjestelmäkehityksessä 

havaittuja ongelmia ja niiden merkittävyyttä. Suurimmiksi haasteiksi nousivat muutosjoh-

taminen, järjestelmän ja liiketoimintaprosessien yhtenäistäminen, ohjelmistojen soveltu-

vuus, dataan liittyvät ongelmat, ongelmat koulutuksessa, organisaatioon liittyvät ongelmat, 

johdon sisäiset näkemyserot, tekniset ongelmat, sisäisen asiantuntemuksen puute, riittämä-

tön koulutus sekä ymmärtämättömyys järjestelmän kyvykkyyksistä. (Chan et al. 2009, 

104–105) Voidaan havaita, että monet näistä haasteista liittyvät hyvin samoihin asioihin, 

joita pidettiin järjestelmäkehitysprojektien kriittisinä menestystekijöinä. Tietojohtaminen 

voidaan liittää moniin näistä osa-alueista, mutta huomionarvoista on myös, että tehokkaalla 

tietojohtamisella voidaan vähentää monia ongelmia, jotka eivät suoranaisesti kuulu tieto-

johtamiseen. Tietoprosessien toimiessa tehokkaasti erityisesti suunnittelu- ja käyttöönotto-

vaiheissa voidaan välttää monia myöhemmin ilmeneviä ongelmia. Tietojohtamisen rooli 

korostuu myös silloin, kun järjestelmäkehitys vaatii eri sidosryhmien osallistumista. 
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Ramburnin et al. (2013, 3, 6) mukaan haasteena on, että järjestelmäkehitysprojekteissa 

tarvittava tieto on sitoutunut organisaation monitahoisiin prosesseihin. Erityisesti toimin-

nanohjausjärjestelmiä käyttävät monet eri osapuolet, joilla on monenlaisia intressejä. Nämä 

saattavat olla ristiriidassa keskenään, mikä on pystyttävä ratkaisemaan standardisoinnin ja 

järjestelmän läpinäkyvyyden edistämiseksi. Panin et al. (2007) mukaan kehitystyöryhmän 

jäsenten on päästävä laajasti käsiksi organisaation sitoutuneeseen tietoon erityisesti suun-

nitteluvaiheessa. On tärkeää luoda suhteita ymmärtääkseen prosesseja ja kehitysmahdolli-

suuksia, jotta eri osapuolten näkemykset saadaan esille ja tämän pohjalta osataan tehdä 

valistuneita päätöksiä järjestelmän suunnittelussa. Avointen verkostorakenteiden luomisel-

la on mahdollista luoda sopiva ympäristö informaation virtaamiseksi sosiaalisen verkostoi-

tumisen vaatiessa monimuotoisia vuorovaikutustapoja. (Pan et al. 2007, 415) Toisaalta 

tietoa on sitoutunut myös ulkoisiin sidosryhmiin, joten esimerkiksi järjestelmätoimittajien 

ja konsulttien tietoa on hyödynnettävä järjestelmäkehityksessä (Ramburn et al. 2013, 6). 

Ongelman tälle aiheuttaa kuitenkin usein se, että ulkoisten sidosryhmien tieto ei ole integ-

roituna järjestelmään, mutta tietopohjan yhtenäistämistä voidaan tukea hyödyntämällä ih-

misten henkilökohtaisia vuorovaikutussuhteita (Pan et al. 2001, 324). 

 

Vaatimusmäärittelyvaiheessa haasteita luo, että erilaisia taustoja ja kokemuksia omaaviin 

kehitystyöryhmän jäseniin sitoutunutta tietoa on hankalaa ulkoistaa kehitystyöryhmän kol-

lektiiviseksi tiedoksi. Kehitystyöryhmän sisäisten suhteiden vahvistaminen on tärkeää pro-

jektin alkuvaiheessa. (Pan et al. 2007, 415) Järjestelmäkehitykseen osallistuvilla henkilöillä 

ei aina ole riittävää ymmärrystä teknisen tiedon ja prosesseihin liittyvän tiedon yhdistämi-

sestä (Ramburn et al. 2013, 6). Tästä syystä esimerkiksi järjestelmän jokin toiminnallisuus 

voi olla toteutettu monimutkaisella tavalla, vaikka yksinkertaisempikin toteutustapa olisi 

ollut mahdollinen sekä teknisestä että prosessin näkökulmasta. 

 

Erittäin keskeinen asia järjestelmäkehitysprojekteissa on, kuinka paljon kustomointeja voi-

daan tehdä tai pitäisi tehdä järjestelmiin, mikä on hyvin tietointensiivinen päätös. Jos pro-

jektitiimeissä ei ole riittävää ymmärrystä sekä ohjelmistosta että prosesseista, valistunutta 

päätöstä räätälöintien tekemisestä järjestelmään ei voida tehdä. Päivitysten yhteydessä on 

myös tärkeää tietää, mitkä kaikki asiat vaativat muutosta ja mihin asiat vaikuttavat. Lisäksi 

tehtäessä kustomointeja järjestelmä tulee suunnitella siten, että kustomointien myötä tietyt 

asiat pysyvät alkuperäisohjelmiston mukaisina. (Parry & Graves 2008, 433, 435)  
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Ramburnin et al. (2013, 3) mukaan tietoa on juurtunut vanhoihin järjestelmiin. Käyttäjät 

eivät ole halukkaita käyttämään uusia järjestelmiä, vaan keskittyvät vertaamaan uuden jär-

jestelmän toiminnallisuuksia vanhaan järjestelmään. Pan et al. (2001) ehdottavat, että uu-

desta järjestelmästä tehtäisiin vanhankaltainen kustomointien avulla. Tämä voidaan toteut-

taa kartoittamalla vanhojen järjestelmien informaatio, prosessit ja rutiinit yhdistäen ne 

osaksi uutta järjestelmää muuntotaulukoiden avulla. (Pan et al.  2001, 324) Toisaalta kirjal-

lisuudessa on lukuisia näkemyksiä siitä, että kustomointeja tulisi välttää ja prosessit tulisi 

suunnitella uudelleen, mikä osaltaan sotii tätä käyttäjälähtöistä näkökulmaa vastaan. 

 

Käyttöönoton jälkeen ongelmana voi myös olla, että tieto on puolestaan sitoutunut uuteen 

järjestelmään. Tämä järjestelmään sitoutunut tieto on pystyttävä yhdistämään muuhun si-

säiseen ja ulkoiseen tietoon. Tätä voidaan tukea erilaisilla käytännöillä ja työkaluilla tavoit-

teen ollessa jakaa tietoa muodollisesti organisaation muistin rakentamiseksi. Vaikka tiedon 

jakamisen rakenteiden tukeminen erilaisin käytännöin ja työkaluin on usein hyödyllistä, 

joskus nämä myös hidastavat tiedon jakamista. Ne saattavat joskus luoda rajoitteita erilais-

ten ryhmittymien ympärille, jolloin tiedon siirtäminen tämän ryhmän ulkopuolelle voi 

muodostua ongelmaksi. (Pan et al. 2001, 325) On siten tärkeää hallita tietojohtamista eri 

tasoilla esimerkiksi tukemalla tiedon jakamista yksilö-, ryhmä-, liiketoimintayksikkö-, 

toiminto- ja organisaatiotasolla. 

 

Edes suuret järjestelmätoimittaja- ja järjestelmäkonsultointiyritykset eivät välttämättä osaa 

hyödyntää aiempia kokemuksiaan tehokkaasti uusissa projekteissa, mutta tietynlaisilla he-

rätteillä myös toimittajaosapuoli voidaan saada hyödyntämään paremmin tietopääomaansa. 

(Leknes & Munkvold 2006, 7) Asiakkaat lähes poikkeuksetta odottavat aiemman osaami-

sen hyödyntämistä, mutta asiakkaan on kuitenkin hankalaa arvioida, kuinka hyvin järjes-

telmätoimittaja hyödyntää osaamistaan. Leknesin ja Munkvoldin (2006, 11–12) keskeisiä 

huomioita myös olivat, että tietoa on hankalaa saada siirrettyä asiantuntijayritykseltä asia-

kasyritykselle. Myös Parry ja Graves (2008, 436) totesivat, että järjestelmäkehityksessä on 

keskityttävä aktiivisesti siirtämään ohjelmistoon liittyvää ymmärrystä järjestelmätoimitta-

jalta asiakasorganisaatiolle. Leknes ja Munkvold (2006, 8) tuovat tässä yhteydessä myös 

esille, että usein syynä tiedon heikolle siirtymiselle on myös se, että asiakasyrityksellä ei 

ole riittävästi resursseja tiedon omaksumiseen järjestelmäkonsulttiyritykseltä. 
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Järjestelmäkehitysprojektissa haasteen aiheuttaa se, että koko organisaatio ei ole riittävän 

tietoinen järjestelmäkehityksestä, esimerkiksi sen tavoitteista ja aikataulusta. Pan et al. 

(2007, 415) tuovat tutkimustulostensa kautta esille, että tietoisuuden jakaminen muuhun 

organisaatioon on tärkeää projektin alkuvaiheessa. Näin organisaatio saadaan osallistu-

maan kehitysprojektiin laajasti, mistä on hyötyä erityisesti myöhemmin projektissa, suun-

nittelu- ja käyttöönottovaiheissa, kun organisaation jäsenten panosta vaaditaan enemmän. 

 

Ramburn et al. (2013) nostavat tutkimustulostensa kautta esille, että koulutus on merkittä-

vä haaste tietojohtamiselle. Kouluttajilla ei välttämättä ole riittävää ymmärrystä operatiivi-

sesta toiminnasta, jotta he osaisivat järjestää koulutuksen oikein käyttäjien näkökulmasta. 

Kouluttajat tuntevat prosessit usein vain osittain, eivätkä ymmärrä mitä taustalla tapahtuu. 

(Ramburn et al. 2013, 5) Tämä on osoitus tietojohtamisen merkittävyydestä järjestelmäke-

hitysprojekteissa, sillä suuret projektit ovat hyvin tietointensiivisiä, jolloin yksi ihminen ei 

voi sisäistää ja tuntea kaikkea, mutta silti esimerkiksi kouluttajan on ymmärrettävä kaikki 

oleelliset asiat, jotka liittyvät koulutettavan työhön. Ramburnin et al. (2013, 5) mukaan 

monesti haasteen aiheuttaa lisäksi, että käyttäjien kouluttajat ovat asiakasyrityksen henki-

löitä, jolloin järjestelmä on uusi myös heille, eikä heilläkään ole siten riittävästi ymmärrys-

tä uudesta järjestelmästä. Heikon koulutuksen myötä käyttäjien osaaminen jää vajavaisek-

si. Käyttäjät eivät usein muista, miten asiat pitää tehdä, tai ymmärrä, mitä ovat tekemässä. 

 

Parry ja Graves (2008, 433–434, 436) havaitsivat tutkimuksessaan, että mikäli käyttäjien 

ymmärrys on puutteellista, projektissa ilmenee myöhemmin ongelmia. Ongelmaksi muo-

dostuvat esimerkiksi järjestelmien väärä käyttötapaa ja väärin käytetyt formaatit. Datan 

hallinta ja yhtenäisyys ovat järjestelmissä tärkeässä roolissa. Haasteita aiheutti erityisesti 

myös ymmärtää, miten järjestelmässä tehtävät asiat vaikuttavat toisiinsa. Usein monet or-

ganisaatioiden henkilöt ovat taitavia omassa osaamisalueessaan, mutta laaja-alainen ym-

märrys toiminnanohjausjärjestelmistä on heikkoa. Ramburnin et al. (2013, 6) mukaan niin 

sanotulla informaatiotulvalla on helposti negatiivinen vaikutus uuden järjestelmän omak-

sumiseen. Koulutettaville henkilöille saatetaan antaa suuria määriä tietoa lyhyessä ajassa, 

vaikka suuri osa tiedosta ei ole olennaista loppukäyttäjän toiminnalle. Yksittäiset koulutuk-

set saattavat käsittää monia prosesseja, vaikka osa käyttäjistä ei edes ole tekemisissä ky-

seisten prosessien kanssa. Koulutusmateriaalit eivät myöskään aina ole kohdistettu riittä-
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vän hyvin koulutettavalle ryhmälle. Esimerkit ja toimintatavat saattavat liittyä jonkin toi-

sen toimipisteen tai kokonaan toisen yrityksen prosesseihin ja käytännön toimintaan.  

 

Käyttöönottovaiheessa haasteen aiheuttaa, että käyttäjät saadaan omaksumaan tietoa ja 

rohkaistuman tiedon jakamiseen toistensa kanssa. Hiljainen tieto voidaan saada tehok-

kaimmin esille läheisen sosiaalisen vuorovaikutuksen avulla. Käyttäjiä saadaan aktivoitua 

epämuodollisten keskusteluiden ja aivoriihien avulla. Kun käyttöönoton jälkeen järjestel-

mää ollaan omaksumassa osaksi normaalia toimintaa, tulee perustaa yksi keskitetty paikka 

järjestelmään liittyvän tiedon hallintaan ja jakamiseen organisaatioon. Tämän pohjalle voi-

daan rakentaa organisaation muistia ja kehittää organisaation rakenteellista yhtenäisyyttä. 

(Pan et al. 2007, 415) 

 

Uuden järjestelmän käyttöönottoon vaikuttaa negatiivisesti käyttäjien puutteellinen strate-

ginen ymmärrys uuden järjestelmän käyttöönoton syistä (Ramburn et al. 2013, 5). Kun 

esimerkiksi vanhat järjestelmät kykenivät kaikkiin samoihin toimintoihin, mihin uuttakin 

toiminnanohjausjärjestelmää käytetään, on ymmärrettävää, että uuden järjestelmän käyt-

töönotto tuntuu vastahakoiselta. Ramburnin et al. (2013, 5–6) mukaan puutteet loppukäyt-

täjien tiedoissa liittyvät myös projektinhallintatietoon, sillä on hyvin tavanomaista, etteivät 

loppukäyttäjät esimerkiksi tiedä, miksi tai milloin uutta järjestelmää ollaan ottamassa käyt-

töön. Riittämätön johdon tuki vaikuttaa usein negatiivisesti loppukäyttäjien toimintaan. 

Käyttäjät eivät välttämättä ota uuden järjestelmän opettelua vakavasti alkuvaiheessa, vaan 

jäävät odottamaan ylimmän johdon tai keskijohdon kommunikointia uuden järjestelmän 

suunnittelusta, hyväksymisestä tai käyttöönotosta. 

 

Suraweera et al. (2008, 193) käsittelivät erityisesti tiedon luomiseen ja jakamiseen liittyviä 

haasteita. Tutkijoiden mukaan tiedon luomiseen liittyy lukuisia haasteita järjestelmäkehi-

tysprojekteissa. Mikäli asiakas ei osaa määritellä liiketoimintaprosessejaan selkeästi, ra-

kennetaan järjestelmästä helposti liian monimutkainen ja räätälöity, vaikka paremman 

osaamisen avulla liiketoimintaprosesseja ja järjestelmää olisi voitu sovittaa yhteen yksin-

kertaisemminkin. Käyttäjien vastustus oli yksi merkittävä haaste tiedon luomiselle. Tutki-

muksen perusteella selvisi, että tiedon luomista haittaavat myös tekninen jargon, juurtuneet 

tottumukset vanhoihin järjestelmiin, ainoastaan johdon näkökulman huomioiminen sekä 

muihin käyttötarkoituksiin tarkoitettujen dokumenttien hyödyntäminen prosessien määrit-
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telyyn. Tiedon jakamista organisaation sisällä taas hankaloittavat kielimuurit, riittämätön 

johdon tuki ja sitoutuminen sekä huonot toimittajasuhteet. Lisäksi huonot järjestelmän ar-

viointikriteerit, hierarkiaan perustuva osallistuvien käyttäjien valinta sekä toimittajan sisäi-

set organisaatio- ja yhteistyökumppanirakenteet haittaavat tiedon jakamista. 

 

Yleisesti ottaen voidaan todeta, että tietojohtamisen tutkimuksessa esiintyneet IT-

järjestelmäkehitysprojekteissa ilmenevät haasteet kattavat hyvin pitkälti samoja aihealuei-

ta, joita käsiteltiin luvussa 3.4, missä käsiteltiin yleisiä järjestelmäkehitysprojektien kriitti-

siä menestystekijöitä. Tietojohtamisen tutkimuksessa on havaittu hyvin käytännönläheisiä 

ongelmia tutkimuksen viedessä tarkastelua yleisiä järjestelmäkehitystä koskevaa tutkimus-

ta konkreettisemmalle tasolle. Edellä käsiteltyjä haasteita on tiivistetty kuvaan 5. Osa haas-

teista liittyy vahvasti tiettyyn tietoprosessiin, kun taas jotkut haasteet koskettavat useampia 

tietoprosesseja. Oppimisen rooli on tutkimuksissa vähäinen, mikä johtuu ensisijaisesti siitä, 

että tutkimukset keskittyvät yksittäiseen järjestelmäkehitysprojektiin, mutta oppimisessa 

korostuu aiemmissa kehitysprojekteissa opittujen asioiden hyödyntäminen. 

 

 

Kuva 5. Tietojohtamisen haasteita järjestelmäkehitysprojekteissa (mukaillen Chan et al. 

2009; Ramuburn et al. 2013; Pan et al. 2007; Parry & Graves 2008; Leknes & Munkvold 

2006; Suraweera et al. 2008) 
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4.4 Tietojohtamisen parhaat käytännöt 

Laajoja tutkimuksia tietojohtamisen käytäntöihin liittyen ei juuri ole tehty. Tutkimuksissa 

on viitattu yksittäisiin tai muutamiin toimenpiteisiin, mutta tällöinkin toimenpiteet edusta-

vat usein tutkijan subjektiivisia näkemyksiä tai yksittäisiä ajatuksia haastatteluin kerätystä 

aineistosta. Laajempaa tutkimusta erilaisten käytäntöjen toimivuudesta erilaisissa ympäris-

töissä tai tilanteissa ei ole tehty. Monet tieteellisetkin tutkimukset viittaavat ei-tieteellisiin 

julkaisuihin, joissa erilaisia tietojohtamisen käytäntöjä on esitetty. Osa tieteellisistä tutki-

muksista myös jatkojalostaa näitä esityksiä sovittaessaan niitä omiin viitekehyksiinsä ja 

malleihinsa. Seuraavassa esitellään lukuisia käytännön toimenpiteitä, joilla tietojohtamista 

voidaan edistää. On kuitenkin huomioitava, että nämä ovat suurelta osin ei-tieteellisiin 

julkaisuihin perustuvia näkemyksiä, eikä niiden pätevyyttä ole siten aina tieteellisesti to-

dennettu. Näiden asioiden havainnollistamisen kautta on kuitenkin mahdollista saada pa-

rempi ymmärrys siitä, minkälaisia käytännön toimenpiteitä ja työkaluja on mahdollista 

hyödyntää tietojohtamisen toteuttamisessa käytännön järjestelmäkehitystoiminnassa. 

 

Evans et al. (2014, 96) käsittelivät erilaisia tietojohtamisen käytännön toimia ja niiden to-

teuttamiseen hyödynnettäviä teknologisia työkaluja jakaen ne tietoprosesseittain. Osa käy-

tännöistä ja työkaluista liittyvät yhteen tietoprosessiin, kun taas osa useampaan tietoproses-

siin. Tiedon tunnistamiseen ja luomiseen soveltuvia käytäntöjä ovat esimerkiksi asiantunti-

jahaastattelut, havainnointi, tilannetapaamiset, strategisten dokumenttien arviointi, osaa-

mis- ja prosessikartoitus sekä aivoriihet. Teknologisia ratkaisuja tähän tarjoavat asiantun-

temuksen paikallistamisen mahdollistavat järjestelmät, työnkulkuun liittyvät teknologiat 

sekä ideahallintaohjelmistot. Käytännöistä tiedon kartoitus ja mallinnus sekä koerakenta-

minen liittyvät tiedon luomisen lisäksi tiedon tallentamiseen. Tiedon tallentamiseen liitty-

viä käytäntöjä ovat myös tiedon luokittelu, arkistointi sekä tiedonhakuun liittyvät asiat, 

kuten metadata, kodifiointi ja linkitys. Työkaluja tiedon tallentamiseen ovat sisällönhallin-

tajärjestelmät, kirjoittamisen tukityökalut, blogit ja wikit, sosiaalinen media, organisaation 

internetsivujen hyödyntäminen, tallenteiden hallinta sekä kilpailukyky- ja Business Intelli-

gence -järjestelmät. Suurin osa näistä teknologioista soveltuu myös tiedon jakamiseen. 

 

Tiedon jakamiseen, hyödyntämiseen ja oppimiseen soveltuvia käytäntöjä ovat käytäntöyh-

teisöt, tarinat ja narratiivit, työpajat ja pienryhmäohjaus, valmennus, mentorointi ja työn 
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ohella oppiminen. Tiedon jakamiseen ja hyödyntämiseen soveltuvat sosiaalisen verkoston 

analyysit, asiantuntijaprofilointi sekä joukkoistaminen. Teknologisista ratkaisuista näihin 

prosesseihin on hyötyä asiakashallinta-, toimitusketjunhallinta-, asiantuntemuksenhallinta-

järjestelmistä sekä päätöksenteon tukijärjestelmistä. Tiedon hyödyntämistä tukee erityisesti 

tiedon hakemista tukevat teknologiat sekä ongelmatapausten selvittämistä tukevat järjes-

telmät ja muut tukipalvelut, joita voidaan hyödyntää myös oppimisen tukemiseen niiden 

mahdollistaessa erinäisten tapausten tietojen keräämisen. Kommunikointi- ja yhteistyötyö-

kaluista on hyötyä tiedon jakamisessa, hyödyntämisessä ja oppimisessa. (Evans et al. 2014, 

96) Organisaatiot tarvitsevat erityisesti selkeästi strukturoituja ryhmiä tiedon ja parhaiden 

käytäntöjen jakamiseksi (Parry & Graves 2008, 437). Ryhmän jäsenten välisten tietojen 

sopiva tasapaino on tällöin tärkeää tiedon jakamisen kannalta (Davenport et al. 1997). 

 

Oppimista ja kehittämistä tukevia käytäntöjä ovat opittujen asioiden dokumentointi, toi-

minnan tarkastelu jälkikäteen, sähköiset oppimisympäristöt, työajan allokointi innovoin-

tiin, parhaiden käytäntöjen jakaminen sekä vertaisarviointi. Analytiikalla, tiedon visu-

alisoinnilla, mittareilla, raportoinnilla sekä tietotarpeiden analysoinnilla voidaan edistää 

erityisesti oppimisprosessia. Oppimista ja toiminnan kehittämistä tukevia teknologioita 

ovat oppimisenhallintajärjestelmät sekä työn mallintamiseen soveltuvat teknologiat. (Evans 

et al. 2014, 96) Seuraavan sivun kuvassa 6 on esitetty Evansin et al. (2014) näkemys tieto-

johtamisen käytännöistä ja teknologioista tietoprosesseittain. 

 

Dalkir (2005, 218) tarkasteli erilaisia tietojohtamisen tekniikoita ja työkaluja käsitellessään 

niitä tietoprosesseittain. Suurin osa esitetyistä toimista ja tekniikoista on samoja, joita esi-

tettiin edellä, mutta muutamia uusiakin asioita on löydettävissä. Tiedon jakamisen kohdalla 

Dalkir erittelee erilaisia kommunikointi- ja yhteistyötyökaluja, joita ovat muun muassa 

reaaliaikaiset viestintäpalvelut, keskustelufoorumit, ryhmän tehtävien suorittamista tukevat 

työkalut, videokonferenssit ja sähköiset keskusteluhuoneet. Sen sijaan verkostoituminen 

tapahtuu perinteisten intranetin, extranetin ja portaalien lisäksi hyödyntämällä järjestelmiä, 

jotka kokoavat ja hallinnoivat tietovarantoja. Tietoa voidaan hankkia ja hyödyntää myös 

hyödyntämällä suosittelujärjestelmiä, asioiden tieteelliseen luokitteluun soveltuvia järjes-

telmiä tai älykkäitä agentteja, jotka keräävät informaatiota ympäristöstään ja toimivat sen 

mukaan, minkä lisäksi ne pystyvät oppimaan aiemman tiedon perusteella. 
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Kuva 6. Tietojohtamisen käytäntöjä ja teknologioita tietoprosesseittain esitettynä (mukail-

len Evans et al. 2014, 96) 

 

Pan et al. (2007, 416–417) tarkastelevat tietojohtamisen käytäntöjä järjestelmäkehityspro-

jektin eri vaiheissa esittäen eri vaiheisiin soveltuvia käytäntöjä. Projektin alkuvaiheessa 

keskeisiä toimintoja ovat tiiminrakennusharjoitukset ja muut keinot henkilöiden keskinäi-

seen tutustuttamiseen. Suunnitteluvaiheessa on keskeistä luoda suhteita laajemmin myös 

muihin projektiin liittyviin henkilöihin sekä muodollisesti että epämuodollisesti. On tunnis-

tettava eri prosessien omistajat listaten avainhenkilöt, kartoitettava prosessit sekä tarkastel-

tava, minkälaista tietoa eri osapuolilla on. Järjestelmän käyttöönottovaiheessa on luotava 

suhteita käyttäjäryhmiin luoden osallistavia käyttäjäyhteisöjä. Käyttöönottovaiheen jälkeen 

on pyrittävä yhdistämään käyttäjäryhmiä ja kannustettava yhdessä tapahtuvaan jatkuvaan 

oppimiseen. Yritykseen voidaan perustaa myös tietokeskus, joka vastaa järjestelmään liit-

tyvän tiedon kodifioimisesta sekä edesauttaa tiedon ja kokemusten jakamista. 
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4.5 Tutkimuksen teoreettinen viitekehys 

Tämän tutkimuksen lähtökohtana käytetään kuvassa 7 esitettyä viitekehystä. Kyseinen 

malli perustuu alan tutkimukseen sen kootessa näkemyksiä aiemmista tutkimuksista ja 

muusta kirjallisuudesta. 

 

 

Kuva 7. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys (Jayawickrama et al. 2013; Esteves et al. 

2003; Evans et al. 2014; Sedera et al. 2004; Leyh & Crenze 2012) 

 

Viitekehys lähtee liikkeelle siitä, että järjestelmäkehitysprojekteissa on erilaisia haasteita, 

jotka tietojohtamisessa on huomioitava. Kun näihin haasteisiin lähdetään reagoimaan tieto-

johtamisen toimenpitein, on otettava huomioon kolme keskeistä näkökulmaa. Ensinnäkin 

IT-järjestelmäkehitysprojekteissa on huomioitava, minkälaista tietoa järjestelmäkehityk-
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sessä tarvitaan. Projektin onnistumisen kannalta keskeisiä tietotyyppejä ovat tekninen tieto, 

liiketoimintatieto, organisaatiotieto sekä projektinhallintaan liittyvä tieto. Toiseksi on tär-

keää arvioida, mitä asioita kehitysprojektissa on huomioitava ja mihin huomio tulee keskit-

tää. Kirjallisuuden keskeiset kriittiset menetystekijät on jaettu viiteen ryhmään. Kolman-

neksi tietojohtamisen toteuttamisessa on myös otettava huomioon, miten tieto prosessoi-

daan ja käsitellään kehitysprojekteissa. Tietoa on pystyttävä luomaan, tallentamaan, jaka-

maan ja hyödyntämään, minkä lisäksi toiminnan kehittymisen kannalta oppimisella on 

keskeinen rooli. 

 

Kun edellä mainitut näkökulmat huomioidaan, on organisaatiolla hyvät mahdollisuudet 

onnistua tietojohtamisen käytäntöjen toteuttamisessa järjestelmäkehitystoiminnan kehittä-

miseksi. Kun oikeanlaisten käytäntöjen toteuttaminen onnistuu ja on tehokasta, on tällä 

positiivinen vaikutus kehitysprojektien onnistumiseen. Koko tutkimuksen tausta-

ajatuksena on tarkastella tietojohtamisen toteuttamista järjestelmäkehitysprojektien eri vai-

heissa. Eri vaiheilla on erilaisia tavoitteita, niihin osallistuu erilaisia osallistujaryhmiä ja 

tarpeet tietojohtamisen käytäntöjen toteuttamiselle ovat erilaista kehitysprojektien eri vai-

heissa. Vaiheiden syvällisempi arviointi tuo konkreettisen näkökulman sille, mitä käytän-

nön asioita kehitysprojekteissa tulisi kussakin vaiheessa tehdä.  

 

Tässä tutkimuksessa lähdetään liikkeelle kartoittaen erilaisia järjestelmäkehitysprojekteissa 

ilmeneviä haasteita ja arvioimalla, kuinka kyseiset haasteet liittyvät tietojohtamiseen. Tä-

män jälkeen pohditaan, miten tietotyypit ja tietoprosessit näkyvät eri haasteissa. Tämän 

pohjalta lähdetään etsimään keinoja näiden haasteiden ratkaisemiseen pohtien myös, miten 

näitä haasteita voitaisiin ennaltaehkäistä. Käytännöistä ja niiden toteuttamisesta pyritään 

löytämään käytännönläheisiä näkökulmia, jotta tutkimustuloksista on mahdollisimman 

paljon hyötyä järjestelmäkehitystoiminnan kehittämiseen käytännön tasolla. Tämän jälkeen 

tutkimuksessa pyritään selvittämään, onko olemassa olevien järjestelmien ja uusien järjes-

telmien kehittämisessä eroja ja tulisiko tietojohtamista toteuttaa eri tavoin näissä erityyppi-

sissä järjestelmäkehitysprojekteissa. Tämän jälkeen arvioidaan sitä, miten erilaiset haasteet 

ja käytännöt liittyvät järjestelmäkehitysprojektien eri vaiheisiin, minkä pohjalta ymmärre-

tään, miten tietojohtamista tulisi toteuttaa projektien eri vaiheissa. Lopuksi vielä tarkastel-

laan, mitkä ovat järjestelmäkehitysprojektien kriittisiä menestystekijöitä. 
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5 TUTKIMUSMENETELMÄT 

5.1 Tutkimusstrategia 

Tutkimusstrategialla tarkoitetaan periaatteellisia valintoja, joiden mukaan tutkimus toteute-

taan. Se on menetelmällisten ratkaisujen kokonaisuus, joka ohjaa tutkimusmenetelmien 

valintaa ja käyttöä sekä teorian että käytännön tasolla. (Jyväskylän yliopisto 2014) Tämä 

tutkimus on laadullinen, empiirinen tutkimus ja se toteutetaan tapaustutkimuksena tutki-

muksen kohteen ollessa logistiikkapalveluyritys ja sen kumppaniyritykset. Tutkimusstrate-

gian valinnat on esitetty kuvassa 8. 

 

 

Kuva 8. Tutkimusstrategian valinta (mukaillen Jyväskylän yliopisto 2014) 

 

Laadullinen tutkimus 

Tämä tutkimus on toteutettu laadullisena eli kvalitatiivisena tutkimuksena. Tietojohtamisen 

haasteita tai parhaita käytäntöjä on hankalaa määritellä etukäteen, joten määrällisten tutki-

musmenetelmien käyttö olisi tässä tapauksessa hankalaa. Tutkimuksen tavoitteena on käsi-

tellä aihetta kokonaisvaltaisesti ja syvällisesti, mikä on yksi laadullisen tutkimuksen omi-
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naispiirteistä (Hirsjärvi et al. 2007, 161). Tutkimuksen tavoitteena on pyrkiä löytämään 

asioita käytännön yritysmaailmasta ja yhdistää näitä kirjallisuuden esittämiin näkökulmiin. 

Hirsjärven et al. (2007) mukaan lähtökohtana kvalitatiiviselle tutkimukselle on todellisen 

elämän kuvaaminen. Tähän sisältyy ajatus, että todellisuus on moninainen, mutta sitä ei voi 

pilkkoa mielivaltaisesti osiin. Erilaiset tapahtumat muokkaavat samanaikaisesti toisiaan ja 

tapahtumille on löydettävissä monenlaisia suhteita. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa on pi-

kemminkin tarkoitus löytää tai paljastaa tosiasioita kuin todentaa jo olemassa olevia väit-

tämiä. (Hirsjärvi et al. 2007, 157, 160) Laadullisessa tutkimuksessa tutkija voi tehdä valin-

toja melko vapaasti, käyttää mielikuvitustaan ja tarkastella asioita myös subjektiivisesti. 

(Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006). Objektiivisuutta ei voi saavuttaa sen perintei-

sessä mielessä, sillä tutkija ja jo aiemmin tiedetyt asiat kietoutuvat saumattomasti toisiinsa. 

Laadullisessa tutkimuksessa myös tutkimussuunnitelma muotoutuu tutkimuksen edetessä. 

Tutkimus toteutetaan joustavasti ja suunnitelmia muutetaan olosuhteiden mukaisesti. (Hirs-

järvi et al. 2007, 157, 160) 

 

Tutkimusaihe on tyypiltään sellainen, että sen kattavaan tutkimiseen vaaditaan ihmistä 

tiedon keruun instrumenttina ja tarkoituksena on pyrkiä paljastamaan odottamattomia seik-

koja. Nämä ovat Hirsjärven et al. (2007) mukaan kvalitatiivisen tutkimuksen tyypillisiä 

piirteitä. Heidän mukaansa laadullinen tutkimus myös käyttää laadullisia metodeja aineis-

ton hankinnassa, jolloin tutkittavien näkökulmat pääsevät esille. Laadullisen tutkimuksen 

ominaispiirteitä ovat myös tutkittavan kohdejoukon tarkoituksenmukainen valinta sekä 

tapauksien käsittely ja aineiston tulkinta ainutlaatuisina tapauksina. (Hirsjärvi et al. 2007, 

157, 160) Laadullisessa tutkimuksessa on usein kohteena pieni joukko tapauksia, joita tut-

kitaan ja analysoidaan perusteellisesti. Tutkimuksen tyylilaji ja tulosten esitystapa ovat 

usein kevyitä. Tulosten raportointiin ei ole tiukkaa formaattia, esittäminen voi olla kerron-

nallista ja luovatkin ratkaisut ovat mahdollisia. (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006) 

 

Teorian rooli tutkimuksessa 

Yleisesti ottaen tutkimuksissa on tärkeää määritellä, minkälainen asema teorialla on tutki-

muksessa. Vaihtoehtoina on teorialähtöinen, teoriasidonnainen ja aineistolähtöinen tutki-

mus (Eskola 2001, 135–140). Teorialähtöisestä tutkimuksesta puhutaan silloin, kun tutki-

mus perustuu olemassa olevaan teoriaan tai malliin. Tarkoituksena on usein tämän mallin 
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tai teorian testaaminen jossakin uudessa yhteydessä. Lähestymistavasta voidaan käyttää 

nimitystä deduktiivinen tutkimus sen tarkentaessa tarkastelua yleisestä yksittäiseen. (Tuo-

mi & Sarajärvi 2009, 98) Aineistolähtöisessä tutkimuksessa pääpaino on aineistossa, mikä 

tarkoittaa, että teoria rakennetaan aineisto lähtökohtana. Tätä lähestymistapaa voidaan kut-

sua induktiiviseksi, mikä tarkoittaa etenemistä yksittäisistä havainnoista kohti yleisempiä 

väitteitä. (Eskola & Suoranta 1998, 83) Aineistolähtöisyys vaatii tutkijalta itsekuria pysy-

tellä aineistossa, ennakkokäsitysten ja teorioiden poissulkemisessa sekä systemaattisuudes-

sa. Vaikka aineistolähtöinen analyysi saattaa vaikuttaa sattumanvaraiselta ja intuitiiviselta, 

on tutkijan kuitenkin reflektoitava tekojaan, arvioitava tutkimuksen luotettavuutta ja päte-

vyyttä siten, että lukijalle annetaan tietoa tutkimuksen taustoista sekä tutkimusprosessissa 

tehdyistä valinnoista. (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006) 

 

Teoria- ja aineistolähtöisen tutkimuksen välimaastossa on teoriasidonnainen tutkimus, jota 

voidaan kutsua myös abduktiiviseksi päättelyksi. Tässä lähestymistavassa aineiston ana-

lyysi ei suoraan perustu teoriaan, mutta liitokset ovat havaittavissa. Aineistosta löydetyille 

asioille etsitään selityksiä tulkintojen tueksi. (Eskola 2001; Tuomi & Sarajärvi 2009, 97) 

Tämä tutkimus on tyypiltään teoriasidonnainen eli abduktiivinen tutkimus, sillä tutkimuk-

sessa ei varsinaisesti mennä teoria eikä aineisto edellä. Aiemman tutkimuksen perusteella 

oli luotu teoreettinen viitekehys, mutta kyseinen viitekehys ei ohjannut vahvasti tutkimuk-

sen etenemistä. Viitekehyksen tarkoituksena oli pikemminkin, että tutkimuksen kohdetta 

tulee tarkasteltua mahdollisimman monesta eri näkökulmasta ja että havaitut asiat saatai-

siin liitettyä osaksi aiempaa tutkimusta. Grönforsin (1982) mukaan uudet tieteelliset löydöt 

ovat mahdollisia vain silloin, kun havaintojen teko perustuu johonkin johtavaan ajatukseen. 

Aineiston tarkastelua ohjaavat usein tutkijat ennakkokäsitykset tai perehtyneisyys aihetta 

käsittelevään kirjallisuuteen. Johtava ajatus voi olla epämääräinen intuitiivinen käsitys tai 

pitkälle viety hypoteesi, jonka avulla havainnot voidaan yhdistää tärkeiksi koettuihin seik-

koihin. (Grönfors 1982, 33–37) Tässä tutkimuksessa lähtökohtana on jonkinlainen käsitys 

siitä, minkälaisia haasteita ja toimintatapoja järjestelmäkehityksen tietojohtamisessa on, 

mutta tutkimuksen keskeisimpänä tavoitteena on tunnistaa, minkälaisia asioita yrityksissä 

on käytäntöjen kautta havaittu. 

 

 

 



46 

Tapaustutkimus 

Tämä tutkimus toteutetaan tapaustutkimuksena, sillä tutkimuksessa keskitytään tarkastele-

maan tietojohtamista eräässä logistiikkapalveluyrityksessä ja sen kumppaniyrityksissä. 

Motivaationa tutkimukselle on kehittää toimintaa tässä tapaustutkimusyrityksessä. Tutki-

mustuloksia voivat kuitenkin hyödyntää monilta osin myös muut yritykset omassa järjes-

telmäkehityksessään niin logistiikka-alalla kuin muillakin toimialoilla. Jyväskylän Yliopis-

ton (2014) mukaan tapaustutkimuksessa pyritään tuottamaan yksityiskohtaista ja intensii-

vistä tietoa valitusta tapauksesta. Se ei pyri laajaan yleistettävyyteen, mutta se pyrkii ym-

märtämään ja tulkitsemaan syvällisesti yksittäisiä tapauksia niiden erityisessä kontekstissa 

hakien tietoa ilmiöön liittyvän toiminnan dynamiikasta, mekanismeista, prosesseista sekä 

sisäisistä lainalaisuuksista. Tavoitteena on, että tutkimustuloksissa voidaan osoittaa olevan 

laajempaa sosiokulttuurista merkitystä ja sitä kautta jonkintasoista yleistettävyyttä tai siir-

rettävyyttä. (Jyväskylän yliopisto 2014) Tapaustutkimuksessa ei pyritä yleiseen tietoon, 

vaan tavoitteena on laaja-alainen, monipuolinen, yksityiskohtainen sekä sisällöllisesti rikas 

tieto tutkimuskohteesta (Saukkonen 2005). Tulosten merkitystä ja oikeellisuutta voidaan 

vahvistaa esittämällä perusteellinen kuvaus aineistosta ja sen analyysista (Saaranen-

Kauppinen & Puusniekka 2006). 

 

Tapaustutkimus on ratkaisu moniin muiden tutkimusasetelmien sisältämiin ongelmiin, joita 

se pyrkii ratkaisemaan tuottaen laajaa, monipuolista ja syvää tietoa tutkimuskohteestaan 

(Saukkonen 2005). Tapaustutkimuksessa tapauksia tutkitaan, kuvataan ja selitetään pääasi-

assa miten- ja miksi-kysymysten avulla (Yin 2009, 6). Tapaustutkimus voi toimia monissa 

eri tarkoituksissa; sen kohteena voi olla tapaus tai joukko tapauksia ja se voi kohdistua 

erilaisiin tarkasteluyksiköihin (Saukkonen 2005). Tässä tutkimuksessa sen tarkoituksena 

on kartoittaa uutta tietoa tutkimuskohteesta. Tutkimus kohdistuu joukkoon tapauksia ja 

tarkastelun kohteena ovat kohdeorganisaatio ja erityisesti sen tiedon jakamisen prosessit.  

5.2 Tutkimusmenetelmä 

Tutkimusmenetelmiä ovat niin aineistonkeruumenetelmät kuin analyysimenetelmätkin. 

Menetelmävalinnat tulee tehdä tutkimusongelman pohjalta, joten menetelmiä harkittaessa 
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on pohdittava, millaista tietoa tarvitaan ja millä keinoin sitä voi parhaiten tavoittaa. (Saara-

nen-Kauppinen & Puusniekka 2006) 

 

Aineistonkeruumenetelmä 

Empiiristä aineistoa voidaan kerätä monilla eri tavoin. Anttilan (2005) mukaan mahdollisia 

laadullisia aineistonkeruumenetelmiä ovat haastattelu, havainnointi, kirjoitetut tekstit sekä 

erilaiset valmiit teksti- tai kuva-aineistot. Perinteisiä määrällisiä menetelmiä ovat näiden 

lisäksi kyselyt, valmiit tilastot sekä erilaiset laboratorio- tai koetilanteissa saadut aineistot. 

(Anttila 2005, 178) Aineistoa voidaan kerätä myös seurannalla tai tarkastelemalla kohde-

joukon kertomuksia (Jyväskylän yliopisto 2014). Tämän tutkimuksen ongelman selvittämi-

seen soveltuu parhaiten haastattelut ja kyselyt. Kyselyn avulla ei kuitenkaan voida olettaa 

saatavan riittävän monipuolista ja totuudenmukaista näkemystä aiheesta, sillä aihepiiri on 

hyvin monisäikeinen, asiat voidaan ymmärtää monilla tavoin ja mahdollisia vastausvaihto-

ehtoja on hankalaa haarukoida etukäteen. Tässä tutkimuksessa aineistonkeruumenetelmäk-

si valittiin haastattelut, millä pystytään parhaiten vastaamaan edellä mainittuihin haastei-

siin. Aineistonkeruumenetelmän valinta on esitetty kuvassa 9. 

 

 

 

Kuva 9. Aineistonkeruumenetelmän valinta (mukaillen Jyväskylän yliopisto 2014) 
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Hirsjärven et al. (2007, 200–203) mukaan haastattelun etuna tutkimusmenetelmänä on, että 

haastattelun etenemistä voidaan säädellä, jolloin esimerkiksi aiheiden järjestystä on mah-

dollista säätää tilanteen edellyttämällä tavalla, tarkentavia kysymyksiä voidaan esittää ja 

esimerkiksi haastateltavan erityistä osaamisaluetta voidaan käsitellä syvällisemmin. Näin 

ihmiselle voidaan antaa mahdollisuuksia tuoda asioita esille vapaammin, jolloin haastatel-

tava voi kertoa aiheesta moninaisemmin, mitä tutkija pystyy ennakoimaan. Haastatteluiden 

käyttö on erityisen perusteltua silloin, kun aihe tuottaa moninaisia vastauksia eri suuntiin.  

 

Monet haastatteluiden hyvinä puolina pidetyt seikat aiheuttavat myös haasteita. Haastatte-

lut vievät aikaa, eikä lyhyisiin, alle puolen tunnin haastatteluihin kannata usein edes ryh-

tyä, vaan näin yksinkertaisen ongelman ratkaisemiseen voidaan käyttää esimerkiksi kysely-

lomakkeita. Haastatteluihin liittyy helposti myös erilaisia virhelähteitä, jotka voivat aiheu-

tua haastattelijasta, haastateltavasta tai haastattelutilanteesta. Haastatteluaineistot ovat osal-

taan kontekstisidonnaisia, sillä haastattelutilanne vaikuttaa helposti vastauksiin. Tämän voi 

kuitenkin ottaa huomioon tuloksia tulkittaessa. Haastatteluiden luotettavuutta heikentää 

myös haastateltavien taipumus antaa sosiaalisesti suotavia vastauksia haastattelutilanteen 

vuoksi. (Hirsjärvi et al. 2007, 201) 

 

Tämän tutkimuksen haastattelut olivat tyypiltään puolistrukturoituja eli teemahaastattelui-

ta, jolloin teemat perustuivat tutkimuksen viitekehykseen eli ilmiöstä jo tiedettyihin asioi-

hin. Avoimuudesta riippuen haastattelu voi sallia avoimesti kokemusperäisiä havaintoja tai 

rajoittua tiukasti etukäteen tiedettyihin kysymyksiin (Tuomi & Sarajärvi 2009, 75). Tässä 

tutkimuksessa pyrittiin antamaan tilaa haastateltavien kokemuksille, jotta erilaisia hyväksi 

todettuja käytäntöjä, ratkaisumalleja ja haasteita saataisiin tuotua mahdollisimman katta-

vasti esille sekä ne olisi helppoa yhdistää erilaisiin konteksteihin ja käytännön tilanteisiin. 

Puolistrukturoidut haastattelut valittiin siksi, että täysin strukturoidut haastattelut eivät olisi 

jättäneet riittävästi tilaa keskustelulle erilaisiin käytännön havaintoihin liittyen. Täysin 

strukturoimattomat haastattelut olisivat olleet aihepiirin kannalta hieman haasteellisia, sillä 

aihepiiriä voi käsitellä monella eri tasolla ja erilaisista näkökulmista, jolloin haastattelun 

ohjailu aineiston yhdenmukaisuuden kannalta olisi ollut haasteellista, jotta aineiston perus-

teella olisi mahdollista luoda yhtenäinen näkemys. Teemahaastattelun hyvänä puolena on, 

että teemat ohjaavat keskustelua ja kiinnittävät huomion tutkimuksen kannalta keskeisiin 

asioihin menetelmän rajoittamatta osallistujien tulkintaa, minkä lisäksi se mahdollistaa 
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vuorovaikutuksen sekä teemalle annettavien näkemysten huomioimisen (Hirsjärvi & Hur-

me 1993, 44–45). 

 

Analyysimenetelmä 

Analyysin tavoitteena on saada ymmärrystä kirjavasta ja runsaasta tekstimassasta – kiteyt-

tää haastattelujen sisältöjä ja tarkastella tutkimusongelmien kannalta keskeisten seikkojen 

esiintymistä ja ilmentymistä teksteissä. Analyysin avulla tutkija lisää aineiston informaa-

tioarvoa; hän tiivistää ja tulkitsee aineistoa sekä käy vuoropuhelua teorian, empirian ja 

oman ajattelunsa kanssa. (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006) 

 

Kaikki tämän tutkimuksen haastattelut äänitettiin ja analyysin ensimmäisenä vaiheena nä-

mä äänitteet litteroitiin eli kirjoitettiin puhtaaksi. Litterointi tehtiin kevyesti, sillä kielen-

käyttö ei ollut tutkimuksessa tärkeässä roolissa, vaan tutkimuksessa keskityttiin asiasisäl-

töön ja haastateltavien esiin nostamiin asioihin. Kaikki haastatteluissa puhutut asiat kirjoi-

tettiin kuitenkin auki. Haastattelut purettiin auki korkeintaan kahden virkkeen jaksoissa ja 

lopuksi äänite kuunneltiin kertaalleen kokonaan läpi litteroinnin tarkastamiseksi. 

 

Kun haastattelut oli litteroitu, tekstiin lisättiin tunnisteet. Tunnisteet jäsensivät tekstiä vas-

taajan ja haastattelukysymyksen mukaan. Aineistoa analysoitiin kokoamalla eri haastatel-

tavien vastaukset kysymyksittäin ja vastaajaryhmittäin. Seuraavaksi vastauksia koodattiin 

värjäämällä samankaltaisia asioita samalla värillä koodausyksiköiden vaihdellessa yhdestä 

sanasta muutamaan virkkeeseen. Tämän avulla saatiin selkeytettyä aineiston sisältöä ja 

tarkennettua, mitä aiheeseen liittyvää asiasisältöä tekstissä on. Koodausta hyödynnettiin 

tekstin teemoittelussa, mikä auttoi tekstin jäsentämistä. Tämän pohjalta siirryttiin varsinai-

seen analyysiin, tekstin tiivistämiseen ja tulkintaan. Vastauksissa esiintyneitä asioita läh-

dettiin kirjoittamaan auki aloittaen useimmin esiin nousseista asioista kohti yksittäisten 

vastaajien esiintuomia asioita. Analyysia tehtäessä tehtiin osittaista kvantifiointia laskien, 

kuinka usein tietyt asiat nousevat esille. Tätä kuitenkin hyödynnettiin vain analyysin apu-

na, eikä näitä esitetä tuloksina tutkimusraportissa. Analyysi tehtiin aineistolähtöisesti, eli 

ensin tarkasteltiin aineistoa ja tämän jälkeen aineistosta havaittuja asioita pyrittiin yhdistä-

mään teoriaan. 
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5.3 Aineisto 

Empiirinen aineisto koostui järjestelmäkehitysprojekteissa mukana olleiden alan ammatti-

laisten haastatteluista. Tutkimuksessa pidettiin 10 haastattelua. Aineistoa voidaan ajatella 

olevan riittävästi siinä vaiheessa, kun uusi aineisto ei enää tuo tutkimusongelman kannalta 

uutta tietoa eli aineisto alkaa toistaa itseään (Eskola & Suoranta 1998, 62–63). Tämän tut-

kimuksen otannalla ei täysin saavuteta saturaatiota aineiston pitäessä sisällään monia eri 

sidosryhmiä. Tutkimusongelman kannalta koettiin mielekkäämmäksi kerätä tietoa katta-

vasti eri sidosryhmiltä kuin keskittyä jonkun tietyn osapuolen näkökulmiin. Näin tutkimus-

tuloksista saatiin kattavampia niiden tarkastellessa aihetta eri näkökulmista. Haastattelut 

kestivät keskimäärin 70 minuuttia kestojen vaihdellessa 50 minuutista 82 minuuttiin.  

Kaikki haastattelut olivat yksilöhaastatteluita ja toteutettiin siten, että haastatteluihin osal-

listuivat vain haastattelija ja haastateltava. Haastattelut pidettiin kahden kuukauden sisällä 

toisistaan. Kaikki haastateltavat olivat jollakin tasolla tuttuja haastattelijalle. Jotkut haasta-

teltavat olivat haastattelijan läheisiä kollegoja, toisten kanssa oli työskennelty joskus ai-

emmin ja joidenkin kanssa oltiin entuudestaan oltu melko vähäisessä kontaktissa. 

 

Koska tietojohtamisesta järjestelmäkehitysprojekteissa haluttiin monipuolinen näkemys, 

haastateltiin tutkimuksessa eri sidosryhmien edustamia henkilöitä, jotka ovat olleet mukana 

kehitysprojekteissa. Tutkimuksessa haastateltiin seuraavia neljää ryhmää: 1) logistiikka-

asiantuntijat, 2) järjestelmäasiantuntijat, 3) asiakasyrityksen kehitystiimin jäsenet sekä 4) 

järjestelmien operatiiviset käyttäjät. Logistiikka-asiantuntijoille ja järjestelmäasiantuntijoil-

le annettiin hieman suurempi painoarvo heidän roolin keskeisyyden vuoksi tämän tutki-

musprojektin kontekstissa. Näille ryhmille järjestettiin kummallekin kolme haastattelua, 

kun taas asiakasyrityksen edustajille ja operatiivisille käyttäjille järjestettiin molemmille 

kaksi haastattelua. Aineistoon haluttiin eri ryhmien jäseniä myös samoista kehitysprojek-

teista, minkä pohjalta voidaan analysoida, minkälaisia eroja eri ryhmien näkemyksissä on 

saman kehitysprojektin sisällä. Samoihin kehitysprojekteihin osallistuvien henkilöiden 

haastattelut pyrittiin pitämään ajallisesti mahdollisimman lähellä toisiaan, jotta eri sidos-

ryhmien vastausten vertailu olisi validia. 

 

Haastatteluihin osallistuneet henkilöt työskentelivät haastatteluhetkellä pk-yrityksissä, jois-

ta selvästi suurin osa oli 500–1000 työntekijän keskisuuria yrityksiä. Haastateltavilla oli 
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kokemustaustaa hyvin erilaisista organisaatioista yritysten kattaessa niin pieniä kuin suu-

riakin yrityksiä. Haastateltavilla oli yhteensä kokemusta selvästi yli sadasta järjestelmäke-

hitysprojektista. Haastateltavat pyrittiin valitsemaan siten, että heillä olisi mahdollisimman 

paljon kokemusta erilaisista järjestelmäkehitysprojekteista, mutta toisaalta aineistoon ha-

luttiin mukaan myös vähäisemmän kokemuksen omaavia henkilöitä, sillä he toivat osaltaan 

erilaista näkemystä aihepiirin tarkasteluun. Taulukossa 1 on esitetty haastatteluun osallis-

tuneiden henkilöiden edustama osapuoli, rooli IT-projekteissa, kokemus työvuosina sekä 

heidän osallistumien uusien järjestelmien käyttöönottoprojektien ja nykyisten järjestelmien 

jatkokehitysprojektien lukumäärä.  

 

Taulukko 1. Haastateltavien tausta IT-järjestelmäkehitysprojekteissa 

 

 



52 

5.4 Toteutus 

Haastattelut järjestettiin osittain kasvotusten, osittain keskustellen Skype for Business -

sovelluksella. Haastattelutavalla ei koettu olevan vaikutusta haastateltavien vastauksiin. 

Liitteessä 1 esitetty haastattelurunko lähetettiin haastateltaville ennen haastattelua. Haastat-

telurungon tehtävänä on edesauttaa haastattelun kulkua sekä varmistaa, että kaikki kysy-

mykset tulevat läpikäytyä (Koskinen et al. 2005, 108). Haastattelurunko sisälsi lyhyen yh-

teenvedon tietojohtamisesta, minkä pohjalta haastateltavat pystyivät ymmärtämään tieto-

johtamisen pääpiirteet.  Haastatteluiden aluksi haastateltaville kerrottiin lyhyesti, mitä tie-

tojohtamisella tarkoitetaan. Tämän jälkeen haastateltaville esitettiin haastattelurungon mu-

kaisesti, minkälaisia tietoprosesseja, tiedon muotoja ja järjestelmäkehityksen vaiheita sekä 

järjestelmäkehityksen kriittisiä menestystekijöitä tutkimuksen viitekehys sisältää.  

 

Varsinaisessa haastatteluvaiheessa ensin haastateltavilta tiedusteltiin tietojohtamisen haas-

teista, jolloin pyrittiin myös parantamaan ymmärrystä, minkälaista tietoa ja tietoprosesseja 

haasteisiin liittyy. Tämän jälkeen tiedusteltiin toimenpiteitä haasteiden ratkaisuun, ensin 

edellä mainittujen haasteiden kannalta, myöhemmin yleisesti. Toimenpiteistä pyrittiin 

saamaan mahdollisimman konkreettinen kuva käytännön esimerkkien kautta. Tämän jäl-

keen selvitettiin, miten uusien järjestelmien kehittäminen poikkeaa olemassa olevien järjes-

telmien kehittämisestä. Seuraavaksi edellä mainittuja haasteita ja parhaita käytäntöjä pyrit-

tiin tarkastelemaan järjestelmäkehitysprojektin eri vaiheissa. Haastattelun lopussa haasta-

teltavilta tiedusteltiin heidän mielipiteitään IT-järjestelmäkehityksen kriittisistä menestys-

tekijöistä, missä yhteydessä haastateltaville esitettiin kirjallisuuden näkemys aiheesta. 

Haastattelut etenivät haastattelurungon mukaisesti, joskin haastatteluiden aikana esitettiin 

monia tarkentavia kysymyksiä. Liitteessä 2 on havainnollistettu, miten tutkimuskysymyk-

set, haastattelukysymykset ja analyysikysymykset ovat linjassa keskenään. 

5.5 Tutkimuksen luotettavuuden ja pätevyyden arviointi 

Validiteetti 

Validiteetissa on kyse tutkimuksen pätevyydestä eli siitä, onko tutkimus tehty perusteelli-

sesti sekä ovatko saadut tulokset ja tehdyt päätelmät oikeita (Saaranen-Kauppinen ja Puus-
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niekka 2006). Validiteetti tarkoittaa aineistosta tehtyjen johtopäätösten luotettavuutta, eli 

että tutkimuksessa tutkitaan sitä, mitä on tarkoitus tutkia. Validius jaetaan sisäiseen ja ul-

koiseen luotettavuuteen. Sisäisellä validiudella viitataan tutkimusprosessin toteutuksen 

systemaattiseen luottavuuteen, kun taas ulkoisella validiudella viitataan tutkimustulosten 

yleistettävyyteen annetussa kontekstissa. (Saukkonen 2005) 

 

Tutkimuksen sisäinen validius voidaan nähdä hyvänä, sillä aihetta käsittelevä kirjallisuus 

ei tarkastele aihetta kovinkaan teorialähtöisesti, vaikka tutkimus monilta osin keskittyykin 

tarkastelemaan aihepiiriä yleisellä tasolla välillä melko vähäisin liitoksin käytännöntoimin-

taan. Sisäisen validiuden tyypillisenä ongelmana on tutkimuksen teoreettisen käsitteistön ja 

operationaalisen käsitteistön välinen suuri välimatka (Saukkonen 2005). Tutkimuksen teo-

reettisen näkökulman toteutuksessa on pyritty tarkastelemaan aihetta mahdollisimman käy-

tännönläheisestä näkökulmasta, eikä aihetta käsittelevän kirjallisuuden ja operatiivisen 

käsitteistön välillä nähdä olevan suurta välimatkaa. Yleisesti ottaen aihetta käsittelevä tut-

kimus on melko helposti ymmärrettävää, eikä se sisällä esimerkiksi suuria määriä moni-

mutkaisia käsitteitä. Aineiston keräämisessä tapahtuva kysymysten väärinymmärrys on 

yksi selkeä ja perinteinen validiutta heikentävä tekijä (Hirsjärvi et al. 2007, 226–227). 

Haastattelututkimuksen suunnittelussa kysymyksistä oli pyritty tekemään helposti ymmär-

rettäviä, minkä pohjalta tutkimuksen sisäisen validiteetin voidaan nähdä olevan hyvä.  

 

Ulkoisen validiuden toteutumista voidaan edistää esimerkiksi kuvaamalla tutkimusprosessi 

kokonaisuudessaan (Saukkonen 2005). Tämän tutkimuksen tutkimuskohde, tutkimusolo-

suhteet ja tutkijan päättelyprosessit on kuvattu läpinäkyvästi ja kattavasti, mikä parantaa 

tutkimuksen validiteettia. Usein ajatellaan, että tapaustutkimuksen analyysin tapahtuessa 

tapauksen niin sanotuissa luonnollisissa olosuhteissa tutkimuksen validiteetti paranee, mut-

ta todellisuudessa empiiristen yleistyksien ja yleistettävien selitysten tekeminen on kuiten-

kin tapaustutkimuksissa usein ongelmallista (Saukkonen 2005). Tapaustutkimus voi siten 

tutkimustapana heikentää tämän tutkimuksen validiutta, joskin se on hyvä menetelmä ky-

seisen tutkimusongelman ratkaisuun. Kun tutkimuskysymyksiä tarkastellaan yleisellä ta-

solla pohtien tietojohtamista logistiikan järjestelmäkehityksessä kokonaisvaltaisesti, voi-

daan tutkimustulokset nähdä kohtalaisen valideina. Aihetta käsitellään monista eri näkö-

kulmista aineiston koostuessa monista eri henkilöryhmistä, jolloin tutkimus kuvaa aihetta 

kokonaisvaltaisesti. 
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Reliabiliteetti 

Tutkimuksen hyvä reliabiliteetti tarkoittaa, että tutkimustyö on tehty siten, että tutkimuksen 

tuloksia voidaan pitää toistettavina (Saukkonen 2005). Kirk ja Miller (1986, 41–42) kate-

gorisoivat reliabiliteetin tarkastelun kolmeen osaan: a) tutkimusmetodin reliaabeliuden 

arviointi tarkoittaa sitä, missä olosuhteissa metodi on luotettava ja johdonmukainen, b) 

ajallinen reliaabelius tarkoittaa mittaamisen tai havaintojen pysyvyyttä eri aikoina, c) 

synkroninen reliaabelius tarkoittaa, kuinka johdonmukaisia tulokset ovat tutkittaessa sa-

maa ilmiötä samaan aikaan eri välineillä. 

 

Tutkimusmetodin reliabiliteettia voidaan pitää tässä tutkimuksessa vain kohtalaisena. Tut-

kijalla voidaan nähdä olevan keskeinen rooli siinä, kuinka haastateltavat kykenevät tuo-

maan omia kokemuksiaan ja näkemyksiään esille. Tutkimustulokset eivät olleet erityisen 

yhdenmukaisia, joten haastateltavien henkilöiden valinnalla voi olla jopa kohtalainen vai-

kutus tuloksiin. Ensimmäistä haastattelua hyödynnettiin haastattelurungon viimeistelyssä, 

mikä Saaranen-Kauppisen ja Puusniekan (2006) mukaan parantaa haastatteluiden luotetta-

vuutta. Tutkimuksen otanta oli suppea ottaen huomioon haastatteluiden kohdistumisen 

useaan eri henkilöryhmään, mikä osaltaan heikentää tutkimuksen luotettavuutta. Aineiston 

litteroinnilla, koodaamisella ja käsittelyllä ei nähty olevan merkittävää reliabiliteettia hei-

kentävää vaikutusta, sillä kyseiset vaiheet tehtiin huolellisesti. Kaksi haastattelua pidettiin 

englanniksi, mutta kielellä ei koettu olevan vaikutusta tutkimustuloksiin. Tutkimustulosten 

analyysissa tapahtuvia mahdollisia luotettavuusvirheitä on sen sijaan hankalaa arvioida.  

 

Ajallista reliaabeliutta on haastavaa arvioida, mutta todennäköisesti tutkimustuloksiin vai-

kuttivat haastateltavien viimeaikaiset kokemukset, joita ihminen luonnostaan korostaa aja-

tuksissaan. Ajalliseen reliabiliteettiin vaikutti myös tapaustutkimusyrityksen nykytila, sillä 

kehitysprojektien onnistumisilla tai epäonnistumisilla saattoi olla vaikutusta tutkimustulok-

siin, joskin osallistuneiden henkilöiden kokemukset olivat kohtalaisen toisistaan riippumat-

tomia. Mikäli aihetta olisi tutkittu erilaisilla menetelmillä, tutkimustulokset olisivat saatta-

neet poiketa, sillä tutkimusmenetelmällä ja haastattelutavalla saattoi olla vaikusta, miten 

kohdehenkilöt kykenevät tuomaan asioita esille. Esimerkiksi kyselytutkimuksilla tai pro-

jektien aikaisten työpajojen ulkopuolisilla havainnoilla voitaisiin saada hyvinkin erisuun-

taisia näkemyksiä. Kokonaisuutena tutkimuksen reliabiliteetti voidaan nähdä kohtalaisena.  
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6 TUTKIMUSTULOKSET 

6.1 Tietojohtamisen haasteet IT-järjestelmäkehityksessä 

Haastatteluiden ensimmäisenä teemana oli selvittää, minkälaisia haasteita logistiikan IT-

järjestelmäkehityksessä esiintyy. Seuraavassa esitellään haasteita ja pohditaan, miten niitä 

voidaan arvioida tietojohtamisen näkökulmasta. 

6.1.1 Tietoprosessien ja tiedon eri muotojen näkyminen haasteissa 

Kaikki haastateltavat esittivät haastattelussa viidestä seitsemään erilaista järjestelmäkehi-

tysprojekteissa havaitsemaansa haastetta. Tämän jälkeen haastateltavat arvioivat, mitkä 

tietoprosessit ovat oleellisia haasteen ratkaisun kannalta sekä minkälaista tietoa tarvitaan 

haasteen ratkaisuun. Haastatteluaineiston pohjalta seuraavan sivun kuvaan 10 on havain-

nollistettu näkemys, kuinka keskeisinä eri osapuolet näkevät eri tietoprosessit ja tiedon 

muodot järjestelmäkehityksessä. Kuvassa eri osapuolten näkemykset on merkitty erivärisin 

palloin. Pallon koko kertoo, kuinka usein haastateltavat esittivät jonkin haasteen liittyvän 

tiettyyn tietoprosessin ja tietotyypin yhdistelmään. Esimerkiksi jos haastateltava koki haas-

teen kannalta olennaiseksi liiketoimintatiedon ja projektinhallintatiedon luomisen ja hyö-

dyntämisen, kasvatti se pallon kokoa kaikissa näissä yhdistelmissä eli yhteensä neljällä 

kuvan eri osa-alueella.  

 

Yleisesti ottaen haastateltavat kokivat tiedon jakamisen hyvin keskeiseksi asiaksi järjes-

telmäkehitysprojekteissa. Erityisesti liiketoimintatiedon, projektinhallintatiedon ja organi-

saatiotiedon jakaminen koettiin tärkeäksi, mutta teknisen tiedon jakaminen sen sijaan koet-

tiin enemminkin järjestelmän teknisestä toteutuksesta vastaavan osapuolen asiaksi. Järjes-

telmäasiantuntijat kokivat myös teknisen tiedon jakamisen melko tärkeäksi. 

 

Tiedon luominen ja hyödyntäminen olivat kaksi seuraavaksi tärkeintä tietoprosessia. Eri-

tyisesti liiketoimintaan liittyvää tietoa on onnistuttava luomaan järjestelmäkehitysprojektin 

onnistumiseksi. Asiakasyritysten edustajien mielestä tiedon luominen oli erittäin tärkeää 

kaikilta muilta osin paitsi teknisen tiedon osalta. Asiakkaan näkökulmasta tekninen tieto 

tulee olla järjestelmätoimittajalla, eikä se juurikaan näy asiakkaalle asti. Myös tiedon hyö-
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dyntämisessä liiketoimintatiedolla oli selvästi keskeisin rooli. Kaikkien osapuolten mieles-

tä myös organisaatiotiedon hyödyntämistä tarvitaan, esimerkiksi järjestelmän käyttöönot-

toa suunniteltaessa. 

 

 

Kuva 10. Eri osapuolten näkemys tietoprosessien ja tiedon eri muotojen keskeisyydestä 

tietojohtamisen haasteissa 
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Oppiminen ja tiedon tallentaminen olivat kaksi vähiten keskeistä tietoprosessia. Oppimista 

arvostivat erityisesti järjestelmätoimittaja sekä logistiikkapalveluyritys, kun taas asiakkai-

den ja operatiivisen käyttäjien mielestä oppiminen ei ollut niin tärkeää. Oppimisen osalta 

tärkeintä oli parantaa projektinhallintakyvykkyyttä sekä ymmärrystä, mitä asiakas todella 

tarvitsee sekä miten prosesseja voitaisiin suunnitella tehokkaammiksi. Tiedon tallentami-

nen oli sinänsä poikkeuksellinen tietoprosessi, että vaikka sitä ei yleisesti ottaen koettu 

keskeiseksi tietoprosessiksi, sitä kuitenkin sivuttiin monipuolisesti kaikkien eri haastattelu-

ryhmien puolesta. Organisaatiotiedon dokumentointi koettiin kuitenkin tarpeettomaksi. 

 

Eri osapuolten näkemyksissä oli kohtalaisen suuria eroja. Järjestelmäasiantuntijat kokivat 

eri tietoprosessien sekä tiedon monimuotoisen hyödyntämisen tärkeäksi, jolloin tietyt tie-

toprosessit tai tiedon muodot eivät nousseet erityisesti esille. Logistiikka-asiantuntijoiden 

ja operatiivisten käyttäjien näkemykset olivat hyvin samansuuntaisia. Molemmat osapuolet 

korostivat erityisesti tiedon jakamisen roolia, mutta myös tiedon luominen ja hyödyntämi-

nen koettiin tärkeiksi tietoprosesseiksi. Asiakasyrityksen vastauksissa taas korostuivat eri-

tyisesti tiedon luominen ja jakaminen. Eri ryhmät olivat kuitenkin hyvin yksimielisiä siitä, 

minkä muotoinen tieto projekteissa on tärkeää. Tärkein rooli oli liiketoimintatiedolla, min-

kä jälkeen seuraavina olivat projektinhallinta- ja organisaatiotieto. Teknistä tietoa ei koettu 

niin tärkeäksi. Lievästi havaittavissa oli myös, että operatiiviset käyttäjät eivät kokeneet 

projektinhallintaa niin tärkeäksi kuin muut ryhmät. Otanta oli kuitenkin sen verran pieni, 

että luotettavaa vertailua osallistujaryhmien välillä ei voida aineiston pohjalta tehdä. 

6.1.2 Haasteiden kuvaus 

Haastateltavat esittivät kukin viidestä seitsemään järjestelmäkehityksessä havaitsemaansa 

haastetta, jolloin niiden lukumääräksi muodostui yhteensä 58. Yhdistettäessä samankaltai-

sia haasteita sopiviksi kokonaisuuksiksi erilaisia haasteita esiintyi 25 kappaletta, jotka on 

esitetty kuvassa 11. Haasteet sijoitettiin kuvaan sen mukaisesti, miten haastateltavat arvioi-

vat haasteiden näkymisen eri tietoprosesseissa sekä miten tiedon eri muodot vaikuttavat 

haasteeseen. Tietoprosesseista valittiin haastateltavien mukaan keskeisin tietoprosessi tai 

kaksi keskeisintä, mikäli haasteen kannalta molemmilla tietoprosesseilla oli tärkeä rooli. 

Kuvaan on korostettu tumman harmaalla haasteet, jotka esiintyivät tässä yhteydessä vähin-

tään kolmessa haastattelussa. Samoja asioita toistui myös muuten haastatteluissa, mikä tuki 

näkemystä kuvassa esitettyjen haasteiden keskeisyydestä. Kuvassa laatikon koko ei vaikuta 
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haasteen merkittävyyteen. Tietoprosesseista oppiminen jätettiin tämän kuvauksen ulkopuo-

lelle, koska se ei ollut keskeisin tietoprosessi yhdenkään haasteen kannalta, joskin se koet-

tiin tärkeäksi osaksi monia haasteita, jottei samoihin ongelmiin törmätä myöhemmin uu-

delleen ja aikaisempien projektien osaamista pystytään hyödyntämään uusissa projekteissa. 

 

Kuva 11. Tietojohtamisen haasteet tietoprosesseittain ja -tyypeittäin 
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Seuraavaksi vuorossa olevaa haasteiden esittelyä varten haasteet jaettiin subjektiivisesti 

tutkijan toimesta viiteen eri kategoriaan:  

1) yhteistyö, tavoitteet ja sitoutuminen 

2) projektinhallinta 

3) järjestelmän määrittely 

4) tiedon hallinta 

5) käyttäjien näkökulma. 

 

Yhteistyö, tavoitteet ja sitoutuminen 

Järjestelmäkehityksen taustalla on usein ongelmana, että asiakas ei tunne omia todellisia 

tarpeitaan. ”Koska asiakas ei tiedä mitä ollaan ostamassa tai tarvitaan, voi muodostua 

täysin epärealistiset tai vinoutuneet tavoitteet siitä, mitä projektilla halutaan saavuttaa”, 

kommentoi eräs logistiikka-asiantuntija. Ongelmana järjestelmähankinnassa voi olla, ettei 

asiakas tunne IT-järjestelmiä riittävän hyvin, jolloin järjestelmän hinta painottuu päätöstä 

tehtäessä. Asiakkaan on kyettävä kuvaamaan oma liiketoimintansa ja arvioimaan, kuinka 

eri järjestelmätoimittajat pystyvät vastaamaan tähän tarpeeseen. Tietämättömyyden myötä 

asiakkaat saattavat myös kuvitella vanhan järjestelmän vikoja organisaation toimintatavak-

si. Asiakkaan eri edustajilla voi myös olla erilaisia intressejä. Esimerkiksi eri prosessien 

omistajat voivat katsoa järjestelmää liian jyrkästi omista perspektiiveistään ilman yhteistä 

tavoitetta. Joskus järjestelmiä saatetaan käyttää myös valtataistelun kappaleena tai työkalu-

na edesauttaa omia intressejä organisaatiossa. 

 

Projektin alussa eri osapuolten on tavoiteltava sopivaa yhteistyömallia, joka tukee järjes-

telmäkehitystoimintaa. Eräs järjestelmäasiantuntija toi haastattelussa esille, että ”yhteis-

työmallin, sopimuksen sekä raamien yhteistyölle on tuettava toimintaa. Selkeitä asioita, 

mutta niissä on aina opittavaa ja parannettavaa. Järjestelmä voi olla useampia vuosikym-

meniä käytössä, joten ei voida ajatella lyhytnäköisesti”. Usein projekteissa pyritään pitkä-

aikaiseen kumppanuuteen, jolloin jo alkuvaiheessa on tärkeää sopia yhteisistä kehityksen 

tavoitteista ja pelisäännöistä. Kehityksessä tulisi esimerkiksi huomioida, pitääkö jokaisen 

kehitysasian mennä byrokratiakoneiston lävitse vai voidaanko joitakin asioita tehdä tehok-

kaammin kiinteillä kehitysresursseilla. Järjestelmäkehitysprojekteissa yhteistyömallin rooli 

korostuu, koska mukana on useita eri osapuolia. Ristiriitana voi esimerkiksi olla, että asia-
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kas tavoittelee mahdollisimman halpaa järjestelmää, kun taas järjestelmätoimittaja tavoitte-

lee pitkäaikaista kumppanuutta. Ylipäätänsä kaikessa tekemisessä läpinäkyvyys on tärkeää, 

eikä esimerkiksi ongelmia tai muita muutoksia tulisi salata, vaan asioista on keskusteltava 

muiden osapuolten kanssa mahdollisimman aikaisin. Johdon sitoutuminen projektiin on 

avainasemassa, ja sitä voidaan tukea liiketoimintahyötyjen esiin nostamisella. 

  

Projektinhallinta 

Projektin laajuuden hallinta oli kaikkein keskeisin haastatteluissa esiin noussut haaste. 

Kaikilla osapuolilla tulisi olla samanlainen visio projektista, mitä ollaan tekemässä ja missä 

järjestyksessä. Tyypillisesti asiakas odottaa lähes täydellistä järjestelmää, kun taas järjes-

telmätoimittaja pyrkii toimittamaan massatuotantoa niin pitkälle kuin mahdollista. ”Asiak-

kaan mielestä järjestelmän pitäisi ratkaista kaikki tai ei mitään, kun puhutaan aikataulusta 

ja budjetista”, kommentoi eräs järjestelmäasiantuntija.  Usein testaus- ja käyttöönottovai-

heissa asiakkailta alkaa tulla lisätoiveita, kun ne ymmärtävät konkreettisemmin, mihin uusi 

järjestelmä voisikaan pystyä. Asiakkaat eivät useinkaan ymmärrä, miten muutokset vaikut-

tavat esimerkiksi aikatauluun ja budjettiin. Projektin laajuuden hallinta korostuu erityisesti 

projekteissa, joissa tehdään paljon uutta. Projektin tavoite ja sisältö on kuitenkin jäädytet-

tävä määrittelyn jälkeen, minkä jälkeen muutokset menevät erillisen muutoshallinnan kaut-

ta. Kehitysprojektissa on jatkuvasti pidettävä mielessä, mitkä asiat kuuluvat alkuperäiseen 

projektiin ja mitkä asiat taas tehdään lisätyönä tai jatkokehityksenä. 

 

Aikatauluun liittyvät haasteet nostettiin esille lukuisia kertoja useissa eri haastatteluissa. 

”Asiakkaiden aikatauluvaatimukset ovat usein liian tiukkoja. Kun yritetään saada nopeasti 

valmista, työn jälki kärsii”, kuvaili eräs järjestelmäkehitystaustaa omaava operatiivinen 

käyttäjä. Aikataulua ei tulisi lukita ennen kuin on selkeä näkemys siitä, mitä projektissa 

ollaan tekemässä. Kiire kostautuu usein viimeistään järjestelmän käyttöönottovaiheessa. 

Aikatauluja tiivistetään liiaksi myös asiakkaiden epärealististen aikataulutoiveiden johdos-

ta, mutta hyvä järjestelmätoimittaja ottaa heti kantaa aikataulujen realistisuuteen. Aikataulu 

tulee muistaa huomioida aina, kun projektin laajuuteen tehdään muutoksia.  

 

Kehitysmenetelmän eli ohjelmistotuotannon mallin toteuttaminen aiheuttaa usein haasteita. 

Jokaisen projektissa mukana olevan henkilön tulee olla tietoinen, mikä menetelmä on käy-
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tössä ja toimittava sen mukaisesti. Jos projekti etenee ketterällä menetelmällä, on asiak-

kaan oltava valmiina reagoimaan asioihin nopeasti ja kehitystiimin edettävä projektissa 

ketterästi hallituin kokonaisuuksin. Kehitysmenetelmät eivät ole aina kovinkaan selkeitä, 

joten puutteita on havaittavissa sekä kehitysmenetelmän muotoilussa että toteuttamisessa. 

 

Projektin resurssienhallinnan tulee olla suunnitelmallista, jolloin projektille on varattava 

riittävät resurssit, vararesurssit ja varmistettava resurssien riittävyys muutostilanteissa. 

Myös konsulttien hyödyntäminen on tapa varautua resurssitarpeisiin, mutta tällöinkin käy-

tettävät resurssit tulisi huomioida tarkasti ja hyvissä ajoin. Kaikkien eri osapuolten on kan-

nettava vastuunsa omasta resursoinnistaan, ja resurssitarpeista on syytä keskustella yhdes-

sä. Resursoinnissa on erityisen tärkeää huomioida, että oikeat ihmiset ovat mukana oikeaan 

aikaan, mikä on haastavaa erityisesti silloin, kun projektissa esiintyy paljon muutoksia. 

Testaaminen on usein kriittinen vaihe resursoinnin kannalta, sillä siinä vaaditaan useita 

osapuolia ja käyttöönottohetki on usein tässä vaiheessa jo suunniteltu. Testaamisessa tär-

keää on myös hyvä testaussuunnitelma, ja sille onkin syytä olla valmis malli, joka mukau-

tetaan kyseiseen projektiin. Käyttöönotto on projektinhallinnan kannalta usein vieläkin 

kriittisempi ajankohta. Siinä on tärkeää huomioida aikataulut ja niiden muutokset, resurs-

sit, järjestelmän viat ja niihin reagointi sekä tuotannon keskeytymätön toiminta, mikäli 

kehityksen kohteena on tuotannossa oleva järjestelmä. 

 

Järjestelmän määrittely 

Järjestelmien määrittelyssä haasteita aiheuttavat järjestelmän ja liiketoiminnan yhdistämi-

nen sekä suurien kokonaisuuksien hallinta. Projektissa on tehtävä päätöksiä, mitkä asiat 

halutaan ratkaista järjestelmällä ja miten. Järjestelmäkehityksen tulee edetä liiketoiminta 

edellä, eikä ensin luomalla järjestelmä ja sitten sovittamalla liiketoiminta järjestelmään. 

Määrittelyn alkuvaiheessa tulee aina olla riittävästi ymmärrystä käytännön liiketoiminnas-

ta. Jos järjestelmän määrittely tehdään ilman riittävää tietoa käytännön tasolta, joudutaan 

monia ongelmia korjaamaan myöhemmin, mikä näkyy projektinhallinnan haasteina ja 

mahdollisesti puutteina uudessa järjestelmässä. Erään haastatellun järjestelmätoimittajan 

mukaan ”hyvin tyypillisenä haasteena on, että asiakkaalla ei ole riittävästi liiketoimin-

taymmärrystä projekteissa mukana. Välillä asiakkaat olettavat, että yrityksen IT-

henkilöstön tulee toteuttaa IT-projektit, vaikka todellisuudessa liiketoimintaosaaminen on 
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tärkeämpää asiakkaan puolelta.” Järjestelmätoimittajan on saatava riittävä ymmärrys asi-

akkaan liiketoiminnasta järjestelmän toteuttamiseksi, minkä vuoksi järjestelmätoimittajan 

on pystyttävä keräämään riittävästi tietoa asiakkaan liiketoiminnasta. Projekti etenee hel-

posti sopivan tiedon omaavien henkilöiden ollessa mukana, mutta tarvittaessa tiedon jaka-

mista on kyettävä ohjaamaan vahvasti. 

 

Projektiryhmän tulee muodostaa selkeä näkemys, miten liiketoimintaprosesseja halutaan 

uudistaa. Usein järjestelmäkehityksen ohella halutaan kehittää myös prosesseja tehok-

kaammiksi, jolloin on vältettävä lukkiutumista vanhoihin toimintatapoihin. ”Kun määritel-

lään järjestelmää, ei olla valmiita ajattelemaan prosesseja uudelta kantilta. Suunnittelussa 

lukkiudutaan helposti vanhaan, miten ollaan aina tehty, ja yritetään saada näihin proses-

seihin järjestelmä. Ei olla valmiita tekemään liiketoimintaprosessien uudelleensuunnitte-

lua, eli että mietittäisiin, miten on järkevää tehdä nyt kun uudet työkalut ovat tulossa”, ku-

vailee tapaustutkimusyrityksen logistiikka-asiantuntija. Haasteita liittyy usein siihen, että 

ihmiset eivät osaa ajatella uudistuneesti, mutta toisaalta haasteeseen vaikuttaa myös muu-

tosjohtamisen haasteet. Ajattelun uudistamista helpottaa, jos ulkopuoliset osapuolet ky-

seenalaistavat nykyisiä toimintatapoja aktiivisesti. Myös poikkeustilanteiden kuvaaminen 

aiheuttaa asiakkaalle usein haasteita, sillä asiakas ei välttämättä osaa ajatella tuttuja toimin-

tatapojaan poikkeustilanteina, vaikka ne prosessin kannalta poikkeuksia ovatkin.  

 

Vaatimusmäärittelyn tulee olla riittävän tarkkaa, mikä korostuu useamman osapuolen ol-

lessa mukana. ”Jos jollakin osapuolella on pienempi vastuu ja toimijalla on muitakin kii-

reitä eikä heitä saada silloin kiinni, kun halutaan, heijastuu tämä välittömästi toimintaan”. 

Vaatimusmäärittelyn riittämätön tarkkuus johtuu usein siitä, että oikeat ihmiset eivät ole 

projektissa mukana tai heillä ei ole riittävästi aikaa käytettävissä. On myös tyypillistä, ettei 

määrittelyvaiheessa osata erotella yksityiskohtien ja keskeisten asioiden merkittävyyttä. 

Monesti keskitytään kuvaamaan jokin yksittäinen asia tarkasti, kun taas järjestelmän kan-

nalta keskeisempi asia voi jäädä heikomman määrittelyn varaan. 

 

Vanhat järjestelmät aiheuttavat haasteita järjestelmäkehitysprojekteissa sekä niiden heikon 

tuntemuksen että hankalan integroitavuuden vuoksi. Projektiin pitää tuoda riittävästi tietoa 

vanhoista järjestelmistä, jotta niiden kyvyt, rajoitteet ja integraatiot pystytään hahmotta-

maan. On myös kyettävä tekemään valistuneita päätöksiä siitä, mitä vanhoja järjestelmiä 
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kannattaa integroida uuteen järjestelmäkokonaisuuteen. Kustomointien hallinta on mielipi-

teitä jakava aihepiiri. Toiset ovat sitä mieltä, että järjestelmän tulisi sisältää kustomointeja, 

kun taas toiset korostavat standardijärjestelmän etua. Todellisuudessa paras ratkaisu on 

lähes aina jonkinlainen kompromissi näiden kahden ääripään väliltä. Kustomointeja on 

usein tehtävä sopivassa määrin, mutta lähtökohtaisesti asiat tulisi pyrkiä ratkaisemaan jär-

jestelmien vakioratkaisuilla. Monesti järjestelmien vakiotoiminnallisuuksia on mahdollista 

hyödyntää siten, että muutosten ei tarvitse olla suuria. Myös järjestelmäratkaisun tekniset 

asiat tulee ottaa huomioon riittävän aikaisessa vaiheessa projektia. Aikaisella teknisellä 

suunnittelulla on mahdollista tukea lopullista järjestelmäratkaisua, minkä lisäksi tekniset 

rajoitteet tiedetään aikaisin, eivätkä yllätykset siten muuta suunnitelmia.  

 

Tiedon hallinta 

Haastateltavat kokivat erittäin keskeisenä asiana tiedon jakamisen eri osapuolille kehitys-

projektin aikana. Erään operatiivisen käyttäjän mukaan ”tiedon puuttuminen harvoin aihe-

uttaa ongelmia, sillä jossain se yleensä jo on. Vaikka tietotaitoa on olemassa yrityksessä ja 

järjestelmätoimittajalla, olemassa olevan tiedon kaivaminen ja hyödyntäminen on joskus 

haasteellista. Kun tieto liikkuu puhumalla, voi olla hankalaa saada oikeaa henkilöä kiinni, 

esimerkiksi ongelmahetkellä. Tiedon jakamista voi olla tai sitten ei, aina tietoa ei kuiten-

kaan ole riittävästi eikä se ole riittävän yksityiskohtaista.”  

 

Projekteissa tulee hyödyntää kattavasti kommunikoinnin eri muotoja. Kasvokkain käytävät 

keskustelut ja työpajat koettiin erityisen hyviksi tiedon jakamisen muodoiksi. Luonnollis-

ten keskustelukanavien roolia korostettiin, eikä kommunikoinnin tulisi perustua siten vain 

muodollisiin palavereihin ja esityksiin. Projektien tietointensiivisyyden vuoksi kukaan 

henkilö tai osapuoli ei voi olla tietoinen kaikesta, jolloin tiedon on kuljettava tehokkaasti. 

Tiedonjakokanavien ja tietolähteiden tulee olla tiedossa etukäteen, jotta projektin aikana 

tietoa osataan lähteä hakemaan oikein, koska tarvittavan tiedon tulee olla saatavilla oikeaan 

aikaan. Yksi keskeinen tiedonhallintaan liittyvä asia on myös järjestelmän sisältämä data. 

Jo projektin alkuvaiheessa on määriteltävä, minkälaista dataa järjestelmässä tarvitaan, esi-

merkiksi operatiivisessa raportoinnissa. Lisäksi projektin tilanteesta on tärkeää raportoida 

aktiivisesti ohjausryhmälle. 
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Yhteiseen dokumentaationhallintaan on keskitettävä huomiota jo heti projektin alussa. Pro-

jektiryhmän tulee määritellä, mitä asioita dokumentoidaan, mitkä ovat dokumentointikana-

vat, miten dokumentteja jaetaan ja ketkä vastaavat kustakin dokumentista. Dokumentointi 

on tärkeää myös projektin jälkeisen jatkokehityksen kannalta, missä tarvitaan riittävää 

ymmärrystä järjestelmästä. ”Mitä enemmän niistä alun touhuista on dokumentoitu, jatko-

kehityksessä tietää paremmin, mitä on tehty. Jos siellä on vaikka joku asia jo tehty, mutta 

ei vain julkaistu. Monesti siellä voi olla hyödyllistä tietoa, koska se voi olla aivan eri hen-

kilö, kuka sitä jatkokehitystä lopulta tekee.” Dokumentaatio tulee olla saatavilla pitkän 

ajan, sillä järjestelmien elinkaari voi olla hyvin pitkä. Dokumentoinnin on oltava hyvällä 

tasolla myös järjestelmän käytön kannalta. Loppukäyttäjillä tulee olla riittävästi tietoa saa-

tavilla koulutusmateriaalien, työohjeiden ja järjestelmäohjeiden muodossa. 

 

Käyttäjien näkökulma 

Järjestelmäkehitysprojektin alkuvaiheessa ei osata yleensä ajatella riittävästi käyttäjän nä-

kökulmaa ja järjestelmän käytettävyyttä. Käytettävyys unohtuu helposti silloin, kun järjes-

telmää on alettu rakentaa johdon intressien mukaisesti tai kun järjestelmään on jouduttu 

tekemään paljon kustomointeja. ”Harvoin suunnittelu- ja toteutusvaiheessa osataan riittä-

västi ajatella käyttäjän näkökulmaa ja tehdä käytettävyyden testausta. Kehittäjänä tulee 

niin putkiaivoksi, ettei näe kaikkia tapoja, joita käyttäjä pystyy tekemään väärin tai eri 

tavalla kuin on suunniteltu. Sitten kun käyttäjä pääsee testaamaan, löytyy yleensä kaikkein 

pahimmat virheet. Monesti tuntuu, että loppukäyttäjä on unohdettu kokonaan”, kuvailee 

logistiikkapalveluyrityksen operatiivinen käyttäjä kertoessaan aiemmista järjestelmäkoke-

muksistaan.  

 

Avainkäyttäjien tulisi olla järjestelmäkehityksessä aktiivisesti mukana antamassa palautet-

ta. Käyttöönottovaiheessa on tärkeää jakaa tietoa aikatauluista ja resursseista sekä koulu-

tusta on järjestettävä riittävästi. Koulutuksessa on huomioitava joidenkin käyttäjien hi-

taampi oppimiskyky. Kouluttajan voi olla hankalaa jättää teknisiä asioita koulutuksessa 

taustalle ja puhua niin sanotulla käyttäjien kielellä. Koulutuksessa on oleellista huomioida 

koulutuksen ajankohta ja kesto. Liian aikaisen koulutuksen myötä asiat unohtuvat, mutta 

koulutus pitää olla kuitenkin hyvin hoidettu ennen käyttöönottoa. 

 



65 

Käyttäjien osallistumishalukkuus ja muutosvastarinta voivat hankaloittaa uuden järjestel-

män testausta ja käyttöönottoa. Käyttäjät voivat kokea, että vanha järjestelmä toimii, eikä 

muutoksia siten tarvita. Joskus tämä aiheuttaa jopa tahallista järjestelmäprojektien hanka-

loittamista. Käyttäjät voivat myös kokea, ettei ole heidän tehtävänsä osallistua kehitykseen 

ja antaa palautetta. Joskus käyttäjät eivät myöskään uskalla ottaa kantaa asioihin. Muutos-

vastarintaa voidaan tukea hyvällä viestinnällä. Kommunikoinnin tulee kattaa viestinnän eri 

muotoja organisaatiosta ja kohderyhmästä riippuen. Samoja asioita voidaan viestiä monin 

eri keinoin, jolloin vastaanottaja omaksuu asian todennäköisemmin. 

6.2 Työkalut ja parhaat käytännöt IT-järjestelmäkehityksessä 

Seuraavaksi esitellään haastatteluissa esiin nousseita työkaluja ja parhaita käytäntöjä. 

6.2.1 Työkalut  

Seuraavan sivun kuvassa 12 on esitetty IT-järjestelmäkehityksessä hyödyllisiksi todettuja 

työkaluja, joita haastateltavat toivat esille haastatteluissa. Työkalut on asetettu kuvaan 

huomioiden, mitä tietoprosesseja ne ensisijaisesti tukevat. Asettaminen tehtiin tutkijan 

toimesta subjektiivisesti, mutta siinä hyödynnettiin haastateltavien näkemyksiä heidän esit-

tämistään työkaluista ratkaisuiksi tiettyihin haasteisiin, joihin he aiemmin yhdistivät myös 

yhden tai useamman tietoprosessin. Varsinaisia työkaluja ei tuotu haastatteluiden aikana 

erityisen paljoa esille, vaan haastateltavat toivat ennemminkin esille, minkälaisilla toimen-

piteillä haasteita pystytään ratkaisemaan. Työkaluja tuotiin esille haastatteluiden aikana 

yhteensä yhdeksäntoista, ja suurin osa näistä oli vain yhden haastateltavan mainitsemia.  

 

Järjestelmäkehitysprojektin alkuvaiheessa on tärkeää ymmärtää, mitä uudella järjestelmällä 

halutaan saavuttaa. Usein vastaavanlaisia järjestelmiä on jo jossakin käytössä, joten refe-

renssikäynnillä on mahdollista päästä näkemään järjestelmän demo-malli käytössä. Järjes-

telmätoimittaja voi myös antaa standardijärjestelmän asiakkaan käyttöön tai rakentaa asi-

akkaan tarpeita vastaavan prototyypin. 
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Kuva 12. IT-järjestelmäkehityksessä hyödynnettävät työkalut tietoprosesseittain  

 

Päätöksenteon tukityökaluilla on mahdollista selkiyttää päätöksentekoa. Stage-gate -

mallilla voidaan puolestaan varmistaa, että keskeisiä asioita tarkastellaan myöhemmin pro-

jektissa aiemmin asetetun suunnitelman mukaisesti. Projektinhallintatyökalut mahdollista-

vat, että projektia pystytään hallitsemaan keskitetysti yhdellä työkalulla ja esimerkiksi 

kaikki dokumentaatio voidaan keskittää yhteen paikkaan. Erityisesti silloin, kun aikataulut 

ovat myöhässä, on tärkeää hallita eri kehitystoimien priorisointia. Tätä tarkoitusta varten 
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voidaan hyödyntää omaa työkalua, jolloin kaikki projektissa mukana olevat henkilöt tietä-

vät, mitä on aina milloinkin kehityksen alla ja toimivat yhteisen tavoitteen mukaisesti. 

Myös projektien välinen priorisointi on tärkeää huomioida, kun samat resurssit toteuttavat 

eri projekteja samanaikaisesti. Logistiikkapalveluyrityksen edustaman logistiikka-

asiantuntijan mukaan ”eri projekteja tulisi hallita samassa kuvassa. Voidaan tehdä sellai-

sia kehitysaskelia, jotka hyödyttävät kaikkia projekteja, jolloin yhdellä työllä saadaan apua 

useampaan projektiin.” Riskianalyysityökalulla on mahdollista hallita projektien aikaisia 

riskejä ja huomioida ne projektin edetessä. 

 

Projektin alkuvaiheessa on tärkeää saada hyvä ymmärrys asiakkaan liiketoiminnasta ja 

prosesseista. Asiakkaan prosessien kuvaamiseen on havaittu toimivaksi menetelmäksi, että 

prosessit kuvataan visuaalisesti yhdessä asiakkaan kanssa. Kuvaaminen voidaan toteuttaa 

esimerkiksi valkotaulujen, suurien piirtopöytien tai post-it -lappujen kanssa. Erilaiset pro-

sessikartat ja prosessikuvaukset koettiin hyödyllisiksi. Eräs haastateltava nosti myös esille 

arvoketjuanalyysin hyödyn, jolloin prosessisuunnittelussa voidaan huomioida prosessin 

arvoa luovat kohdat ja hukkavaiheita pystytään karsimaan. 

 

Prosessien kuvaamisen jälkeen luodaan järjestelmän toiminnallinen kuvaus, jonka avulla 

toimittaja esittää asiakkaalle, miten järjestelmä toimii asiakkaan liiketoiminta huomioiden. 

Kaikki muutokset toiminnallisuuksissa tulee päivittää dokumenttiin koko projektin ajan. 

Toiminnallista kuvausta tukee järjestelmän tekninen kuvaus, joka kertoo teknisestä näkö-

kulmasta, miten järjestelmään liittyvät laitteistot, verkot ja muu IT-infrastruktuuri aiotaan 

toteuttaa. Rajapintakuvaus taas kertoo, minkälaiset kommunikointirajapinnat järjestelmällä 

on muiden järjestelmien kanssa. Testaussuunnitelma on tärkeä dokumentti, jotta järjestel-

mä tulee testattua läpi systemaattisesti ennen käyttöönottoa, jolloin voidaan varmistua jär-

jestelmän virheettömästä ja oikeanlaisesta toiminnasta. Tietokantatyökalun avulla eri osa-

puolten on mahdollista hakea dataa tietokannasta, mikä voi tulla tarpeeseen järjestelmäke-

hityksen aikana, esimerkiksi jos on luotava tapauskohtaisia raportteja tai selvitettävä, missä 

muodossa järjestelmä tallentaa dataa tietokantaan. 

 

Loppukäyttäjän kannalta on tärkeää, että erilaiset työohjeet, järjestelmän käyttöohjeet sekä 

koulutusmateriaalit ovat asianmukaisia ja helposti saatavilla aina tarvittaessa. Mahdolli-

suuksien mukaan eri osapuolille voidaan kehittää myös kannustinjärjestelmiä henkilöiden 
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motivoimiseksi. Esimerkiksi loppukäyttäjillä voi olla tuotannon tehokkuuteen tähtäävä 

kannustinjärjestelmä ja kehitysryhmään kuuluvilla henkilöillä kehitysprojektiin liittyvä 

kannustinjärjestelmä. 

 

Monet työkaluista koskettavat olemassa olevan tiedon tallentamista, jakamista ja hyödyn-

tämistä. Osa työkaluista tukee myös tiedon luomista, erityisesti asiakastarpeiden tunnista-

misen sekä liiketoiminnan, prosessien ja järjestelmän kuvaamisen osalta. Oppimista tuke-

vat työkalut ovat sen sijaan vähäisiä, mutta jo tiedon tallentaminen edesauttaa osaltaan 

oppimista, sillä tällöin voidaan tarkastella, miten aiemmin vastaavissa tilanteissa oli toimit-

tu ja mitä tästä voidaan oppia. Suurelta osin oppiminen tapahtuu kuitenkin kehitystoimin-

taan osallistuvien henkilöiden hiljaisen tiedon kehittymisenä. 

6.2.2 Parhaat käytännöt 

Haastateltavilta tiedusteltiin, minkälaisilla käytännöillä haasteita pystytään ratkaisemaan ja 

mitä muita toimivia käytäntöjä he ovat ylipäätänsä havainneet järjestelmäkehitysprojek-

teissa. Haastateltavat toivat vastauksissaan esille lukuisia käytäntöjä. Näistä samankaltaiset 

yhdistettiin tutkijan toimesta, jolloin lopulliseksi parhaiden käytäntöjen lukumääräksi 

muodostui 63. Käytännöt on esitetty liitteessä 3 tutkijan asettaessa käytännöt kuvaan tieto-

prosesseittain haastateltavien vastauksia tulkitessaan. Kaikkia käytäntöjä ei ole mahdollista 

käsitellä tämän työn laajuudessa, joten seuraavassa katsauksessa pyritään käytäntöjen ylei-

seen kuvaukseen. Käytännöt ryhmiteltiin samoihin ryhmiin kuin haasteiden käsittelyssä 

edellä, mutta järjestelmän hankintaan liittyvät käytännöt jaettiin tässä esityksessä omaksi 

osa-alueekseen niiden merkittävän määrän vuoksi.  

 

Järjestelmän hankinta 

Järjestelmän hankintaa koskettavat käytännöt liittyivät pääosin siihen, miten järjestelmää 

hankkiva yritys saa kirkastettua omaa näkemystään järjestelmätarpeesta sekä kommunikoi-

tua tätä eteenpäin järjestelmätoimittajalle. Käytännöt tukevat myös järjestelmätoimittajan 

toimintaa sen pyrkiessä keräämän riittävästi tietoa asiakkaalta tarjouksen jättämistä varten. 

Vaikka järjestelmän tilaus ja toimitus liittyy usein kahden yrityksen väliseen sopimukseen, 

korostettiin käytännöissä myös kaikkien eri osapuolten sitoutumista järjestelmäkehityspro-

jektiin jo ennen investointipäätöksen tekemistä. 
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Monet käytännöt keskittyvät siihen, miten asiakasyritys pystyy oppimaan vastaavan järjes-

telmän aiemmasta käytöstä ja potentiaalista tehdessään itse päätöstä järjestelmäinvestoin-

nista. Oppimista enemmän tietoprosesseista korostuvat kuitenkin tiedon jakaminen ja hyö-

dyntäminen, joita vaaditaan, että yritys saa koottua tietoa ja pystyy tämän pohjalta luomaan 

riittävän ymmärryksen investointipäätöksen tueksi. Tiedon luomista ei juuri tapahdu tässä 

vaiheessa projektia, sillä hankintavaiheessa on ennemminkin kyse olemassa olevan tiedon 

keräämisestä ja sen hyödyntämisestä hyvänä investointipäätöksenä. Tiedon tallentamista 

aletaan tarvita siinä vaiheessa, kun tarjouksia ja sopimusluonnoksia aletaan tehdä. 

 

Yhteistyö, tavoitteet ja sitoutuminen 

Yhteistyömallin rakentaminen, tavoitteiden asettaminen sekä sitoutuminen järjestelmäkehi-

tysprojektiin tapahtuvat suurelta osin ennen varsinaisen projektivaiheen alkua, mutta toi-

saalta ne on huomioitava koko kehitysprojektin aikana. Tässä korostuu eri osapuolten väli-

nen yhteistyö sekä projektin tarkka ja selkeä määrittely, jotta eri osapuolet tuntevat vas-

tuunsa projektissa ja kykenevät sitoutumaan projektin toteuttamiseen. Kaikkien osapuolten 

on tärkeää sitoutua toteutusmalliin, jolloin sopimisen esimerkiksi projektin tavoitteista, 

aikatauluista, vastuista sekä ohjelmistotuotannon mallin toteuttamisesta tulee olla huolellis-

ta. Vaikka järjestelmäkehitysprojekti on usein laaja kokonaisuus, ulottuu yhteistyömalli 

usein myös tätä pidemmälle eri osapuolten välisenä yhteistyönä pitkällä aikavälillä. 

 

Tietoprosesseista korostuvat erityisesti tiedon luominen ja jakaminen. Yritysten on tärkeää 

luoda yhtenäinen näkemys projektin lähtökohdista. Tässä myös tiedon jakamisella on tär-

keä rooli, jotta suunnitelmasta saadaan toimiva ja kaikki osapuolet saavat asioista riittävän 

hyvän käsityksen. Tärkeä rooli on myös tiedon hyödyntämisellä hyvinä päätöksinä sekä 

tuotosten taltioinneilla, jotka näkyvät erilaisina sopimuksina ja suunnitelmina. 

 

Projektinhallinta 

Projektinhallinnassa tulee esille monia perinteisiä projektinhallinnan elementtejä. Järjes-

telmäkehitysprojektin ominaispiirteenä on, että niissä on usein mukana monia eri osapuo-

lia, jotka omaavat ainutlaatuista tietoa, mitä on hankalaa korvata nopeasti. Haastateltavat 
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kokivat, että erityistä keskittymistä vaaditaan projektin aikataulutukseen, resurssienhallin-

taan, projektin hallittuun etenemiseen sekä muutostenhallintaan. 

 

Projektinhallinnan käytännöissä korostuvat tiedon luominen ja hyödyntäminen. Myös tie-

don jakaminen on erittäin tärkeässä roolissa, mutta monia niitä asioita esitellään myöhem-

min tiedon hallintaa käsiteltäessä. Tiedon luomisessa korostuvat erityisesti sopivan aika-

taulutuksen sekä resurssienkäytön suunnittelu, ja tätä ymmärrystä on pystyttävä hyödyntä-

mään projektin aikana. Puutteet tiedon hallinnassa sekä dokumenttien ja yhteisen ymmär-

ryksen tuottamisessa projektin alkuvaiheissa näkyvät suoraan ongelmina tulevissa vaiheis-

sa. Lähestyttäessä käyttöönottovaihetta, on projektin edettävä erityisen hallitusti. 

 

Järjestelmän määrittely 

Järjestelmän määrittelyn on vastattava hyvin asiakkaan tarpeita, mutta toisaalta selkeällä ja 

hyvällä määrittelyllä kaikki myös tietävät, mitä järjestelmä kattaa, järjestelmä saadaan luo-

tua kustannustehokkaasti, projekti etenee tehokkaasti ja mahdollisia myöhemmin esiin tu-

levia ongelmia pystytään välttämään. Määrittelyvaiheessa kaikilla tietoprosesseilla voidaan 

nähdä olevan tärkeä rooli. On esimerkiksi kyettävä kokoamaan olemassa olevaa tietoa asi-

akkaan liiketoiminnasta ja prosesseista, luomaan tietoa uuden järjestelmän toimintatavasta, 

kommunikoitava järjestelmän toteutustavasta, hyödynnettävä tietoa hyvin päätöksinä sekä 

opittava aiempien projektien onnistumisista ja virheistä. 

 

Tiedonhallinta 

Kehitysprojektin aikaisessa tiedonhallinnassa on tärkeää, että kommunikointi on asianmu-

kaista ja tehokasta kehittämiseen osallistuvien henkilöiden välillä. Dokumentoinnin tulee 

olla riittävää ja dokumentit tulee pitää jatkuvasti ajan tasalla muutoksia tehtäessä. Yhtenä 

keskeisenä osana tiedonhallintaa on tiedon kulkeminen järjestelmää käyttöönottavalle or-

ganisaatiolle, jotta henkilöt tietävät muutoksista ja projekti saa koko organisaation tuen. 

Tiedonhallinnan käytännöissä korostuu selkeästi tiedon jakaminen eri osapuolten välillä. 

 

 



71 

Käyttäjien näkökulma 

Käyttäjien näkökulmassa korostuvat käyttäjien hyödyntämiseen, osallistamiseen sekä muu-

tosjohtamiseen liittyvät asiat. Käyttäjien tulee osallistua aktiivisesti kehittämiseen, sillä 

heiltä saadaan arvokasta tietoa, kuinka järjestelmä toimii käyttötarkoitukseensa ja mitä 

siinä voitaisiin kehittää. Käyttäjien osallistamiseksi heitä on pystyttävä motivoimaan sopi-

vin keinoin. Ylipäätänsä muutosjohtamisessa kommunikointi ja motivointi ovat tärkeässä 

asemassa. Käyttäjien näkökulmaan liittyvät käytännöt kohdistuvat pääosin tiedon jakami-

seen ja hyödyntämiseen. Käyttäjät saadaan osallistumaan hyvän kommunikaation avulla ja 

vastaavasti käyttäjien tulee kommunikoida kehitysehdotuksia tehokkaasti projektiryhmän 

suuntaan. On myös tärkeää pyrkiä hyödyntämään käyttäjien tietoa oikein. Kaikkia toiveita 

ei voida toteuttaa järjestelmässä, ja toiveet vaativat usein jatkojalostamista. Lähtökohtai-

sesti kuitenkin operatiivisilla käyttäjillä on usein paras ymmärrys järjestelmän käytöstä 

osana käytännön toimintaa. 

6.3 Erot uusien ja olemassa olevien IT-järjestelmien kehittämisessä 

Haastateltavilta kysyttiin, miten käyttöönottokohteissaan uusien järjestelmien kehittäminen 

ja olemassa olevien järjestelmien jatkokehitys poikkeavat toisistaan. Uusilla järjestelmillä 

ei tarkoitettu, että järjestelmää oltaisiin välttämättä käyttöönottamassa ensimmäistä kertaa, 

mutta tällaisiakin projekteja sisältyi haastateltavien kokemuksiin. Haastateltavilta kysyttiin, 

minkälaisia eroja on yleisesti ottaen havaittavissa sekä miten haasteet ja parhaat käytännöt 

poikkeavat näissä eri tapauksissa. Seuraavan sivun taulukkoon 2 on koottu yhteenveto 

haastateltavien näkemyksistä eroihin liittyen. 

 

Uusien järjestelmien kehittämisessä on usein heikompi näkemys siitä, mitä ollaan tekemäs-

sä tai ratkaisemassa. Tavoitteet ovat hyvin yleisellä tasolla, kun taas olemassa olevien jär-

jestelmien kehittämisessä pyritään usein löytämään ratkaisuja tiedostettuihin ongelmiin. 

Uudet järjestelmäkehitysprojektit ovat usein laajoja, ja niille kohdistuu suuria odotuksia, 

kun taas jatkokehityksessä keskitytään usein pienempiin muutoksiin, jotka esimerkiksi 

helpottavat tai tehostavat nykyistä toimintaa. Toisaalta kuitenkin erään asiakasyrityksen 

edustajan mukaan ”teoriassa pienkehityshankkeet ovat oma maailmansa, mutta käytännös-

sä suurikokoinen uudistusprojekti ei ole uushanketta helpompi”. Uusien järjestelmäkehi-
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tysprojektien käynnistäminen vie enemmän aikaa, kun taas jatkokehitystä voidaan tehdä 

kevyemmin. 

 

Taulukko 2. Uusien järjestelmien kehittämisen ja olemassa olevien järjestelmien jatkoke-

hittämisen vertailu 

 

 

Uusien järjestelmien kehittämisessä on paljon eri mahdollisuuksia, kun taas jatkokehitystä 

rajoittavat esimerkiksi nykyisen järjestelmäkokonaisuuden tai muiden integroitujen järjes-
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telmien aiheuttamat rajoitteet. Uusissa järjestelmäkehitysprojekteissa tarkka määrittely on 

tärkeää, kun taas jatkokehityksen onnistumisen ratkaisee erään logistiikka-asiantuntijan 

mukaan ”kyky ja luovuus ratkaista ongelma käytettävissä olevilla työkaluilla ja kehitys-

mahdollisuuksilla”. Kun uutta järjestelmää lähdetään kehittämään, järjestelmätoimittajalla 

on usein kuvattuna standardijärjestelmä, johon joudutaan tekemään joskus paljonkin muu-

toksia. Olemassa olevien järjestelmien kehittämisessä nykyinen järjestelmä ainakin pitäisi 

olla hyvin kuvattuna lähtötilanteessa, ja asiakkaan tarpeet ovat yleensä paremmin selvillä, 

jolloin lähtötietojen kokoaminen on helpompaa. Liiketoimintaprosessit on helpompaa so-

vittaa järjestelmään uutta järjestelmää luotaessa, kun taas jatkokehityksessä liiketoiminta-

prosessit luovat rajoitteita järjestelmäkehitykselle. 

 

Uuden järjestelmän luomisessa on huomioitava järjestelmän toimivuus kokonaisuutena, 

kun taas jatkokehityksessä on keskityttävä varomaan, etteivät muutokset riko järjestelmän 

muita toiminnallisuuksia. Uusien järjestelmien kehittämisessä operatiivisen toiminnan ai-

heuttamat paineet eivät ole niin suuria, kun taas jatkokehityksessä on varmistettava huolel-

lisemmin, että muutokset järjestelmän toiminnallisuuksissa varmasti toimivat. Muutosjoh-

taminen on usein helpompaa olemassa olevien järjestelmien kehittämisessä, sillä muutok-

set ovat pienempiä. Erään järjestelmäasiantuntijan mukaan tietoprosesseista uuden järjes-

telmän luomisessa korostuvat tiedon luominen, kun taas olemassa olevien järjestelmien 

jatkokehityksessä on erityisen tärkeää pyrkiä luomaan ja jatkojalostamaan tietoa oppimisen 

kautta sekä hyödyntämään olemassa olevaa tietoa muutoksia tehtäessä. 

 

Haasteet  

Asiakkaiden heikko ymmärrys järjestelmän tarpeista liittyy usein vain uusiin järjestelmiin, 

sillä olemassa olevan järjestelmän kehittämisessä asiakkailla on usein konkreettisempi nä-

kemys, mitä on kehitettävä. ”Kun ollaan tekemässä jatkokehittämistä, ymmärretään pa-

remmin, mitkä asiat ovat merkittäviä asioita ja mitkä ei”, toteaa logistiikkapalveluyrityk-

sen asiantuntija. Aikatauluhaasteita on molemmissa projekteissa, mutta usein ne ovat haas-

tavampia uusien järjestelmien kehittämisessä, kun taas helpommin ennakoitavissa jatkoke-

hityksessä. Uusien järjestelmien kehittämisessä voi sen sijaan tulla monia yllätyksiä, kun 

uutta järjestelmää pyritään sovittamaan liiketoiminnan tarpeisiin. 
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Uuden järjestelmän käyttöönotossa kokonaisuuden hallinta on hankalampaa, sillä eri toi-

mintojen kehittämisessä on avarat mahdollisuudet, jolloin järjestelmäkokonaisuus voi al-

kaa niin sanotusti rönsyillä. Toisaalta laajojen järjestelmien jatkokehityksessä on haastee-

na, että ihmisillä ei ole kokonaisymmärrystä toiminnassa olevasta järjestelmästä, jolloin on 

vaarana, että muutoksia tehtäessä järjestelmän jokin toinen toiminnallisuus tai osa lakkaa 

toimimasta. Eräs logistiikka-asiantuntija toteaa, että ”kaikilla ei vaan pysty olemaan sitä 

kokonaisymmärrystä, että mihin kaikkeen tämä oikeasti vaikuttaa. Jos kehitys menee 

eteenpäin, voi olla otettava tietoisia riskejä, että jossakin pamahtaa, mutta tehdään silti.” 

Uuden järjestelmän käyttöönotto koettiin kuitenkin haasteellisemmaksi, koska olemassa 

olevan järjestelmän käyttöönotot voidaan usein jakaa helpommin pienempiin osiin. 

 

Haastateltavat toivat esille, että olemassa olevien järjestelmien jatkokehityksessä on hanka-

lampaa ajatella järjestelmää objektiivisesti, sillä suuri määrä tietoa ja juurtuneet näkemyk-

set hankaloittavat ajattelua uudella tavalla. Määrittelyiden puutteellisuus puolestaan näkyy 

useammin uuden järjestelmän kehityksessä, kun määriteltävänä on suurempi kokonaisuus. 

Prosessien uudelleensuunnittelu on vähemmän tärkeää jatkokehityksessä, sillä aina proses-

seja ei edes koeta tarpeelliseksi uudistaa. Käyttäjän asemaan asettuminen on hankalampaa 

uuden järjestelmän kehittämisessä, sillä kiinnekohtia käytännön toimintaan ei välttämättä 

ole. Osallistaminenkin on usein helpompaa olemassa olevan järjestelmän kehittämisessä, 

koska muutokset ovat pienempiä loppukäyttäjän näkökulmasta verrattuna kokonaan uuden 

järjestelmän opetteluun. 

 

Parhaat käytännöt 

Haastateltavat olivat yleisesti sitä mieltä, että samankaltaisia käytäntöjä tulisi toteuttaa mo-

lemmissa tapauksissa, mutta uudet järjestelmät ovat kokonsa puolesta vaikeammin hallitta-

vissa. Lisäksi jo järjestelmän hankintaprosessiin liittyy monenlaisia aktiviteetteja, jotka 

olemassa olevia järjestelmiä kehitettäessä voidaan ohittaa. Jatkokehityksessä on puolestaan 

luotava parempi ymmärrys olemassa olevasta järjestelmästä, ja toiminnallisuuksien käyt-

töönottojen on oltava hallitumpia, kun kehitetään parhaillaan tuotannossa olevaa järjestel-

mää. 
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6.4 Haasteet ja parhaat käytännöt järjestelmäkehitysprojektien eri vaiheissa 

Haastateltavilta kysyttiin, miten heidän esittämänsä keskeisimmät haasteet liittyvät järjes-

telmäkehitysprojektin eri vaiheisiin sekä tulisiko käytäntöjä toteuttaa eri tavoin eri vaiheis-

sa projektia. Kehitysprojektin vaiheistuksessa käytettiin perinteistä vesiputousmallia, jossa 

vaiheina olivat vaatimusmäärittely, suunnittelu, toteutus, testaus ja käyttöönotto. 

 

Haasteet 

Yhteistyöhön ja sitoutumiseen liittyvät asiat korostuvat erityisesti kehitysprojektin alkupuo-

lella. Ne ovat toki tärkeitä huomioida koko projektin ajan, mutta niiden rooli korostuu luo-

taessa niitä projektin alussa. Vaikka yhteistyömallit olisivat sovittuja jo ennen projektia 

aiemman kumppanuuden vuoksi, on sitoutuminen kyseiseen projektiin aina tärkeää projek-

tin alkaessa. ”Haasteet lähtee jo myyntivaiheesta liikkeelle ja siirtyy sieltä projektin muka-

na”, kertoo haastateltu järjestelmäasiantuntija. 

 

Projektinhallinnan haasteet näkyvät luonnollisesti koko projektin aikana, mutta näissäkin 

haasteissa korostuu projektin alkuvaiheet. Esimerkiksi projektin laajuuteen, muutoksiin, 

aikatauluihin ja resursseihin on kiinnitettävä tarkkaa huomiota projektin alussa, mutta toi-

saalta projektin edetessä niitä on tarkasteltava jatkuvasti, jotta projekti pysyy hallinnassa. 

 

Järjestelmän määrittelyyn liittyvät haasteet ovat tärkeitä huomioida erityisesti määrittely-

vaiheessa, mutta sen myötä haasteet vaikuttavat myös projektin myöhäisempiin vaiheisiin. 

Usein määrittelyitä joudutaan myös päivittämään myöhemmin projektissa. Esimerkiksi 

päätöksiä kustomointien tekemisestä tulee eteen aina, kun havaitaan puutteita järjestelmään 

luoduissa toiminnallisuuksissa tai järjestelmällä halutaan muuten tehdä enemmän kuin mitä 

alun perin suunniteltiin. 

 

Tiedonhallinnan kannalta yksikään vaihe ei erityisesti noussut ylitse muiden. Tietoa on 

pystyttävä jakamaan eri osapuolille koko projektin ajan. Tietotarpeet ja tietoa tarvitsevat 

osapuolet korostuvat eri tavoin projektin eri vaiheissa, mutta aineistossa ei korostu min-

käänlaisia yleistettäviä näkemyksiä tiedon muotoihin tai osapuoliin liittyen. 
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Käyttäjien näkökulmaan liittyvät haasteet kohdistuvat lähes täysin testaus- ja käyttöönotto-

vaiheisiin. Usein loppukäyttäjiä hyödynnetään kehitystoiminnassa vasta testausvaiheesta 

alkaen. 

 

Parhaat käytännöt 

Haastateltavien mukaan monet parhaat käytännöt on huomioitava koko kehitysprojektin 

ajan, eikä vaiheilla ole siten merkittävää vaikutusta, miten käytännöt tulee toteuttaa. En-

nemminkin kyse on siitä, miten tietty käytäntö toteutetaan tietyssä tilanteessa. Esimerkiksi 

kommunikointitapaan vaikuttaa enemmänkin, mitä ollaan viestimässä, eikä niinkään missä 

vaiheessa projektia viestintä tapahtuu. Projektin vaihe vaikuttaa toki esimerkiksi siihen, 

kuinka tarkalla tasolla projektin etenemistä seurataan ja miten tuloksia tai haasteita rapor-

toidaan. Esimerkiksi määrittelyvaiheessa järjestelmää voidaan työstää eteenpäin vähitellen, 

kun taas hyväksymistestauksen yhteydessä ongelmista tai puutteista raportoidaan usein 

välittömästi eteenpäin, etenkin jos käyttöönottohetki on jo luomassa painetta testaukselle.  

 

Eräs haastateltava toi esille, että vaatimusmäärittelyvaiheessa asiakas kertoo järjestelmä-

toimittajan suuntaan, mitä järjestelmään pitäisi tehdä, kun taas lähempänä projektin loppua 

järjestelmätoimittaja sanelee, miten järjestelmä toimii asiakkaan vaatimusten täyttämiseksi. 

Jos järjestelmätoimittaja vielä käyttöönottovaiheessa alkaa kysellä, onko tämä toiminnalli-

suus näin riittävä, alkaa asiakas usein sanella uusia toiveita tai vaatimuksia. Toki järjestel-

mätoimitusta tekevän yrityksen on osattava kuunnella asiakasta koko projektin ajan. 

 

Erityisesti projektin alkuvaiheessa on suosittava mahdollisimman vuorovaikutteista kom-

munikointia, jotta eri osapuolet tutustuvat hyvin toisiinsa. Toisaalta projektin alkuvaihees-

sa on myös parannettava eri osapuolten ymmärrystä tarkasti ja laajasti eri asioista, joten 

vuorovaikutuksen on oltava nopeaa ja tehokasta, missä kasvokkain käytävän vuorovaiku-

tuksen rooli korostuu.  

 

Tutkimusaineiston pohjalta ei voida kuitenkaan luoda yhtenäistä, selkeää näkemystä siitä, 

miten käytäntöjä tulisi toteuttaa eri tavoin kehitysprojektin eri vaiheissa. Vaadittavat muu-

tokset riippuvat hyvin pitkälti esimerkiksi mukana olevista osapuolista, itse käytännöstä ja 
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käsiteltävän asian hektisyydestä. Toisaalta käytäntöjen listaa tarkasteltaessa voidaan huo-

mata, että osa käytännöistä liittyy jo lähtökohtaisesti johonkin kehitysprojektin vaiheeseen. 

 

Tietojohtamisen rooli 

Haastateltavilta kysyttiin, missä kehitysprojektin vaiheessa tietojohtamisella on tärkein 

rooli. Kuvaan 13 on koottu vastausten perusteella tutkijan subjektiivinen näkemys eri vai-

heiden suhteellisesta tärkeydestä. Osa haastateltavista mainitsi yhden tai kaksi vaihetta, 

jotkut korostivat projektin alkuvaiheita ja eräs haastateltava ei halunnut nostaa mitään vai-

hetta ylitse muiden, sillä tietojohtaminen on hänen mukaansa tärkeää koko projektin ajan. 

Projektin alkuvaiheet korostuivat erityisesti siksi, että vaatimusmäärittelyn ja suunnittelun 

onnistuminen määrittelee, mitä projektissa ollaan tekemässä. Jos toiminta näissä vaiheissa 

on puutteellista, ei saada luotua selkeää yhteistä ymmärrystä projektin tavoitteista, järjes-

telmän toteutustavoista, eikä projektissa päästä muutenkaan etenemään tehokkaasti. Erään 

haastateltavan mukaan ”tietojohtaminen on tärkeintä vaatimusmäärittelyssä, että ymmär-

retään kaikilta osin, mitä tehdään ja mikä on tavoite. Erityisesi siinä on tietojohtamisen 

paikka projekteissa”. 

 

Kuva 13. Tietojohtamisen merkittävyys järjestelmäkehitysprojektien eri vaiheissa 

6.5 IT-järjestelmäkehitysprojektien kriittiset menetystekijät 

Haastateltavilta tiedusteltiin ensin kysymällä yleisesti, mitä asioita on heidän mielestään 

tärkeää huomioida järjestelmäkehitysprojekteissa niiden onnistumiseksi. Haastateltavat 
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korostivat eniten projektinhallinnan kriittisyyttä. Erityisesti projektin laajuutta, aikataulua, 

resursointia ja muutoksia on pystyttävä hallitsemaan. Projektilla on oltava vahva johtaja, 

joka ohjaa projektin etenemistä, jotta projektin aikana tehdään mieluummin vähän oikeita 

asioita kuin paljon asioita, joiden tarpeesta ei ole selkeää ymmärrystä. Projektiryhmällä 

tulee olla valtaa päättää asioista projektin tehokkaan etenemisen varmistamiseksi. Järjes-

telmän hyvä soveltuvuus käyttötarkoitukseen tulee varmistaa, ja sen selvittämiseen on tar-

vittaessa käytettävä reilusti aikaa. Järjestelmäratkaisun ja käyttöönoton suunnittelulla on 

tärkeä rooli projektin lopputuloksen kannalta. 

 

Monet haastateltavien mainitsemista kriittisistä menetystekijöistä liittyvät myös osapuolten 

väliseen yhteistyöhön. Kaikkien osapuolten on pystyttävä sitoutumaan projektiin, ja tär-

keimpänä tavoitteena on luoda arvoa asiakkaalle. Kaikkien osapuolten on ymmärrettävä, 

mitä tehdään ja miksi, minkä lisäksi yhteistyömalli ja tavoitteet tulee olla selkeitä kaikille. 

Logistiikkapalveluyrityksen ottaessa itse järjestelmää käyttöön, tulee myös asiakasyritykset 

pitää tietoisina muutoksista ja kommunikoinnin tulee siltä osin olla läpinäkyvää.  Osaamis-

ta on pystyttävä jakamaan projektissa, mikä suuntautuu pääasiassa järjestelmätoimittajalta 

kohti logistiikkapalveluyritystä ja asiakasyritystä. Järjestelmätoimittajalla on oltava tarvit-

tava osaaminen ja tietotaito järjestelmästä, mutta toisaalta myös muiden osapuolten on hal-

littava omat vastuualueensa. Järjestelmätoimittajalle on kyettävä antamaan tarvittavat tie-

dot, erityisesti liiketoimintaan ja käytännön prosesseihin liittyen. Lisäksi muutosjohtamisen 

merkitys mainittiin haastateltavien vastatessa avoimeen kysymykseen järjestelmäkehitys-

projektin onnistumisen kannalta keskeisistä seikoista. 

 

Avoimen kysymyksen jälkeen haastateltavia pyydettiin arvioimaan kirjallisuuskatsaukses-

sa esitettyjen järjestelmäkehityksen kriittisten menestystekijöiden merkittävyyttä. Haasta-

teltavat kokivat kirjallisuuskatsauksen jaottelun hyväksi lähtökohdaksi ja arvioivatkin mo-

nisanaisesti eri osa-alueiden roolia. Kuvassa 14 on esitetty, kuinka merkittävänä haastatel-

tavat pitivät kirjallisuuskatsauksen eri näkemyksiä. Haalea väri kertoo osa-alueen olevan 

vähäpätöinen, kun taas kylläinen väri kuvastaa menestystekijän tärkeyttä. 
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Kuva 14. Järjestelmäkehityksen kriittiset menestystekijät empiirisen aineiston mukaan 

Yleisesti ottaen organisaatiotason johtamisen asiat koettiin erittäin tärkeiksi. Monien haas-

tateltavien oli vaikeaa laittaa siihen kuuluvia asioita paremmuusjärjestykseen, sillä monien 

haastateltavien kohdalla kaikki menestystekijät tuntuivat olevan erittäin kriittisiä. Projek-

tinhallinta ja asiantuntemus koettiin tärkeiksi osa-alueiksi, mutta haastateltavien arvioissa 

oli jo huomattavasti hajontaa, eivätkä kaikki haastateltavat pitäneet kaikkia osa-alueita 

tärkeinä. Myös työskentelyn perusperiaatteet jakoivat mielipiteitä, sillä joidenkin haastatel-

tavien mielestä nämä pehmeät tekijät eivät määrittele projektin onnistumista, joskin monet 

kokivat joitakin perusperiaatteita erittäin tärkeiksi projektin onnistumisen kannalta. Käyttä-

jien näkökulma jäi joidenkin haastateltavien kohdalla melko vähäiselle huomiolle muun 

haastattelun aikana, mutta tässä vaiheessa kaikki olivat yhtä mieltä siitä, että myös käyttä-

jien näkökulma on tärkeää huomioida kehitysprojektin onnistumisen kannalta. 

 

Organisaatiotason johtaminen 

Selkeät tavoitteet ja yhteistyö koettiin selvästi kriittisimmäksi menestystekijäksi. Jokaisen 

yksilön on ymmärrettävä, mitä ollaan tekemässä, ja toimittava sen mukaisesti. Osa haasta-

teltavista nosti ylimmän johdon tuen jopa tätä tärkeämmäksi sen ollessa toiseksi tärkein 
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osa-alue organisaatiotason johtamisen kategoriassa. Sillä on suuri vaikutus muihin asioi-

hin, kuten tavoitteisiin ja budjettiin, minkä lisäksi muutokset saadaan jalkautettua tehok-

kaasti johdon tukemana. ”Kun joku asia ei toimi, pitää vauhtia ottaa ylempää. Sitä on 

hyödynnetty paljon projekteissa”, toteaa eräs haastateltava. Toisaalta osa haastateltavista 

korosti myös keskijohdon ja käyttäjien tyytyväisyyttä, mikä heidän mukaansa vaikuttaa 

enemmän operatiivisen liiketoiminnan menestykseen. 

 

Resurssienhallinta oli myös tärkeä osa-alue, ja siinä on huomioitava kaikkien eri osapuol-

ten resurssit. Eri osapuolten resurssitarpeet kuitenkin vaihtelevat projektin edetessä. Me-

nestystekijöistä budjetti ja muutosjohtaminen eivät tässä yhteydessä saaneet merkittävää 

painoarvoa. Muutosjohtamisen ei koettu olevan erityisen tärkeää projektin onnistumisen 

kannalta verrattuna muihin keskeisempiin asioihin. Haastateltavien mielestä budjetin ei 

tulisi toimia järjestelmäkehityksen ajurina tai rajoitteena, vaikka toki sekin on koko ajan 

huomioitava. Budjetti todettiin kuitenkin keskeiseksi mittariksi, kun projektin onnistumista 

arvioidaan jälkikäteen. Budjetti tulee kuitenkin suhteuttaa saavutettuihin hyötyihin. 

 

Projektinhallinta 

Sidosryhmien johtaminen on järjestelmäkehitysprojekteissa yksi kriittisimmistä menestys-

tekijöistä, sillä projekteihin osallistuu usein monta osapuolta, jotka tarkastelevat asioita 

pääasiassa omien vastuualueidensa ja tarpeidensa näkökulmasta. Sidosryhmien toimintaa 

on pystyttävä hallitsemaan, ja tietoa on pystyttävä jakamaan tehokkaasti sitä tarvitseville 

osapuolille. Projektipäällikön rooli koettiin erittäin tärkeäksi, mikä tuli selvästi esille myös 

muuten haastatteluiden aikana. Hyvä projektipäällikkö ei kuitenkaan riitä projektin onnis-

tumiseen, vaan projektissa tarvitaan monenlaista osaamista, jolloin yksilöiden osaamista ja 

kokemuksia on pystyttävä hyödyntämään. Yksilöiden tietojen ja kokemusten kriittisyys 

jakoi paljon mielipiteitä haastateltavien keskuudessa. Joidenkin haastateltavien mielestä 

kokonaisuus muodostuu yksilöiden osaamisesta, mutta vastaavasti toisten mielestä yksilöi-

den tietoja ja kokemuksia ei pystytä kovinkaan hyvin hyödyntämään järjestelmäkehitys-

projektien ollessa usein suuria. Erään haastateltavan mielestä yksilöiden tiedot ja koke-

mukset ei ole erityisen kriittinen menestystekijä, kunhan projektipäällikkö kykenee hyö-

dyntämään projektiryhmäänsä oikein. Toisaalta toisen haastateltavan mukaan projektipääl-

liköllä ei ole paljoakaan tehtävissä, jos yksilöillä ei ole riittävästi osaamista. 
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Kokemukset konsulttien hyödyntämisestä olivat negatiivissävytteisiä, joskin lähes kaikki 

haastateltavat olivat yhtä mieltä, että konsulteilla voidaan tukea resurssipulaa tarvittaessa. 

Lähtökohtaisesti ei ole hyvä asia, että organisaatiolle tärkeää tietoa on ulkopuolisilla kon-

sulteilla. ”Konsulttien sopiva käyttö on hyvä oljenkorsi ja joissain organisaatioissa se on 

välttämätöntä. Jos käy niin, että oma resursointi on haasteellinen ja konsultilla on paras 

tieto ja se ei ole käytettävissä kuin vaikka maanantaisin puoli päivää, niin onhan se aika 

huono tilanne”, havainnollistaa eräs järjestelmäasiantuntija. Organisaation ja työryhmän 

rakenne jakoivat mielipiteitä. Toisaalta haastateltavien mielestä oikeiden ihmisten tulee 

olla oikeaan aikaan projektissa mukana, mutta toisaalta hyvän projektipäällikön katsottiin 

kykenevän johtamaan projektin hyviin tuloksiin, vaikka organisaation ja työryhmän raken-

ne olisikin heikko. Eri henkilöiden osallistumisen nähtiin olevan tapauskohtaista, joten 

tärkeämpää on resurssienhallinta projektipäällikön toimesta. 

 

Asiantuntemus 

Asiantuntemuskategorian alle sijoitettuja asioita ei koettu aivan yhtä tärkeiksi verrattuna 

kahteen edellä käsiteltyyn osa-alueeseen. Järjestelmän soveltuvuus ja sen arviointi koettiin 

tärkeimmäksi asiaksi joidenkin pitäessä sitä jopa niin itsestään selvyytenä, että sitä ei tuotu 

erityisen voimakkaasti esille haastatteluiden aikana. ”Järjestelmän soveltuvuus on itses-

tään selvä. No, referenssihän sen kertoo asiakkaan näkökulmasta helpoimmin. Jos ei ole 

referenssejä, niin sitten on vaikeampi asia”, toteaa eräs järjestelmäasiantuntija. Prosessien 

uudelleensuunnittelu oli niin ikään projektin tärkeä elementti, joskin kaikissa projekteissa 

sitä ei haluta tehdä. Lähtökohtaisesti käytännön prosesseja halutaan kuitenkin kehittää jär-

jestelmäkehityksen yhteydessä, jolloin on tärkeää arvioida aiemmin käytössä olevia pro-

sesseja kriittisesti. Järjestelmän teknisestä puolesta enemmän ymmärtävät haastateltavat 

korostivat myös infrastruktuurin ja rajapintojen merkitystä esimerkiksi integraatiomahdol-

lisuuksien osalta, mutta liiketoimintalähtöisemmät haastateltavat eivät tuoneet niitä erityi-

sesti esille. 

 

Kustomointien välttämisestä haastateltavat olivat yksimielisiä sen suhteen, että ennemmin-

kin siinä on kyse kustomointien hallinnasta ja niiden tarpeellisuuden arvioimisesta. Muuten 

aihe jakoi huomattavasti mielipiteitä, sillä joidenkin mielestä kustomointeja ei tulisi lähtö-

kohtaisesti tehdä, ellei pakottavaa tarvetta ole. Toiset taas olivat niiden kannalla, jotta jär-

jestelmästä tulee asiakastarpeita vastaava kokonaisuus. Kustomointien hallinta on haasta-
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teltavien mielestä kuitenkin tärkeää. Vanhojen järjestelmien tuntemus mainittiin monissa 

haastatteluissa, mutta sitä ei kuitenkaan koettu tässä yhteydessä erityisen tärkeäksi asiaksi 

aiheen jakaessa paljon mielipiteitä. 

 

Työskentelyn perusperiaatteet 

Tärkein ihmisten työskentelyyn liittyvistä pehmeistä arvoista oli osallistuvien henkilöiden 

sitouttaminen ja motivointi. Sillä voidaan varmistaa, että kyseinen projekti koetaan tärke-

äksi, jolloin asiat tehdään huolellisesti ja esimerkiksi käytettävissä oleva työaika ei kohdis-

tu kiinnostuksen vuoksi muihin tehtäviin. Sitouttamista ja motivointia voidaan parantaa 

erityisesti tehokkaalla kommunikaatiolla sekä palkitsemisjärjestelmillä. Myös osapuolten 

välinen luottamus koettiin erittäin tärkeäksi menestystekijäksi. Luottamuksen pystyy vain 

ansaitsemaan toimimalla hyvin ja osoittamalla, että on kykenevä täyttämään asetetut vaa-

timukset. Luottamusta voidaan lisätä avoimella ilmapiirillä. Erään haastateltavan mukaan 

”luottamuksen menettämisen myötä elämästä saa tehtyä todella vaikeata. Esimerkiksi kun 

aikataulut pettää, luottamus menee, vaikka asia johtuisi ulkoisista syistä. Sama pätee myös 

projektin johdon tasolla. Auttaa paljon kun projektin johdolla on molemmin puolin syvä 

luotto toisiinsa.” 

 

Hyvä ja tehokas kommunikointi oli kolmas keskeinen asia työskentelyn perusperiaatteissa. 

Tiedonkulku ja kommunikointi luovat pohjaa monelle muulle asialle, jolloin esimerkiksi 

ihmisten toiminta ja päätökset eivät perustu oletuksiin ja eri osapuolet tietävät, mikä eri-

näisten asioiden tilanne on. Monet haastateltavat eivät kokeneet ennaltaehkäisevää ongel-

manratkaisua erityisen tärkeäksi asiaksi, vaikka se usein onkin yksi kehityksen aikaisista 

tavoitteista. Joidenkin haastateltavien mielestä on normaali tilanne, että ongelmia pyritään 

ratkaisemaan vasta sitä mukaa kun niitä ilmenee. Ennaltaehkäisevää ongelmanratkaisua 

pystytään tukemaan ihmisten sitouttamisella ja motivoinnilla. Työskentelyolosuhteiden 

koettiin olevan kaikkein vähiten tärkeä menestystekijä projektin lopputuloksen kannalta. 

 

Käyttäjien näkökulma 

Kaikki haastateltavat kokivat loppukäyttäjien hyödyntämisen tärkeäksi järjestelmäkehitys-

projekteissa, sillä heiltä saa parasta palautta käytännön toiminnasta ja he pystyvät tuomaan 

esille käytännön toimintaan vaikuttavia seikkoja. Käyttäjiä on pystyttävä kuuntelemaan, 
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mutta toisaalta heidän on myös annettava vaikuttaa järjestelmään. Käyttäjien on tärkeää 

päästä osallistumaan projektiin ajoissa. Erään haastateltavan mukaan ”käyttäjien osallis-

taminen on tärkeää ja asiantuntemusta tulee olla riittävästi lattiatasolla. Jos kiireinen esi-

mies ei ole kunnolla ehtinyt opiskella järjestelmää ja ei pysty vastaamaan lähimmäisen 

alaisen kysymykseen, niin se murentaa luottamusta siihen uuteen työkaluun. Käyttäjien 

voimaannuttaminen on myös tärkeää, ja joskus kannattaa tehdä joku kosmeettinenkin muu-

tos sen takia, että se näkyy työntekijälle, että sillä annetulla palautteella on merkitystä.” 

 

Yleisesti ottaen käyttäjien koulutus, osallistaminen ja voimaannuttaminen koettiin kaikki 

lähes yhtä tärkeiksi asioiksi, joskin pieniä eroja oli havaittavissa haastateltavien välillä. 

Voimaannuttaminen koettiin lievästi tärkeämmäksi kuin osallistuminen, kun taas käyttäjien 

kouluttaminen jäi monen haastateltavan vastauksissa hieman näiden kahden alapuolelle 

menestystekijöiden suhteellista merkittävyyttä arvioitaessa. 

 

Käyttäjien kannalta on myös tärkeää, että heidän antaessa palautetta myös vastapuoli tun-

tee järjestelmän, eikä ole ainoastaan raportoimassa asioita eteenpäin. Käyttäjien tunnetta 

vaikutusmahdollisuuksista voidaan tukea myös helpoilla kosmeettisilla muutoksilla järjes-

telmässä tai antamalla arvoa käyttäjien palautteelle, vaikka heidän esittämänsä asia olisikin 

ollut jo aiemmin tiedossa. On myös tärkeää varmistaa, että käyttäjillä on selkeät, helppo-

käyttöiset ja nopeasti reagoivat kanavat käytön tuen hakemiseen.  
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7 POHDINTA 

7.1 IT-järjestelmäkehityksen haasteet 

Aihetta käsittelevässä kirjallisuudessa ei ole laaja-alaisesti tutkittu, miten logistiikan IT-

järjestelmäkehityksessä esiintyvät tietojohtamisen haasteet näkyvät eri tietoprosesseissa ja 

mitkä tiedon muodot haasteissa korostuvat. Tämän tutkimuksen tulosten perusteella tiedon 

muodoista korostuivat erityisesti liiketoiminta- ja projektinhallintatieto, joiden voidaan 

nähdä koskevan laajasti eri osapuolten välistä yhteistyötä. Sen sijaan tekninen tieto liittyy 

enemmänkin järjestelmätoimittajan ja -asiantuntijoiden sisäisiin tietoprosesseihin. Vastaa-

vasti organisaatiotieto koskee pääasiassa järjestelmää käyttöönottavaa organisaatiota ja 

erityisesti sen sisällä tapahtuvaa muutosjohtamista. 

 

Tämä tutkimus osoittaa, että tietoprosesseista tärkeimmän painoarvon järjestelmäkehityk-

sessä saa tiedon jakaminen, mutta myös tiedon luomisella ja hyödyntämisellä koettiin ole-

van hyvin keskeinen rooli. Näissä tietoprosesseissa korostuvat erityisesti, kuinka olemassa 

olevaa tietoa saadaan siirrettyä tietotarpeiden täyttämiseksi, miten osapuolet saavat luotua 

yhteistä ymmärrystä järjestelmälle kohdistuvista tarpeista sekä miten saatua ymmärrystä 

pystytään hyödyntämään järjestelmän kehittämisessä. Tiedon kodifiointia ei koettu erityi-

sen tärkeäksi, mutta avaindokumentit on luotava ja niitä on päivitettävä projektin edetessä. 

Hiljaisen tiedon tallentamista ei myöskään koettu keskeiseksi haasteeksi.  

 

Oppimisen roolia ei tuotu vahvasti esille, mikä voi johtua siitä, että järjestelmäkehityksessä 

on usein kyse suurista projekteista, jolloin ihmisten on lähtökohtaisesti hankalaa nähdä 

yksittäisiä, laajoja projekteja pidemmälle. Projektien sisäisen oppimisen voidaan nähdä 

jäävän vähäisempään rooliin siksi, että järjestelmäkehitysprojektit sisältävät monia eri vai-

heita, joissa tapahtuu erilaisia aktiviteetteja, jolloin monien projektissa aiemmin opittujen 

asioiden hyödyntämistä on hankalaa nähdä konkreettisesti myöhemmin projektin aikana. 

Oppiminen oli kuitenkin selvästi tärkeämpää logistiikkapalveluyrityksen asiantuntijoille ja 

järjestelmäasiantuntijoille, minkä voidaan nähdä johtuvan siitä, että nämä osapuolet osal-

listuvat todennäköisemmin aktiivisesti useisiin järjestelmäkehityshankkeisiin verrattuna 

operatiivisiin käyttäjiin ja asiakasyritysten edustajiin. 
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Tässä tutkimuksessa haasteeksi koettiin asiakkaan kyky arvioida omia, järjestelmään koh-

distuvia tarpeitaan. Vastaavasti kirjallisuudessa on esitetty, että järjestelmän soveltuvuuden 

arviointi ja puutteellinen ymmärrys järjestelmän kyvyistä aiheuttavat haasteita, mikä tar-

kastelee aihetta hieman eri näkökulmasta (Suraweera et al. 2008, 193; Chan et al. 2009, 

104–105). Kirjallisuudessa on esitetty haaste, että vain johdon näkökulma huomioitaisiin 

projektissa (Suraweera et al. 2008, 193), mutta tämän tutkimuksen aineiston pohjalta eri 

osapuolilla vaikuttaa olleen selkeä tavoite tukea käytännön toimintaa ja vain yksi haastatel-

tava sivusi kyseistä haastetta haastattelun aikana. Sen sijaan tässä tutkimuksessa tuotiin 

esille, että johdon sitoutuminen kehitysprojektiin voi aiheutua haasteeksi. 

 

Sekä kirjallisuudessa että tämän tutkimuksen empiirisessä aineistossa oltiin yhtä mieltä 

siitä, että vaatimusmäärittelyiden tekeminen aiheuttaa keskeisen haasteen IT-

järjestelmäkehitysprojekteissa (Ramburn et al. 2013, 5–6). Myös järjestelmän ja liiketoi-

minnan yhdistäminen koettiin kriittiseksi haasteeksi sekä tässä tutkimuksessa että kirjalli-

suudessa (Ramuburn et al. 2013, 6). Prosessien uudelleensuunnittelua ei kuitenkaan nostet-

tu keskeiseen asemaan kirjallisuudessa kuten tässä tutkimuksessa. Keskeisenä haasteena 

tässä tutkimuksessa ilmeni, että määrittely tehdään ilman riittävää ymmärrystä liiketoimin-

nasta käytännön tasolla. Kirjallisuudessa hyvin vastaavanlainen haaste muotoiltiin siten, 

että tietoa on sitoutuneena organisaation prosesseihin (Ramburn et al. 2013, 3, 6; Pan et al. 

2007, 415). Lisäksi kirjallisuudessa tunnistettiin haaste, että tietoa sitoutuu myös uuteen 

järjestelmään (Pan et al. 2001, 325).  Tätä ei kuitenkaan koettu haasteeksi tässä tutkimuk-

sessa, sillä tavoitteena on hallita tietoa osittain uudessa järjestelmässä. Järjestelmän sisäl-

tämään dataan liittyvät haasteet sekä tekniset ongelmat tunnistettiin tyypillisiksi sekä kir-

jallisuudessa että tämän tutkimuksen empiirisessä aineistossa (Chan et al. 2009, 104–105). 

 

Aihetta käsittelevässä kirjallisuudessa haasteeksi tunnistettiin asiakasorganisaation suhde 

järjestelmätoimittajaan sekä järjestelmätoimittajayrityksen rakenne (Suraweera et al. 2008, 

193). Tässä tutkimuksessa vastaavasti korostettiin eri osapuolten yhteistyötä ja yhteistyö-

mallia sekä osapuolten välistä läpinäkyvyyttä. Kirjallisuudessa koettiin haasteeksi tiedon 

siirtäminen järjestelmätoimittajalta muille osapuolille (Parry & Graves 2008, 436). Tässä 

tutkimuksessa aihetta tarkasteltiin laajemmin eri osapuolten välisen tiedon jakamisen olles-

sa haasteena. Kirjallisuudessa tuotiin esille asiakasyrityksen puutteellinen kyky resursoida 

riittävästi henkilöstöä vastaanottamaan tietoa järjestelmätoimittajalta (Leknes ja Munkvold 
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2006, 8). Tämä koettiin keskeiseksi haasteeksi myös tässä tutkimuksessa, mutta tämän tut-

kimuksen tuloksissa korostettiin kaikkien eri osapuolten resursoinnin huomiointia. 

 

Projektin laajuuden hallinta ja muutoshallinta koettiin erityisen keskeisiksi asioiksi tämän 

tutkimuksen aineistossa, mutta kirjallisuudessa nämä asiat eivät tule juuri lainkaan esille. 

Tämän tutkimuksen aineiston taustalla oli henkilöitä monista eri organisaatioista, sekä ko-

keneemmista että uudemmista, ja haastateltavat olivat silti yhtä mieltä näiden asioiden kes-

keisyydestä. Ainoa selitys tämän näkökulman puuttumiselle kirjallisuudessa on, että tämä 

projektinhallinnallinen elementti on rajattu monien tietojohtamisen tutkimusten ulkopuo-

lelle. Tätä tukee myös huomio siitä, että tässä tutkimuksessa projektin aikataulutus koettiin 

erittäin keskeiseksi haasteeksi, vaikka aihetta käsittelevässä kirjallisuudessa sitä ei ole tuo-

tu erityisesti esille. Toisaalta kustomointien hallinta koettiin keskeiseksi näkökohdaksi sekä 

tässä tutkimuksessa että alan kirjallisuudessa (Parry & Graves 2008, 433, 435). Kirjalli-

suuden näkemyksissä korostettiin kuitenkin erityisesti kustomointien välttämistä, kun taas 

tämän tutkimuksen perusteella kustomointeja on pystyttävä hallitsemaan.  

 

Vanhojen järjestelmien koettiin aiheuttavan haasteita tässä tutkimuksessa erityisesti niiden 

puutteellisen tuntemuksen ja integraatiomahdollisuuksien vuoksi, mutta kirjallisuudessa 

vanhoja järjestelmiä koskevien haasteiden koettiin liittyvän erityisesti vanhoihin järjestel-

miin sitoutuneeseen tietoon ja niihin liittyviin muutosjohtamisen haasteisiin (Ramburn et 

al. 2013, 3; Suraweera et al. 2008, 193).  

 

Käyttäjiä koskevat haasteet liittyivät aiemman tutkimuksen mukaan siihen, miten käyttäjät 

ymmärtävät järjestelmäkehityksen merkityksen, miten järjestelmäkehitykseen osallistuvat 

käyttäjät valitaan, miten tiedottaminen tapahtuu sekä yleisesti ottaen järjestelmäkehitys-

toiminnan vastustamiseen liittyviin haasteisiin (Pan et al. 2007, 415; Ramburn et al. 2013, 

5–6; Suraweera et al. 2008, 193; Chan et al. 2009, 104–105). Tässä tutkimuksessa haas-

teeksi taas koettiin, miten käyttäjiä huomioidaan järjestelmäkehityksessä sekä kuinka ha-

lukkaita käyttäjät ovat osallistumaan järjestelmäkehitykseen. Näissä eri näkökulmissa on 

todennäköisesti kyse hyvin pitkälti samoista asioista, mutta erot aiheutuvat todennäköisesti 

siitä, miten haasteen taustalla olevat asiat ilmenivät eri tapausorganisaatioissa sekä miten 

haasteita on muotoiltu aineiston pohjalta tutkijoiden toimesta. Käyttäjien koulutus koettiin 

yleisesti ottaen haasteeksi tässä tutkimuksessa, mutta tämän lisäksi kirjallisuudessa oli nos-
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tettu haasteeksi, että kouluttajilla voi olla osaamisessa puutteita, mitä sivuttiin yhden haas-

tateltavan puolesta myös tässä tutkimuksessa (Parry & Graves 2008, 433–434, 436; Chan 

et al. 2009, 104–105; Ramuburn et al 2013, 5). 

 

Dokumentaationhallinta koettiin keskeiseksi haasteeksi tässä tutkimuksessa, kun taas kir-

jallisuudessa todettiin, että aiempaa dokumentaatiota saatetaan hyödyntää väärin (Surawee-

ra et al. 2008, 193). Tämä kirjallisuudessa esitetty haaste tunnistettiin haasteeksi joidenkin 

haastateltavien puolesta myös tässä tutkimuksessa, mutta dokumentaationhallinnan haas-

teilla viitattiin erityisesti siihen, että projektilla on sovitut dokumentointikanavat, niitä 

noudatetaan ja dokumentteja päivitetään aktiivisesti. 

 

Tekninen jargon tunnistettiin haasteeksi kirjallisuudessa, mutta tässä tutkimuksessa se ei 

saanut kovinkaan suurta painoarvoa (Suraweera et al. 2008, 193). Siitä kuitenkin mainittiin 

kahden haastateltavan puolesta käsiteltäessä kommunikointia loppukäyttäjien kanssa. Kie-

limuuri todettiin keskeiseksi haasteeksi vain kirjallisuudessa (Suraweera et al. 2008, 193). 

Tämän tutkimuksen aineiston pohjalta ei kuitenkaan voida sanoa, kuinka kansainvälisissä 

projekteissa haastateltavat olivat olleet mukana, millä voidaan nähdä olevan vaikutusta 

tämän haasteen ilmenemiseen. 

 

Yleisesti ottaen voidaan todeta, että aiheeseen liittyvässä kirjallisuudessa ja tässä tutkimuk-

sessa oli havaittu hyvin samankaltaisia haasteita. Joidenkin haasteiden kohdalla aihetta 

tarkasteltiin hieman eri näkökulmista, mutta syyt haasteiden taustalla voidaan nähdä hyvin 

samankaltaisina, minkä tarkempi analysointi vaatisi kuitenkin syvällisempää tutkimusta. 

Muutamien haasteiden kohdalla tämä tutkimus ja aiempi kirjallisuus toivat esille eri asioi-

ta, vaikka haasteiden ympärillä olevat aiheet olivat itsessään hyvin samankaltaisia.  

 

Kirjallisuudessa käsiteltävistä haasteista tässä tutkimuksessa ei tullut esille, miten järjes-

telmätoimittajan aiempaa osaamista saadaan hyödynnettyä projektissa (Leknes & Munk-

vold 2006, 11–12). Tässä tutkimuksessa sen todettiin olevan ennemminkin asiakkaan ole-

tus, jota projektin aikana ei tarvitse pyrkiä erityisesti huomioimaan. Vastaavasti tässä tut-

kimuksessa tunnistetuista haasteista kirjallisuudessa ei tullut esille, että asiakasyrityksen 

edustajilla voi olla erilaiset intressit, ohjelmistotuotannon mallia on kyettävä noudattamaan 

eri osapuolten puolesta koko projektin ajan, testaamisen on oltava suunnitelmallista ja tuo-
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tantoon siirtymiset on tehtävä hallitusti. Liitteessä 4 on esitetty tietojohtamisen haasteiden 

vertailu kirjallisuuden ja tämän tutkimuksen välillä. 

7.2 IT-järjestelmäkehityksen parhaat käytännöt 

Tietojohtamisen kirjallisuudessa ei ole tutkimuksia, joissa olisi laaja-alaisesti tarkasteltu, 

minkälaisia käytäntöjä logistiikan IT-järjestelmäkehityksessä tulee toteuttaa. On kuitenkin 

löydettävissä tutkimuksia, joissa on koottu erilaisia käytäntöjä ja työkaluja ilman logistiik-

ka-alaa viitekehyksenä. Nämä tutkimukset tarkastelevat kuitenkin aihetta usein hyvin ylei-

sellä tasolla, kun taas tässä tutkimuksessa pyrittiin tavoitteiden mukaisesti hyvin konkreet-

tiseen ja käytännönläheiseen tarkastelutapaan. Aiemmassa kirjallisuudessa ja tämän tutki-

muksen tuloksissa on kuitenkin havaittavissa monia yhtäläisyyksiä. Seuraavassa katsauk-

sessa verrataan Evansin et al. (2014, 96) kokoamaa näkemystä tietojohtamisen käytännöis-

tä tämän tutkimuksen tuloksiin. 

 

Sekä aihetta käsittelevän kirjallisuuden että tämän tutkimuksen mukaan tiedon luomista 

voidaan tukea koerakentamisen, ad-hoc -tapaamisten, aivoriihien, prosessikartoitusten ja 

dokumenttien kriittisen arvioinnin avulla. Kirjallisuudessa esitettiin käytäntöinä myös tie-

toauditointeja ja -kartoituksia, informaatio- ja työnkulkuanalyysejä, osaamiskartoituksia 

sekä asiantuntemuksen paikallistamiseen soveltuvia käytäntöjä ja työkaluja, mutta näitä ei 

tullut esille tässä tutkimuksessa. Näiden hyödyntäminen voisi kuitenkin olla järkevää myös 

IT-järjestelmäkehitysympäristössä, sillä haastateltavat tunnistivat oleelliseksi, että oikean-

laisen osaamisen on oltava oikeassa paikassa oikeaan aikaan sekä toisaalta tiedon ja infor-

maation kulkua on pystyttävä edistämään ja hallitsemaan. 

 

Tiedon tallentamista tukevia käytäntöjä olivat sekä tässä tutkimuksessa että aiemmassa 

kirjallisuudessa tehtyjen huomioiden dokumentointi, erilaisten dokumenttipohjien hyödyn-

täminen sekä dokumentoinninhallintajärjestelmien hyödyntäminen. Tietoa tulisi myös ar-

kistoida oikein metadata ja tietojen linkitykset huomioiden. Tässä tutkimuksessa ei kuiten-

kaan otettu erityisesti kantaa siihen, miten ja minkälaisin työkaluin tietoa tulisi tallentaa, 

luokitella ja hallita. Myöskään kirjallisuudessa esitettyjen tietovarastojen tai organisaation 

muistia hallinnoivien informaatiojärjestelmien roolia ei tuotu esiin, vaikka näistä ensin 

mainittu on järjestelmäkehitysympäristössä tuttu tapa tallentaa järjestelmien taustalla toi-
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mivien tietokantojen dataa. Aineistossa ei myöskään tullut esille erinäisten sosiaalisten 

kanavien hyödyntäminen tiedon jakamisessa ja tallentamisessa, mihin on esitetty monia 

työkaluja aihetta käsittelevässä kirjallisuudessa. 

 

Tiedon jakamista ja hyödyntämistä voidaan tukea tämän tutkimuksen ja kirjallisuuden pe-

rusteella käytäntöyhteisöillä, työpajoilla, toisten työntekijöiden opastamisella, kommuni-

kointi- ja yhteistyöteknologioilla ja päätöksenteon tukityökaluilla. Erilaiset kirjallisuudessa 

esitetyt asiantuntijajärjestelmät eivät tulleet tämän tutkimuksen aineistossa esille. Monet 

tässä tutkimuksessa havaitut työkalut liittyivät esimerkiksi projektinhallintaan ja kehitys-

toiminnan priorisointiin, tiedon jakamiseen järjestelmäkehitykseen liittyvien dokumenttien 

avulla sekä asiakastarve-, arvoketju- ja prosessikuvauksiin. Lisäksi tässä tutkimuksessa 

havaittiin tärkeä rooli työntekijöitä tukevalla dokumentaatiolla, kuten työohjeilla, järjes-

telmäohjeilla sekä koulutusmateriaaleilla. Tunnistetut parhaat käytännöt liittyivät erityisesti 

järjestelmän hankintaan ja yhteistyön edistämiseen. Myös projektinhallinta oli keskeisessä 

asemassa monien tiedon hyödyntämistä tukevien käytäntöjen kanssa, kun taas tiedon ja-

kamiseen liittyvät käytännöt tukivat erityisesti erilaisia kommunikoinnin kanavia, muotoja 

ja tapoja. 

 

Oppimista voidaan tukea edellä mainittujen työkalujen ja käytäntöjen lisäksi käymällä par-

haita käytäntöjä ja opittuja asioita läpi yhdessä, kartoittamalla tietotarpeita sekä hyödyntä-

mällä analytiikkaa, visualisointia, erinäisiä mittareita ja niiden raportointia. Kirjallisuudes-

sa tunnistettiin monia oppimista tukevia käytäntöjä ja työkaluja, joita ei kuitenkaan tässä 

tutkimuksessa koettu keskeisiksi järjestelmäkehitysympäristössä. Tämän tutkimuksen mu-

kaan oppiminen ei ole järjestelmäkehitysympäristössä erityisen tärkeässä roolissa, mihin 

voidaan nähdä olevan syynä, että projektit ovat hyvin yksilöllisiä eivätkä samat yritykset 

toteuta usein lukuisia järjestelmäkehitysprojekteja. Tehtäessä tiivistä yhteistyötä ja useita 

järjestelmiä samojen osapuolten kanssa tapahtuu oppiminen monilta osin itsestään yhteis-

ten kokemuksien myötä, jolloin tarpeet systemaattiselle oppimisen tukemiselle voivat jäädä 

vähäisiksi. Tärkeimpiä oppimisen kohteita oli muiden yritysten sekä järjestelmätoimittajan 

aiempien kokemusten hyödyntäminen hankintapäätöksiä tehtäessä sekä projektinhallinnan 

kehittäminen aiempien projektien perusteella. Projektien hallitsemiseksi on erityisen tärke-

ää hyödyntää aikataulutukseen ja resursointiin liittyviä aiempia kokemuksia sekä näke-

myksiä siihen, mitä asioita projektinhallinnassa on kulloinkin otettava huomioon. 
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7.3 Erot uusien ja olemassa olevien IT-järjestelmien kehittämisessä 

Logistiikan IT-järjestelmäkehitystä käsittelevässä kirjallisuudessa ei ole aiemmin tutkittu, 

miten käyttöönottokohteissa uusien järjestelmien kehittäminen ja olemassa olevien järjes-

telmien jatkokehitys poikkeavat toisistaan. Tämän tutkimuksen tuloksia ei voida siten tältä 

osin verrata aiempiin tutkimustuloksiin, mutta tulosten luotettavuutta ja pätevyyttä voidaan 

silti arvioida. 

 

Tutkimuksessa saatiin johdonmukainen näkemys siitä, minkälaisia eroja uuden järjestel-

män kehittämisen ja olemassa olevan järjestelmän jatkokehityksen välillä on. Vertailu ku-

vastaa kuitenkin vain tyypillistä näkemystä näistä eri kehitystilanteista. Lähtökohtana haas-

tateltavien näkemyksille voidaan todeta olevan, että uuden järjestelmän käyttöönotot ovat 

suuria ja vaikeasti hallittavia projekteja, kun taas olemassa olevien järjestelmien kehittämi-

sessä tavoitteet ovat selkeitä ja kehitystarpeet kokonsa puolesta helpommin hallittavissa. 

Tämä jaottelu pitää varmasti usein paikkansa, mutta on myös huomioitava, että uusien jär-

jestelmien käyttöönotot voivat olla tietyissä tapauksissa pieniä ja helposti hallittavia pro-

jekteja, kun taas olemassa olevien järjestelmien jatkokehitys voi koskea huomattavia päivi-

tyksiä laajojen järjestelmäkokonaisuuksien uudistamiseksi.  

 

Tutkimustulokset antavat hyvän katsauksen siihen, minkälaisia asioita on lähtökohtaisesti 

tärkeää huomioida näissä erityyppisissä kehitysprojekteissa. Eroina esitetyt asiat olivat 

monesti yksittäisten tai muutamien haastateltavien esiin tuomia näkemyksiä, joten esitetty-

jen asioiden toistuminen aineistossa ei juuri lisää tulosten luotettavuutta. Haastateltavien 

näkemykset olivat kuitenkin erittäin hyvin linjassa keskenään, minkä voidaan puolestaan 

nähdä parantavan tutkimustulosten luotettavuutta.  

 

Haasteiden esiintymisessä havaittiin eroja kehitettäessä uusia ja olemassa olevia järjestel-

miä. Molemmissa tilanteissa on havaittavissa samoja haasteita, mutta monet niistä ovat 

selvästi kriittisempiä luotaessa uutta järjestelmää. Erityisesti järjestelmän hankintaan, pro-

jektin hallintaan sekä järjestelmän määrittelyihin liittyvät haasteet korostuivat kehitettäessä 

uutta järjestelmää. Olemassa olevien järjestelmien jatkokehityksessä kriittisempiä haasteita 

olivat ainoastaan uudistunut ajattelu rajoittumatta vanhoihin prosesseihin ja järjestelmiin, 

ymmärryksen luominen vanhoista järjestelmistä sekä kehitettyjen toiminnallisuuksien va-
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pautus tuotantoon hallitusti operatiivisen toiminnan ollessa käynnissä. Parhaiden käytäntö-

jen todettiin olevan hyvin samankaltaisia molemmissa tapauksissa, eikä yleisluontoisia, 

poikkeavia näkemyksiä parhaisiin käytäntöihin tai niiden toteuttamiseen havaittu.  

 

Tietojohtamisella koettiin olevan erittäin tärkeä rooli uusien järjestelmien kehittämisessä, 

mutta tarpeet koettiin vähäisiksi tehtäessä pienimuotoista järjestelmien jatkokehitystä. Laa-

jemmissa jatkokehitysprojekteissa tietojohtamisesta on kuitenkin huomattava hyötyä pro-

jektin onnistumisen kannalta. Usman ja Ahmad (2012, 25) sekä Leknes ja Munkvold 

(2006, 11) tukevat tämän tutkimuksen näkemystä siitä, että uuden järjestelmän käyttöön-

otossa tarvitaan erityisesti tiedon luomista, kun taas järjestelmän jatkokehityksessä vaadi-

taan tiedon hyödyntämistä ja oppimista. 

7.4 Tietojohtaminen IT-järjestelmäkehitysprojektin eri vaiheissa 

Seuraavaksi tutkimuksessa tarkasteltiin, miten tietojohtamisen keskeisimmät haasteet liit-

tyvät IT-järjestelmäkehitysprojektin eri vaiheisiin sekä tulisiko käytäntöjä toteuttaa eri ta-

voin eri vaiheissa projektia. Aihetta käsittelevästä kirjallisuudesta ei löydy merkittävästi 

tutkimuksia, jotka vertailevat haasteita tai parhaita käytäntöjä järjestelmäkehitysprojektin 

eri vaiheissa, mutta joitakin tutkimustuloksia voidaan ottaa tämän tutkimuksen vertailu-

kohdaksi. 

 

Kuten tässä tutkimuksessa, myös Li et al. (2006, 163) korostivat, että järjestelmän hankin-

taa tehtäessä on pystyttävä oppimaan muiden yritysten kokemuksista sekä keräämään riit-

tävästi tietoa hyvien investointipäätösten tekemiseksi. Vastaavasti Usman ja Ahmad (2012, 

25) totesivat, että projektin alkuvaiheessa tietojohtamisen rooli on olla tukemassa päätöstä 

oikean järjestelmän valitsemisesta. Lin et al. (2006, 163) mukaan tämän jälkeen tavoitteena 

on siirtää tietoa asiakasorganisaation liiketoiminnasta ja prosesseista järjestelmätoimittajal-

le. Kun järjestelmätoimittajalla on riittävästi tietoa, aletaan järjestelmäkokonaisuutta luoda 

ja samalla uudistetaan käytännön prosesseja, mikä on linjassa tämän tutkimuksen tulosten 

kanssa. Usman ja Ahmad (2012) korostavat, että projektivaiheessa tietojohtamisen tavoit-

teena on tukea liiketoiminnan ja järjestelmän saumatonta yhdistämistä. Li et al. (2006, 163) 

esittävät, että seuraavana tietojohtamisen tavoitteena on siirtää tietoa järjestelmätoimittajal-

ta ja järjestelmäasiantuntijayritykseltä kohti asiakasyrityksen projektiryhmää ja tätä kautta 
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tieto menee loppukäyttäjille. Lisäksi järjestelmää opitaan tuntemaan paremmin itse järjes-

telmää käyttämällä. Kaikki nämä tietojohtamisen aktiviteetit tunnistettiin keskeisiksi myös 

tässä tutkimuksessa. 

 

Pan et al. (2007, 415, 417) totesivat, että projektin alkuvaiheessa haasteita aiheuttavat pro-

jektiryhmän henkilöiden yksilöllisten tietojen ja kokemusten yhdistäminen ryhmän kollek-

tiiviseksi tiedoksi. Myös projektiryhmän sisäisten siteiden vahvistaminen ja tietoisuuden 

jakaminen suurelle yhteisölle koettiin kriittiseksi projektin alkuvaiheen menestymisen kan-

nalta. Tutkijat totesivat tiiminrakennuksen ja tutumiskäytäntöjen olevan tarpeellisia projek-

tin alkuvaiheessa. Tämän tutkimuksen tulosten mukaan projektin alkuvaiheessa tulisi eri-

tyisesti panostaa eri osapuolten väliseen yhteistyöhön ja sitoutumiseen.  Näiden eri tutki-

musten näkemysten voidaan nähdä vastaavan toisiaan, mutta Panin et al. (2007) näkemyk-

sessä korostuvat erityisesti ihmisten välinen vuorovaikutus ja siteet, kun taas tässä tutki-

muksessa ei niinkään käsitelty yksilöiden välistä vuorovaikutusta, vaan yleisemmällä tasol-

la osapuolten välistä yhteistyötä, yhteistyömallin rakentamista sekä yhteisiä tavoitteita. 

 

Järjestelmän suunnitteluvaiheessa Pan et al. (2007, 415, 417) korostivat keskeisimpänä 

haasteena päästä käsiksi organisaatioon hajautuneeseen tietoon. Heidän mukaansa tiedon 

kokoaminen vaatii paljon erilaisia suhteita eri sidosryhmiin, avointa verkostoa sekä moni-

muotoisia vuorovaikutustapoja. Myös tässä tutkimuksessa havaittiin keskeisenä haasteena, 

että projektissa mukana olevilla henkilöillä on riittävästi tietoa järjestelmän määrittelyn ja 

suunnittelun tueksi. Erona näissä kahdessa tutkimuksessa on, että Panin et al. (2007) tut-

kimuksen mukaan tietoa tulisi pyrkiä keräämään vapaasti avointa verkostoa hyödyntäen. 

Tämän tutkimuksen perusteella lähtökohtana taas on, että avainhenkilöt valitaan projekti-

ryhmään ja he kokoavat tarvittavat tiedot omista organisaatioistaan, jolloin tietoa pystytään 

hallitsemaan ja eri osapuolet hoitavat omien vastuualueidensa tehtävät. Eri sidosryhmien 

välisistä, laaja-alaisista ja läheisistä suhteista sekä vuorovaikutuksen monimuotoisuudesta 

oltiin yhtä mieltä tämän tutkimuksen ja kirjallisuuden välillä. 

 

Panin et al. (2007, 415, 417) mukaan käyttöönottovaiheessa haasteena on muuttaa loppu-

käyttäjien ymmärrystä ja saada heidät jakamaan tietoa muiden kanssa. Tutkijat havaitsivat 

epämuodolliset keskustelut ja lukuisat aivoriihitapahtumat hyvinä käytäntöinä, minkä li-

säksi käyttäjien välisiä sosiaalisia vuorovaikutussuhteita tulisi pyrkiä edistämään. Tässä 
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tutkimuksessa käyttäjälähtöinen ajattelu keskittyi erityisesti siihen, miten käyttäjien 

omaamaa tietoa saadaan hyödynnettyä projektissa ja vastaavasti, miten käyttäjät saadaan 

kiinnostumaan osallistumisesta. Panin et al. (2007) havaitsemat haasteet liittyvät erityisesti 

käyttäjien väliseen tiedon jakamiseen operatiivisella tasolla, kun taas tässä tutkimuksessa 

pidetään vahvemmin kiinni projektiryhmän roolista tiedon jakamisen ja välittämisen väli-

neenä vielä tässä vaiheessa projektia, kuten Lin et al. (2006) tutkimuksessa. 

 

Tässä tutkimuksessa korostettiin myös monia projektinhallintaan liittyviä asioita, joita ei 

käsitelty Usmanin ja Ahmadin (2012), Panin et al. (2007) tai Lin et al. (2006) tutkimuksis-

sa. Tämän tutkimusten tulokset kuitenkin osoittavat, että tietojohtamisella voidaan monin 

tavoin tukea projektinhallintaa IT-järjestelmäkehitysprojekteissa. 

 

Edellä mainitut Usmanin ja Ahmadin (2012), Panin et al. (2007) sekä Lin et al. (2006) nä-

kemykset erilaisista tietojohtamisen haasteista ja aktiviteeteista kehitysprojektin eri vai-

heissa ovat hyvin linjassa tämän tutkimuksen tulosten kanssa. Tässä tutkimuksessa aihetta 

tutkittiin kuitenkin näitä aiempia tutkimuksia konkreettisemmin, jolloin tutkimuksen avulla 

kyettiin tunnistamaan monia käytännönläheisiä haasteita ja parhaita käytäntöjä. Tässä tut-

kimuksessa tunnistettiin lukuisia selkeästi yksittäiseen kehitysprojektin vaiheeseen liittyviä 

käytäntöjä, mutta eri vaiheisiin sopivien käytäntöjen kohdalla ei todettu olevan yleistettä-

viä yhteneväisyyksiä tai eroja käytäntöjen toteutuksessa, vaan ennemminkin käytäntöjen 

toteuttamiseen vaikuttavat tapaussidonnaiset asiat projektin vaiheen sijaan.  

7.5 IT-järjestelmäkehityksen kriittiset menestystekijät 

Tämän tutkimuksen taustalla hyödynnettiin aihetta käsittelevän kirjallisuuden perusteella 

koottua näkemystä IT-järjestelmäkehityksen kriittisistä menestystekijöistä. Yleisesti ottaen 

haastateltavat pitivät kirjallisuuden näkemystä hyvänä lähtökohtana, eikä keskeisiä asioita 

koettu puuttuvan. Lähes kaikkia kyseisessä näkemyksessä esitettyjä asioita pidettiin vähin-

tään kohtalaisen tärkeinä järjestelmäkehityksen onnistumisen kannalta. 

 

Organisaatiotason johtamisen kategoriassa kaikki menestystekijät olivat tärkeässä asemas-

sa projektin onnistumisen kannalta. Budjetti jäi sekä kirjallisuuden havainnossa että tämän 

tutkimuksen tuloksissa vähäisimmälle huomiolle organisaatiotason johtamisen kategorias-
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sa. Resurssienhallintaa ei tunnistettu kirjallisuudessa erityisen kriittiseksi menestystekijäk-

si, kun taas tämän tutkimuksen tuloksissa sen merkitys oli huomattavasti suurempi. Tämän 

voidaan nähdä liittyvän siihen, että kirjallisuudessa projektinhallinnalliset asiat on jätetty 

pienempään rooliin monissa tutkimuksissa. Muutosjohtaminen puolestaan tunnistettiin 

keskeisemmäksi menestystekijäksi kirjallisuudessa kuin tässä tutkimuksessa. Tähän voi 

olla vaikutusta sillä, minkälaisia kokemuksia haastateltavat ovat kohdanneet. Toisaalta 

myös organisaatiotason johtamisessa käsiteltiin samanaikaisesti monia muita erittäin tär-

keitä asioita, mikä saattoi vähentää haastateltavien näkemystä muutosjohtamisen merkittä-

vyydestä osana kyseistä osa-aluetta. 

 

Projektinhallinnassa organisaation ja työryhmän rakenne jäi kriittisistä menestystekijöistä 

keskusteltaessa vähäiselle painoarvolle tässä tutkimuksessa, mutta henkilöt toivat yleisesti 

haastatteluiden aikana esille, että oikeiden henkilöiden on tärkeää olla projektiryhmässä 

mukana. Organisaation rakennetta ei kuitenkaan pidetty tärkeänä, sillä projekti pystyy toi-

minnallaan mukautumaan työskentelyyn erilaisissa organisaatioissa. Toisaalta siihen myös 

vaikuttaa, kuinka suurista organisaatioista on kyse, sillä suurissa organisaatioissa tämän 

menestystekijän voidaan nähdä olevan tärkeämmässä roolissa. Projektinhallintakategorias-

sa kirjallisuuden ja tämän tutkimuksen tulokset vastasivat hyvin pitkälti toisiaan lukuun 

ottamatta sidosryhmien johtamista, joka oli tässä tutkimuksessa yksi aivan tärkeimmistä 

menestystekijöistä, kun taas kirjallisuudessa se oli esitetty vain harvoissa tutkimuksissa, 

mille on kuitenkaan hankalaa nähdä syytä. Konsulttien roolia ei pidetty tärkeänä tässä tut-

kimuksessa, mutta konsulttien käyttö todettiin tarpeelliseksi mahdollisuudeksi, mihin kon-

sulttien sopiva käyttö kriittisten menestystekijöiden viitekehyksessä viittaakin. 

 

Asiantuntemuksen kategoriassa kustomointien välttäminen jäi pieneen rooliin, mutta tämän 

voidaan nähdä johtuvan siitä, että useimmat haastateltavat kannattivat kustomointien teke-

mistä sopivassa määrin, jolloin puhutaan ennemminkin kustomointien hallinnasta. Ymmär-

rys vanhoista järjestelmistä tuli esille lukuisia kertoja monissa eri haastatteluissa, joten sen 

voidaan nähdä olevan kriittinen menestystekijä, vaikka verrattaessa muihin menestysteki-

jöihin se jäikin hieman vähäisemmälle huomiolle. Asiantuntemuksen kategoriassa järjes-

telmän soveltuvuus aiheutti ainoana menestystekijänä huomattavan eron kirjallisuuden ja 

tämän tutkimuksen välillä. Tässä tutkimuksessa kyseinen menestystekijä tunnistettiin eri-

tyisen kriittiseksi, mutta se oli huomioitu vain harvoissa aiheeseen liittyvissä aiemmissa 
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tutkimuksissa. Monet tutkimukset saattoivat pitää sitä melko itsestäänselvyytenä järjestel-

mäkehityksen onnistumisen kannalta, mikä voi olla syynä sille, ettei sitä ole tuotu esille 

erityisen laajalti alan tutkimuksissa. 

 

Työskentelyn perusperiaatteista työskentelyolosuhteet jäivät tässä tutkimuksessa erityisen 

vähäiselle huomiolle, eikä sen voida siten nähdä olevan kriittinen menestystekijä projektin 

onnistumisen kannalta. Tämän voidaan nähdä johtuvan siitä, että monissa tämän päivän 

organisaatioissa työskentelyolosuhteet on osattu usein huomioida, mikä on vähentänyt sii-

hen kohdistunutta huomiota tärkeänä seikkana. Luottamuksessa oli suuria eroja tämän tut-

kimuksen ja kirjallisuuden välillä. Tässä tutkimuksessa se koettiin erittäin tärkeäksi, mutta 

vain harvat alan tutkimukset olivat huomioineet sen järjestelmäkehityksen kriittisenä me-

nestystekijänä. Myös sitouttamien ja motivointi sai jonkin verran korkeamman painoarvon 

tässä tutkimuksessa kuin aihetta käsittelevissä tutkimuksissa. 

 

Käyttäjien näkökulmassa kaikki osa-alueet koettiin oleellisiksi sekä tässä tutkimuksessa 

että aihetta käsittelevässä kirjallisuudessa. Työntekijöiden osallistamisen, voimaannuttami-

sen ja kouluttamisen välillä ei ollut keskenään selkeitä eroja havaittavissa kirjallisuudessa 

eikä tässä tutkimuksessa. 

 

Muutamia uusia ideoita tuli tässä tutkimuksessa esille lisäyksinä kirjallisuuden pohjalta 

koottuun esitykseen. Järjestelmäkehitysprojekteissa yksilöiden vuorovaikutuksella koettiin 

olevan tärkeä rooli. Tämä edellyttää, että yksilöiden sosiaaliset suhteet ovat kunnossa. Mi-

käli projektiin osallistuvat yksilöt eivät tule keskenään hyvin toimeen, koko kehitysprojek-

tin läpivienti kärsii. Toisena lisäysehdotuksena tuli esille, että käyttäjien tuen on oltava 

kunnossa, erityisesti käyttöönoton alkuvaiheilla. Käyttäjillä tulee olla ongelmatilanteiden 

ratkaisemiseksi helppokäyttöinen ja selkeä kanava, jonka kautta käyttäjä pystyy samaan 

asiantuntevaa apua ongelmaansa nopeasti.  

 

Tässä luvussa esitettyjen havaintojen pohjalta kuvaan 15 on luotu päivitetty näkemys IT-

järjestelmäkehityksen kriittisistä menestystekijöistä tutkimustuloksia hyödyntäen. Liittees-

sä 5 on havainnollistettu esitys, jossa kirjallisuuden ja tämän tutkimuksen näkemystä eri 

menestystekijöiden merkittävyydestä vertaillaan jakaen menestystekijät neljään eri ryh-

mään. Kirjallisuuden näkemyksissä merkittävyyden mittarina pidetään menestystekijän 
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esiintymistiheyttä eri tutkimuksissa, kun taas tässä tutkimuksessa haastateltavat arvioivat ja 

vertailivat merkittävyyttä sanallisesti, minkä pohjalta tutkija loi näkemyksen menestysteki-

jöiden kriittisyydestä. 

 

 

 

Kuva 15. Tutkimustulosten pohjalta päivitetty näkemys IT-järjestelmäkehityksen kriittisis-

tä menestystekijöistä 
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8 JOHTOPÄÄTÖKSET 

8.1 Tutkimuksen tavoitteet ja lähtökohdat 

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten tietojohtamisella voidaan edistää logistiikan 

IT-järjestelmäkehitystä. Motivaationa tutkimukselle toimi halu kehittää IT-

järjestelmäkehitystoimintaa tapaustutkimusyrityksessä, HUB logistics Finland Oy:ssä. Ta-

paustutkimusyrityksen tavoitteiden ja aihetta käsittelevän kirjallisuuden pohjalta tutkimuk-

sessa keskityttiin tarkastelemaan:  

 Minkälaisia haasteita logistiikan järjestelmäkehityksessä esiintyy? 

 Minkälaisilla käytännön toimilla järjestelmäkehitystoimintaa voidaan tukea?  

 Miten uusien ja olemassa olevien järjestelmien kehittäminen poikkeavat toisistaan? 

 Miten haasteet ja parhaat käytännöt tulee huomioida kehitysprojektin eri vaiheissa? 

 Mitkä ovat kriittisiä menestystekijöitä logistiikan järjestelmäkehitystoiminnassa? 

 

Kirjallisuuskatsauksessa perehdyttiin ensin tietojohtamiseen, logistiikkapalveluyrityksen 

toimintaan sekä IT-järjestelmäkehitykseen. Tämän jälkeen kyseiset osa-alueet yhdistettiin 

tukemaan tutkimusongelman ratkaisua. Kirjallisuudesta oli löydettävissä runsaasti aineis-

toa IT-järjestelmäkehityksen haasteita ja kriittisistä menestystekijöistä. Kyseiset tutkimuk-

sen eivät usein koskeneet kuitenkaan logistiikka-alan IT-järjestelmäkehitystä. IT-

järjestelmäkehityksen käytännön toimia oli tutkittu vähän eri tutkimusten pitäessä sisällään 

pääasiassa vain muutamia käytäntöjä. Laajempia tarkastelunäkökulmia omaavien tutkimus-

ten heikkoutena oli, ettei käytäntöjä ollut tutkittu tieteellisesti, vaan tutkimukset pitivät 

sisällään listauksia mahdollisista käytännöistä ja työkaluista. Uusien järjestelmien luomista 

ja olemassa olevien järjestelmien jatkokehitystä ei oltu tutkittu aiemmin kyseessä olevassa 

kontekstissa. Järjestelmäkehitysprojektin eri vaiheita on käsitelty monissa tutkimuksissa, 

mutta nämäkään tutkimukset eivät osoita selkeästi, miten järjestelmäkehitysprojektien eri 

vaiheet tulee laajassa mittakaavassa huomioida tietojohtamisen käytännöissä. Kirjallisuu-

den pohjalta luotiin tutkimuksen teoreettinen viitekehys, joka ohjasi empiirisen aineiston 

keruuta ja analysointia tutkimusongelman ratkaisemiseksi. 
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8.2 Tutkimustulosten tarkastelu 

Tutkimusraportin johdannossa esitetyt Gartnerin havaitsemat haasteet tunnistettiin erittäin 

keskeisiksi asioiksi myös tämän tutkimuksen aineistossa. Järjestelmän hankintapäätöstä 

voidaan tukea tietojohtamisen avulla. Projektin budjettia, aikataulua ja resursseja voidaan 

hallita paremmin jakamalla tietoa eri osapuolten kesken. Eri osapuolten välisen ja sisäisen 

kommunikoinnin tulee olla tehokasta ja läpinäkyvää. Osaamiseen ja tiedon jakamiseen 

tulee panostaa, missä tulee huomioida tietoa tarvitsevat osapuolet, tiedon eri muodot sekä 

kehitysprojektin vaiheet. Tämän lisäksi järjestelmästä on pyrittävä luomaan mahdollisim-

man yksinkertainen kokonaisuus hallitsemalla kustomointeja ja muita projektin aikaisia 

muutoksia. 

 

Tutkimus tuki lähtöoletusta siitä, että tietojohtaminen on IT-järjestelmäkehitystoiminnassa 

keskeisessä asemassa, koska niihin osallistuvat monet eri osapuolet, organisaatiorajapinnat 

ylittyvät ja projekteissa tarvitaan monenlaista osaamista ja asiantuntemusta. Tutkimus toi 

näyttöä sille, että myös järjestelmien sisältämää tietoa tulisi pystyä hallitsemaan. Tutkimus-

tuloksista ei juuri ollut havaittavissa, miten järjestelmäprojekteissa tulisi toimia eri tavoin 

kehitettäessä järjestelmää suuren organisaation tarpeisiin verrattuna pieniin organisaatioi-

hin. Samoja aktiviteetteja on tehtävä, mutta toki laajoissa järjestelmäprojekteissa on erityi-

sen kriittistä huomioida tiedon tehokas jakaminen ja kommunikointi sekä eri osapuolten 

vastuut ja yhteistyö. Yleisesti ottaen logistiikka ei alana ole erityisen tietointensiivinen, 

mutta tutkimus tuo lisänäyttöä sille, että myös logistiikan alalla tietojohtamiselle on selkeä 

tarve ja sen avulla on mahdollista tukea ainakin IT-järjestelmäkehitystoimintaa. 

 

Tietojohtamisen haasteet 

Tutkimuksessa tunnistettiin 25 erilaista keskeistä logistiikan IT-järjestelmäkehityksessä 

esiintyvää haastetta. Haasteet liittyivät eniten tiedon jakamiseen, mutta myös tiedon luomi-

nen ja hyödyntäminen näkyivät monissa haasteissa. Tiedon muodoista liiketoimintatieto ja 

projektinhallintatieto olivat keskeisimmässä asemassa haasteissa. Haastatteluihin osallistu-

neet ryhmät olivat melko yksimielisiä haasteista, mutta myös eroja tunnistettiin haastattelu-

ryhmien välillä. Aineistossa esiintyneistä haasteista muodostettu näkemys oli melko yh-
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denmukainen aihetta käsittelevän kirjallisuuden kanssa, mutta toisaalta monia samankaltai-

sia haasteita tarkasteltiin myös hieman eri näkökulmista. 

 

Järjestelmäkehityksessä esiintyvien haasteiden ymmärtäminen mahdollistaa, että nämä 

asiat pystytään huomioimaan järjestelmäkehitysprojekteissa, mutta toisaalta tutkimuksen 

tarjoama haasteiden syvällinen esittely lisää myös ymmärrystä, mistä haasteet aiheutuvat ja 

mikä niiden ratkaisun kannalta on olennaista. Tiedon eri muotojen roolin ymmärtäminen 

mahdollistaa, että projektissa pystytään keskittymään juuri oikeanlaisen tiedonhallintaan ja 

toisaalta täten ymmärretään paremmin, miksi tietyn tyyppinen tieto on tärkeää huomioida 

erinäisten haasteiden, aktiviteettien ja projektin onnistumisen kannalta. Tietoprosessien 

tunnistaminen puolestaan auttaa ymmärtämään, minkälaisia aktiviteetteja projektissa tulisi 

pyrkiä toteuttamaan ja mikä on tiedon prosessoinnin kannalta olennaista projektin onnis-

tumiseksi. Kokonaisuutena tutkimuksella saavutettiin paljon hyödyllistä ymmärrystä tieto-

johtamisen haasteisiin, tiedon muotoihin ja tietoprosesseihin liittyen. 

 

Parhaat käytännöt ja työkalut 

Tutkimuksessa tunnistettiin suuri joukko, yhteensä 63, IT-järjestelmäkehitysprojekteissa 

esiintynyttä hyvää käytäntöä. Tämä laajentaa merkittävästi aiempaa tietojohtamisen käy-

täntöihin liittyvää tutkimusta. Järjestelmän hankintaan liittyvät käytännöt tukevat tiedon 

jakamista, hyödyntämistä ja oppimista. Järjestelmäkehitysprojektin aikaista yhteistyötä, 

tavoitteita ja sitoutumista koskevat käytännöt keskittyvät erityisesti tiedon jakamiseen, 

mutta toisaalta huomattavasti myös tiedon luomiseen ja tallentamiseen. Projektinhallinnan 

käytännöt auttavat tiedon luomisessa ja hyödyntämisessä. Järjestelmän määrittelyä tukevat 

käytännöt kattavat monipuolisesti eri prosesseja. Tiedonhallintaan liittyvät käytännöt kes-

kittyvät pääasiassa tiedon jakamiseen. Käyttäjiä koskevat käytännöt tukevat tiedon jakami-

sen lisäksi myös tiedon hyödyntämistä. Tutkimuksessa tunnistettiin myös 19 työkalua jär-

jestelmäkehitysprojektien tukemiseen, mikä täydentää aiempien tutkimusten esityksiä. 

Monilla työkaluilla on mahdollista tukea useita eri tietoprosesseja, mutta erityisesti ne kes-

kittyivät tiedon tallentamiseen, jakamiseen ja hyödyntämiseen. 

 

Käytäntöjen ja työkalujen tutkimisen myötä tämä tutkimus tarjoaa ymmärrystä siitä, min-

kälaisia aktiviteetteja IT-järjestelmäkehitysprojektin aikana on syytä toteuttaa. Monet ky-
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seisistä asioista ovat tuttuja tai jopa itsestään selvyyksiä monille järjestelmäkehitysprojek-

teissa toimiville henkilöille. Toisaalta tutkimus kattaa lukuisia käytäntöjä, joita monet ko-

keneetkaan järjestelmäkehitysprojekteja työkseen toteuttavan henkilöt eivät varmasti ole 

tulleet huomioineeksi projekteissaan. Käytäntöjen systemaattisen kartoituksen ja kokoami-

sen myötä IT-järjestelmäkehitysprojekteissa on helpompaa huomioida yhä useampia hyviä 

käytäntöjä.  

 

Yritysten kehittyminen järjestelmäkehitystoiminnassa on hyvin pitkälti oppimisprosessi. 

Tämän tutkimuksen tuloksia hyödyntämällä järjestelmiä hankkivien yritysten, järjestelmiä 

toimittavien yritysten tai näiden yhteistyökumppaneiden ei tarvitse käyttää aikaa asioiden 

opetteluun käytännön kokemusten kautta. Monet organisaatiot ehtivät toteuttaa niin vähän 

järjestelmäkehitystoimintaa, että niin sanottua itseoppimista ei välttämättä edes ehtisi ta-

pahtumaan riittävästi. Kaikki tässä tutkimuksessa käsitellyt käytännöt ja työkalut eivät kui-

tenkaan sovellu kaikkiin projekteihin, joten tutkimustuloksia on kyettävä soveltamaan 

omaan toimintaympäristöön. Tutkimuksessa esitellyistä käytännöistä oli havaittavissa, että 

monet niistä liittyvät erinäisten ongelmien ennaltaehkäisyyn, jotta itse ongelmaa ei pääse 

syntymään projektin aikana. 

 

Erot uusien ja olemassa olevien järjestelmien kehittämisessä 

Tämän tutkimuksen kontekstia myötäillen aiemmasta kirjallisuudesta ei löydy tutkimuksia, 

joissa vertaillaan eroja uusien ja olemassa olevien järjestelmien kehittämisessä. Tässä tut-

kimuksessa tunnistettiin monia ominaispiirteitä näille eri kehitystilanteille. Tutkimuksen 

vertaillessa uusien järjestelmien käyttöönottoprojekteja ja olemassa olevien järjestelmien 

jatkokehitystä luotiin lisää ymmärrystä sille, miten nämä erityyppiset projektit tulee ottaa 

huomioon järjestelmäkehitystoiminnassa. Tutkimus onnistui luomaan kattavan ymmärryk-

sen sille, minkälaisia eroja on havaittavissa ja mihin huomiota tulee kiinnittää näissä eri-

typpisissä projekteissa. Toisaalta tutkimuksen avulla ei saatu selkeää ja kattavaa näkemystä 

sille, miten järjestelmäkehitysprojektien haasteet tulisi ottaa laajassa mittakaavassa eri ta-

voin huomioon tai miten käytäntöjä tulisi toteuttaa eri tavoin, kun kehitetään uutta järjes-

telmää tai olemassa olevaa järjestelmää. Tietojohtamisella koettiin olevan erityisen tärkeä 

rooli suurissa uusien järjestelmien käyttöönottoprojekteissa, mutta toisaalta myös olemassa 

olevien järjestelmien laajat jatkokehitysprojektit vaativat vahvaa tietojohtamista. 
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Järjestelmäkehitysprojektin vaiheet 

Aihetta käsittelevästä kirjallisuudesta löytyy muutamia tutkimuksia, jotka tarkastelevat 

tietojohtamista järjestelmäkehitysprojektin eri vaiheissa. Tämän tutkimuksen tulokset oli-

vat hyvin yhdenmukaisia kirjallisuuden kanssa, mutta tässä tutkimuksessa aihetta tarkastel-

tiin monia muita tutkimuksia konkreettisemmin ja laajemmin. Tutkimuksessa tunnistettiin 

selkeitä painopisteitä, miten erityyppiset haasteet näkyvät järjestelmäkehitysprojektin eri 

vaiheissa. Tutkimuksen perusteella ei kuitenkaan onnistuttu luomaan selkeää näkemystä 

siitä, miten tietojohtamista tulisi toteuttaa käytännössä eri tavoin projektin eri vaiheissa, 

joskin monet tässä tutkimuksessa esiin tuoduista käytännöistä liittyvät jo suoranaisesti tiet-

tyyn kehitysprojektin vaiheeseen. 

 

Tietojohtamisen rooli koettiin erityisen tärkeäksi vaatimusmäärittely- ja suunnitteluvai-

heissa. Projektin alkupuolella tietojohtamiseen tulee kiinnittää erityistä huomiota ja siinä 

tulee hyödyntää eri osapuolten välistä yhteistyötä. Testausvaiheessa tietojohtamisella koet-

tiin olevan hieman tärkeämpi rooli kuin toteutus- tai käyttöönottovaiheissa, sillä testauk-

sessa tieto liikkuu aktiivisesti eri osapuolten välillä aina loppukäyttäjältä järjestelmätoimit-

tajalle asti ja takaisin. Haastateltavat olivat kuitenkin sitä mieltä, että tietojohtamista tarvi-

taan koko järjestelmäkehitysprojektin aikana. 

 

Järjestelmäkehityksen kriittiset menestystekijät 

IT-järjestelmäkehitysprojektien kriittisten menetystekijöiden tarkastelussa hyödynnettiin 

aiemman kirjallisuuden näkemyksiä. Tämän tutkimuksen tulokset ovat monilta osin yhte-

neviä aihetta käsittelevän kirjallisuuden kanssa, mutta toisaalta tässä tutkimuksessa tunnis-

tettiin tärkeiksi myös muutamia sellaisia asioita, jotka jäivät vähälle huomiolle aihetta kä-

sittelevässä kirjallisuudessa. Järjestelmäkehitysprojektin tärkeimmiksi menestystekijöiksi 

tämän tutkimuksen aineiston perusteella todettiin selkeät tavoitteet ja yhteistyö, ylimmän 

johdon tuki, sidosryhmien johtaminen, järjestelmän soveltuvuus, prosessien uudelleen-

suunnittelu sekä henkilöiden sitouttaminen ja motivointi. 

 

Tutkimus paransi ymmärrystä järjestelmäkehityksen kriittisistä menestystekijöistä. Vaikka 

kriittisiä menestystekijöitä on tutkittu paljon, antoi tutkimus kuitenkin näkemyksen erityi-
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sesti logistiikka-alalla vallitseviin IT-järjestelmäkehityksen kriittisiin menestystekijöihin. 

Lisäksi kirjallisuudessa vallitsevaan näkemykseen tuotiin muutamia pieniä, uusia ajatuksia. 

8.3 Tutkimuksen tuottama lisäarvo 

Tutkimuksellisesta näkökulmasta huomioituna tutkimus lisäsi yleisesti ymmärrystä siitä, 

onko tietojohtamisella mahdollista tukea IT-järjestelmäkehitystoimintaa ja mikä sen rooli 

on järjestelmäkehitystoiminnan edistämisessä. Tutkimus paransi ymmärrystä järjestelmä-

kehityksen haasteista ja kriittisistä menestystekijöistä sekä siitä, minkälaisia käytäntöjä 

tietojohtaminen voi pitää sisällään IT-järjestelmäkehitystoiminnassa. Tietojohtamisen to-

teuttamisen konkreettiset erot uusien ja olemassa olevien järjestelmien kehitysprojekteissa 

jäivät kuitenkin vähäisiksi, vaikka eroja tunnistettiinkin näiden kahden kehitystilanteen 

välillä. Tutkimus ei myöskään luonut laajaa näkemystä sille, miten tietojohtamisen käytän-

töjä tulisi mukauttaa kehitysprojektien eri vaiheisiin, mutta monet käytännön toimenpiteet 

olivat jo suoranaisesti yhdistettävissä tiettyihin kehitysprojektin vaiheisiin. Havaittujen 

haasteiden esiintymistä pystyttiin kuitenkin arvioimaan kehitysprojektin eri vaiheissa ja 

tietojohtamisen merkittävyydestä kehitysprojektin eri vaiheissa onnistuttiin luomaan selkeä 

näkemys. Tutkimus toi näyttöä sille, että aiemmissa IT-järjestelmäkehitystä käsittelevissä 

tutkimuksissa esitetyt asiat soveltuvat myös logistiikka-alan IT-järjestelmäkehitykseen. 

 

Tutkimuksen yritysmaailmalle luoma kontribuutio on puolestaan pääasiassa, minkälaisia 

asioita organisaatioiden tulee huomioida ja toteuttaa IT-järjestelmäkehitystoiminnassa. 

Vaikka tutkimuskontekstina toimi logistiikan alan järjestelmäkehitysympäristö, ei tutki-

mustuloksissa ole nähtävissä selkeitä viitteitä siitä, miksi jotkut asiat olisivat keskeisiä vain 

logistiikan alalla. Tutkimustuloksia voidaan siten hyödyntää muidenkin toimialojen järjes-

telmäkehitystoiminnassa, erityisesti toiminnanohjausjärjestelmien kehittämiseen liittyen. 

8.4 Tutkimustulosten hyödyntäminen 

Tutkimustulosten hyödyntämiseksi niitä kannattaa tarkastella jo ennen järjestelmäkehitys-

projektin alkua. Ensimmäisenä tehtävä on tarkastella tutkimuksen esittämiä järjestelmäke-

hityksen kriittisiä menestystekijöitä ja haasteita sekä pohtia, miten ne voitaisiin ottaa mah-

dollisimman hyvin huomioon kyseistä järjestelmäkehitysprojektia suunniteltaessa. Toden-
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näköisesti joidenkin asioiden voidaan todeta olevan jo lähtökohtaisesti kunnossa tulevassa 

projektissa, kun taas toiset menestystekijät vaativat varmasti enemmän huomiota. Asiat 

kannattaa kuitenkin keskustella läpi yhteisesti eri osapuolten kesken, minkä lisäksi tärke-

ämpää huomiota vaativien menestystekijöiden ja haasteiden tukemiseksi kannattaa kirjata 

konkreettisia toimia ja huomioita, miten kyseiset asiat aiotaan ottaa huomioon projektissa. 

Lisäksi projektissa kannattaa asettaa konkreettisia välietappeja, jolloin joko osaa tai kaik-

kia tärkeäksi koettuja menestystekijöitä ja haasteita arvioidaan uudelleen mahdollisten lisä-

toimenpiteiden toteuttamiseksi myöhemmin. 

 

Kriittisten menestystekijöiden ja haasteiden tarkastelun jälkeen kannattaa huomio kiinnit-

tää tässä tutkimuksessa tunnistettuihin parhaisiin käytäntöihin. Tarkastelemalla tutkimuk-

sessa esitettyjä käytäntöjä yhteisesti eri osapuolten kesken, voidaan tunnistaa, mitä käytän-

töjä halutaan toteuttaa kyseisessä projektissa ja toisaalta katselmus luo mahdollisesti myös 

muita uusia ideoita esille projektissa toteutettavien käytäntöjen osalta. Järjestelmäkehitys-

toiminnassa kannattaa myös pyrkiä huomioimaan uusien järjestelmien kehittämisessä ja 

järjestelmien jatkokehityksessä todettuja ominaispiirteitä. Tämän pohjalta voidaan todeta, 

onko kaikki suunnittelut käytännöt varmasti relevantteja kyseisessä projektissa, minkä li-

säksi voi herätä uusia ajatuksia, mihin pitäisi kiinnittää vielä tarkempaa huomiota.  

 

Lopuksi tarkastelussa tulee ottaa myös huomioon, missä projektin vaiheessa huomioitavat 

asiat ja aktiviteetit ovat oleellisia. Esimerkiksi, jos prosessien uudelleen suunnittelu on 

koettu erityisen tärkeäksi tekijäksi kyseisessä projektissa, ei sitä kannata välttämättä pitää 

ensimmäisenä prioriteettina järjestelmän hankintapäätöstä tehtäessä. Toisaalta lähellä käyt-

töönottoa kaikkia prosesseja ei kannata alkaa uudistamaan uusien ideoiden myötä, vaan 

ennemminkin toteuttaa järjestelmä määrittely- ja suunnitteluvaiheessa luotujen suunnitel-

mien mukaisesti ja tehdä ideoidut uudet muutokset tarvittaessa myöhemmin jatkokehityk-

senä. Oleellista on siten luoda myös selkeä näkemys siitä, miten ja missä vaiheessa projek-

tia erinäisiä asioita halutaan huomioida ja toteuttaa. 

 

Tapaustutkimusyrityksellä on ollut havaittavissa vaihtelevaa menestystä järjestelmäkehi-

tysprojekteissa. Tapaustutkimusyrityksen tulee jatkossa tarkastella projektien kriittisiä me-

nestystekijöitä ja mahdollisesti esiin nousevia haasteita jo ennaltaehkäisevästi. Erityisen 

tärkeää on keskustella asioista eri osapuolten välillä, sillä tällöin eri osapuolet toimivat 
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tiiviisti yhteisten tavoitteiden täyttämiseksi ja ongelmia pystytään välttämään, kun ne ote-

taan keskustelun aiheiksi jo ennen niiden esiintymistä. Tapaustutkimusyrityksen tulee 

myös tarkastella tutkimuksessa esiintyviä parhaita käytäntöjä ja toteuttaa niitä suunnitel-

mallisesti tulevien projektien aikana. Uusien järjestelmien kehittämisen ja jatkokehityksen 

erot tulee ottaa huomioon kehitystoimintaa suunniteltaessa ja hallittaessa. Yrityksen on 

myös panostettava tietojohtamiseen jo projektien alkuvaiheissa, mikä vaatii, että projektien 

alkuvaiheisiin varataan riittävästi aikaa ja resursseja. Kriittisiä menestystekijöitä, haasteita 

sekä parhaita käytäntöjä tulee seurata, jotta organisaatio pystyy oppimaan projekteissa ha-

vaituista kokemuksista uusia projekteja silmällä pitäen, sillä yrityksellä on useita uusia 

järjestelmäkehitysprojekteja alkamassa lähivuosina. Näitä opittuja asioita tulee pyrkiä 

myös hallitsemaan systemaattisesti jättämättä asioita vain yksittäisten henkilöiden ajatuk-

siksi. 

8.5 Tutkimuksen rajoitteet ja jatkotutkimuskohteet 

Valittu tutkimusmenetelmä soveltui hyvin tutkimusongelmien ratkaisuun. Haastatteluilla 

onnistuttiin keräämään paljon arvokasta tietoa, mitä ei todennäköisesti olisi kyetty saavut-

tamaan tässä laajuudessa muita tutkimusmenetelmiä hyödyntäen. Havainnoinnilla olisi 

voitu tarkastella projektityöskentelyä objektiivisesti, mutta kyseinen tutkimusmenetelmä 

olisi rajannut tutkimuksen laajuutta merkittävästi, minkä lisäksi aineiston kerääminen olisi 

vienyt huomattavasti aikaa eikä esimerkiksi läheskään kaikkia nyt todettuja haasteita tai 

käytäntöjä olisi voitu havaita toimintaa ulkoapäin tarkastelemalla. Monesti eri asiat liitty-

vät myös ongelmien ennaltaehkäisyyn, joten objektiivinen tutkija ei välttämättä edes pys-

tyisi ymmärtämään, miksi tietyt toimenpiteet ovat tarpeellisia ja minkälaisia ongelmia voisi 

ilmetä, jos tiettyjä asioita tehtäisiin projektissa huonommin tai jätettäisiin tekemättä. 

 

Kyselyjä käyttämällä aineisto olisi voitu määritellä huomattavasti laajemmaksi, jolloin se 

olisi paremmin kuvannut yleisesti vallitsevaa näkemystä tietojohtamisesta logistiikan IT-

järjestelmäkehityksessä. Tutkimuksessa oli kuitenkin tavoitteena tutkia tietojohtamista 

tapaustutkimusyrityksessä, joten tutkimusongelman ratkaisun kannalta oli tehokasta keskit-

tyä rajatun joukon syvällisten mielipiteiden ymmärtämiseen. Tutkimustulosten voidaan 

kuitenkin nähdä olevan organisaatiosta riippumattomalla tasolla luotettavia, sillä haastatel-

tavilla oli paljon kokemuksia työskentelystä eri yrityksissä. Toisaalta myös tutkimustulok-
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set olivat hyvin linjassa aihetta käsittelevän kirjallisuuden kanssa, eikä merkittäviä ristirii-

toja havaittu. Tutkimusmenetelmä voidaan nähdä erityisen hyvänä siksi, että tutkimukseen 

osallistuneilla henkilöillä oli itsellään vahva ja selkeä näkemys, jolloin aineistoa oli help-

poa ja tehokasta kerätä suorilla kysymyksillä ja vastauksilla. Tämän lisäksi haastatteluissa 

pystyttiin esittämään suuri joukko tarkentavia kysymyksiä, jotka stimuloivat haastateltavia 

ajattelemaan asioita syvällisemmin sekä konkretisoimaan näkemyksiään. 

 

Tutkimuksella haluttiin koota eri osapuolten näkemyksiä, minkä osalta voitiin varmistua, 

että aihetta tarkasteltiin kattavasti useista eri näkökulmista, eikä esimerkiksi operatiivisille 

käyttäjille tärkeät asiat rajautuneet tutkimuksen ulkopuolelle. Eri osapuolilla oli kuitenkin 

melko yhteneviä näkemyksiä, eikä erityisiä eroja havaittu juuri sen enempää ryhmien välil-

lä kuin mitä eroja oli havaittavissa yksittäisten henkilöiden välillä. Vastausten sisältämien 

ajatusten perusteella ei juurikaan pystynyt arvioimaan, mihin ryhmään tietyn vastauksen 

antanut henkilö voisi kuulua.  

 

Tutkimusotantaa voitaisiin tulevaisuudessa laajentaa käsittämään esimerkiksi operatiivista 

työnjohtoa, yrityksen tietohallintoa sekä järjestelmän toimituksesta vastaamatonta järjes-

telmäasiantuntijaosapuolta. Näiden uusien osapuolten mukaan ottamisella ei todennäköi-

sesti saavutettaisi aivan uudentyyppisiä näkökulmia, sillä tässä tutkimuksessa käytetyn 

otannan voidaan nähdä kattavan eri osapuolten näkemyksiä hyvin laaja-alaisesti. Jatkotut-

kimuksella voitaisiin sen sijaan parantaa ymmärrystä keräämällä lisää aineistoa järjestel-

mäkehitystoiminnasta yleisesti tai muista tapaustutkimusyrityksistä, mutta toisaalta myös 

keskittyminen yksittäisiin järjestelmäkehitysprojekteihin olisi mielenkiintoista. Tällöin 

pystyttäisiin tarkastelemaan projektin sisäistä dynamiikkaa IT-järjestelmäkehitystä yleisesti 

kuvaavien tutkimusten tueksi. Siten pystyttäisiin paremmin ymmärtämään, näkevätkö eri 

osapuolet tiettyjä asioita eri tavoin samojen kehitysprojektien sisällä ja tulisiko tietojohta-

mista hyödyntää tämän ongelman ratkaisuun. Tässä tutkimuksessa ei onnistuttu saamaan 

selkeää näkemystä sille, näkevätkö eri osapuolet asioita eri tavoin samoissa kehitysprojek-

teissa, koska haastateltavilla oli paljon kokemuksia eri organisaatioissa toimimisesta, eikä 

aineistonkeruussa haluttu rajautua tiedustelemaan asioita tiettyihin kehitysprojekteihin liit-

tyen. Tämä vaatisi tiettyihin IT-järjestelmäkehitysprojekteihin kohdennettua tutkimusta. 
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Tutkimuksessa ei saatu selkeää ja kattavaa näkemystä siitä, miten uusien ja olemassa ole-

vien järjestelmien kehittäminen tulisi ottaa käytännön toimien tasolla eri tavoin huomioon. 

Monia eroja ja ominaispiirteitä tunnistettiin liittyen näihin eri tapauksiin, mutta haastatel-

tavien oli hankalaa tiivistää näkemyksiään konkreettisiksi eroiksi toimenpiteissä. Tämä 

johtuu todennäköisesti siitä, että kysymys on hyvin laaja, eikä siihen välttämättä löydy 

yleistettäviä vastauksia. Kyse voi olla ennemminkin yksittäisten haasteiden erilaisesta 

huomioimisesta eri tilanteissa sekä yksittäisten käytäntöjen toteuttamisesta eri tavoin. Kun 

haastateltavien kanssa oli ensin keskusteltu kattavasti järjestelmäkehityksen haasteista ja 

parhaista käytännöistä, oli heidän haastavaa antaa enää ytimekästä näkemystä siitä, minkä-

laisia eroja näissä eri tapauksissa on tunnistettavissa. Uuden tutkimuksen voisi kohdentaa 

tarkastelemaan tätä aihetta tarkemmin. 

 

Tutkimuksessa ei myöskään saatu kattavaa näkemystä sille, miten tietojohtamisen käytän-

töjen toteuttamista tulisi mukauttaa kehitysprojektin eri vaiheissa. Syy on todennäköisesti 

sama kuin edellä uusia ja olemassa olevia järjestelmiä tarkasteltaessa. Aiheesta on hanka-

laa luoda ytimekkäästi kokonaiskäsitystä, sillä kyse on enneminkin siitä, mitä eri asioita 

projektien eri vaiheissa tulee toteuttaa. Aihetta tulisi siten tutkia syvällisemmin, joskin tä-

män tutkimuksen pohjalta voidaan luoda kohtalainen näkemys projektin eri vaiheissa to-

teutettavista käytännöistä, sillä monien käytäntöjen voidaan suoraan nähdä liittyvän johon-

kin tiettyyn kehitysprojektin vaiheeseen. Tutkimuksessa olisi voitu tarkastella järjestelmä-

kehitystoimintaa myös laajemmassa mittakaavassa huomioiden jo lähtökohtaisesti myös 

hankintavaihe projektin alussa sekä ylläpitovaihe käyttöönoton jälkeen, mutta tässä tutki-

muksessa haluttiin keskittyä projektin varsinaisiin kehitysvaiheisiin. 

 

Aineistossa ei erityisesti tutkittu, miten tietojohtaminen näkyy ohjelmistotuotannon mal-

leissa. Tutkimuksella haluttiin kuitenkin selvittää, mikä niiden rooli on järjestelmäkehitys-

projekteissa ja tuovatko haastateltavat esille eri malleihin liittyviä asioita. Aineistossa tois-

tuivat perinteinen vesiputousmalli sekä ketterä kehittäminen, mutta monet haastateltavat 

eivät tuoneet vastauksissaan mitään malleja esille. Eräs haastateltava koki ohjelmistotuo-

tannon mallin mukaan toimimisen keskeisenä menestystekijänä järjestelmäkehitysprojek-

teissa. Toteutusmallin korostaminen projektissa voisi siten hyvinkin tulla kyseeseen, mutta 

tätä tulisi tutkia tarkemmin mallien ominaispiirteiden, saavutettavien hyötyjen sekä mallien 

käytännön toteuttamisen ymmärtämiseksi. 
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Tutkimuksessa olisi voitu keskittyä tarkastelemaan vain käytännön toimia ja tietojohtami-

sen käytäntöjen muodostamaa toimenpidemallia, jolloin tutkimustuloksia olisi ollut hel-

pompi hyödyntää suoraviivaisesti käytännön toiminnassa. Toisaalta tämän tutkimuksen 

näkemykset toiminnan taustalla vallitsevista haasteista sekä projektien kriittisistä menes-

tystekijöistä tuovat hyvän lähtökohdan sille, että projektissa todella ymmärretään, mitä 

asioita on huomioitava sekä miksi erinäisiä asioita ja käytäntöjä tulee toteuttaa. Tutkimus 

toimii kuitenkin vain lähtökohtana järjestelmäkehitystoiminnan kehittämiseen, joten jokai-

sen yrityksen on pystyttävä hyödyntämään tutkimustuloksia oma organisaationsa ja toimin-

taympäristönsä huomioiden. 
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LIITTEET 

Liite 1. Haastattelurunko 

Tietojohtaminen logistiikan järjestelmäkehityksessä 

 

Tietojohtaminen lyhyesti 

 

Tietojohtaminen on toimintaa tiedon lisäämiseksi ja hyödyntämiseksi organisaatiossa, 

mikä tapahtuu ymmärtäen, miten tietoa luodaan, hankitaan, prosessoidaan, jaetaan, 

käytetään ja hallitaan. Tietojohtaminen muodostuu siten systemaattisista prosesseista 

organisaation suorituskyvyn parantamiseksi ja arvon luomiseksi. Tietojohtamisen tärkeim-

pänä tehtävänä on fasilitoida tiedon tehokasta siirtämistä, jolloin tietoa voidaan hyödyntää 

siellä missä sitä tarvitaan. Teidän ei tarvitse jokaista vastausta antaessanne pohtia, liittyykö 

se tietojohtamiseen, mutta silti teidän on hyvä ymmärtää tämä tausta kyseessä olevalle tut-

kimukselle. 

 

Haastattelukysymykset 

 

1. Haastateltavan tausta 

- Nimi 

- Koulutus 

- Titteli 

- Työkokemus vuosina 

- Rooli järjestelmäkehitysprojekteissa 

- Kuinka monessa uuden järjestelmän kehitysprojektissa olette olleet mukana? 

- Kuinka montaa olemassa olevaa järjestelmää olette olleet kehittämässä? 

2. Mitkä asiat aiheuttavat haasteita järjestelmäkehitysprojekteissa? 

2.1. Mihin tietoprosesseihin haaste liittyy? (tiedon luominen, tallentaminen, jakaminen, 

hyödyntäminen, oppiminen) 

(liite 1 jatkuu) 
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2.2. Mitä tietoa haasteen ratkaisemiseen tarvitaan? (tekninen-, liiketoiminta-, organisaatio-, 

projektinhallintatieto) 

2.3. Millä toimenpiteillä haaste voidaan ratkaista? 

2.4. Miten toimenpide tulee toteuttaa käytännössä ja mitä tulee erityisesti huomioida sen 

toteuttamisessa? 

2.5. Miten haasteen syntymistä voidaan ennaltaehkäistä? 

2.6. Miten ennaltaehkäisemistoimenpide tulee toteuttaa käytännössä ja mitä tulee erityisesti 

huomioida sen toteuttamisessa? 

3. Miten olemassa olevien järjestelmien ja uusien järjestelmien kehittäminen poikkeavat 

toisistaan? 

3.1. Onko kehitystoiminnassa esiintyvissä haasteissa eroja? 

3.2. Tulisiko joitakin käytäntöjä toteuttaa eri tavoin? 

4. Miten edellä käsitellyt haasteet liittyvät kehitysprojektien eri vaiheisiin? Liittyvätkö 

esimerkiksi jotkin haasteet vain tiettyihin vaiheisiin? 

4.1. Tulisiko käytäntöjä toteuttaa eri tavoin kehitysprojektien eri vaiheissa? 

4.2. Missä kehitysprojektin vaiheessa tietojohtamisella on tärkein rooli? Asiaa voi tarkas-

tella esimerkiksi tietoprosessien merkittävyyden kautta. 

5. Oletteko havainneet muita hyviä käytäntöjä järjestelmäkehitysprojekteissa?  

6. Mitä asioita on tärkeää huomioida, jotta kehitysprojektit onnistuvat? 

7. Mistä asioista tunnistaa, että kehitysprojekti on onnistunut? 

(liite 1 jatkuu) 
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Tietotyypit 

- Tekninen tieto (itse järjestelmään ja sitä ympäröivään teknologiaan liittyvä tieto) 

 

- Liiketoimintatieto (liiketoimintaa, prosesseja sekä käytäntöjä koskeva tieto) 

 

- Organisaatiotieto (organisaatiota koskeva tieto, mm. kulttuuri, sosiaaliset normit, 

säännöt) 

 

- Projektinhallintatieto (kehitysprojekteihin ja niiden hallintaan liittyvä tieto) 

 

Tietoprosessit 

- Tiedon luominen (tiedon etsiminen organisaation sisältä, hankkiminen ulkopuolel-

ta tai olemassa olevan tiedon prosessointi uuteen muotoon) 

 

- Tiedon tallentaminen (tiedon tallentaminen esimerkiksi järjestelmien kodifioiduk-

si tiedoksi tai ihmisten ymmärryksenä näkyväksi hiljaiseksi tiedoksi) 

 

- Tiedon jakaminen (jaetaan tietoa suunnitellusti tai siirretään sitä tarpeen vaatiessa) 

 

- Tiedon hyödyntäminen (tiedon hyödyntäminen esimerkiksi ongelmanratkaisussa, 

päätöksenteossa tai toiminnan kehittämisessä) 

 

- Oppiminen (luodaan opitun pohjalta uutta tietoa tai jalostetaan olemassa olevaa 

tietoa) 

 

 

(liite 1 jatkuu) 
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Järjestelmäkehitysprojektien vaiheet 

 

- Vaatimusmäärittely (kartoitetaan mitä asiakas haluaa ja päätetään mitä tehdään) 

 

- Suunnittelu (etsitään keino toteuttaa määrittelyvaiheessa kuvattu järjestelmä) 

 

- Toteutus (suoritetaan varsinainen kehitystyö) 

 

- Testaus (varmistetaan järjestelmän toimivuus ja vaatimusten täyttyminen, korja-

taan virheet) 

 

- Käyttöönotto (siirretään järjestelmä uuteen toimintaympäristöön) 

 

 

Järjestelmäkehitysprojektien kriittiset menestystekijät 
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Liite 2. Haastattelu- ja analyysikysymysten suhde alatutkimuskysymyksiin 

 

 

  



123 

Liite 3. Parhaita käytäntöjä IT-järjestelmäkehitysprojekteissa 

 
(liite 3 jatkuu) 
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Liite 4. Tietojohtamisen haasteiden vertailu kirjallisuuden ja tämän tutkimuksen välillä 
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Liite 5. Menestystekijöiden merkittävyyden vertailu kirjallisuuden ja tämän tutkimuksen 

välillä 

 


