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Pk-sektorille suunnattuja toiminnanohjausjärjestelmiä on markkinoilla jo useita. 

Niistä on pyritty tekemään kevyempiä ja edullisempia käyttää, kuin suurille yrityk-

sille suunnatuista ohjelmistoista. Ohjelmisto hanke sisältää aina riskejä. Varsinkin 

keskeisessä asemassa olevan järjestelmän hankinta on tehtävä harkiten. Pk-yritys-

ten resurssit hankintaan ovat rajalliset, vaikkakin ohjelmiston hankinta saattaa olla 

yksi tärkeimpiä investointeja yrityksen historiassa.  

Tutkimukseni käsittelee erään itäsuomalaisen yritysryppään kahden yksittäisen yri-

tyksen toiminnanohjausjärjestelmän tarpeiden kartoitusta. Työ perustuu Tampereen 

teknillisen yliopiston kehittämään C-CEI (Customer-Centered ERP Implementa-

tion) -menetelmän ensimmäisen vaiheen määrittelyyn. Menetelmä on kehitetty eri-

tyisesti pk-yritysten tietojärjestelmähankkeisiin. Siinä suoritetaan kolmivaiheinen 

analyysi ja tässä tutkimuksessa keskityttiin ensimmäiseen vaiheeseen, toimintoana-

lyysiin. Menetelmän ovat kehittäneet Inka Vilppola ja Ilkka Kouri. Tutkimuksessa 

kartoitettiin yritysten nykyistä tilaa, selvitettiin tulevan ohjelmiston tarpeita ja si-

vuttiin alustavasti järjestelmän käyttöönoton haasteita. Keskeisenä tavoitteena oli 

selvittää, kuinka kahden eri yrityksen toiminnanohjausjärjestelmän tarpeet kohtaa-

vat toisensa. 

Tutkimus toteutettiin haastattelututkimuksena. Tulokset vahvistivat yritysten yhte-

nevät ERP-järjestelmän tarpeet. Molemmissa yrityksissä ohjelmiston perustarpeet 

ovat samanlaiset.    



 
 

 

ABSTRACT 
 
Author:  Vesikko, Jarmo H. 
Title: Defining ERP-system requirements for two Eastern Finnish 

SME purposes 
Faculty:  Industrial Engineering and Management 
Major:   Knowledge Management 
Year:   2018 
Master’s Thesis: Lappeenranta University of Technology LUT 
   77 pages, 8 figures, 3 tables, 3 appendices 
Examiners:  Professor Tuomo Uotila, Doctor of Science Satu Parjanen 
Keywords: ERP, enterprise resource planning system mapping, C-CEI-

method, information system project 

 

There are already several targeted at the SME sector ERP systems on the market. 

They have tried to make them lighter and cheaper than those used for large 

companies. A software project always involves risks. The acquisition of a central 

software system must be done with caution. Literature is familiar with a rather 

extensive research in the sector where the ERP system acquisition has been 

unsuccessful. SMEs' resources for procurement are limited, though the acquisition 

of a software may be one of the most important investments in the company's 

history. 

My research deals with mapping the needs of an enterprise resource planning 

system for two individual companies in Eastern Finland. The work is based on the 

definition of the first phase of the C-CEI (Customer-Centered ERP Implementation) 

method developed by the Tampere University of Technology. The method has been 

developed especially for information systems projects for SMEs. It is a three-staged 

method and in this study the focus is on the first step in the function analysis. The 

method has been developed by Inka Vilppola and Ilkka Kouri. The study explored 

the current state of the enterprises, clarified the needs of future software and 

sketched out the challenges of system deployment. The key objective was to find 

out how the needs of the ERP system of two different companies meet each other. 

The survey was conducted as an interview study. The results confirmed the 

existence of similar needs for ERP-system. In both companies, the basic features of 

the software are similar.  



 
 

 

ALKUSANAT 
 

Välillä elämässä kaipaa haasteita. Oppiminen ja opiskelu tuo varmuudella haas-

teita, mutta myös antaa paljon. Aloittaessani opiskelun silloin ”jokunen” vuosi sit-

ten, en arvannut kuinka kaikki menisi. Haasteita kaipaava sai mitä halusi. Toki 

yksityiselämän olisi toivonut tarjoavan tuona aikana hieman maltillisemmin omia 

haasteitaan.  

Motivaation ajureina toimineille opiskelutovereille suuri kiitos! Ilman vahvaa ryh-

mäpainetta moni asia olisi jäänyt huonommalle tolalle. Ammattitaitonne kannat-

teli ryhmämme yksilöt yksi kerrallaan maaliin asti. Jonkun on oltava ensimmäinen 

ja viimeinen. Minun kunniakseni jäikin tuo jälkimmäinen vaihtoehto.  

Kiitos kaikille kurssien vetäjille ja LUT:n ammattitaitoiselle henkilökunnalle. 

Apua tarvittiin monessa kohtaa ja sitä myös saatiin riittävästi. Oppiminen todella 

muuttaa ajatusmaailmaa. On tunnustettava, että moni asia näytti ennen kovin eri-

laiselle kuin nykyisin. Siitä kunnia kuuluu kärsivällisille opettajille, jotka joutui-

vat perustelemaan vielä kerran epäilevälle oppilaalle.  

Lappeenrannassa 12.04.2018 

 

Jarmo Vesikko  
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1 JOHDANTO 

1.1 Työn tausta  

Sattumalla on aina sanansa sanottavana elämän virrassa. Toisinaan onni potkaisee 

ja sitten on niitäkin päiviä, jolloin olisi ollut parempi jäädä nukkumaan. Tämän työn 

loppuun saattamisessa on ollut sekä hyvää, että hieman huonompaa tuuria. Vanhan 

sanonnan mukaan, olemme historiamme tulos ja se todella pitää paikkansa myös 

tässä tapauksessa. 

Työni käsittelee itäsuomalaisen yritysryppään toiminnanohjausohjelmiston (myö-

hemmin ERP-ohjelmisto tai -järjestelmä, Enterprise Resource Planning) vaatimus-

ten määrittämistä ja käyttöönoton vaikutusten arviointia. Työssäni selvitetään case- 

yritysryppään kahden erillisen yrityksen toiminnanohjauksen nykyistä tilaa ja vaa-

timuksia uudelle ohjelmistolle. Kolmanneksi selvitetään yritysten arvioita ohjel-

miston käyttöönoton vaatimista toimenpiteistä yritysten toimintaan.  

Näkökulma pidetään pk-sektorin tarpeiden mukaisena. ERP-järjestelmät ovat itses-

tään selvyys suurissa yrityksissä, mutta pk-yrityksissä vastaavat järjestelmät ovat 

vasta yleistymässä kovaa vauhtia.  Ohjelmiston hankintaan päädytään pk-yrityk-

sissä usein kasvun tai yhteistyön tarpeiden kautta. Yrityksen kasvu lisää toimintojen 

määrää ja kokonaisuuksien hallinta vaikeutuu entisin menetelmin. Tarve systemaat-

tiselle ohjaukselle ja hallinnalle kasvaa. Monissa alihankintaa tekevissä yrityksissä 

ERP-järjestelmän tarve saattaa tulla myös yhteensopivuuden saavuttamisesta ali-

hankinnan tilanneen yrityksen kanssa. Alihankintaa teettävä yritys saattaa asettaa 

formaalisia vaatimuksia laadun, seurannan ja raportoinnin osalle. Tällöin yritysten 

yhteistyön edellytyksenä voi olla yhteensopivien ohjelmien ja -toimintatapojen ke-

hittäminen.  

1.2 Työn tavoitteet ja rajaukset 

Tämän työn tavoitteena on kartoittaa case-yritysryppään ERP-ohjelmiston tarpeet 

ja arvioida käyttöönoton vaikutuksia yritysten toimintaan. Työni pyrkii vastaamaan 

seuraaviin kysymyksiin: 

Päätutkimuskysymys:  
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Miten tutkittavien yritysten tavoitteet kohtaavat tai poikkeavat ERP-järjestelmän 

hankinnassa?  

Alatutkimuskysymykset: 

Miten yritykset toimivat tällä hetkellä? 

Miten yritysryppään eri yhtiöiden ERP-järjestelmän vaatimukset poikkeavat toisis-

taan? 

Miten yritykset arvioivat ERP-järjestelmän käyttöönoton vaikutuksia yritysten toi-

mintaan? 

1.3 Tutkimuksen toteutus 

Tutkimus suoritettiin haastattelututkimuksena kahteen itäsuomalaiseen pk-yrityk-

seen. Yritysten toimialat erosivat hieman toisistaan, mutta molemmat toimivat 

pienkonepajoina valmistaen itse tuotteita sekä, toisella yrityksellä on myös laajaa 

asennus- ja urakointitoimintaa. Toinen yritys toimii pääosin yhdellä paikkakun-

nalla, kun toisella yrityksellä on työmaita ympäri Suomea.  

Tutkimus tehtiin haastattelututkimuksena kahteen yritykseen. Menetelmänä käytet-

tiin kvalitatiivista teemahaastattelua jäsennellyin kysymysasetteluin. Vastaajat sai-

vat positionsa mukaiset kysymyssarjat vastattavaksi. Tutkimuksella selvitettiin ky-

seisten henkilöiden tämän hetkinen työn kuva ja henkilökohtaisen työprosessin vai-

heet. Jokaiselta haastateltavalta kysyttiin tarpeet uudelle ohjelmistolle ja miten hän 

arvioi oman toimintansa muuttuvan ohjelmiston käyttöönoton myötä.  

1.4 Työn rakenne ja toteutus 

Työ jakaantuu viiteen osioon. Luvuissa 2 ja 3 luodaan teoreettinen viitekehys ERP-

järjestelmien kehitykselle, hyödyille ja käyttöönoton haasteisiin. Kolmannessa lu-

vussa keskitytään ERP-järjestelmiin pk-sektorin näkökulmasta. Neljännessä lu-

vussa kuvataan Case-yritysten rakenteet ja toiminnot. Viides luku keskittyy tutki-

musmenetelmän teoreettiseen kuvaukseen ja haastattelujen suorituksen tekniseen 

toteutukseen. Kuudennessa luvussa esitellään haastatteluiden keskeiset vastaukset 

ja luvussa seitsemän tehdään johtopäätökset vastausten perusteella. Lopuksi anne-

taan tutkimuksen johtopäätösten lisäksi joitakin suosituksia yrityksille. 
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Työ sisältää kolme taulukkoa ja kahdeksan kuvaa. Haastatteluiden kysymykset ja 

vastausten keskeiset kohdat ovat lisättynä liitteeksi 1-3. Yritysten toimintaa ja or-

ganisaatiorakenteita on kuvattu yritysten oman materiaalin pohjalta, sekä tarken-

nettu haastattelujen ulkopuolelta.  

 

 

  



12 
 

 

2 ERP- JÄRJESTELMIEN KÄYTTÖ  

ERP, toiminnanohjausjärjestelmä. Mikä, miksi ja mihin tarkoitukseen? Lyhyesti sa-

nottuna ERP-järjestelmällä ohjataan yrityksen resursseja ja työtä. Resursseja yri-

tyksessä on monenlaisia. Perusresurssi on työntekijä. Yhdistämällä useita työnteki-

jöitä saadaan erilaisia tiimejä toteuttamaan tarvittavia prosesseja. Prosessien vaati-

man työn tarkoituksena on täyttää asiakkaan vaatimukset sovitussa ajassa. Resurs-

seja ovat myös tuotantotilat, koneet ja muut fyysiset puitteet. Resurssien tehok-

kaalla käytöllä mahdollistetaan yrityksen taloudellisesti kannattava toiminta. (Kal-

liokoski et al. 2001, s. 41) 

Toiminnanohjausta voidaan toteuttaa kolmessa eri tasossa. Eri tasot koostuvat seu-

raavista ohjauksen osioista;  

1) strateginen ohjaus,  

2) kehitystyön ohjaus ja  

3) operatiivinen ohjaus.  

Strateginen ohjaus sisältää tavoitteen asetannan, seurannan ja tulevaisuuden suun-

nitelmat. Kehitystyön ohjauksella pyritään luomaan edellytyksiä strategiassa ase-

tettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Operatiivinen toiminta tuottaa yritykselle tu-

loa. Operatiivinen ohjaus on yrityksen tärkeimpiä tehtäviä. (Kalliokoski et al. 2001, 

s. 41) 

Pk-yrityksissä toiminnanohjauksen eri tasot hämärtyvät. Samat ihmiset tekevät teh-

täviä monella tasolla. Toiminta hahmotetaan henkilöiden ja keskeisten koneiden 

suorittamien työvaiheiden kautta. Käytännössä strategisia tehtäviä ei erotella kehi-

tys- ja operatiivisista tehtävistä. Asiakkaan vaatimusten täyttämiseksi tehdään sa-

manaikaisesti näitä kaikkia osa-alueita. Tilaukset voivat vaatia projektimaisesti hoi-

dettuja yksittäisiä kappaleita tuotteista, joita yritys ei ehkäpä ole aiemmin tuottanut. 

Tuote muodostuu tekemisen kautta yrityksen omaa tietämystä käyttäen. Työkuor-

man kasvaessa tuotannossa, osallistuvat omistajat/johto työpanoksellaan tasoitta-

maan työkuormaa. Pienissä yrityksissä työntekijän täytyy olla usein moniosaaja ja 

omata halukkuutta tehdä erilaisia töitä tavoitteeseen pääsemiseksi. Vasta yrityksen 
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koon kasvaessa työntekijät pystyvät erikoistumaan tietyille sektoreille. Työn eriy-

tyessä selkeämmin eri sektoreille joudutaan myös muokkaamaan toiminnanoh-

jausta. Toiminnanohjauksen elinkaari muuttuu yrityksen kehittyessä. (Kalliokoski 

et al. 2001, s. 41)   

2.1 ERP-järjestelmien kehitys 

ERP-järjestelmien kehityksen katsotaan alkaneen 1960-luvulla tietotekniikan alka-

essa kehittyä. Tuolloin kilpailuetua haettiin tuotannon kustannusten pienentämi-

sestä ja massavalmistuksesta. ROP-ohjelmisto oli ensimmäisiä materiaalin hallin-

taan soveltuvia ohjelmia. Siitä katsotaan alkaneeksi tuotannonohjaus ohjelmien ke-

hitys. ROP-järjestelmää seurasi MRP-ohjelmisto. Se on ollut pohjana myös nykyi-

sille ERP-ohjelmille. MRP-ohjelmisto syntyi traktorivalmistaja J.I.Casen ja IBM-

tietokoneiden valmistajan yhteistyön tuloksena. Ohjelmistoa käytetiin sen ajan uu-

simmalla teknologialla; magneettinauhatallennuksella. Osa tiedoista jouduttiin yhä 

käsittelemään manuaalisesti. Järjestelmän käyttö oli aikaa vievää ja hankalaa. Tie-

don hakua varten pidettiin kirjaa nauhoilta löytyvistä asioista. Vasta keskusmuistin 

(RAM, random access memory) kehitys mullisti ohjelman kehityksen. (Jacobs & 

Weston Jr 2007, s. 358) 

1970-luvulla yritysten huomio alkoi kohdistua markkinointiin ja omaksuttiin koh-

demarkkina ajattelua. Tällöin kiinnitettiin enemmän huomiota tuotteen suunnitte-

luun ja integraatioon. MRP-ohjelmisto (material requirements planning) vastasi 

näihin haasteisiin hyvin. Sen avulla pystyttiin integroimaan toimintoja kysynnän 

ennusteista, aikataulutuksesta, hankinnoista aina kauppatason toimintojen ohjaami-

seen. IBM:n COPICS-ohjelma, oli askel kohti MRP II aikakautta (manufacturing 

resourse planning). (Jacobs & Weston Jr 2007, s. 358) 

MRP II- ohjelmisto oli yhä laajempi ja sisälsi eri kerroksia, joilla voitiin tukea yri-

tyksen eri toimintoja. Data varaston lisäksi MRP II-ohjelmat alkoivat jo tukea pa-

remmin yritysten eri tasoisia toimintoja. MRP II-ohjelma tuli referenssiksi läpi yri-

tyksen. (Jacobs & Weston Jr 2007, s. 361) 

ERP-ohjelmistot syntyivät automaattisen käyttöliittymän operatiivisen tapahtu-

mien, ja niihin liittyvien rahaliikenteiden hallitsemisen tarpeisiin. Tietotekniikan 

kehittyessä yleistyivät etätyöasemat (client-server). Ne ottivat yhteyttä servereihin 
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tiedon päivittämiseksi. Useat yritykset hankkivat ERP- ohjelmistoja varmistaak-

seen toimintojen jatkumisen vuosituhannen vaihtuessa. Nk. Y2K (year 2000) ai-

heutti päänvaivaa yritysten tietotekniikalle. Vuosituhannen vaihde sinetöi ERP-jär-

jestelmien suosion maailman laajuisesti. (Jacobs & Weston Jr 2007, s. 362) 

2.2 ERP-järjestelmien yleiset ominaisuudet 

Yritysten tarpeet ERP-järjestelmän hankkimiselle liittyvät usein tietovirtojen oh-

jaustarpeisiin. Yritysten kyky käsitellä suuria tietovirtoja on rajallinen. Nopeasti 

muuttuvassa maailmassa lisääntynyt epävarmuus on lisännyt tietovirtojen analy-

sointi tarvetta. (Madapusi & D’Souza 2012, s. 24-25) 

Kehittyneet IT-järjestelmät jaetaan karkeasti kahteen osaan. Perusosa sisältää datan 

varastoinnin, -siirtämisen ja -prosessoinnin osiot. Kehittyneempi osio perustuu pit-

kälti näiden perusominaisuuksien päälle. Näillä ominaisuuksilla tarkoitetaan esi-

merkiksi ohjelmia, jotka ovat suunniteltu suorittamaan tiettyä toimintaa yrityksen 

tietovirrassa. Kommunikaation kontekstissa ylemmän tason ohjelmat mahdollista-

vat:  

a) yrityksen ja yksilön välisen tiedonvaihdon ajasta ja paikasta riippumatta 

taloudellisesti,  

b) mahdollistavat haluttujen kohderyhmien paremman tavoittamisen,  

c) mahdollistavat kommunikoinnin tallentamisen ja indeksoinnin, sekä  

d) pystyvät rajaamaan kommunikaation paremmin sopiviin ryhmiin.  

Päätöksen teon tukemiseksi ohjelmat pystyvät:  

a) tarjoamaan yritykselle tai yksilölle suhteellisen suuren tiedon varastoin-

nin,  

b) mahdollistavat nopeamman ja tarkemman pääsyn yrityksen ulkopuoli-

seen tietoon,  

c) pystyvät nopeammin ja tarkemmin yhdistelemään tietoa eri lähteistä ja  

d) käyttävät ennalta kehitettyjä menetelmiä saadun tiedon analysointiin, 

sekä  
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e) edullisesti, että luotettavasti tallentavat ja palauttavat tietoa yrityksen 

transaktioista. (Huber 1990, s. 50) 

Esineiden internet (IoT-internet of things) laajentaa ERP-järjestelmien ominaisuuk-

sia. Erilaiset tuotteet ovat yhteydessä yritysten palvelimille ja niille tallennetaan 

valtavat määrät reaaliaikaista dataa. Kerättyä dataa voidaan käyttää mm.  

- olosuhteisiin perustuviin huoltovaroituksiin,  

- erilaisten laitteiden mittarointiin ja  

- laitteiden paikkatiedon keräämiseen.  

Tulevaisuuden ERP-järjestelmissä hyödynnytetään eri lähteistä saatavaa IoT-dataa. 

Valtavat määrät raakatietoa kerätään ja analysoidaan. Analyysin jälkeen saadaan 

tieto syötettyä ERP-järjestelmiin jatkokäyttöä varten. Tuon datan avulla voidaan 

saada reaaliaikaista tietoa tuotannon automaation tilasta, energian käytöstä ja olo-

suhteiden tarkkailusta. ERP-järjestelmien tiedonkeruu ja -vaihto eri toimien kanssa 

kehittyy yhä enemmissä määrin reaaliaikaiseksi. Materiaalivirtoja voidaan analy-

soida tarkasti ja tuotannon ennusteet paranevat. ERP-järjestelmä kykenee tekemään 

tuotannon tarpeiden mukaisia ehdotuksia eri toimijoiden suuntaan materiaalitarpei-

den täyttämiseksi. Toimitusketjun tehokkuus paranee ennusteiden tarkentuessa. 

Autoteollisuuden toimitusketjussa ERP-järjestelmät pystyvät antamaan erittäin hy-

vän ennusteen eri tuotteiden saatavuudesta ja seurannasta. Luotettavat ennusteet ja 

varaston hallinta tukevat JIT- tuotantoa (Just In Time). (Gould 2016, s. 30-32) 

ERP-järjestelmien implementointi muokkaa yrityksen prosesseja ja jopa organisaa-

tion rakenteita. Nykyiset ERP-ohjelmistot ovat pitkälle kehittyneitä tietojohtamisen 

työkaluja. Standardisoidut liiketoimintaprosessit, sekä reaaliaikaiset yhteydet ja toi-

minnot, mahdollistavat nopean reagoinnin muutoksiin. Reaaliaikaiset liiketoimin-

taprosessit palvelevat asiakkaita paremmin ja toiminta tehostuu. Jokainen työnte-

kijä, johtaja ja tiedon tarvitsija saa tuotteesta tai palvelusta ajantasaisen tiedon. 

Tämä mahdollistaa nopean reagoinnin tilanteiden muuttuessa.  (Okrent et al. 2004, 

s. 638) 

Tietotekniikan arvoketju tarkoittaa tapaa, jolla tietotekniikka luo lisäarvoa yrityk-

sen toimintaan. Arvoketjun tunnistaminen on sitä helpompaa, mitä rajoitetumpi 
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rooli sillä on yrityksessä. Mitä enemmän yrityksen toiminta perustuu tietoteknisiin 

järjestelmiin, sitä vaikeampi on hahmottaa yksittäisen järjestelmän lisäarvon synty-

mistä. (Kettunen & Simons 2001, s. 198) 

Kettunen ja Simons (2001) luettelevat tietotekniikan hyötyjä taulukossa 1. Taulu-

kossa 2 he listaavat tietotekniikan käyttöönoton kustannuksia. Kaikki hyödyt ja kus-

tannukset eivät toteudu tietojärjestelmäprojektien yhteydessä, vaan listauksen on-

kin tarkoitus toimia eräänlaisena tarkistuslistana tietojärjestelmähankkeiden tavoit-

teita asetettaessa ja niiden tuottavuutta, sekä vaikuttavuutta arvioitaessa. (Kettunen 

& Simons 2001, s. 200) 

Tietotekniikan vaikutusta yrityksen tulokseen on vaikea arvioida. Yrityksen tulok-

seen vaikuttavat monet asiat ja tietotekniikka on vain yksi osa-alue tuloksesta. Suo-

raan tulokseen vaikuttavaa on investoinnin hinta. Epäsuorasti hankinta luo edelly-

tyksiä uudelle liiketoiminnalle lisämyyntinä. Kustannuksia voi myös ilmaantua jär-

jestelmän aiheuttaessa kitkaa liiketoimintaprosesseihin nk. piilokuluina. 

Taulukko 1, Tietotekniikan potentiaalisia hyötyjä. (Kettunen & Simons 2001, s. 
201) 
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Pää-
luokka 

Alaluokka Toimenpide/potentiaalinen 
hyöty 

Taloudellinen 
vaikuttavuus 

Säästöt Toiminnan 
tehostumi-
nen, sama 
tulos pie-
nemmillä re-
sursseilla 

Työn tuottavuus nousee, työvoi-
man määrää voidaan vähentää 

Mahdollistaa 
muuttuvien ja 
kiinteiden kus-
tannusten karsi-
misen 

Tuotantoprosessi tehostuu, 
hukka vähenee, vähemmän 
raaka-aineita 

Uudet mah-
dolliset toi-
mintamallit 

Ostoprosessit, hankintojen opti-
mointi, elektroniset kauppapai-
kat 

Tuovat potentiaa-
lisia säästöjä, joi-
den realisoimi-
nen edellyttää 
potentiaalin on-
nistunutta hyö-
dyntämistä 

Logistiset prosessit, kuljetusten 
suunnittelu, valmistuksen ja toi-
mitusten reaaliaikainen seuranta 

Tietämyksen 
hallinta 

Riskit tunnistetaan ja niihin osa-
taan varautua paremmin 

Edesauttaa suur-
ten ja vaikeasti 
ennakoitavien li-
säkustannusten 
minimoimista 

Lisätu-
lot 

Toiminnan 
tehostumi-
nen, enem-
män tulosta 
samoilla re-
sursseilla 

Työn tuottavuus nousee, työnte-
kijöiden työaikaa vapautuu mui-
hin tehtäviin ja/tai perustehtävät 
voidaan tehdä paremmin 

Luovat potenti-
aalia myynnin li-
säämiselle, jonka 
realisoiminen 
edellyttää poten-
tiaalin onnistu-
nutta hyödyntä-
mistä 

Koneiden ja laitteiden korke-
ampi käyttöaste, mahdollisuus 
lisätä tuotantomääriä ilman li-
säinvestointeja 

Uudet mah-
dolliset toi-
mintamallit 

Uudet tutkimus- ja suunnittelu-
menetelmät, tuotteiden ja palve-
luiden korkeampi laatu 

Uudet tuote- ja palvelukonsep-
tit, jotka tietotekniikka mahdol-
listaa 

Tietämyksen 
hallinta  

Lisääntynyt toiminnan jousta-
vuus 

Enemmän tietoa asiakkaista, 
kilpailijoista ja partnereista 

Tietojen tehokkaampi hyväksi-
käyttö 
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Potentiaalisia kustannuksia voidaan arvioida seuraavan taulukon 2 mukaisesti jaka-

malla arvioidut kustannukset järjestelmän käyttöönotosta johtuviksi lisäkustannuk-

siksi ja tulojen menetykseksi. 

Taulukko 2, Tietotekniikan käyttöönoton kustannuksia. (Kettunen & Simons 
2001, s. 202) 
 

Pääluokka Alaluokka Kustannusten lähde Taloudellinen 
vaikuttavuus 

Lisäkustan-
nukset 

Järjestelmän 
hankinta 

Tietokoneiden, oheis-
laitteiden ja ohjelmis-
tojen hankinta 

Kertaluontoisia 
ja pitkävaikuttei-
sia lisäkustan-
nuksia 

Konsultointi- ja tuki-
palvelut 

Uudet työntekijät (pal-
kat ja rekrytointikulut) 

Ylityökorvaukset 

Tulojen me-
netykset 

Määrittely- ja 
käyttöönotto-
prosessi 

Järjestelmän määritte-
lyyn ja käyttöönottoon, 
sekä henkilöstön kou-
lutukseen kuluva aika 
ja henkilöstöresurssit 

Toimintakapasi-
teetin pienenty-
minen ja/tai tuot-
teiden tai toimin-
taprosessin laa-
dun väliaikainen 
heikentyminen, 
mikä voi johtaa 
tulojen menetyk-
siin 

Järjestelmän käyttöön 
ja uusiin työprosessei-
hin sopeutumiseen ku-
luva aika ja henkilöstö-
resurssit (implemen-
toinnin jälkeen) 

Ennakoimatto-
mat vaikutukset 
ja häiriötilan-
teet 

Järjestelmän käyttö-
kunnottomuus 

Epätoivotut muutokset 
asiakaspalveluproses-
seissa 
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2.3 ERP-järjestelmän valinta ja käyttöönotto 

ERP-järjestelmän käyttöönotosta löytyy kirjallisuudesta lukuisia esimerkkejä ja tut-

kittua teoriaa. Tutkimusta on tehty niin, onnistuneiden, kuin katastrofaalisesti epä-

onnistuneiden projektien tiimoilta. ERP-järjestelmien vaikutuksia on tutkittu mo-

nelta eri suunnalta. Bintoro et al (2014, s. 227) keskittyivät tutkimuksessaan selvit-

tämään aiempien ERP- järjestelmien käyttöönottoa käsittelevien tutkimusten näkö-

kulmia kriittisestä menestystekijöistä, kriittisestä epäonnistumisen tekijöistä, kriit-

tisestä menestystoimijasta ja kriittisestä epäonnistumiseen johtavasta toimijasta. 

Tutkimuksessa haettiin ProQuest- ja Emerald Insight- palveluista tutkimuksia eri 

hakusanoilla. Pelkästään ”ERP implementation”- haulla osumia tuli lähes 7000. 

 Teoriakatsauksessa keskitytään pitämään pienten ja keskisuurten yritysten näkö-

kantaa yllä ja etsitään resursseihin nähden realistista tulokulmaa. Pk-yritysten asi-

antuntemus, resurssit ja toiminnan omaleimaisuus vaikuttavat järjestelmän valin-

taan, sekä käyttöönottoprosessiin. 

Bernroider et al. (2013) tarkastelivat tutkimuksessaan dynaamisten kyvykkyyksien 

vaikutusta ERP-projektiin. Tarkasteluun oli otettu kolme erilaista dynaamista ky-

vykkyyttä;  

- tiedonhankinta yrityksen ulkopuolelta,  

- IT-johtamiskyky ja  

- dynaamisen päätöksenteon kyvykkyys.  

Tiedonhankinta yrityksen ulkopuolelta tapahtuu työntekijöiden omien verkostojen 

kautta. Näiden henkilöiden on pystyttävä myös tuomaan tieto yrityksen käyttöön. 

Yrityksen adaptiivinen kyky vaikuttaa tiedon hyödyntämisen tasoon. Ulkoisen tie-

don hankinta kulminoituu verkottuneiden yksilöiden kykyyn etsiä ja tuoda esille 

yrityksen tarvitsemaa uutta tietoa.  

Toisena dynaamisena kyvykkyytenä Bernroider et al. (2013) tarkastelivat IT-johta-

miskyvykkyyttä. Johtamisen rakenteet IT-sektorilla tukevat organisaation kykyä 

oppia teknologioiden hankinnoissa. Oppiminen ja uusien teknologioiden ymmärtä-
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minen helpottaa myös ERP-järjestelmän valinnassa ja käyttöönotossa. Organisaa-

tion teknologiamyönteisyys yleisesti nopeuttaa uuden järjestelmän hyväksyntää ja 

tehokasta käyttöä.  

Dynaamiselle päätöksenteon kyvykkyydelle ei löydetty suoraa yhteyttä ERP-pro-

jektin onnistumiseen. Päätöksenteon dynaamisuus kuitenkin vaikuttaisi olevan jär-

jestelmän käytössä etua tuottava kyky. (Bernroider et al. 2013, 358-359) 

Kirjallisuudessa ERP-järjestelmien hankinnan valmisteluun kuuluu tavalla tai toi-

sella seuraavat asiat: 

- yrityksen nykyisen tilan tunnistaminen,  

- halutun tulevaisuuden tilan hahmottaminen ja  

- järjestelmän käyttöönoton vaatimien liiketoimintojen uudelleen suunnitte-

lun.  

Pienyritysten kyky tehdä perusteellisia analyysejä eri vaiheissa vaihtelee. Myös jär-

jestelmätoimittajien kyky ymmärtää pienten ja keskisuurten yritysten toimintaa on 

eritasoista. Useissa lähteissä suositellaankin ulkopuolisen ja puolueettoman konsul-

tin hankkimista.  

Holland & Light (1999) alun perin kehittivät CSF-menetelmän (Critical Success 

Factors) ERP-ohjelmiston käyttöönottoon. CSF-menetelmää on tutkittu laajasti. 

Mm. Akkersman ja Helden (2002) listasivat kymmenen tärkeintä CSF-kohtaa, 

Muscatello (2002) listaa 26 CSF-tekijää ja Francoise et al (2009) toivat julki 13 

ACSF-kohtaa (actions CSF). CSF-menetelmää on kehitetty mm. näiden tutkijoiden 

toimesta näkökulmasta riippuen.  Holland & Light (1999) jakavat menestystekijät 

kahteen luokkaan: strategisiin- ja taktisiin menestystekijöihin. Strategisia menes-

tystekijöitä ovat: 

- jatkuvuus 

- liiketoiminnan visio 

- ERP-strategia 

- ylimmän johdon tuki 

- projektin aikataulu ja suunnitelmat 
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Taktisia menestystekijöitä ovat: 

- käyttäjien konsultaatio  

- henkilökohtaisten BPC- ohjelmien (Business Planning and Consolidation) 

konfigurointi 

- käyttäjien hyväksyntä ohjelmille 

- monitorointi ja palaute 

- kommunikaatio 

- ongelmien ratkaisu 

Holland & Light (1999, s. 34) havaitsivat tutkimuksessaan ERP-järjestelmän käyt-

töönoton tärkeimmiksi tekijöiksi ylimmän johdon tuen ja selvän liiketoiminnan vi-

sion. Erityisesti ERP-järjestelmään liittyvät, kuten tietojen käsittelyn jatkuvuuden 

suunnitelmat ja liiketoimintaprosessien muutokset, vaikuttivat tulokseen. ERP- 

strategiassa on suunniteltava toiminnan tietojen jatkuvuus ja missä laajuudessa ote-

taan ohjelmisto käyttöön. Ohjelmiston käyttöönoton määrittelyä johtaa hyvin suun-

niteltu liiketoiminnan visio yhdessä ERP-järjestelmän kanssa.  Holland & Light 

(1999, s. 32)  

Vaatimusmäärittelyllä luodaan pohja tietojärjestelmän hankkeelle. Tietojärjestel-

män vaatimusmäärittelyssä tunnustetaan tavoitteet, tarpeet ja odotukset hankitta-

valle järjestelmälle. Vaatimusmäärittelyllä pyritään esittämään järjestelmän odo-

tukset, mutta ei sen toteutusta. Koska seuraavat vaiheet rakentuvat vaatimusmäärit-

telyn pohjalle, on selvää, että virheet ja puutteet kostautuvat jatkovaiheissa ja käy-

tössä. Hyvin tehtyä vaatimusmäärittelyä tarvitsevat sekä käyttäjät kuin järjestelmä-

toimittajat. (Karvonen & Tommila 2001, s. 124) 

Vaatimusmäärittelyssä yrityksen tavoitteet ja eri käyttäjäryhmien jatkojalostetut 

tarpeet puretaan osiin. Siinä tunnistetaan, kootaan, ryhmitellään, muokataan ja kar-

sitaan erilaisia tarpeita asettaen niille erilaisia tärkeysjärjestyksiä. Näistä tarpeista 

muodostuu järjestelmään vaatimuksia, joilla voi olla eritasoisia prioriteetteja. Vaa-

timukset voivat olla ehdottomia tai toivottavia ominaisuuksia. Ominaisuuksien kar-

sintaprosessissa joudutaan usein tekemään kompromisseja kustannuksien kurissa 

pitämiseksi. (Karvonen & Tommila 2001, s. 125) 
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Vaatimusten, liiketoiminnan prosessien ja ERP-järjestelmän ominaisuuksien yh-

teensovittamiseen tulee kiinnittää riittävästi huomiota. Mitä paremmin ne tukevat 

toisiaan, sitä sujuvampaa on järjestelmän käyttöönotto. Erityisesti liiketoimintapro-

sessien tarkka kartoitus tekee prosesseista paremmin toimivia ERP-järjestelmässä. 

(Reuther & Chattopadhyay 2004, s. 854) 

Järjestelmälle esitettäviä vaatimuksia on yleensä kahta perustyyppiä; toiminnalli-

siin ominaisuuksiin vaikuttavia ja ei-toiminnallisia vaatimuksia. Toiminnalliset 

vaatimukset kuvaavat toimintoja ja palveluja, joita järjestelmältä halutaan. Ei-toi-

minnalliset vaatimukset liittyvät yleensä suorituskykyyn, kuten vasteajat tai tark-

kuudet. Järjestelmän toimittajalle voidaan asettaa rajoituksia suunniteluun. Nämä 

rajoitukset liittyvät yleensä yrityksen tietotekniikkastrategiaan, kuten käytössä ole-

vaan käyttöjärjestelmään, suunnittelustrategiaan tai lakivelvoitteisiin. (Karvonen & 

Tommila 2001, s. 125) 

Vaatimusmäärittelyn lopputulema on hyvä dokumentoida vaatimusten toteutumi-

sen seuraamiseksi läpi ohjelmistohankkeen. Dokumentointi selventää yhteistyötä 

pk-yrityksen ja järjestelmän toimittajan kanssa. (Karvonen & Tommila 2001, s. 

126) 

ERP-järjestelmät voidaan jakaa kolmeen luokkaan niiden toimitustavan mukaan;  

1) räätälöidyt järjestelmät,  

2) esikonfiguroidut ja parametroitavat järjestelmät ja  

3) standardoidut tuotteet.  

Räätälöidyt järjestelmät rakennetaan asiakkaan vaatimusten mukaan. Näin saadaan 

täysin yrityksen vaatimusten mukainen järjestelmä, mutta menetelmän haittapuo-

lena on usein raskas ja kallis ylläpito. Tämän tyyliset ratkaisut harvoin sopivat pk-

sektorille hinnan ja resurssivaatimusten takia. Esikonfiguroiduilla järjestelmillä tar-

koitetaan standardoidun tuotteen muokkaamista, esimerkiksi modulaarisilla osilla, 

asiakkaan toiveiden mukaan. Sovelluksen osia voidaan virittää toiveiden mukaan 

parametroinnilla. Täysin standardisoidut tuotteet edustavat toista ääripäätä. Nämä-
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kin tuotteet toki tarvitsevat asiakkaan datan syöttämisen järjestelmään, mutta muu-

toksia ei tehdä ohjelmistoon. Standardiohjelman osiot otetaan sellaisenaan käyt-

töön. (Karvonen & Tommila 2001, s. 129) 

Reuther & Chattopadhyay (2004) huomauttaa tutkimuksessaan, ettei ole olemassa 

nk. geneeristä ERP- ohjelmiston käyttöönottoa. Jokaisen yrityksen keskeiset piir-

teet täytyy tunnistaa osana evaluointi- ja käyttöönottoprosessia. Pk-yritysten liike-

toimintaan saama hyöty ERP-järjestelmästä vaihtelee yritysten mukaan. Myöskin 

kriittiset valintakriteerit vaihtelevat yrityksittäin. Pk-yritysten reaaliteettina on va-

lintaan ja käyttöönottoon käytettävien resurssien rajallisuus. Sun et al. (2005) on 

tutkinut käyttöönottoon tehtävien panostusten ja -kustannusten optimaalista suh-

detta. Ajan kuluessa kustannukset kasvavat ja samalla panostuksesta saatava 

hyöty laskee. Kuvassa 1 esitetään Sun et al. (2005, s. 202) mukaan kustannusten 

ja panostuksen välisen kompromissin optimaalisin kohta.

 

Kuva 1. ERP-ohjelmiston valintaan ja käyttöönoton kustannusten ja panostusten 
kehitys Sun et al. (2005, s. 200) mukaan. 

Reaaliaikaisen järjestelmän käyttöönotto vaatii yrityksen IT-järjestelmän mukaut-

tamista uuden ohjelmiston vaatimuksiin. Yrityksen tietoverkon tulee tukea riittä-
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vällä tasolla ohjelmiston käyttöä. Tietoverkon lisäksi on tarkasteltava ja suunnitel-

tava toimipisteiden laitteiden tarve. Tietoteknisen valmiuden lisäksi on erittäin tär-

keää henkilöstön koulutus, motivointi ja käyttökuri. ERP-ohjelmiston operatiivinen 

käyttöönotto kestää tyypillisesti 6 kuukaudesta useampaan vuoteen. Samaan aikaan 

tietotekniikka kehittyy Mooren lain mukaan, joko puolet nopeammaksi tai puolet 

halvemmaksi 18 kuukauden välein. Tekniikan ja ohjelmien kehittyminen johtaa tie-

tynlaiseen jatkuvaan kehitykseen myös toiminnanohjauksen osalla. Tällöin voi-

daankin kysyä, että milloin ERP-järjestelmän käyttöönotto katsotaan päättyneen? 

Kuvassa 2 on kuvattu kilpailukyvyn ja vaaditun osaamisen suhdetta eri järjestel-

mien käyttämisen kannalta. Järjestelmien kehittyessä kasvaa myös käyttäjien ohjel-

misto-osaamisen tarve tehokkaan hyödyntämisen aikaan saamiseksi. Kilpailukyky 

kasvaa kehittyneemmän ohjelmiston myötä, vain jos käyttäjät osaavat hyödyntää 

ohjelmistoa riittävissä määrin. Tutkimuksen kohteena olevissa yrityksissä sijaitaan 

kuvan 2 mukaisessa ”rutiinit kuntoon” tasossa. Yritysten tavoitteena on kuitenkin 

päästä ERP-tasolle, jolloin voidaan hyödyntää toiminnasta saatavaa tietoa laaja-

alaisesti.   

 

Kuva 2, Toiminnanohjauksen tasot Vilppola & Kouri (2006, s. 45) mukaan. 
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Kettunen ja Simons (2001, s. 9) näkevät erityisesti pienyritysten osalta haasteita 

ERP-järjestelmien valinnassa ja käyttöönotossa. He listaavat kolme perustavaa 

haastetta. Ensimmäisenä haasteena Kettunen ja Simons (2001, s. 9) näkevät ohjel-

mistojen suunnittelun lähtökohtana suuryrityksen tarpeet. Näin ollen ohjelmat vas-

taavat kovin erilaisiin tarpeisiin kuin pk-yrityksissä tarvittaisiin. Tämän lisäksi pk-

yrityksillä on harvoin riittävää tietotaitoa tai resurssia muokata ohjelmistoa parem-

min omaan toimintaan sopivaksi. Pk-yritysten toimintaympäristöt saattavat olla eri-

täin dynaamisia ja vaihdella nopeasti. Ohjelmiston olisi myös tällöin pystyttävä vas-

taamaan uutta tilannetta. 

Toisena haasteena Kettunen ja Simons (2001, s. 9) pitävät tietotekniikkastrategian 

puutetta. Pk-yrityksillä harvoin on mahdollisuutta ja resurssia luoda omaa tietotek-

niikkastrategiaa ja näin ollen ovat heikommassa asemassa aggressiivisesti tuottei-

taan markkinoivia konsultteja vastaan. Tietotekniikkastrategialla luodaan pohja 

suurten järjestelmähankkeiden tueksi.  

Kolmantena haasteena pk-yritysten järjestelmähankkeille Kettunen ja Simons 

(2001, s. 9) näkevät puutteita järjestelmien määrittelyssä ja käyttöönotossa. Pk-yri-

tyksillä ei ole käytössään malleja, työkaluja tai menetelmiä, jotka auttaisivat kehi-

tysongelmien jäsentämisessä, tavoitteiden asetannassa tai käyttöönottoprosessin 

hallinnassa. Samat rajoitteet koskevat myös ERP-ohjelmistojen toimittajia. Heidän 

tapansa mallintaa tietojärjestelmiä on usein vieras pk-yritykselle. Erityisen haas-

teellisena Kettunen ja Simons (2001, s. 9) näkevät yhteisten mallien ja menetelmien 

luomisessa tietojärjestelmien määrittelyyn ja käyttöönoton prosessiin. Tuloksena 

saattaa olla huonosti yrityksen tarpeisiin sopiva järjestelmä, jonka vaatimat resurssit 

ylittävät moninkertaisesti järjestelmästä saatavat hyödyt. 

Okrent et al. (2004, s. 639) tutkivat suurehkon elektroniikka yrityksen ERP-järjes-

telmän käyttöönottoa. He käsittelivät kuutta keskeisintä liiketoimintaprosessia, joi-

hin järjestelmän käyttö vaikuttaa.   

• tilausvirta->asiakkaiden tarpeiden määrittäminen, tarpeeseen vastaami-

nen yrityksen tuotteella ja asiakkaiden tuotteiden ostot 

• hankinta ja hankintojen maksatus 
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• suunnitteluprosessi sisältäen kysyntään vastaamisen ja resurssien käy-

tön 

• valmistusprosessi sisältää tilauksen, valmistuksen ja tuotteen toimituk-

sen asiakkaalle 

• tuotteen elinkaaren hallinta 

• talouden johtaminen sisältäen raportoinnin, verotuksen, tilien hallinnan 

ja omistajasuhteet. 

ERP-järjestelmän käyttöönotossa Okrent et al. (2004, s. 640) näkevät kolme ylei-

sintä tapaa tehdä se. Pilottivaiheen kautta, rinnakkain vanhan järjestelmän kanssa 

tai nk. Big Bang, eli ”kerta rysäyksellä” uuden järjestelmän käyttöönotto ja vanhan 

alasajo.  

Pilotoinnissa otetaan käyttöön ohjelmiston osa-alueet eri aikaan. Ensin pyritään ot-

tamaan käyttöön osat, joista katsotaan olevan eniten hyötyä. Tämä johtaa usein 

haasteisiin ohjelmoida tietovirrat kulkemaan vanhojen ja uusien osien välillä. Työ-

määrä kasvaa ja toimivuuden kanssa voidaan joutua haasteisiin. Kuitenkin pilo-

tointi tekniikalla saavutetaan pienin riski toimintojen sisäänajossa. Haittana koetaan 

tämän kaltaisen tekniikan olevan runsaasti aikaa vievä. (Okrent et al. 2004, s. 640) 

Toisena vaihtoehtona on ajaa rinnakkain vanhaa ja uutta ohjelmistoa. Rinnakkaisen 

ohjelmistojen ajon hyötynä nähdään mahdollisuutta seurata tietovirtojen tarkoituk-

sen mukaista liikkumista ja datan eheyttä. Menetelmä vaatii käyttäjältä kaksinker-

taista työtä ja tiedot on syötettävä kahteen järjestelmään täsmälleen samalla tavalla. 

Vaarana on tietojen erilaisuus kahdessa järjestelmässä ja näin ollen ohjelmat anta-

vat erilaisia tulkintoja.  (Okrent et al. 2004, s. 640) 

Kolmas vaihtoehto on Big Bang. Vaihdetaan järjestelmä operatiiviseen käyttöön 

yhdellä kertaa. Vanhan ohjelman käyttö lopetetaan ja otetaan uusi operatiiviseen 

ajoon. Ohjelmaa testataan, koeajetaan vanhan rinnalla, kunnes saavutetaan riittävä 

varmuus. Sen jälkeen otetaan uusi ohjelmisto käyttöön ja vanha ajetaan alas. Näistä 

kolmesta tavasta tämä on kaikkein riskialttein. Ennalta suunnittelemattomat haas-

teet saattavat kaataa ohjelman ja siten halvaannuttaa koko yrityksen toiminnan. Ris-

kiä laskevana tekniikkana voidaan käyttää osasto- tai järjestelmäkohtaista käyttöön-

ottoa. Tällöin otetaan yllä kuvatun mukaisesti vain osa ohjelmistoa, tietyllä osa-
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alueella, käyttöön. Koko yrityksen halvaantumisen riski pienenee, mutta uuden ja 

vanhan ohjelmiston on tällöin pystyttävä välittämään tietoa toistensa välillä. (Ok-

rent et al. 2004, s. 640) 

Implementointi aloitetaan Okrent et al. (2004, s. 641) mukaan määrittämällä yritys-

ten prosessien nykytila (AS-IS). Nykytilan selvittämisellä pyritään ymmärtämään, 

miksi eri prosessit toteutetaan. Prosessit kehittyvät ajan kuluessa erilaisten haastei-

den ratkaisemisen johdosta. Samalla voidaan katsoa prosessin eri vaiheiden tarkoi-

tuksen mukaisuutta. Kartoittamalla prosesseja, pystytään havaitsemaan tarpeetto-

mia vaiheita prosessien sisällä. Tämän jälkeen suunnitellaan tavoitellut prosessit 

(TO-BE). Okrent et al. (2004, s. 641) näkee kolme vaihtoehtoa rakentaa tulevat 

prosessit. Ensimmäinen tapa on tehdä ideaaliset prosessit ja lisätä niihin nykyiset 

rajoitteet. Yleensä rajoitteita voidaan poistaa investoinneilla ja niiden toteutumista 

ohjaa investointibudjetti. Toinen tapa on tehdä yhteistyötä ERP-ohjelmiston tarjo-

ajan kanssa ja selvittää, miten prosessi tulisi toteuttaa parhaimman tuen saamiseksi 

ERP-ohjelmistosta. Kolmantena vaihtoehtona esitetään prosessien yksinkertaista-

mista ennen automatisointia. Eliminoidaan arvoa tuottamattomat osat, joista asiak-

kaat eivät ole valmiita maksamaan. 

Muutos nykyisestä tilasta (AS-IS) kohti tavoiteltua tilaa (TO-BE), alkaa johtamisen 

muutoksesta. ERP-järjestelmän asennus saattaa aiheuttaa yllättäviä haasteita yrityk-

sen toiminnoille. Johtamisjärjestelmän on ennakoitava uuden järjestelmän käytön 

mukanaan tulevat muutokset toimintoihin. Seuraavana vaiheena on muodostaa 

tiimi implementointiin. Sen vastuulla on tehdä tarvittavat toimenpiteet järjestelmän 

muutoksessa. Tiimi kantaa vastuun eri osa-alueiden käyttöönotosta, koulutuksesta, 

testauksesta ja kustomoinnista. (Okrent et al. 2004, s. 642) 

Erityisesti pk-yritysten tarpeisiin suunniteltu tietotekniikkaohjelmistoiden hankin-

taa tukeva C-CEI-menetelmä on kehitetty Tampereen teknillisen yliopistossa. Siinä 

asiakaskeskeisen C-CEI menetelmän (Customer-Centered Erp Implementation) 

mukaan, ERP-järjestelmän hankintaan kuuluu kolme vaihetta:  

1) toimintoanalyysi; kriittisten toimintojen tunnistaminen yrityksen nykyi-

sessä toimintamallissa 
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2) toimintaympäristöanalyysi; toimintojen analysoiminen työympäristössä 

käyttäjäkeskeisen menetelmän avulla 

3) riskianalyysi; ERP-järjestelmän valintaan käyttöönottoon ja käyttöön liitty-

vien riskien tunnistaminen ja analysointi 

Toimintoanalyysi aloitetaan käymällä johtoryhmän kanssa läpi yrityksen strategia. 

Tämän jälkeen edetään pienryhmähaastatteluin yrityksen toimintojen kartoituk-

seen. Jokaisesta toiminnosta pyritään selvittämään: 

- prosessi tehtäväkokonaisuuksineen, tieto- ja materiaalivirtoineen 

- toimintamallit prosessin ja ohjauksen kehittämiseksi 

- tietojen käsittelytarpeet erityisesti uudistettavien prosessien alueilla 

- määrälliset suureet, kuten henkilöstömäärä, ajankäyttö, ostot ja materiaalin 

määrä 

Tarkoituksena on muodostaa kokonaiskuva yrityksen nykyisestä toiminnasta. Sa-

malla kartoitetaan osastoiden välisten toimintojen eroja. Toiminta-analyysin tulok-

sena määritetään yrityksen toiminnanohjausjärjestelmän vaatimukset ja tuleva toi-

mintamalli. Tunnistetut kriittiset toiminnot muodostavat toimintaympäristöanalyy-

sin painopisteen. (Vilpola & Kouri 2006, s. 21-23) 

Toimintaympäristöanalyysin tavoitteena on mallintaa yrityksen työympäristöä, or-

ganisaation vuorovaikutusta, kulttuuria ja työn kulkua. Analyysi aloitetaan havain-

noimalla työntekijöitä. Näin saadaan tietoa, joka ei välttämättä tule haastatteluissa 

ilmi. Havainnoinnin jälkeen tieto mallinnetaan visuaalisesti ja yhdistetään yhtä hen-

kilöä kuvaavista malleista organisaatiotasolle. Tuloksena saadaan yhdistämisen jäl-

keen tarkka kuva yrityksen toimintaympäristöstä. Toimintaympäristön ongelma-

kohtiin voidaan puuttua heti, mutta myös kuvata toimintaympäristön muutosta 

ERP-projektin jälkeen. Toimintaympäristöanalyysin perusteella voidaan muuttaa 

toimintaympäristöä siten, että yritys pystyy hyödyntämään mahdollisimman tehok-

kaasti ERP-järjestelmän ominaisuuksia. Toimintaympäristöanalyysi toimii ERP-

käyttöönoton suunnitelman pohjana. (Vilpola & Kouri 2006, s. 24) 
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Riskianalyysin tehtävänä on tunnistaa, analysoida ja arvioida hankkeeseen liittyvät 

riskit. Riskit pyritään tunnistamaan toiminto- ja toimintaympäristöanalyysejä teh-

dessä. Riskit luokitellaan ERP-järjestelmän valinnan, käyttöönoton ja käytön ris-

keihin. Näiden lisäksi kuvataan yleiset ja yrityskohtaiset riskit jokaisessa vaiheessa. 

Riskeistä kuvataan aiheuttaja, mahdolliset vaikutukset hankkeelle tai organisaa-

tioon, toimenpide-ehdotukset ennaltaehkäisyyn, sekä riskin todennäköisyys ja vai-

kuttavuus. (Vilpola & Kouri 2006, s. 24) 
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3 PK- YRITYSTEN TARPEET TOIMINNANOHJAUKSELLE 

3.1 Pk-yritysten toiminnanohjaus 

Pienissä, ja jopa keskisuurissa yrityksissä, omistaja usein toimii sekä toimitusjoh-

tajana, mutta myös markkinoinnissa ja valmistuksessa. Yrittäjävetoisen pienteolli-

suuden kantavana voimana ovat omistaja tai omistajat. Kapasiteetin vaihtelut hoi-

detaan yrittäjän oman toiminnan voimin. Yritysten työntekijöiden oletetaan osallis-

tuvan erilaisiin tehtäviin yli osastojen rajojen. Verrattuna suurempiin yrityksiin, 

pienten yritysten henkilöstöresurssin on joustettava työtilanteen mukaan. Huin 

(2003) mukaan pienten ja keskisuurten yritysten keskeisiä piirteitä ovat matala hie-

rarkia, toimitusjohtajan tai omistajan osallistuminen useisiin toimintoihin, osasto-

jen välisten seinien hämärtyminen, toimiminen alihankintaketjussa, suuret heilah-

telut kysynnässä, pyrkimys lyhyisiin tuotantoaikoihin, henkilöstön suuri vaihtuvuus 

ja asiakkaiden erikoisvaatimukset. Nämä tyypilliset piirteet vaikuttavat ERP-järjes-

telmien valintaan ja käyttöönottoon. (Huin 2003, s. 512-514) 

Pk-yritysten suuren määrän ja monin eri tavoin toimivien liiketoimintojen runsaus 

haastaa järjestelmien toimittajat. Eri toimittajat pyrkivät ymmärtämään pienten toi-

mijoiden erikoispiirteitä. Pienyritykset mainitsevat järjestelmähankintojen haas-

teiksi mm. seuraavia asioita: 

• kustomointiin liittyvät haasteet,  

• liiketoimintojen uudelleensuunnittelun 

• koulutus 

• päivitysten kalleus 

• vähäinen muokattavuus liiketoiminnan prosesseihin 

• korkeat ylläpitokustannukset 

ERP-toimittajat ovat muokanneet tarjontaa vastatakseen tämän sektorin haasteisiin. 

Keinovalikoimaan on löytynyt useita eri tapoja. Markkinoilta löytyy monelta suu-

relta toimittajalta ERP-ohjelmistoista myös kevyempiä versioita pk-sektorille. Yllä 

olevan listan haasteisiin etsitään keinoja jokaisella alueella. (Venkatraman & Fahd 

2016, s. 7) 
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Ominaisuuksien vähentämisellä ja keventämisellä pyritään laskemaan järjestelmien 

hintaa. Huokeammalla hinnalla ERP-järjestelmän hankintaa pyritään saamaan pk-

sektorille mahdolliseksi. Järjestelmästä voidaan tarjota asiakkaalle perusominai-

suudet, joihin voidaan ostaa lisäominaisuuksia tarpeen mukaan. Ohjelmistot kon-

fikuroidaan valmiiksi valitulle sektorille, jolloin kustomoinnin tarve saadaan mah-

dollisimman pieneksi. Toimittajien tuki käyttöönotossa pyritään tekemään riittä-

vällä intensiteetillä ja samalla käytetään standardoituja prosesseja käyttöönottovai-

heen lyhentämiseksi. Pienyritysten ERP-järjestelmien käyttöönoton luvataan kestä-

vän yrityksille viikkoja, eikä kuukausia. (Venkatraman & Fahd 2016, s. 4-5) 

ERP-järjestelmät ovat monille pk-sektorin yrityksille raskaita ylläpitää, joten toi-

mittajat ovat tuoneet markkinoille erilaisia ratkaisuja keventääkseen yritysten taak-

kaa. Toimittajat voivat ottaa vastuulleen järjestelmän ylläpidon aina laitteista, datan 

varastointiin asti. Tällöin yritykset välttyvät laiteinvestoinneilta, ylläpidon asian-

tuntemuksen hankkimisesta ja tietojen markkinoidaan olevan myös paremmassa 

turvassa ja saatavilla. Toinen tapa on vuokrata ERP-järjestelmä. ASP-ratkaisussa 

(application service provider) toimittaja vastaa järjestelmän ylläpidosta ja laitteista. 

Asiakasyritys tarvitsee verkkoyhteyden ja toimittajan applikaation päästäkseen 

käyttämään tietojaan. Vielä pidemmälle vietynä tarjotaan ohjelmistoa pilvipalve-

luna (SaaS, software as a service). Tällöin asiakasyritys voi toteuttaa raskastakin 

laskentaa ilman omia laitteita. Ohjelmistoyritykset tarjoavat myös yhteensopivuuk-

sia omien tuoteperheiden kanssa, jolloin kommunikointi toimitusketjussa saman 

ohjelmistoperheen kanssa toimivien yritysten välillä paranee. Markkinoilla on 

myös tarjolla open source- ohjelmia, sekä -toimittajia. Näiden ohjelmistojen omi-

naisuudet eivät ole vastaavalla tasolla kuin kaupallisten versioiden, mutta ne ovat 

yritysten käytössä ilmaisia tai erittäin edullisia käyttää. Monet niistäkin täyttävät 

pienten yritysten tarpeet kuitenkin riittävällä tasolla. (Venkatraman & Fahd 2016, 

s. 4-5) 

Moni pk-yritys toimii elinkaarensa alkuvaiheessa alihankkijana. Tällöin usein tuo-

tetaan asiakaan tilaamia ja suunnittelemia tuotteita. Yrityksen osaaminen keskittyy 

valmistamisen ympärille muiden osa-alueiden ollessa kehittymättömämpiä. Toi-
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minnanohjauksen keskiössä on operatiivinen ohjaaminen. Strategisessa ohjauk-

sessa keskitytään lähinnä etsimään riittävää määrää asiakkaita. Toiminnassa koros-

tuu dynamiikka ja nopeus. (Kalliokoski et al. 2001, s. 45) 

Kehityskaaren seuraavassa vaiheessa yritys alkaa kehittää omia tuotteittaan. Tyy-

pillisesti yritys tekee epämääräisen siirtymäajan sekä alihankintaa, että omia tuot-

teita. Omien tuotteiden valmistus voi olla alussa vähäistä ja tuotantoa tehdään muun 

työn ohella samoilla resursseilla. Kehitystyötä tehdään tiedon kasvaessa ja markki-

noiden vaatimusten mukaisesti. Vähitellen oman tuotteen markkinan kasvaessa on 

päätettävä, eriytetäänkö tuotanto omaksi yritykseksi tai tuotantolinjaksi. (Kallio-

koski et al. 2001, s. 45) 

 Jos tuotteen tekemisessä on havaittavissa toistuvuutta, työrutiineja ja -vaiheita, ma-

teriaali- ja informaatiovirtoja, sekä toimintaprosesseja, voidaan toimintaa ohjata 

näiden kautta. Mikäli toistuvuus on pientä, voidaan toimintaa ohjata funktioiden 

kautta. (Kalliokoski et al. 2001, s. 45) 

Organisaation koko on yhtenä vaikuttavana tekijänä toiminnanohjauksessa. Hyvin 

pienissä organisaatioissa ei ole muita johtajia, kuin toimitusjohtaja. Jo noin 10-15 

henkilön yrityksessä alkaa eriytymistä tapahtumaan. Yrityksen koon kasvaessa 

tästä aina noin 50-60 henkilöön, alkaa organisaatiossa löytymään erillisiä vastuu-

henkilöitä eri tasoille, kuten toimitusjohtaja, tuotantopäällikkö, työnjohtaja ja työn-

tekijät. (Kalliokoski et al. 2001, s. 45) 

Pk-yritykset hankkivat usein kustannussyistä valmiita ohjelmistopaketteja. Räätä-

löinti on kallista ja yrityksen hankkeeseen käytettävissä oleva resurssi on vähäinen, 

jolloin suunnitteluun voidaan käyttää vähemmän aikaa. Yrityksen asiantuntemus 

ohjelmistoista voi myös olla vähäinen perusteellisen suunnittelun tekemiseksi. Yri-

tysten asiantuntemus järjestelmähankinnoista vaihtelee kokemusten mukaan. Toi-

set yritykset hankkivat ensimmäistä järjestelmäänsä ja toisille on kerääntynyt ko-

kemuksia jo useista eri ohjelmista. Usein pienyritykset suosivat joustavia ja mukau-

tuvia järjestelmiä. (Vilpola & Kouri 2006, s. 8)    

3.2 ERP-järjestelmien käyttöönoton vaikutukset yrityksen toimintaan 

ERP-ohjelmiston käyttöönottoa on tutkittu hyvin laajalti (Bintoro et al. 2014, 

s.227).   Eri tutkijat ovat luoneet erilaisia muistilistoja tai menetelmiä helpottamaan 
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yritysten haasteita. Miksi sitten toiset yritykset onnistuvat toisia paremmin ohjel-

mistojen käyttöönotossa? Epäonnistumisten taustalla on varmasti tutkimuksissa ha-

vaittuja haasteita, kuten ylimmän johdon tuen puutetta, resurssien vajautta, tietä-

mättömyyttä ja myös myyjän sekä hankkijan välisen kommunikaation puutetta. On-

nistumisten edellytyksinä on pidetty näiden epäonnistumiseen johtavien syiden kor-

jaamista, mutta myös muihin edellytyksiin on kiinnitetty huomiota. Weiling & 

Kwok, (2008, s. 208) tutkimuksessaan ottivat tarkasteluun organisaatiokulttuurin 

vaikutuksen ohjelmistojen käyttöönotossa. Organisaatiokulttuuria on yleisesti pi-

detty yksilöiden tapana ajatella ja toimia kyseisen yrityksen tehtävissä. Se toimii 

eräänlaisena liimana yksilöiden välillä ja määrittelee yrityksen toimintatavan eri-

laisten asioiden käsittelyssä. Organisaatiokulttuuri muodostaa eräänlaisen raamin 

tai normiston, minkä mukaan yrityksen henkilöstö toimii. Se on myös yhteisiä ar-

voja, uskomuksia ja odotuksia siitä, miten yhteisössä toimitaan. (Weiling & Kwok 

2008, s. 209) 

Weiling ja Kwok (2008, s. 216) nostavat johtajuuden tärkeimmäksi asiaksi organi-

saatiokulttuurin muokkaajana. Johtajuuden merkitystä organisaation kykyyn mu-

kautua uusiin tilanteisiin, ei voi korostaa liikaa. Organisaation ottaessa ERP-järjes-

telmän käyttöön, on kyseessä mitä suurimmassa määrin organisaation oppimista 

vaativa prosessi. Eri ERP-järjestelmän osien valinta, muokkaus ja käyttäminen vaa-

tivat yritykseltä pitkäjänteistä oppimista. Yksilöiden odotukset, halu oppia ja kehit-

tyä, sekä tapa suhtautua muutokseen, tulevat organisaatiokulttuurin kautta esille. 

Innovatiivinen ja uusille asioille suotuisa ilmapiiri kannustavat työntekijöitä hyväk-

symään muutoksen nopeammin. Johtajuudella pyritään vaikuttamaan oikeanlaisen 

organisaatiokulttuurin syntymiseen ja kannustamaan työntekijöitä oppimaan uuden 

järjestelmän vaatimat tiedot sekä taidot mahdollisimman joustavasti. Organisaa-

tiokulttuuri toimii työntekijöiden asenneilmapiirin muokkaajana. (Weiling & Kwok 

2008, s. 216) 

Uuden tietojärjestelmän käyttöönotto ei yleensä heti paranna yrityksen toimintaa. 

Uusi järjestelmä laskee organisaation tehokkuutta ja vasta jonkin ajan päästä on 

mahdollista päästä vanhan järjestelmän tasolle, sekä jatkossa saavuttaa edellistä oh-

jelmistoa tehokkaampi toimintatapa. Käyttöönoton toiminnassa on kyse uusista in-

novaatioista, jossa sovitetaan järjestelmä osaksi organisaation rutiineja. Kyseessä 
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on osaamisen ja yhteisen toimintatavan kehittämisestä, sekä näiden omaksumisesta 

osaksi organisaatiokulttuuria. (Hyötyläinen & Kalliokoski 2001, s. 20-22) 

Pk-yrityksissä päätöksenteko keskittyy usein yhdelle tai muutamalle avainhenki-

lölle. Tällöin päätöksenteon prosessi on usein epämuodollinen ja verrattain lyhyellä 

perspektiivillä suoritettu. Eduksi koetaan nopeus ja joustavuus, mutta haittana stra-

tegiatyöhön vaadittavan systemaattisuuden puuttuessa yrityksen kehitystyön selkeä 

hidastuminen. Nopean ja keskittyneen päätöksenteon hallitsemattomuus johtaa 

haasteisiin ERP-järjestelmän logiikan kanssa. Järjestelmästä saatava tehokkuus las-

kee ja tuotannonohjaus on vaikeaa. (Reijonen et al. 2001, s. 68) 

Pk-yritysten investointiresurssien rajallisuus ohjaa käyttämään standardisoituja rat-

kaisuja. Käytännössä nämä ilmenevät prosessien jäykistymisenä ja ohjelman poten-

tiaalin käyttämättä jättämisenä. Ohjelmaa ei saateta käyttää tietyissä tilanteissa, 

vaan kierretään ohjelmaa ja tehdään asiat sen ulkopuolella. (Karvonen & Tommila 

2001, s. 69) 

Pk-yritysten ymmärrys järjestelmähankkeista saattaa olla rajallinen. Yrityksen tuli-

sikin pyrkiä ymmärtämään riittävällä tarkkuudella ohjelman vaatimat muutokset 

nykyisiin prosesseihin. Standardiohjelmistonkin hankinta varmuudella muuttaa yri-

tyksen toimintoja. Muutosten vaikutusten arviointi on suoritettava riittävällä vaka-

vuudella. Henkilöstöresurssi muodostuu usein varsin niukaksi pk-sektorilla. Ohjel-

miston hankintaa tehdään oman toimen ohella ja monikaan henkilöstöstä ei ehdi 

paneutumaan etukäteen vaatimusten määrittelyyn, saati valintaan. Organisaation 

henkilöstö joutuu oppimaan uuden tavan tehdä samat asiat. Yrityksen henkilöstön 

oppimiskulttuuri joutuu merkittävän haasteen eteen. Joillekin yrityksille ERP-jär-

jestelmä on ensimmäisiä ohjelmistoja, jotka jalkautuvat tuotannon henkilöstön jo-

kapäiväiseen käyttöön. Motivoiva johtajuus ja halu oppia uutta, auttaa yritystä sel-

viämään henkilöstön kouluttamisessa.  
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4 Case-yritykset 

Tutkimuksen kohteena ovat kaksi yritystä kahdeksan yrityksen ryppäästä. Yritykset 

ovat tyypillisiä pk-yrityksiä. Molemmissa organisaatioissa on palkattua henkilöstöä 

noin 20-50 henkilöä/yritys. Yritysten kotipaikka on itäsuomessa, mutta toimintaa 

on ympäri Suomea. Yritysryppään eri yritykset omistaa yksi henkilö, joko koko-

naan tai yhdessä ko. yrityksessä toimivien henkilöiden kanssa. Hänen ammattitai-

dosta ja ideoista ovat molempien yritysten tuotteet saaneet alkunsa. Molempien yri-

tysten tuotekehitys nojaa vahvasti tämän omistajan ammattitaitoon.  

Kummallakin yrityksellä on mahdollisuudet kasvattaa toimintaansa ja toiminnan-

ohjauksen käyttöönotolla pyritään osaltaan mahdollistamaan kasvun edellytyksiä. 

Pk-yritysten siirtyminen suurempaan kokoluokkaan vaatii investointeja, henkilös-

töä ja ennen kaikkea omistajan tahtoa ottaa, sekä sietää kasvanutta riskiä. Yrityksen 

sijainti itäsuomessa asettaa haasteita riittävän osaavan henkilöstön palkkaamiseksi. 

Yrityksen on pystyttävä olemaan houkutteleva työpaikkavaihtoehto vapaana ole-

valle työvoimalle. Erikoisosaamisen hankkiminen yritysten käyttöön saattaa osoit-

tautua haasteelliseksi. Alihankinta nouseekin realistiseksi vaihtoehdoksi tietyillä 

yrityksen toiminnan osa-alueilla. Yritysrypäs on merkittävä työllistäjä pienellä 

paikkakunnalla. Työnantajan maine leviää nopeasti kotipaikalla, niin hyvässä, kuin 

pahassa. Henkilöstöresurssin tarpeen kasvaessa yritysten on pidettävä huolta mai-

neestaan työnantajana, varsinkin työvoiman saatavuuden niukkuuden aikana.  

Yritykset eroavat toisistaan jonkin verran, mutta yhtäläisyyksiä löytyy myös run-

saasti. Molempien yritysten tuotanto tehdään tilauksesta, eikä varastoon tuoteta val-

miita tuotteita. Tuotteet valmistetaan molemmissa yrityksissä omissa tehtaissaan, 

mutta yritys A:n toiminnassa merkittävässä osassa ovat laitteistojen asennusprojek-

tit ympäri Suomea. Yritys B:n tuotannon keskipiste sijaitsee valmistuksessa ja asen-

nustoiminta ei näyttele yhtä suurta osaa, kuin yritys A:ssa. Molempien yritysten 

tuotanto on projektiluontoista ja asiakkaan tarpeisiin räätälöityjen tuotteiden suun-

nittelemista ja asentamista. Molempien yritysten asiakkaat löytyvät pääosin toisista 

yrityksistä. Tuotteet koostuvat investointihyödykkeistä.   
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4.1 Case-yritysten kuvaus 

Yritys A toimii ympäristöalan tuotannon parissa ja toimittaa laitteisto- sekä ura-

kointikokonaisuuksia mm. puhdas- ja jätevesisektorille, energia-alalle, sekä proses-

siteollisuuteen. Yritys työllistää noin 40 henkilöä.  Kuvassa 3 on esitelty yrityksen 

organisaatiokaavio. Toiminta sisältää erilaisten kokonaisuuksien suunnittelun, val-

mistuksen ja asennuksen. Tehtaalla valmistetaan pumppaamojen pääosat kokoon-

panoa myöten. Asennukset toteutetaan projekteina ympäri Suomea asennushenki-

löstön toimesta. Asiakkaat ovat kunnallisia vesilaitoksia, pumppu- ja pumppaamo-

toimittajia, maa- ja vesirakennus alan urakoitsijoita, ELY-keskuksia ja prosessite-

ollisuuden yrityksiä.  

 

 

Kuva 3. Yritys A:n organisaatiokaavio. 

Yritys B toimii myös itäsuomessa samalla paikkakunnalla yritys A:n kanssa. Yritys 

B on keskittynyt valmistamaan tuotteita metsäteollisuuden tarpeisiin. Yrityksen 

tuotteita ovat mm. mekaanisen metsäteollisuuden sahakoneet, -linjastot ja käsitte-

lylaitteet. Cleantech- osastolla valmistetaan mm. bioreaktoreita, säiliö- ja sekoitin-

ratkaisuja. Yritys valmistaa myös uusiutuvan energian hyödyntämiseen tarkoitet-



37 
 

 

tuja laitteistoja. Laitteistojen lisäksi valmistetaan erilaisia kuljettimia paperi- ja kar-

tonki-, kaivos-, puu, metalli- ja ympäristötekniikan teollisuudelle. Valmistuksen li-

säksi valikoimaan kuuluu asennus- ja huoltopalvelut. Yrityksen asiakkaat ovat ym-

päri Suomea. Tuotteiden valmistus tapahtuu omassa tehtaassa yrityksen kotipaik-

kakunnalla ja valmiit tuotteet kuljetetaan asiakkaiden tuotantolaitoksiin. Lopullinen 

asennus tapahtuu asiakkaan tiloissa. Tuotteet toteutetaan tilausten perusteella asi-

akkaan tarpeisiin räätälöitynä.  

Yritys B on perustettu 2016 ostamalla konkurssipesältä tuotantotilat, laitteistoja ja 

varastot. Samalla rekrytoitiin konkurssiin menneestä yrityksestä avainhenkilöitä 

yrityksen palvelukseen. Lyhyen historiansa aikana yritys on saanut erinomaisen 

alun toiminnalle. Jo ensimmäisenä toimintavuotena saavutettiin positiivinen tulos.  

Yritys B:n organisaatiorakenne on varsin ohut. Toimitusjohtajan lisäksi yrityksessä 

toimii vain kuusi toimihenkilöä ja tuotannon henkilöstö. Tuotannossa toimii keski-

määrin 20 henkilöä palkattuina ja alihankinnalla lisätään kapasiteettia, sekä täyden-

netään omaa osaamista. Taloushallinto on keskitetty yritys A:n hallinnon alle.  

 

Kuva 4, Yritys B:n organisaatiokaavio. 

  

4.2 Yritys A:n toimintojen kuvaus 

Toimintaa kuvataan kuvan 3 mukaisen organisaation nimikkeillä. Kaavion eri osas-

toissa työskentelee vaihteleva määrä henkilöitä. Osa organisaation osista sisältää 
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vain yhden henkilön ja maksimissaan yksittäisessä osastossa on hieman alle kym-

menen henkilöä. Pienyritykselle tyypillisesti resurssia voidaan käyttää joustavasti 

ja hetkellisesti voidaan tiettyjen osien henkilömäärää lisätä merkittävästi. Hallinnon 

osastoissa esiintyy usein samat henkilöt eri tehtävissä. Toimia hoidetaan osiltaan 

oman toimen ohella.  

Yritys A:n toiminta on osaltaan sidoksissa yritysryppään muihin organisaatioihin. 

Yhteistyötä tehdään yritysryppään muiden yritysten kanssa mm. kiinteistöhuollon 

osalta. Yritys A:n toiminnassa on mukana vakiintunut alihankintaverkosto. Tyypil-

linen asiakashankinta noudattaa muutamaa eri polkua. Tilaukset tulevat, joko toi-

mitusjohtajan suhdeverkoston, myynnin ja markkinoinnin kontaktien tai kunnallis-

ten kilpailutusten kautta. Myynti ja markkinointi ovat yhteydessä asiakkaaseen ja 

tarpeen selvittyä käynnistetään sisäinen laskenta tarjousta varten. Laskentaa suorit-

taa tuotantojohtaja, projektisuunnitteluosasto ja projektien hoito. Tuotantojohtaja 

vastaa tehtaan oman tuotannon laskennasta ja tarvittaessa tuotannon suunnittelu 

avustaa tuotepiirrosten apukuvien laadinnasta. Projektisuunnitteluosasto toteuttaa 

yhdessä projektien hoidon kanssa projektilaskennan. Tarjouspyynnöstä riippuen, 

laskentaan saattaa osallistua useampi osapuoli. Laskentaan vaikuttavat mm. mitä 

asiakas on tilaamassa (pumppu, pumppaamo, puhdistamo jne.) ja minkälaiseen val-

miusasteeseen tuote toimitetaan (pelkkä laite, -laitteisto vai avaimet käteen). Las-

kentaan osoitetaan tarvittava resurssi tilanteen mukaan.  

Tarjouksen hyväksymisen jälkeen tilaus etenee tuotantoon. Eri projektien aikatau-

luvaatimukset määrittelevät tuotannon järjestyksen. Resurssien jakoa määritellään 

yhteistyössä tuotantojohtajan ja projektipäälliköiden kanssa. Projektisuunnittelu to-

teuttaa työmaiden projektien suunnittelua yhteistyössä työmaasta vastaavan projek-

tipäällikön kanssa. Projektiryhmän koko vaihtelee tarpeen mukaan. Urakointitoi-

minnot muodostavat liikkuvan projektiresurssin työmaiden hoitoon. Ryhmää täy-

dennetään tarvittaessa tuotannon resurssista. Myös tuotannon vahvistamiseksi voi-

daan resurssia ottaa liikkuvasta urakointiryhmästä. Resurssien käyttöä seurataan 

projektinumeroinnilla. Materiaalit, työaika ja tehtaan tuotanto kirjataan projektin 

asiakirjoihin. Dokumentointi ja laadunhallinta valmistelee tarvittavat asiakirjat asi-

akkaalle ja myös omaan arkistoon. Kuvassa 5 on kuvattu yritys A:n pääprosessit 

vastuunkantajineen. 
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Materiaalivirta jakautuu tehtaan tuotantoon, sekä projektin suoriin hankintoihin. 

Tehtaan varastoa käytetään omien tuotteiden valmistukseen ja myös osiltaan pro-

jektityömaiden täydennyksiin. Omat tuotteet lähtevät useimmiten työmaille valmis-

tuksen jälkeen ja varastointi jää vähäiseksi. Projektityömaat hankkivat osan tarvit-

tavista materiaaleista suorilla hankinnoilla projektipaikkakunnan läheisyydestä. 

Suurimmalle osalle tarvittavista materiaaleista on useampi toimittaja. Materiaalien 

hankintaan vaikuttavat kilpailutus, laatu ja saatavuus. Osalle tarvittavista materiaa-

leista on tehty hankintasopimukset, joiden mukaan tietyt tavarat toimitetaan ilman 

kilpailutusta.  

 

Kuva 5. Yritys A:n pääprosessit 

Kiinteistöhuolto kattaa yrityksen kiinteistöjen kunnossapidon. Sen tehtäviin kuuluu 

mm. talvi- ja kesäkunnossapito. Kiinteistöhuolto on yritysryppään toisen organi-

saation osa ja siten toimii useammissa ryppään yrityksissä kunnossapidon vastaa-

vana toimijana. 

Yrityksen perustaja, omistaja ja toimitusjohtaja, vastaa myös pääosiltaan T&K-toi-

minnasta. Merkittävimmät kehitysprojektit ovat suoraan toimitusjohtajan käsialaa. 

Uusia ideoita kuunnellaan myös työntekijöiden suunnasta. Työntekijöiden ideat, 

esimerkiksi tuotannon tehostamiseksi, käsitellään ja mahdollisuuksien mukaan to-

teutetaan.   
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4.3 Yritys B:n toimintojen kuvaus 

Yrityksen palveluksessa on kuusi toimihenkilöä ja noin 20 henkilöä tuotannossa. 

Kuvan 4 organisaatiokaavion eri toiminnoissa työskentelee käytännössä 1-2 henki-

löä nimikkeiden alla, pl. tuotanto. Alihankintaa käytetään jonkin verran täydentä-

mään omaa osaamista. Tuotanto perustuu tilauksiin ja varastoon ei valmisteta tuot-

teita. Tuotanto toteutetaan omassa tehtaassa ja kuljetetaan osina asiakkaalle, jossa 

tehdään lopullinen asennus.  

Yrityksen tyypillinen toimintamalli lähtee tuotteiden myynnistä. Markkinointia 

suoritetaan asiakaskäynneillä, sähköpostilla ja lehdistössä mainostamalla. Alalla 

toimii suoranaisina kilpailijoina noin 5-10 yritystä ja kilpailu koetaan kovaksi. 

Tuotteet valmistetaan räätälöitynä asiakkaille ja ne ovat toiminnassa vuosia.  

Asiakkaan kanssa kartoitetaan tarvetta ja suunnitellaan tarpeeseen sopiva ratkaisu. 

Asiakkaiden tarpeet lähtevät usein vanhan laitteen tai linjaston korjaus-, uudistus- 

tai tehostustarpeesta. Myynnin apuna toimivat suunnittelijat ratkoen tarvittavien 

uudistusten ratkaisuja. Tarjouksen hyväksymisen jälkeen tarvittava tuote suunnitel-

laan tehtaan tiloissa toimivaksi järjestelmäksi. Suunnittelu vaihtelee esimerkiksi sa-

halinjaston osittaisesta uusimisesta kokonaan uuteen järjestelmään. Asiakkaan van-

hoja koneita tai osia saatetaan hyödyntää linjaston suunnittelussa. Tuotteen suun-

nittelussa kokonaisuuden jälkeen piirretään yksittäiset osat kuviksi ja siirretään tuo-

tannon projekteiksi. Tuotannon projekti-insinööri tilaa komponentit ja materiaalin 

yhdessä tuotantopäällikön kanssa. He suunnittelevat tuotannon tärkeysjärjestyksen 

ja tekevät tuotantosuunnitelman. Kun kaikki komponentit on valmistettu, linjasto 

tai laitteisto kasataan tehtaalla koekäyttöä varten. Osien hienosäädön jälkeen lin-

jasto, tai laitteisto, puretaan kuljetettaviin osiin. Osat toimitetaan asiakkaalle ja suo-

ritetaan lopullinen asennus paikan päällä. Asennuksessa käytetään usein alihankin-

taa. Edellä kuvatut prosessit on esitetty kuvassa 6 vastuuhenkilöineen.  

Toiminnassa korostuu asiakkaan, myyjän ja suunnittelijan yhteistyö. Taitava suun-

nittelija osaa kuunnella asiakkaan tarpeet ja tehdä niihin sopivan laitteiston. Myyjän 

on osattava kommunikoida sekä asiakkaan, että suunnittelijan kanssa vastatakseen 
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tarpeeseen riittävällä tasolla. Jos tarjous ei vastaa asiakkaan tarpeita tai sisältää yli-

määräisiä osia, jää kauppa syntymättä. Yhteistyö myyjän ja suunnittelijan kanssa 

on avainasemassa.  

Alihankinnalla pyritään tasaamaan kuormaa tarpeen mukaan. Kasvaneessa kysyn-

nässä ensisijaisesti lisätään alihankintaa, mutta myös orgaanista kasvua on tarkoitus 

lisätä ajan saatossa. Alihankintaa käytetään tarpeen mukaan suunnittelussa, osien ja 

komponenttien valmistuksessa ja asennuksessa.  

 

Kuva 6. Yritys B:n pääprosessit 
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5 MENETELMÄT  

5.1 Teemahaastattelu menetelmänä 

Haastattelu on yksi tiedonhankinnan perusmuoto. Ihmisten luontainen halu keskus-

tella toisten kanssa tekee haastattelututkimuksesta, sekä tiedon hakijalle kuin anta-

jalle, yleensä miellyttävää molemmille osapuolille. Haastattelulajeja on useita. Ää-

ripäät liikkuvat kysymyksistä, joihin annetaan valmiit vastausvaihtoehdot aina toi-

seen päähän, missä haastateltavan kanssa keskustellaan aiheesta hyvinkin vapaasti 

ilman tarkkoja etukäteen sovittuja kysymyssarjoja. Haastatteluiden lajeille on ole-

massa kirjava joukko nimityksiä. Joskus on vaikea nähdä, milloin on kyse vain sy-

nonyymisista ilmaisuista. (Hirsjärvi & Hurme 2010, s. 11) 

Haastattelu on keskustelu, jolla on tarkoitus. Siihen liittyy myös monia haasteita. 

Tietojen, käsitysten, uskomusten, arvojen ja merkitysten tutkiminen on useimmiten 

ongelmallista. Haastattelu on aina konteksti- ja tilannesidonnaista. Tuloksiin sisäl-

tyy tulkintaa ja tulosten yleistämistä on tarkoin harkittava. Haastattelu on kuitenkin 

menetelmänä erittäin joustava ja sopii monenlaisiin tutkimuksiin. Haastattelutilan-

teessa ollaan välittömässä vuorovaikutuksessa tutkittavan kanssa ja tämä mahdol-

listaa suunnata tiedonhankintaa itse tilanteessa. (Hirsjärvi & Hurme 2010, s. 11-12) 

Haastattelulajeja on löydettävissä monia. Eri luokkia haastatteluille Hirsjärvi & 

Hurme (2010) esittävät pääosin kaksi. Formaali, strukturoitu, standardisoitu loma-

kehaastattelu muodostaa toisen luokan ja toisen muut haastattelun lajit. Näitä ovat 

esimerkiksi strukturoimaton-, puolistrukturoitu-, teema, syvä- ja kvalitatiivinen 

haastattelu. Teemahaastattelu katsotaan puolistrukturoiduksi haastattelu muodoksi.  

Teemahaastattelun esikuvana on toiminut Mertonin et al. (1956) kehittämä foku-

soituhaastattelu. Sen ominaispiirteisiin kuuluvat tietoisuus haastateltavien koke-

masta tilanteesta, tutkijan alustavan selvityksen tutkittavasta ilmiöstä ja sen perus-

teella saatuihin oletuksiin tilanteen määräävien seurauksista siinä mukana olleille. 

Analyysin perusteella tutkija kehittää haastattelurungon, joka suunnataan haastatel-

tavien subjektiivisiin kokemuksiin tilanteesta. (Merton et al. 1956, s. 3-4) 

Teemahaastattelu eroaa fokusoidusta haastattelusta siinä, ettei se edellytä tiettyä 

kokeellisesti aikaan saatua yhteistä kokemusta. Teemahaastattelu lähtee oletuk-

sesta, että kaikkia yksilön kokemuksia, ajatuksia, uskomuksia ja tunteita voidaan 
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tutkia tällä menetelmällä korostaen tutkittavien elämysmaailmaa ja heidän määrit-

telemiään tilanteista. Teemahaastattelun etuna katsotaan olevan, ettei se sido tutki-

jaa joko kvalitatiiviseen tai kvantitatiiviseen leiriin. Se ei myöskään ota kantaa 

montako haastattelukierrosta tehdään tai kuinka syvälle pureudutaan. (Hirsjärvi & 

Hurme 2010, s. 48) 

Hirsjärvi ja Hurme (2010) ovat vertailleet haastattelujen etuja ja haittoja taulukossa 

3. Myös tämän tutkimuksen perusteella voidaan olla monista taulukosta löytyvistä 

eduista ja haitoista samaa mieltä. Haastattelut ovat aikaa vievä menetelmä, mutta 

haastateltavasta ilmiöstä saadaan laajempi kuva. Tulkinta ja toistettavuus ovat haas-

teellisempia kokonaisuuksia tätä tutkimusmenetelmää käytettäessä. Tässä tutki-

muksessa tuli ilmi haastattelijan kokemuksen puute, varsinkin ensimmäisten haas-

tateltavien osalta. Haastateltavien järjestelmien tuntemuksen suuret erot asettivat 

osaltaan haasteita haastatteluiden kulkuun. 

Taulukko 3. Haastattelun edut ja haitat (Hirsjärvi & Hurme 2010, s. 35) 

 

Haastattelun etuja Haastattelun haittoja 

Nähdään tutkittava subjektina, tutki-

muksessa merkityksiä luovana ja aktii-

visena osapuolena 

Aineiston keruun säätely joustavasti ti-

lanteen mukaan vaatii haastattelijalta 

taitoa ja kokemusta 

Vähän kartoitettu tai tuntematon alue, 

jolloin on vaikea tietää etukäteen vas-

tausten suuntia. 

Haastattelijan rooliin pitäisi kouluttau-

tua 

Halutaan sijoittaa haastateltavan puhe 

laajempaan kontekstiin 

Haastattelut vievät aikaa 

Tiedetään jo etukäteen aiheen tuotta-

van monitahoisia ja moniin suuntiin 

viittaavia vastauksia 

Haastattelun katsotaan sisältävän mo-

nia virheiden lähteitä, niin haastatteli-

jasta kuin haastateltavasta johtuen 
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Halutaan selventää vastauksia Haastattelut ovat moniin muihin tutki-

musmenetelmiin verrattuna huomatta-

van arvokkaita tehdä 

Halutaan syventää saatavia tietoja Aineiston analysointi, tulkinta ja rapor-

tointi on haasteellista, koska usein ei 

ole valmiita malleja tarjolla 

Tutkitaan arkoja tai vaikeita aiheita  

 
 

Teemahaastattelun suunnittelussa yksityiskohtaisen kysymyssarjan sijaan laaditaan 

kysymyksiä teemoittain. Kuvassa 7 esitetään, kuinka teema-alueiden määrittämi-

nen sijoittuu tutkimuskokonaisuuteen. Suunnitteluvaiheessa määritellään tutkimus-

ongelma ja ilmiöiden pääluokat, haastatteluvaiheessa päätetään teema-alueet sekä 

kysymykset ja analyysivaiheessa luokitetaan ja tulkitaan haastatteluvaiheen tulok-

set. Teema-alueiden luettelot edustavat eri pääalueita. Teema-alueen sisällä kysy-

mykset tarkentavat alueen ilmiön eri osa-alueita ja -luokkia. Kysymyssarjat toimi-

vat enemmän haastattelijan muistilistana, kuin tiukasti ohjaavana runkona. Haastat-

telija esittää kysymyksiä alueittain ja ohjailee haastateltavaa vastausten mukaan. 

Haastattelija voi esittää tarkentavia kysymyksiä selvittääkseen tarkemmin tutkitta-

vaa aihetta. Tarkoituksena on ohjata keskustelua kohti selvitettävää aihealuetta. 

Haastattelijan tehtävänä on selvittää haastateltavan tietämys tai kanta tutkittavaan 

aiheeseen mahdollisimman tarkasti tarvittaessa tekemällä erilaisia kysymyksiä ai-

healueelta. (Hirsjärvi & Hurme 2010, s. 66) 

 

 

Kuva 7. Teema-alueet tutkimuskokonaisuudessa Hirsjärvi & Hurmeen (2010, s. 67) 
mukaan 
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5.2 Case-yritysten haastattelut 

Aineiston kerättiin yrityksistä teemahaastatteluin elokuun 2017 – tammikuu 2018 

välisenä aikana. Tapaamisia oli yhteensä neljä kertaa, joista yhdellä kerralla taus-

toitettiin tutkimuksen kohteena olevia yrityksiä. Haastatteluaikojen sopimista vai-

keuttivat tyypilliset pk-yritysten haasteet; henkilöstöä on vähän ja tilauskannan ol-

lessa hyvä, kaikille riittää työtä runsaasti. Osaltaan haastatteluaikojen sopimiseen 

vaikutti myös fyysinen etäisyys tutkijan ja tutkittavien välillä. Toisaalta otoskokoa 

oli pyrittävä maksimoimaan, koska yritysten organisaatiorakenteet olivat hallinnon 

osalta kohtalaisen ohuita. Mahdollisia haastateltavia oli varsin rajattu määrä ja muu-

tamankin pois jäänti vaikutti otokseen useita prosentteja.  

Yritys A:n hallinnossa työskentelee yritys B:tä enemmän henkilöitä. Yritys B:n 

osalta toimihenkilöistä saatiin haastateltua noin puolet (kolme henkilöä) ja yritys 

A:n osalta neljä toimihenkilöä. Yritysten yhteisen taloushallinnon haastattelulle ei 

saatu sopivaa ajan kohtaa sovittua. Otoksen koon pienuus on selviö pienissä ja kes-

kisuurissa yrityksissä. Organisaatiorakenteet ovat ohuita ja usein samat henkilöt toi-

mivat useilla eri nimikkeillä. 

Haastattelujen pohjana käytettiin Vilppola & Kouri (2006) C-CEI- menetelmän en-

simmäistä vaihetta, toimintoanalyysia. Toimintoanalyysissä pyritään tunnistamaan 

kriittisiä toimintoja yrityksen nykyisessä toiminnassa. Analyysissä on neljä perus-

tavoitetta;  

1) Yrityksen liiketoimintaympäristön, toiminnan organisoinnin, tuotteiden ja 

valmistusprosessin kuvaus 

2) Kehitystavoitteiden ja ongelmien kuvaus 

3) Uuden toimintamallin kehittäminen 

4) ERP-järjestelmälle asetettavien toiminnallisten vaatimusten määrittely 

Vilppola & Kouri (2006, s. 27) mukaan ensimmäisessä vaiheessa kerätään ERP-

hankkeen keskeisimmät taustatiedot. Tiedot on tarkoitus hankkia kohdennetuilla 

haastatteluilla. Eri ryhmiltä kysytään niitä asioita, jotka koskevat heidän tehtäviään 

ja toimintoja. (Vilppola & Kouri 2006, s. 27-28)  
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C-CEI- menetelmän (Customer-Centered ERP Implemetation) menetelmässä on 

yhteensä kolme vaihetta;  

1) Toimintoanalyysi, kriittisten toimintojen tunnistaminen nykyisestä toimin-

tamallista 

2) Toimintaympäristöanalyysi, analysoidaan toimintoja käyttäjä keskeisesti 

3) Riskianalyysi, järjestelmän valintaan, käyttöönottoon ja käyttöön liittyvien 

riskien kartoitus 

 

 

Kuva 8. C-CEI-menetelmän eri työvaiheet ja niiden keskinäisten suhde toisiinsa. 
(Vilppola & Kouri, 2006, s. 21) 

Tässä tutkimuksessa keskitytään kuvan 8 kohtaan yksi, eli toimintoanalyysiin. 

Haastatteluissa pyritään selvittämään jokaisesta toiminnosta seuraavia asioita; 

1) Prosessi, tehtävä tai työvaihe tieto-ja materiaalivirtoineen 

2) Toimintamallit, prosessin ja ohjauksen kehittäminen 

3) Tietojenkäsittelytarpeet, erityisesti muuttuvilla alueilla 

4) Määrälliset suureet, henkilöstömäärä, työvaiheiden ajankäyttö, materiaalien 

määrä 
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Haastatteluista pyritään saamaan kokonaiskuva yrityksen toiminnoista ja käytän-

nöistä. Kerättyjen tietojen avulla voidaan hahmottaa nykyisen toimintamallin haas-

teita ja ongelmia. Eri osastojen väliset käytännöt voivat poiketa toisistaan. Toimin-

tatapojen muutos tarpeet kartoitetaan ja suunnitellaan tarvittavat toimenpiteet. Toi-

mintoanalyysin pohjalta voidaan suunnitella toiminnanohjausjärjestelmän vaati-

mukset sekä suunnitella tulevat toimintamallit. (Vilppola & Kouri 2006, s. 23) 

Case-yritysten haastatteluissa oli tarkoitus jakaa kysymyssarjat kolmeen ryhmään;  

1) Ylin johto, yrityksen omistaja ja toimitusjohtajat 

2) Keskijohto, toimihenkilöt 

3) Talous/hallinto 

Kaksi ensimmäistä ryhmää saatiin haastateltua kohtalaisen kattavasti, kolmannen 

jäätyä kokonaan pois. Ylimmän johdon kysymyssarjassa painotettiin yrityksen tu-

levaisuuden näkymiä ja suunnitelmia, kilpailutilannetta ja arviota sen kehittymi-

sestä, toiminnanohjausjärjestelmän tavoitteita, vaatimuksia ja vaikutuksia proses-

seihin. Samalla kysyttiin alustavia suunnitelmia käyttöönottoprosessin toteutuk-

sesta.  

Keskijohdon kysymyssarjassa pääpaino oli yrityksen prosesseissa ja kyseisen haas-

tateltavan omissa prosesseissa. Kaikkia haastateltavia pyydettiin kuvailemaan yri-

tyksen keskeiset prosessit. Haastateltavan omia prosesseja käytiin tarkemmin läpi 

ja samalla selvitettiin, mitkä ovat keskeiset yhteydenpidon välineet, minkälaisia oh-

jelmia haastateltavat tarvitsevat päivittäisessä työssään. Kysymyssarjassa oli osio 

tulevan ohjelmiston tarpeiden määrittämiseksi ko. toimihenkilön/keskijohdon nä-

kökulmasta. Haastateltavien tietämys ja tuntemus ERP-järjestelmien ominaisuuk-

sista vaihteli suuresti. Osa haastateltavista oli käyttänyt urallaan jotain toiminnan-

ohjausohjelmistoa ja osa ei ollut koskaan tekemisissä sellaisen järjestelmän kanssa. 

Tietoisuus nykyaikaisen järjestelmän mahdollisuuksista ja vaikutuksista yrityksen 

prosesseihin, oli vaihtelevaa.  

Talouden ja hallinnon haastattelujen puute supistaa huomattavasti kokonaisanalyy-

siä ohjelmiston ominaisuuksien tarpeesta. Nykyisen taloushallinnon prosessien 
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pääkohdat jäivät selvittämättä. Toisaalta kaikista yrityksistä löytyy jotakuinkin sa-

mat vaatimukset hallinnon suhteen. Ohjelmistot vaihtelevat, mutta palkat ja laskut 

on maksettava, sekä arkistointi hoidettava. Mikä tahansa markkinoilla oleva oh-

jelma sisältää työkaluja hallinnon tarpeisiin. Selvittämättä jää yrityskohtaiset erot 

ja tarpeet. Yrityksillä oli kuitenkin yhteinen taloushallinto jo nyt, niin oletuksena 

voidaan sanoa vaatimusten olevan kohtalaisen samanlaiset. Pk-yritysten resurssit 

ovat tyypillisesti niukat. Tilauskannan ollessa vahva, yritysten resurssien käyttö on 

lähellä maksimaalista. Yksittäisen resurssin ollessa yhdestä kahteen henkilöä, on 

ymmärrettävää, ettei häiriöitä tai lisäkuormitusta haluttu yrityksen ulkopuolelta.  

5.3 Otoskoon merkitys tutkimukselle 

Otoksen koon merkitystä tutkimuksen luotettavuuteen on käsiteltävä kriittisesti. 

Kuinka suurella otoksella saadaan luotettavasti toistettavat tulokset? Yleisesti, yri-

tyksiin tehtyjen tutkimusten otoskoot ovat keskimäärin pieniä, mutta vastausten 

painoarvo suuri. Haastattelujen ja kyselyjen tulosten arviointiin vaikuttaa myös mit-

tausvirhe. Mittausvirheiden määrä ja niiden vaikuttavuus muuttavat tutkimuksen 

tuloksia merkittävästi, jos asia jätetään huomioimatta. Kysymysten yksiselitteisyy-

teen on kiinnitettävä huomiota. Tutkittavat henkilöt ymmärtävät kysymyksen hie-

man eri tavalla ja vastaukset eivät mittaa tarkasti todellisuutta. (Blair & Conrad 

2011, s. 639) 

Haastattelututkimuksissa on otoskokoa perusteltu riittävällä datan saturaatiolla. 

Tästä ei kuitenkaan ole yksimielistä tutkimusaineistoa aiheen tiimoilta. Datan satu-

raatiolla tarkoitetaan sellaista otoskokoa, jonka jälkeen ei enää saada uutta tietoa 

tutkittavasta aiheesta. Milloin sitten on saavutettu riittävä saturaatio? Jos kaksi pe-

räkkäistä haastateltavaa ovat samaa mieltä, onko riittävä saturaatio saavutettu? 

Francis et al. (2010, s. 1235) esittävät kaksivaiheista määrittelyä otoksen koon ar-

vioinnissa. Ensimmäisessä vaiheessa tehdään arvio alustavasta otoksen koosta. 

Määrittely tehdään tutkijoiden arvion perusteella, ottaen huomioon tutkimuskysy-

mysten kompleksisuus, otoksen monimuotoisuuden ja analyysin luonteen. Otoksen 

saturaatio saatetaan saavuttaa myös tässä ensimmäisessä vaiheessa otoksen ho-

mogeenisyyden johdosta. Toisessa vaiheessa alustavan otoksen perusteella tehdään 

uudelleenarviointi tarvittavista lisähaastatteluista. Lisähaastatteluja tehdään kunnes 
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uusia näkökulmia ei enää haastatteluista tule esille. Tällöin on saavutettu lopetus-

kriteeri. Lopetuskriteeriä tarkastellaan jokaisen onnistuneen haastattelun jälkeen ja 

tutkitaan, onko viimeisissä haastatteluissa saatu esille uusia näkökulmia. Jos en-

nalta määrättyyn haastattelumäärään, esimerkiksi kolmeen onnistuneeseen haastat-

teluun, ei ole saatu uutta tietoa, voidaan katsoa saturaatio saavutetuksi. (Francis et 

al. 2010, s. 1235-1236) 

Guest et al. (2006, s. 73) havaitsivat tutkimuksessaan saavuttaneen riittävän tutki-

muksellisen tuloksen jo 12 haastattelulla aiemman 60 haastattelun sijaan. Tulokset 

eivät tarkentuneet huomattavissa määrin otoksen kasvaessa. Haastateltavien edus-

taessa kulttuurillisen kompetenssin osalta riittävää tasoa, saadaan vastauksista 

enemmän homogeenisempi otos. Kysymysten tulee myös olla enemmän strukturoi-

tuja ja täsmälleen samoja koko haastateltavien ryhmälle. Mitä vähemmän struktu-

roitu kysymyssarja, niin sitä useampia haastatteluja tarvitaan. (Guest et al. 2006, s. 

73) 

5.4 Case-tutkimuksen otos 

Tutkimuksen kohteena oli kaksi pk-yritystä. Yritysten palveluksessa toimii alle sata 

työntekijää. Suurin resurssi on luonnollisesti sidoksissa tuotantoon. Yritysten johto 

ja hallinto ovat pk-sektorille tyypillisiä ohuine rakenteineen. Sama henkilö voi toi-

mia useammalla toiminimellä, kuten toimitusjohtaja, tuotantopäällikkö, kehitys-

päällikkö jne.  

Tämän tutkimuksen otoskoko jää pieneksi johtopäätösten tekemiseksi koskien koko 

pk-sektoria. Tutkimuksen tulokset heijastavat näiden kahden yrityksen tarpeita, 

mutta sen suurempia johtopäätöksiä ei voida tehdä tämän otoksen kohdalla. Yleis-

tettävyys olisi parantunut, jos tutkimusta olisi laajennettu koskemaan koko kahdek-

san yrityksen rypästä ja tarpeet olisi kartoitettu samalla tarkkuudella niistä kaikista. 

Tässä tutkimuksessa voidaan tehdä johtopäätöksiä varmuudella vain tutkittavien 

yritysten osalta. On toki mahdollista, että tulokset olisivat yhtä lailla yleistettäviä 

monessa yrityksessä, mutta sen todentaminen vaatisi lisää tutkimusta riittävässä 

määrässä yrityksiä.    
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Otoksen koko vallitsevissa olosuhteissa oli kohtuullinen. Molemmista yrityksistä 

saatiin haastateltua noin puolet yrityksen toimihenkilöistä. Suurin takaisku oli ta-

loushallinnon poisjäänti kokonaisuudessaan. Toiminnanohjauksen ohjelmistot toi-

mivat monella tasolla. Taloushallinto käyttää ohjelmistoa usein tietoa keräävänä 

omien syötteiden lisäksi. Eri osastoista saadut tiedot kerätään yhteen ja kootaan tar-

vittaviksi raporteiksi. Esimerkiksi palkanlaskenta kerää ja hoitaa tuntilaskelmien 

koonnin, tarkastuksen sekä maksatuksen. ERP-ohjelmistojen hyödyt usein näkyvät 

taloushallinnossa määrällisesti vähempinä ohjelmina, tietojen manuaalisen syöttä-

misen tarpeen pienenemisenä ja automaation lisääntymisenä. Muutos hallinnon 

työntekijälle on merkittävä. Asiaa voisi verrata kokonaan uuden koneen hankin-

nalla tuotantoon. Prosessit, rutiinit ja koko työn luonne saattaa muuttua tuotteen 

ollessa jotakuinkin samanlainen.  
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6 VASTAUSTEN ANALYSOINTI 

Tulokset jaetaan kahteen pääluokkaan. Keskijohdon ja ylimmänjohdon tulokset 

käydään ensin erikseen ja lopuksi kummankin tulokset vedetään yhteen. Tuloksissa 

suurimman painoarvon saavat toisiaan vahvistavat vastaukset ja yksittäiset poik-

keukset vastausten linjasta jäävät vähemmälle painoarvolle. Kaikki vastaukset huo-

mioidaan ja analysoidaan kontekstissaan. Yleisestä linjasta poikkeavat vastaukset 

arvioidaan haastateltavan kokemuksen, tehtävän ja relevanttisuuden perusteella. 

Vastauksista analyysin tavoitteena on luoda yleiskuva yritysten eri osien tarpeista.  

Ylimmän johdon vastauksissa korostuivat samansuuntaiset asiat. Yhteisiä tarpeita 

löytyi useita. Molemmissa yrityksissä nähdään ohjelman tarpeiden ja yrityksen tu-

levaisuuden toimintatavan kanssa yhteneväisyyksiä. Koko konsernin kokoavaa tar-

peiden määritystä ei ole tehty.  

Keskijohdon osalta tulokset erosivat toisistaan jonkin verran. Nykyiseen toimin-

nanohjauksen prosessiin oltiin yritys B:ssä tyytyväisempiä kuin yritys A:ssa. Mo-

lemmissa kuitenkin nähtiin tarvetta kattavammalle ohjelmistolle. Yritysten toimin-

nan erilaisuus tuli esiin muutamien kysymysten kohdalla. Samoin molemmissa yri-

tyksissä haasteita aiheuttavat tuotannon pullonkaulat olivat hieman erilaisia ja siten 

tarpeiden nähtiin kohdistuvan hieman eri osa-alueille.  

6.1 Yritys A:n ylimmän johdon vastaukset 

Yritysryppään omistaja oli ymmärrettävästi erittäin kiireinen ja hänen haastattelu ei 

toteutunut tällä kertaa. Sen sijaan molempien yritysten toimitusjohtajat saatiin haas-

tateltua määräajassa. Kuten monissa pienissä ja keskisuurissa yrityksissä, yhdellä 

henkilöllä saattaa olla useampi organisaation mukainen positio. Myös yritys A:n 

toimitusjohtaja toimii kahdessa organisaatiokaavioon merkityssä positiossa. Tähän 

tutkimukseen hänet haastateltiin kahdesti. Ensimmäinen haastattelun tarkoitus oli 

hahmottaa yrityksen toimintaa ja toiminta-aluetta. Toisella kerralla hänet haastatel-

tiin toimitusjohtajan roolissa. 

 Kysymyssarja poikkesi keskijohdon/toimihenkilöiden haastattelurungosta merkit-

tävästi. Alkupäässä haastattelua selvitettiin tulevaisuuden strategisia tavoitteita ky-

symyksillä; ”Miten on määritelty yrityksen strategiset tavoitteet? Minkälaisena nä-
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ette yrityksen vuoden, kahden ja viiden vuoden päästä?” Pienissä yrityksissä stra-

tegiatyö on (McCarthy 2003, s. 158) mukaan omistajan tai johtajan henkilökohtais-

ten ominaisuuksien tulosta. Strategiatyö eroaa suuresti suurten yritysten formaalista 

ja selvästi erottuvasta työstä. Pk-yrityksissä strategian rakentaminen tapahtuu omis-

taja tai johtajatason henkilön valintojen kautta (McCarthy 2003, s. 158). Pk-sekto-

rin yrityksillä ei saata olla kirjoitettua strategiaa, mutta ylimmällä johdolla saattaa 

silti olla suunnitelma tulevaisuuden varalle. Suunnitelmien toteuttamisen ratkaisee 

yrittäjän henkilökohtaiset halut ja kyvyt. Näissäkin haastatteluissa kävi ilmi, että 

tulevaisuuden suunnitelmia oli olemassa ainakin ajatuksen tasolla. Kirjoitetut stra-

tegiat jäävät valitettavan usein pöytälaatikkoon ilman konkreettisia toimia.  

Toimitusjohtaja jakoi tulevaisuuden visionsa kahden ja viiden vuoden päähän. Kah-

den vuoden tavoitteena hän näki yrityksen dynaamisempana ja osaamiseltaan ke-

hittyneempänä. Henkilöstön käsitys yrityksen osaamisalueista on terävöitynyt, yri-

tys on kasvanut pienestä isommaksi ja henkilöstön osaaminen on tehokkaammin 

käytössä. Viiden vuoden kuluessa yrityksen olisi kyettävä toimimaan enemmän it-

senäisesti ilman omistajan tiukkaa ohjaamista. Yrityksen imagon tulisi olla houkut-

televa henkilöstön rekrytointia ajatellen.  

Toiminnanohjausjärjestelmän tavoitteita yritykselle ja tulevan ohjelmiston vaati-

musmäärittelyä selvitettiin seuraavilla kysymyksillä: ”Mitä tavoitteita on asetettu 

tulevalle toiminnanohjausjärjestelmälle?” ja ”Kuinka olette tai aiotte määritellä 

tulevan ohjelmiston vaatimukset?”. ERP-järjestelmän ominaisuuksien tulisi tukea 

osaamista, sekä sen pitäisi pystyä tarvittaessa laajentumaan tai vaihtoehtoisesti su-

pistumaan toimintojensa osalta tarpeen mukaan. Tiedon tallennuksen ja työstämi-

sen tulisi olla yksinkertaista, sekä sen olisi tuettava projektityöskentelyä. Ohjelman 

käyttäminen ei saisi rajoittaa toimintoja tiettyyn kaavaan, koska pienyritykselle ket-

teryys tuottaa kilpailuetua. Yrityksen tämän hetkisten prosessien toiminnot ovat 

osiltaan ”vanhan aikaisia”. Yrityksen prosesseissa liikkuu paljon tietoa paperilla ja 

osa toiminnoista voidaan katsoa nykyisen mittapuun mukaan vanhentuneiksi. Esi-

merkiksi vasta viime vuoden lopulla saatiin päätökseen sähköisen reskontran pro-

jekti. Henkilöstölle ohjelmiston käyttöönoton tulisi olla helppoa ja luontevaa. 

”…ollaan sen verran takamatkalla tässä yrityksessä näissä järjestelmissä, että 
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päästään niissä tälle päivälle, niin sen pitää olla helppo ja yksinkertainen myydä 

jokaiselle tekijälle..”. 

Ohjelmiston vaatimuksien määrittelemistä ei ole vielä kunnolla aloitettu. Tällä het-

kellä määritelmät ovat lähinnä toimitusjohtajan ajatuksia ja lopulliset määritykset 

tulevat yhteistyössä omistajan kanssa. Osaltaan tämä tutkimus antaa perusdataa yri-

tyksen eri osien tarpeista ja samalla vertaa niitä yritysryppään toisen yrityksen vaa-

timuksiin. Selkeänä vaatimuksena haastateltava näki ohjelman soveltuvuuden pro-

jektityöhön. Yritys on jo tehnyt alustavia tarkasteluja ohjelmistoista, jotka soveltu-

vat projektien hallintatyökaluiksi.  

 ERP-järjestelmän vaikutusten arviointia nykyisiin prosesseihin ei ole vielä syste-

maattisesti tehty. Toimitusjohtajan toiveena olisi mahdollisimman vähäiset vaiku-

tukset nykyisiin prosesseihin. Ohjelman olisi kuitenkin selkeytettävä tuotannon toi-

mintoja, kuten kuka tekee mitäkin, kuinka kauan, mitä materiaalia on otettu mistä-

kin jne. Ohjelman ominaisuuksia muokkaaminen tulisi jäädä mahdollisimman vä-

häiseksi. Kevyt, geneerinen ohjelma, josta käytetään tarpeen mukaan haluttuja omi-

naisuuksia. Omaan toimintaan soveltumattomat osiot jätetään käyttämättä ja tarvit-

taessa käytetään nykyisiä ohjelmia. Käyttöönotettujen osioiden tulisi tehostaa toi-

mintaa. Projektin tarjouslaskennan tulisi helpottua järjestelmän myötä. Projektin ja 

työn seuranta, sekä jälkilaskennan tekeminen, yksinkertaistuu. 

Ohjelmiston vaikutus kilpailuasetelmaan tulee kontrolloidumman tekemisen 

kautta. Tiedot ovat paremmin saatavilla ja esimerkiksi tarjouslaskentaa voidaan 

tehdä tarkempien tietojen avulla nopeammin. Kuitenkaan haastateltava ei näe tar-

vetta ohjelmiston yhteensopivuudessa asiakasverkoston pienempien yritysten 

kanssa. Suuryritysten kanssa ohjelmistollinen yhteensopivuus saattaisi olla hyö-

dyksi. Toimittajaverkoston kanssa yhteensopivuudesta voidaan löytää mahdollista 

synergiaa. Ohjelmistollinen yhteensopivuus tiettyjen toimittajien kanssa, voi mah-

dollistaa toimittajan ylläpitämän varaston. Varastot täydennetään toimittajan toi-

mesta määritellyn saldorajan jälkeen.  

Ohjelmistohankkeen aikataulu on vielä avoin ja tälle hankkeelle ei ole vielä nimetty 

projektiryhmää. Yritys A:ssa on aloitettu uusimaan eri järjestelmiä erillisinä osina. 

Myynti- ja ostoreskontran projekti on juuri saatu päätökseen ja seuraavaksi etsitään 
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projektien hallintatyökalua. Toisistaan erilliset ohjelmat nähdään väliaikaisina rat-

kaisuina ennen varsinaista kokonaisvaltaisempaa ERP-järjestelmää. Hankinta tulisi 

haastateltavan näkemyksen mukaan koskemaan useampaa yritysryppään yritystä ja 

sitä varten todennäköisesti perustetaan projektiryhmä näistä yrityksistä. 

Kysymyksellä: ”Mitä osiota toiminnanohjausjärjestelmässä on ainakin oltava mu-

kana?”  pyrittiin tekemään yhteenvetoa keskustelun tuloksista. Haastateltavan lista 

oli seuraava: 

- kirjanpito 

- palkanlaskenta 

- projektiohjaus 

- CRM-osiossa  

o tarjouslaskenta 

o analysointityökalu 

- tuotannossa  

o työn liittäminen tiettyyn projektiin ja työohjeet samassa 

o materiaalin hallinta 

Tämän hetken tilanne koostuu kuitenkin tämän yksittäisen yrityksen tarpeista hank-

kia ohjelmia omaan tarpeeseen. Koko yritysryppään tai edes muutaman yrityksen 

ohjelmistohankinta ei ole vielä realisoitumassa.   

6.2 Yritys A:n keskijohdon vastaukset 

Nykyiseen toiminnanohjaukseen toivottiin parannusta, mutta samalla koettiin sen 

kuitenkin toimivan kohtuudella. Toiminnanohjauksen keskeisenä perustana nähtiin 

henkilöiden aktiivista toimintaa. Tietoa siirretään sähköpostilla toimijoiden välillä 

ja päävastuut sovitaan projektikohtaisesti. Käytössä olevia ohjelmia olivat sähkö-

postin lisäksi exel-, word- ja kuvien käsittelyssä käytettiin PDF-muotoa tukevia oh-

jelmia. Tietovarastona toimii yrityksen omalla palvelimella olevat tiedostokansiot. 

Kaikki haastatellut toimihenkilöt käyttivät jossain muodossa kaikkia näitä ohjel-

mia. Osa käytti myös CAD-ohjelmalla luotuja kuvia, niin digitaalisena, kuin pape-

risena. Tuotannossa ovat käytössä vain paperiset dokumentaatiot.  



55 
 

 

Haastateltujen toimihenkilöiden kuvaukset nykyisestä toiminnanohjausjärjestel-

mästä tukivat toisiaan. Haastattelun ensimmäisenä kysymyksenä oli ”Kuinka nykyi-

nen toiminnanohjaus on mielestäsi järjestetty?”. Vastaukset vaihtelivat yhdestä sa-

nasta pitkään tarinaan. Kysymys avasi keskustelua ja samalla keskustelemalla py-

rittiin saamaan haastateltava avautumaan kertomaan työstään. Seuraavilla kysy-

myksillä täydennettiin tietoa nykyisen toiminnanohjauksen toiminnasta. Viimeis-

tään kolmas kysymys antoi paremman kuvan toiminnasta: ”Kerro kuinka yrityksen 

valmistamat tuotteet useimmiten valmistetaan?”. Materiaalin liikkumista selvitet-

tiin kysymyksellä ”Kuinka materiaali liikkuu näkemyksesi mukaan yrityksessä ja 

kuinka sen hallinta on toteutettu?”. Näiden kysymysten perusteella luotiin kuva 

nykyisestä tuotantoon liittyvästä toiminnanohjauksesta yleisellä tasolla. Tuotanto-

prosessien kuvauksia ei ole tehty, vaikkakin kaikki haastateltavat havaitsivat tois-

tuvuutta tuotannon eri prosesseissa. Yrityksen perehdyttämismateriaali on olemassa 

ja käytössä. Tuotannon tehtävät nähtiin kisällimäisenä työssäoppimisena vanhem-

man työntekijän rinnalla. Työpareina työskentely kokeneemman kanssa kouluttaa 

nuorempaa työntekijää ammattiin. Hiljaista tietoa pyritään siirtämään tuotannossa 

kaikille ja samalla pienentämään riskiä tiedon katoamisesta henkilöiden vaihtuessa. 

Tuotannon prosessit kuvattiin yleisellä tasolla ja yksityiskohtia ei määritelty. 

Haastatteluista selvisi nykyisen toiminnanohjauksen osalta tiedonkulun vajavai-

suutta ja yrityksen eri osien välisen (muovi-, teräs- ja rakennustuotanto) tuotannon 

synkronoinnin haasteita. Tuotteiden projektiluonteinen tuotanto vaatii olemassa 

olevien tuotteiden muokkaamista asiakkaan tarpeisiin sopivaksi. Suunnittelun mer-

kitys korostuu tuotannossa prosessien sujuvana toimintana. Tuotteiden yksilöllinen 

suunnittelu heijastuu myös varaston hallintaan. Merkittävä osa tuotteen komponen-

teista tilataan projektien tarpeiden selvittyä. Komponenttien hankintaprosessia ei 

ole vakioitu. Tilausten tekijänä toimii ko. osa-alueesta vastaava projektipäällikkö. 

Eri henkilöiden väliset käytännöt eivät suuresti eroa, mutta yhteisestä ohjeistuksesta 

ei myöskään saatu tutkimuksessa vahvistusta. Raportoinnin käytänteissä ei havaittu 

systemaattista ohjeistusta. Asiakkaan suuntaan tuotettiin tarpeelliset raportit ja pöy-

täkirjat, mutta oman toiminnan seuranta riippui kunkin toimihenkilön omasta aktii-

visuudesta. Keskustelussa eräs toimihenkilö kiteytti asian seuraavasti: ”..itselle ke-

rään tietoa seuraavaa projektia varten, mutta ei täällä ketään kiinnosta niin kauan, 
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kunhan viivan alle jää plussaa..”. Yhteistyö suurien yritysten kanssa on kuitenkin 

jo nyt vaatinut yhteensopivuutta tiettyjen ohjelmistojen ja käytänteiden osalta. 

Raportit arkistoidaan omalle sisäiselle verkkopalvelimelle projekteittain. Ne koos-

tuvat asiakkaalle toimitetuista käyttö- ja huolto-ohjeista, rakennekuvista, kompo-

nenttien tiedoista ja osassa tapauksista myös asentajahistoriasta. Asiakkaalle rapor-

tit toimitetaan paperisena kansioissa. Suurimmalle osalle eri raportteja on olemassa 

valmis pohjamateriaali, jonka avulla täydennetään vain muuttuneet tiedot. Tiedos-

tot ovat tallennettuna projekteittain palvelimelle. Tiedonhaku projektikansioista ta-

pahtuu manuaalisesti ja muistin varaisesti. Tiedontarvitsijat muistelevat vanhoja 

projekteja, missä on ollut vastaavaa tarvetta, kuin nykyisessä projektissa. Tiedosto-

kansiot toimivat myös virallisena arkistona toteutetuista projekteista. Ilmeisesti 

myös osa projektien tiedoista löytyy paperisena kansioituna. Tietoa ei varmistettu 

ja asia ilmeni vain yhdessä haastattelussa.  

Palvelimen projektikansiot ovat tarvitsijoiden yhteisessä käytössä. Yhteiskäytössä 

oleva tiedostokansiorakenne nähtiin toimivana järjestelmänä. Projektin eri toimi-

henkilöillä oli kuitenkin myös omia tiedostoja, jotka eivät olleet yhteisessä käy-

tössä. Tarpeellisen tiedon saamiseksi tarvitaan aktiivista otetta toimihenkilöiden vä-

lillä. Aktiivisuuden lisäksi täytyy tietää, mitä tietoa tarvitsee. Tieto koettiin sirpa-

loituneeksi. Tietoa on tarjolla ja olemassa, mutta se ei välttämättä aina liiku tarvit-

sijalle optimaalisesti. Pääkommunikointi välineenä toimii sähköposti. Viestimäärä 

päivittäin on merkittävä. Oleellisen tiedon löytäminen tai havaitseminen on haas-

teellista postivirrasta. Eri osastojen välillä tieto liikkuu rajoitetusti. Projektissa tar-

vittavia komponentteja valmistetaan kaikilla kolmella eri osastolla ja työvaiheiden 

synkronointi osastojen välillä tuottaa haasteita. Komponentit valmistuvat eri tahtiin 

ja eri osastot odottavat toisen osaston tuotannon valmistumista päästäkseen itse jat-

kamaan omaa tuotantoa. Osastot eivät vaihda tietoja automaattisesti valmiusas-

teista, kuormituksesta tai aikatauluarvioista. Kokonaistuotteen muuttuessa projek-

tikohtaisesti, tuotannon aikataulutusta suunnitellaan tapauskohtaisesti. Arviot pe-

rustuvat vastaavan suunnittelijan arvioon kokemuksensa mukaan. Tuotteesta ei ole 

tehtynä standardisoitua rakennekuvaa, koska tuotetta räätälöidään asiakkaan tar-
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peen mukaan. Eri komponenttien saatavuus vaikuttaa rakenteeseen ja tuotteen ko-

konaissuunnitteluun. Tuotteiden räätälöinti lisää suunnittelun tarvetta ja yrityksessä 

koettiin lievää suunnitteluresurssin puutetta.  

Tietoa vaihdetaan sähköpostin lisäksi puhelimella ja palavereilla. Palaverit voivat 

olla sovittuja tai epäformaalisia kahvitaukokeskusteluja. Pienessä yrityksessä toi-

mijoiden määrä on vähäinen ja palaverit voidaan järjestää menemällä kollegan työ-

pisteelle. Asennustyömaan ja tehtaan välillä yhteyttä pidetään sähköpostilla ja pu-

helimella.  

Tilauksesta valmistettavien tuotteiden tuotantotarve vaihtelee tilauskannan mu-

kaan. Tuotannon kuormituksessa on merkittäviä vaihteluita. Yksittäisen osaston 

kuormituksenhallinta koettiin toimivaksi, mutta osastojen välisen kokonaiskuormi-

tuksen hallintaan kaivattiin keinoja. Tehtaan tuotannon lisäksi oli myös asennus-

tuotanto kentällä. Siellä on vastuussa hankkeen projektipäällikkö, joka vastaa asen-

nuksesta, osasta materiaalin tilauksesta ja työvoiman ohjauksesta, sekä raportoin-

nista. Asennustyömaalla osa komponenteista tulee tehtaan tuotannosta ja osan tar-

peesta projektipäällikkö tilaa paikan päällä. Asennuksilla käytetään jonkin verran 

alihankintaa. Alihankinnan kustannukset voitiin osoittaa projektille omaa työvoi-

maa helpommin. Nykyisillä työkaluilla oman henkilöstön kustannusta ei voida liit-

tää projektin kustannukseen halutulla tarkkuudella. Pienemmissä projekteissa työ-

ajanseuranta on toteutettu exel-taulukkolaskentaohjelmalla ja osassa suurempia 

projekteja on ollut käytössä etäluettava Nopsa- järjestelmä. Tiedonkulun haasteena 

työmailla pidettiin lisä-, tai muutostöiden saamista ajoissa asennuksen tietoon.  

Varastossa ei ole merkittävää määrää tavaraa. Materiaalia tilataan projektikohtai-

sesti tarpeen mukaan. Varastosta löytyy tuotannon perustarpeita, kuten pientavarat, 

raaka-aine eriä jne. Puolivalmiita tai valmiita tuotteita ei varastoida, vaan tuotteet 

lähtevät valmistuttuaan asennustyömaille. Varastojen saldot ovat tiedossa varas-

tossa, mutta eivät muilla osastoilla. Viime vuoden aikana varastojen saldoja on tar-

kasteltu ja pyritty saamaan paremmin tietoisuuteen eri tarvikkeiden määriä. Esimer-

kiksi erään tuotannon osan varastot täydennetään työnjohtajan toimesta silmämää-

räisen tarkastuksen perusteella. Myös työntekijät ovat oppineet ilmoittamaan 
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ajoissa varastojen lähestyessä täydennysrajaa. Varastojen hallinta on toteutettu tar-

vetta vastaavaksi, kuitenkin ilman varastostrategiaa, joka ohjaisi ostoja. Varaston 

luettelointia on aloitettu tehdä, mutta tuotannon varastot eivät ole vielä tämän tar-

kastelun sisällä. Yrityksellä ei ole tällä hetkellä aivan tarkkaa kuvaa, esimerkiksi 

siitä kuinka paljon tuotannon materiaaleja se omistaa. 

Osaamisen ja hiljaisen tiedon keskittymistä kysyttiin kysymyksellä: ”Onko yrityk-

sessäsi mielestäsi joku henkilö, jonka tietoa/taitoa tarvitaan useimmiten?”. Vas-

tauksista nousi selvästi esiin yrityksen omistajan rooli. Omistajan tieto, taito ja arvo 

yritykselle nousi esiin korvaamattomana voimana. Muiden osalta nähtiin toimin-

nalle tärkeitä henkilöitä, mutta ei kuitenkaan korvaamattomina. Tuotannossa löytyy 

henkilöitä, joiden pitkä alan osaaminen on erittäin tärkeää. Tiedon siirron tarve on 

tuotannossa havaittu ja edellä kuvatulla työparityöskentelyllä pyritään tasaamaan 

tiedon määrää. Yrityksen henkilöstö resurssi on ollut jonkin verran muutoksen kou-

rissa. Ohuessa organisaatiorakenteessa yhdenkin henkilön poistuma vaikuttaa yri-

tyksen toimintaan. Esimerkiksi yhden suunnittelijan poistuminen alkoi toden teolla 

näkymään vasta noin kahdeksan kuukauden kuluttua selkeänä tarpeena. Tiedon ja 

hiljaisen tiedon jakamisen tarve tunnistettiin haastatteluissa. Vaikka tarve tunniste-

taan, ajan rajallisuus, työkalujen ja toimintaa edistävien prosessien puuttuminen es-

tää joidenkin osien systemaattisen tiedon leviämistä.  

6.3 Yritys A:n keskijohdon tarpeet toiminnanohjaukselle 

Tarve toiminnanohjauksen tehostamiseksi tunnistettiin kaikkien haastateltavien 

osalta. Uuden järjestelmän pelättiin kuitenkin lisäävän työtä entisestään. Haastatte-

luissa painottui helppokäyttöisyys ja keveys. Järjestelmän tulisi olla yksinkertainen 

ja helppo käytettävä. Ennakkokäsityksenä tai pelkona oli työkuorman lisääntymi-

nen. Pelättiin lisääntyvää parametrien syöttötarvetta tiedolle, josta ei välttämättä 

itse hyödytä. Eri ominaisuuksien tarve vaihteli haastateltavien keskuudessa hieman. 

Vaihtelua syntyi luonnollisesti haastateltavan oman toimenkuvan mukaisilla tar-

peilla, mutta myös ERP-järjestelmän ohjelmistojen tuntemuksesta. Ilman riittävää 

järjestelmän tuntemusta ei edes osata nähdä, minkälaisia osia tulisi käyttämään 

työssään.  
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Yksi kaikille haastateltaville yhteinen tarve oli tuotannon eri osastojen valmiuden 

näkymä. Kokonaistieto projektin sen hetkisestä vaiheesta ja eri komponenttien val-

miusasteen vaiheesta, nähtiin tarpeelliseksi. Tieto, osastojen tuotannon vaiheesta, 

voi vaikuttaa toisen osaston kuormitussuunnitteluun. Kokonaistuotannon synkro-

nointi tehostaa eri osastojen toimintaa.   

Projektikohtaisen kustannuskehityksen parempi seuraaminen nähtiin kahdessa kol-

mesta haastattelusta, erittäin tarpeelliseksi. Kokonaiskustannuksen kehityksen seu-

ranta muodostuu nykyisillä järjestelyillä haasteelliseksi. Kustannusten seurannasta 

jäävää historiatietoa haluttaisiin käyttää tehokkaammin hyödyksi tarjouslasken-

nassa ja suunnittelussa. Nykyisessä tilanteessa oman henkilöstöresurssin kustannus 

on hankalaa liittää yksittäiseen projektiin kustannustekijäksi. Ohjelman toivottiin 

sisältävän laskutuksen ja materiaalin, sekä komponenttien hankinnan osa-alueet. 

Hankinnan lisäksi varastoluettelot ja -tasot tulisi näkyä reaaliaikaisena. Projektien 

tuottamaa dataa kustannuksista ja tuotoista haluttaisiin käyttää tarjouslaskennassa. 

Myös tarjouskyselyjen toivottiin näkyvän selkeästi ohjelmasta.  

Yritys A toteuttaa osan tuotesuunnittelusta alihankintana. Suunnitteluresurssi koet-

tiin yrityksessä pullonkaulaksi. Alihankinnan merkitys nähtiin erittäin tarpeel-

liseksi. Yrityksen ulkopuolella toteutetun suunnittelun ohjaaminen ja valvominen 

ei ole yhtä intensiivistä ja tarkkaa kuin yrityksen sisällä tehdyn työn kontrollointi. 

Uuden ohjelmiston toivottiin tukevan parempaa kontrollia alihankintaverkostoon, 

varsinkin suunnittelun osalta.  

Yritys A:n osalta järjestelmän mobiilivalmius tuli haastateltavien osalta esiin. Useat 

työmaat tehtaan ulkopuolella vaativat VPN- , tai vastaavan turvallisen yhteyskana-

van yrityksen verkkoon. Samalla tavalla kuin tuotannon etenemisen, nähtiin myös 

projektien edistymisen seuranta tarpeelliseksi. Projektityömaalla koettiin tiedon hi-

taan kulun tai -puutteiden takia haasteelliseksi hallita myytyjä lisä- ja muutostöitä. 

Tiedon saavuttaessa liian myöhään projektityömaan, saatetaan joutua muuttamaan 

jo rakennettua osiota. Yhteistyö myynnin ja eri valmistavien osastojen kanssa tulisi 

saada näkyvämmäksi. Tuotannon on pystyttävä reagoimaan ajoissa asiakkaan 

kanssa sovittuihin muutos- ja lisätöihin. Ohjelman toivottiin tukevan parempaa tie-

donkulkua tässäkin asiassa.  
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Tuotannon työntekijälle järjestelmän vaihdosta toivottiin mahdollisimman vähäisiä 

muutoksia prosessiin. Haastateltavat nostivat sähköisen työajanseurannan ja sen 

kohdistamisen mahdollisimman tarkasti meneillään olevaan projektiin. Haastatte-

luissa arvioitiin eri työpisteiden jatkossakin tarvitsevan paperisia kuvia ja ohjeita. 

Tuotannon eri osissa olosuhteet eivät tue atk-laitteiden käyttöä, esimerkiksi runsaan 

pölyn takia.   

Järjestelmän ominaisuuksien toiveita jätettiin maltillisesti. Osaltaan pelättiin ERP-

järjestelmän lisäävän jo nykyisinkin korkeaa kuormitusta. Edellisten työpaikkojen 

ERP-järjestelmien käyttöönoton kokemukset tekivät toiveista varovaisia. Toisaalta 

osan haastateltavien täydellinen kokemattomuus vastaavista ohjelmista, rajoittaa 

toiveita realistisen kuvan puuttuessa. Järjestelmän kokonaiskuvaa ei haastateltaville 

esitelty tai vaadittu, vaan kysely koski toimihenkilöiden henkilökohtaiseen tarpee-

seen tulevien ominaisuuksien määrittämistä. Haastatteluihin varattu aika ei olisi 

missään tapauksessa riittänyt kattavaan eri ominaisuuksien esittelyyn ennen omi-

naisuuksien vaatimusten määritystä.   

6.4 Yritys B:n ylimmän johdon vastaukset 

Haastateltavana oli yrityksen toimitusjohtaja ja osaomistaja. Hänen näkemyksensä 

yrityksen lähitulevaisuudesta kattoi viiden vuoden jakson kokonaisuudessaan. Ta-

voitteena on tuplata liikevaihto viiden vuoden sisällä. Tuotteisto pysynee samanlai-

sena, ei suuria muutoksia. Yritys kasvaa liikevaihdon kasvun myötä investoinneilla 

ja alihankintaverkoston kasvattamisella. Orgaaninen kasvu on pienempää kuin ali-

hankinnan kasvu. Tuotteet ovat projektiluontoisia ja niiden kysynnässä on havait-

tavissa syklisyyttä. Alihankinta mahdollistaa joustot molempiin suuntiin orgaanista 

kasvua paremmin.  

Yritys B:n ylimmän johdon tavoitteet tulevalle ERP-järjestelmälle liittyvät nykyistä 

systemaattisempaan tapaan tehdä työtä. Yrityksestä on saatava enemmän dataa ja 

reaaliaikaista tietoa toiminnasta. Ohjelmiston tulisi tukea tarjouslaskentaa tuotan-

nonohjauksen historian kautta. Jälkilaskennan tiedot edellisistä projekteista tulisi 

olla nykyistä paremmin saatavilla. Projektien kustannuslaskennan tulisi tarkentua 

tuotannonohjauksen ja suunnittelun integroinnin myötä. Ohjelman avulla tulisi 
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saada tarkempaa dataa tarjousten tekemiseen ja samalla sen tulisi pystyä seuraa-

maan reaalikustannusten kertymää tuotannon suunnittelun, resursoinnin ja kuorman 

osalta verrattuna budjetoituun. Ohjelman tulisi myös tukea asiakkuuden hallintaa ja 

sisältää CRM-osio. 

Toimitusjohtajan näkemys ERP-ohjelman vaatimusten määrittelyyn lähti oman yri-

tyksen tarpeista. Määrittelyä varten tulisi perustaa työryhmä yrityksen myynnin, 

tuotannon, laadun- ja taloushenkilöstön kanssa. Synergiaa voidaan etsiä yritysryp-

pään taloushallinnon keskittämisestä, mutta yrityskohtaisia osioiden määrittelyjä 

tulisi tehdä yrityksen toiminnan mukaan.  

Ohjelmiston käyttöönoton vaikutukset prosesseihin ovat merkittävät. Tuotannon 

tiedonkeruu tulisi automatisoida osaksi prosessia. Tuotannon henkilöstön kirjauk-

set tulisivat työn kautta. Henkilöstö hakisi työt ohjelmistosta ja kuittaisivat vaiheen 

valmistumisen työpisteellään. Tällöin työt saataisiin kohdennettua projekteihin ja 

samalla työajanseuranta toteutuu. Tuotannosta tulevaa dataa voidaan käyttää kus-

tannusseurantaan ja tarjouslaskentaan. Tällöin myös toimihenkilöiden prosesseihin 

tulisi muutoksia nykyiseen. Ohjelmiston käyttöönoton tulisi toteuttaa riittävän ko-

koisissa osissa, kuitenkin siten, ettei kaikkea oteta kerralla käyttöön.  

ERP-järjestelmän vaikutukset kilpailuasetelmiin tulevat kustannustehokkuuden 

kasvusta. Ohjelmiston avulla työt pystytään tekemään pienemmällä työmäärällä, 

jolloin säästö tulee suoraan palkkakustannuksista. Ohjelmiston uskotaan paranta-

van oman toiminnan kustannustietoisuutta, niin jälkilaskennan parantumisena, kuin 

parantuneena reaaliaikaisena projektien kustannusseurannan myötä. Reaaliaikainen 

tuotannonohjaus auttaa näkemään aikataulutuksen paremmin. Projektin työvaihei-

den viivytykset saadaan nopeammin tietoisuuteen ja pystytään reagoimaan parem-

min. Vaikutukset kilpailuasetelmiin ja kustannustehokkuuteen tulevat useiden osa-

alueiden toiminnan tehostumisesta ja arvioiden tarkentumisesta. Ohjelmiston ei tar-

vitse olla yhteensopiva esimerkiksi toimittajien kanssa. Tuotteet ovat projektiluon-

teisia pitkälle räätälöityjä asiakkaan tarpeisiin ja toimittajat saattavat vaihdella ta-

pauskohtaisesti paljonkin. 

Tulevan ohjelmiston valinnassa voidaan päätyä yritysryppään sisällä samaan perus-

ohjelmaan, jota sitten käytetään kaikissa ryppään yrityksissä. Mitä osioita otetaan 
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käyttöön ja minkälaisia vaihtoehtoja ohjelmiston sisällä kukin yritys käyttää, pää-

tetään yrityskohtaisesti. Tietyt perusohjelmat kaikille yritysryppään yrityksille, ku-

ten taloushallinto, mahdolliset varasto-osiot ja raportointi, voidaan velvoittaa kai-

kille ottamaan käyttöön. Järjestelmän tulisi olla modulaarinen ja siten mahdollistaa 

ohjelman osittaisen ylös ajon. ”Tällä hetkellä kaikki tarvittavat prosessit ovat ole-

massa, mutta niitä hallitaan vanhan aikaisin keinoin..”. 

Yrityksen nykyisen oman toiminnan haasteet liittyivät pitkälti samoihin asioihin, 

mihin tulevalla ohjelmalla voidaan vaikuttaa. Tuotannon työnseurannan ja -ohjauk-

sen ennustettavuuteen haastateltava kaipasi parannusta. Samoin laadun varmistuk-

sen rutiinit ja reklamaatioiden käsittely aiheuttavat ylimääräisiä haasteita. Toiveissa 

olisi toimenpiteiden oikea-aikaisuus ja tehokkaampi käsittely. Ennustettavuus eri 

osa-alueilla tulisi saada paremmalle tolalle.  

6.5 Yritys B:n keskijohdon vastaukset 

Yritys B:ssä hallinnon rakenteet olivat erilaiset kuin yritys A:ssa. Koko hallinto 

koostui kuudesta toimihenkilöstä. Kuten edellä kerrottu, taloushallinto oli ulkois-

tettu yritys A:n alaisuuteen. Toinen merkittävä ero yritysten välillä oli toiminnassa. 

Yritys A:n toiminnassa korostuu asennukset ympäri Suomea ja tuotanto on vain osa 

kokonaisuutta. Yritys B:ssä tuotanto omassa tehtaassa pysyy projektien keskiössä. 

Asennustoiminta ei ole samalla tavalla toiminnan ytimessä kuin yritys A:ssa. Kol-

mas eroavaisuus löytyy yritys B:n lyhyestä historiasta. Yritys B on varsin nuori 

yritys. Sillä on takana vasta yksi kokonainen tilikausi. Yritys on perustettu konkurs-

sipesän työn jatkajaksi pääosin saman tyyppisten tuotteiden valmistukseen. Osa 

konkurssiin menneen yrityksen avainhenkilöistä on palkattu yritykseen. Näin on 

saatu osaamispääomaa ja alan tuntemusta hankittua suoraan aloittelevaan yrityk-

seen. 

Yritys B:ssä saatiin haastateltua kaksi toimihenkilöä ja toimitusjohtaja, joka vastaa 

50 % yrityksen hallinnosta. Otoskoko on edelleen kriittisesti ajatellen pieni. Rea-

listinen tapa kasvattaa otosta, olisi ollut ottaa useampia yrityksiä mukaan tutkimuk-

seen.  

Nykyinen toiminnanohjaus tuotannon kuormituksen osalta on järjestetty exel- tau-

lukkolaskentaohjelmalla. Ohjelmaa päivittää tuotantopäällikkö ja se on kaikkien 
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toimihenkilöiden nähtävissä yrityksen verkossa. Tuotantoaikataulutus näkyy ohjel-

masta, mutta käytännössä kaikki muut asiakirjat ovat yksityisiä. Työaikalaskenta 

löytyy tuotantopäällikön yksityiseltä exel-tiedostolta. Työntekijöiden tuntilaskel-

mat olisi mahdollista suorittaa konkurssipesältä jääneeltä Control 9000-ohjelmis-

tolla, mutta se ei ole yrityksessä virallisessa käytössä. Samoin karkeat kuorman las-

kennat ovat vain tuotantopäällikön omassa käytössään. Myynnin organisaatio pe-

rustaa projektikansion yrityksen verkkoon, josta tuotantopäällikkö, joko yksin tai 

yhdessä muiden kanssa, tekee alustavat aikataulutukset suunnittelulle, tuotannolle 

ja asennukselle. Projektikansioon myynti tuottaa toimituserittelyt ja layout- piirus-

tukset. Projektille annetaan työnumero, joka seuraa läpi kaikkien työvaiheiden. Eri 

toimijat tuottavat materiaalia projektikansioon, mutta tuotantopäällikkö yhdessä 

projekti-insinöörin kanssa koordinoi työtä ja hankintoja aina tuotannon loppuun 

asti. Asennuksen vastuu voidaan siirtää eteenpäin, mutta tarvittaessa sitäkin koor-

dinoidaan tuotantopäällikön tai projekti-insinöörin toimesta.  

Yrityksen nuoresta iästä huolimatta, organisaatiolle on luotu laatukäsikirja ja työn-

kuvaukset on tehty. Työnkuvaukset ovat tehty työvaiheina. Tuotannossa on viisi 

pääaluetta, jotka ovat jaettu työvaiheisiin:  

- esikäsittely,  

- hitsaamo, 

- pintakäsittely, 

- koneistamo 

- kokoonpano. 

Nämä pääalueet on jaoteltu työvaiheisiin, esimerkiksi esikäsittely: 

- polttoleikkaus 

- leikkaus 

- katkaisu 

- särmäys 

- poraus 
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Laatukäsikirjasta löytyy kuvaukset työvaihetasoon kaikille viidelle pääalueelle. 

Haastateltavien välillä oli havaittavissa eroavaisuuksia tässä kysymyksessä. Toinen 

haastateltava tunnisti myöskin laatukäsikirjan olemassa olon, mutta ei muistanut 

yrityksessä olevan valmiita prosessikuvauksia. Laatukäsikirjan sisällön ajantasai-

suus arvelutti toista haastateltavaa, kun taas enemmän tuotannon kanssa toimiva 

tuotantopäällikkö oli laatukäsikirjan sisällöstä paremmin perillä.  

Tuoterakenteita ei ole pystytty tekemään, koska toiminta on tilauskonepajan tapaan 

uniikkien laitteistojen suunnittelua, valmistusta ja toimitusta. Jokaisen asiakkaan 

tarpeet ovat hieman erilaiset ja tuotteet räätälöidään pitkälle asiakkaan tarpeiden 

mukaan. 

Materiaalivirrat liikkuvat yrityksessä tuotannon vaiheiden mukaan. Tarvittavia 

komponentteja tilataan tuotantojärjestyksen ja -vaiheiden mukaan. Tilaukset teke-

vät projekti-insinööri yhdessä tuotantopäällikön kanssa. Omia varastoja on ole-

massa tiettyjen komponenttien osalta, mutta ne koostuvat käytännössä entisen yri-

tyksen konkurssipesän jäljelle jääneistä tavaroista. Nuo varastot ovat inventoitu ja 

kirjanpito tuotteista löytyy exel-pohjaisesta taulukosta. Varastoa on tarkoituksella 

pikku hiljaa pienennetty ja varastojen oikeaa kokoa on pohdittu yrityksessä osana 

kasvua. Varaston tiedot tallennetaan omille palvelimille ja sitä ylläpitää varaston 

hoitaja.  

Kysymykseen ”Näetkö yrityksen tuotteet kilpailukykyisiksi markkinoilla? Onko jo-

tain asiaa, jota haluaisit parantaa tai osa-aluetta joka tuottaa haasteita?”, vas-

taukset olivat saman suuntaisia. Molemmat haastateltavat tunnistivat suunnittelun 

pullonkaulaksi. Tuotteet sinänsä nähtiin hyvinkin kilpailukykyisiksi, mutta omaan 

prosessiin kaivattiin selkeyttä. Toinen haastateltavista toivoi tuotteisiin lisää stan-

dardisoituja osia, komponentteja tai osa kokonaisuksia. Tällöin saataisiin suunnit-

telua kevennettyä ja nopeutettua. Kokonaisprosessissa suunnitteluosa nähtiin kes-

keiseksi tekijäksi. Se toimii myynnin välittömänä tukena, ohjaa tuotantoa ja mah-

dollistaa sujuvan asennuksen. Virheet suunnittelussa kertaantuvat ja lopputulok-

sena on kallis uudelleensuunnittelu, sekä tarvittavien uusien komponenttien asen-
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nus. Mahdollisia virheenaiheuttajia nähtiin myynnin ja suunnittelun välisessä tie-

don siirrossa, suunnittelun virheissä esimerkiksi väärin mitoitettuina komponent-

teina, tai asiakkaan tarpeisiin ei osata vastata riittävän sopivalla laitteistolla.  

Tiedon liikkuminen nähtiin olevan yrityksessä kohtuullisella tasolla. Yrityksen 

henkilöstöresurssi on varsin kevyt ja henkilöiden saavutettavuus on hyvä. Pääasial-

liset viestintäkanavat ovat sähköposti ja yrityksen sisäisen tietoverkon tiedostora-

kenne. Projektikansioon tuotetaan tarvittavat asiakirjat projektiin osallistuvilta ta-

hoilta. Kokoavana voimana toimii tuotantopäällikkö, joka määrittelee projektin työ-

numeroinnin ja luo tarvittavat kansiot toimijoille. Kokouksille ei nähty suurta tar-

vetta, koska päivittäiset kahvipöytäkeskustelut ajoivat saman asian. Tietoa käsitel-

tiin sähköpostin lisäksi jo mainitulla exel-taulukkolaskentaohjelmalla, word- teks-

tinkäsittelyllä, PDF-tiedostoilla ja kuvan käsittelyohjelmilla. CAD- kuvia joudu-

taan myös toisinaan sisäisesti käsittelemään, mutta asiakkaalle ne pyritään toimit-

tamaan PDF- muodossa. Sisäisenä arkistona toimii verkossa oleva projektikansio-

rakenne ja asiakkaalle toimitetaan paperisten dokumenttien lisäksi usein myös säh-

köiset dokumentaatiot.  

Sisäisen tiedon liikkuminen askarrutti molempia haastateltavia. Molemmat kokivat 

saavansa yleensä hyvin tietoa, mutta oman tiedon jakamisessa heräsi epäilyjä; ”… 

sitä olettaa, että mitä itse tiedät niin sen myös toinen tietää, vaikka välttämättä näin 

ei ole…”. Tuotantopäällikkö kertoi hakevansa tietoa oman toiminnan suunnitteluun 

jo aikaisessa vaiheessa. Verkkokansiot mahdollistavat tiedon haun jo ennen kuin 

projekti etenee tuotannon puolelle. Tietoa pyritään jakamaan tuotannon työnteki-

jöille sähköisesti. Jokaisella työpisteellä on verkossa oleva tietokone, jolle lähete-

tään ennakkotietona tulevaa tuotantosuunnitelmaa PDF-tiedostona. Toimihenkilöi-

den välinen tiedonvälitys hoituu pitkälti sähköpostitse. Keskusteluilla täydennetään 

tiedonsiirtoa tarvittaessa. Pienen työyhteisön etuna nähtiin helppo tiedonvaihto yk-

silöiden välillä. 

Haastateltavat tunnistivat yrityksessä henkilöitynyttä osaamista ja tarvetta hiljaisen 

tiedon jakamiseen eri positioiden kesken. Tuotannossa on otettu käytäntöön työs-

kentely työpareina, joista toinen on kokeneempi ja toimii mentorina kokematto-



66 
 

 

malle työntekijälle. Tuotannon lisäksi myynnissä on havaittu asiakasyritysten toi-

vovan tai vaativan tiettyjä tuttuja asentajia suorittamaan asennukset. Vanhan linjas-

ton asennuksessa on saatu hyviä kokemuksia asentajien työskentelystä ja nyt samat 

asentajat ovat kysyttyjä. Toimihenkilöiden osalta toivottiin avoimuutta esimerkiksi 

tarjousten osalta. Keskeneräisenkin tiedon katsottiin parantavan tilannekuvaa 

muille toimihenkilöille. Tunnistettiin myös pienen organisaation haasteeksi tehtä-

vien ja tiedon henkilöitymisen. Ohuessa organisaatiossa toimihenkilöt ovat kuor-

mitettuja osoitetun tehtävän mukaisiin toimiin. Oman osa-alueen tiedon jakamista 

toisille toimihenkilöille ei ollut ohjeistettu. Tyypillisesti haastateltavilla on omia 

työversioita valmistelussa olevista tehtävistä ja vasta valmiit asiakirjat laitetaan ja-

ettuihin kansioihin. Sijaissuunnittelua ei yleisesti ollut yrityksessä valmiina. Toinen 

haastateltava kertoi, että hän on tehnyt sijaissuunnittelun omalta osalta. Laatukäsi-

kirjasta löytyy esimerkiksi osaamismatriisit, mutta niiden päivitys ei mahdollisesti 

ole ajantasaista.  

6.6 Yritys B:n keskijohdon tarpeet toiminnanohjaukselle 

Yritys B:n toimihenkilöiden mielipiteissä näkyi selvästi erilaiset näkökannat. Ky-

symykseen: ”Mitä ominaisuuksia tulevalla toiminnanohjauksella tulisi olla?” saa-

tiin kaksi varsin poikkeavaa kantaa. Toinen haastateltavista oli varsin tyytyväinen 

nykyisiin exel-pohjaisiin osioihin. Pelkona oli myös yritys B:ssä työkuorman li-

sääntyminen ohjelman myötä. Ohjelman käyttämisen helppous ja keveys mainittiin 

samoin, kuin yritys A:n haastatteluissa. Vastaamiseen varmasti vaikutti kysymyk-

sen henkilökohtainen luonne. Ohjelman kokonaisvaikutuksia ei pohdittu niinkään, 

vaan omalta kohdalta tarpeellisten ominaisuuksien luettelointia.  

Toinen haastateltavista mainitsi ainoana tarpeellisena ominaisuutena kuorman hal-

linnan työkalun. Haastateltava epäili työmäärän lisääntymisen ilman, että työn ar-

voa tuottava osa kasvaa. Samalla kuitenkin hän arveli muiden, kuin itsensä, hyöty-

vän syötetyistä tiedoista.  

Toisessa haastattelussa saatiin selvästi enemmän tarpeita esille. Ohjelmalta halut-

tiin parempaa kokonaisuuden hallintaa. Työvaiheiden seurantaa haastateltava halu-

aisi prosessitasolle ja samalla henkilöstön työajanseuranta tulisi olla mukana. Oh-
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jelman käyttöliittymä ja erilaiset näkymät, sekä käyttöoikeudet tulisivat olla kuu-

delle toimihenkilölle erilaiset kuin tuotannon henkilöstölle. Tuotannon ohjelmiston 

tulisi olla helppo ja nopea käyttää. Tuotannon työaikaseurannan lisäksi tulisi sisäl-

lyttää virheraportointi.  

Tuotannossa tuotteet vaihtelevat, mutta työvaiheet pysyvät jotakuinkin samanlai-

sina. Ohjelmistolla voitaisiin seurata tuotantoa työvaiheiden tasolle. Käyttöliitty-

män ei tarvitse olla mobiili, tuotannon ollessa pääosin tehtaalla.  Tälläkin hetkellä 

työpisteiden läheisyydessä löytyvät tietokoneet ja ne ovat käytössä. Ohjelman käyt-

töön on olemassa jo nyt tietotekniset edellytykset. ERP-järjestelmään tulisi olla jo-

kaisella velvollisuus tehdä merkintöjä, jotta siitä saadaan riittävää hyötyä irti. 

Tuotannon lisäksi ERP-järjestelmän tulisi sisältää liittymäpinta asiakkaan suuntaan. 

Asiakkaan tulisi pystyä osallistumaan nykyistä paremmin keskusteluun, jota käy-

dään tilatun tuotteet ympärillä.  

6.7 Vastausten yhteenveto 

Molemmat yritykset ovat saman tyyppisessä tilanteessa kasvun osalta. Yritysten 

tuotteet ovat pääosin investointihyödykkeitä eri kokoisille teollisuuden yrityksille. 

Yleisen taloustilanteen parantuessa teollisuudessa investointiaste kasvaa. Nykyi-

sessä suhdanteen syklissä teollisuuden kiinteät investoinnit ovat kasvaneet jo kol-

matta vuotta peräkkäin. Eri teollisuuden aloilla kasvussa on eroja. Kaksi kolmas-

osaa kaikista kiinteistä investoinneista on ollut kone- ja laiteinvestointeja. Metsäte-

ollisuuden investoinnit ovat laskeneet vuonna 2017 verrattuna vuoteen 2016 noin 7 

%, mutta silti investointiaste on noin kaksi sataa miljoonaa euroa korkeampi kuin 

vuonna 2015. Yleisesti muilla aloilla investoinnit ovat olleet kasvussa. Suurissa yri-

tyksissä (yli 250 henkilön yritykset) investointien määrä on ollut lievässä laskussa 

(noin -7%) ja pienissä ja keskisuurissa yrityksissä voimakkaassa kasvussa (+47%). 

(Urrila 2017) 

Investointihyödykkeiden kysynnän kasvu näkyy tutkittavien yritysten vilkastu-

neessa toiminnassa. Molemmissa yrityksissä kapasiteettia on kasvatettu lisäämällä 

alihankintaa. Alihankinnalla täydennetään omaa osaamista ja tarvittaessa lisätään 

yritysten kapasiteettia. Molemmissa yrityksissä nousi esille suunnittelun tärkeys. 

Tuotteet ovat molemmissa yrityksissä asiakkaan toiveiden mukaan suunniteltuja 
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räätälöityjä kokonaisuuksia. Myynnin ja suunnittelun välistä tiedonkulkua koros-

tettiin monissa haastatteluissa. Myynnin pyrkiessä vastaamaan asiakkaan tarpee-

seen, on myös suunnittelun ymmärrettävä samalla tavalla, mitä myynti on markki-

noinut ja myynyt. Tuotesuunnittelu nähtiin yritys A:ssa lieväksi pullonkaulaksi ja 

nykyisin osa tuotesuunnittelusta tehdään alihankintana. Tällöin suunnitteluproses-

sin valvontaan joudutaan kiinnittämään enemmän huomiota. Yritys B:ssä tuote-

suunnittelu on pääosin yrityksen omissa käsissä, mutta osakokonaisuuksien suun-

nitteluun käytetään myös alihankintaa. Molempien yritysten orgaanisen kasvun es-

teenä suunnittelun osalta ovat haasteet rekrytoinnissa. Sopivia hakijoita on haas-

teellista löytää pienellä paikkakunnalla. Aktiivisten pk-yritysten kenttä kilpailee 

myös henkilöstöresurssista toiminta-alueella. Toimihenkilöiden vajeen lisäksi tar-

vitaan tuotannon henkilöstön lisäämistä molemmissa yrityksissä.  

Käytössä olevat toiminnanohjauksen menetelmät ovat molemmissa yrityksissä ha-

vaittu vanhentuneiksi, mutta vielä tällä hetkellä riittävän toimiviksi. Nykyinen tapa 

toimia riittää tämän hetkisen kapasiteetin ohjaamiseen, mutta selkeitä haasteita on 

löydettävissä kummankin yrityksen toiminnassa. Molemmilla yrityksillä on sisäi-

sesti jaettuja verkkokansioita, joiden avulla tietoa projektin etenemisestä voidaan 

seurata. Eri osastojen ohjaus on toteutettu omalla ohjelmistolla (usein exel-tauluk-

kolaskenta ohjelmalla). Exel-taulukot olivat ohjauksesta vastaavien henkilöiden te-

kemiä ja siten ei välttämättä yritysten välillä samalla tavalla rakennettuja. Ohjel-

mien yhteiskäyttöä osastojen välillä ei tutkittu haastatteluissa. Yritys A:n haastei-

den perusteella näkyvyys, tai tiedonvaihto osastojen välillä tapahtui joko sähköpos-

titse, tai tapaamisella.  

Tarjouslaskennan kustannusten arviointia ja jälkilaskentaa tehdään yrityksissä 

enemmän tai vähemmän manuaalisesti. Tarjousten tarkkuus perustuu toimihenki-

löiden kokemuksiin ja henkilökohtaisiin tietämyksiin aiemmista projekteista. Jälki-

laskennan palaute projektiin osallistuneille toimijoille toimitettiin manuaalisen jäl-

kilaskennan päätyttyä. Tarjouslaskennassa käytetään verkkopalvelimen projekti-

kansioista saatavaa tietoa hyödyksi. Toimihenkilöt muistelevat vastaako jokin 

aiempi projekti laskennan kohteena olevaa projektia. Jos vastaavuutta löytyy, voi-

daan tietoa käyttää kustannuskehitys huomioiden, laskennassa hyödyksi.  
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Molempien yritysten taloushallinto on keskitetty yritys A:n alaisuuteen. Taloushal-

linnon prosessien selvittäminen ei tällä kertaa onnistunut. Yritys A:ssa otettiin vasta 

käyttöön sähköinen osto- ja myyntireskontra. Vastaavaa ei tullut esiin yritys B:n 

haastatteluissa.  

Varastojen määrä ja hallinta olivat molemmissa yrityksissä saman suuntaisia. Ma-

teriaalivarastot olivat pääosin kulutustavaraa ja niiden hallintaa ei nähty ongelmal-

liseksi. Suurin osa projekteissa tarvittavista materiaaleista hankittiin tarpeen mu-

kaan yrityksen ulkopuolelta. Myöskään puolivalmiita tuotteita ei juurikaan ollut. 

Tuotanto valmistaa vain suunnittelun mukaisia osia ja komponentteja projektin tar-

peisiin. Varastokirjanpito on yritys B:ssä toteutettu exel-taulukkolaskentaohjel-

malla. Yritys A:ssa on aloitettu varastojen inventointi ja kirjaus. Käytettävästä oh-

jelmasta ei saatu tietoa haastattelujen aikana.  

Molemmat yritykset kaipasivat työaikakirjanpitoon sähköistä ohjelmaa. Oman työn 

kustannusten kohdistaminen meneillään olevaan projektiin katsottiin haasteeksi. 

Alihankinnan kustannus nähtiin helpommin lisättäväksi projektin kustannuslaskel-

maan kuin oman tuotannon kustannukset. Työajan kirjaus, kohdentaminen ja säh-

köinen työnohjaus olivat toivelistalla molemmilla. Alihankinnan ohjaus ja seuraa-

minen nousi esiin etenkin suunnittelun osalta. 

Tiedonsiirtokanavat ovat samankaltaiset molemmissa yrityksissä. Pääosa tiedosta 

liikkuu sähköpostilla ja verkkokansioilla. Palavereja pidetään kummassakin yrityk-

sessä varsin vähän. Tietoa tasataan kahvipöytä keskusteluilla ja henkilökohtaisilla 

tapaamisilla. Sähköpostia suosittiin viestin tallentumisen takia. Puheesta ei jää sa-

manlaista muistijälkeä, kuin kirjoitetusta viestistä. Vaikkakin sähköposti nähtiin 

päätiedonsiirtometodina, myös haasteet viestien runsaan määrän osalta tunnistet-

tiin. Viestien määrästä johtuen, oleellisen tiedon havaitseminen koettiin toisinaan 

työlääksi. ”..sähköpostiakin kun tulee päivässä toistasataa, niin siellä saattaa 

mennä jotain tärkeääkin tietoa ohitse..”, kertoi yritys A:n eräs toimihenkilö.  
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7 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Yritysten välistä yhteistyötä tehdään jo taloushallinnon alalla. Yritysten tarpeet oh-

jelmien eri osille vaihtelivat. Keskeiset tarpeet olivat kuitenkin molemmissa yrityk-

sissä samankaltaiset. Kummassakin yrityksessä nostettiin esiin seuraavia osioita: 

-  taloushallinto,  

- työajanseuranta ja -kohdistaminen,  

- kustannustietoisuus ja jälkilaskenta,  

- tarkentunut historiatieto ja siten eksaktit tarjouslaskennat  

- varastohallinta 

- tiedonkulku 

Haastatteluissa molemmissa yrityksissä arveltiin toisen tarvitsevan hieman erilaisia 

osia ERP-järjestelmästä. Perustoiminnot ovat kuitenkin hyvin samankaltaisia. Yllä 

olevan listan mukaisia toimia tarvitsevat molemmat yritykset. Itse ohjelmaa ei tar-

vitse vaihtaa yrityskohtaisten tietojen syöttämistä varten. Ohjelmiston eri osioiden 

käyttöönotto riippuu yrityksen omista tarpeista ja resursseista.  

Yritysten vaatimusmäärittelyssä löytyy yhteneväisyyksiä Holland & Light (1999) 

tekemään CSF-menetelmän ERP-strategiaan. Yritysten tulee päättää missä laajuu-

dessa ERP-järjestelmä otetaan käyttöön. Samoin visio tulevasta ohjelmiston käy-

töstä ja sen antamasta hyödystä tulee haastatteluista ilmi. Karvonen & Tommila 

(2001) mukaan vaatimusmäärittelyllä luodaan pohja tietojärjestelmän hankkeelle. 

Tietojärjestelmän vaatimusmäärittelyssä tunnustetaan tavoitteet, tarpeet ja odotuk-

set hankittavalle järjestelmälle. Vaatimusmäärittelyllä pyritään esittämään järjestel-

män odotukset, mutta ei sen toteutusta. Tässä tutkimuksessa tehtiin alustavaa vaa-

timusmäärittelyä yrityksille. Toimitusjohtajien näkemykset ERP-ohjelmiston vaa-

timuksiksi ja toimihenkilöiden tarpeet oman toiminnan toteuttamiseksi pystyttiin 

määrittelemään. 
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7.1 Tutkimuskysymyksiin vastaaminen 

Tutkimuksella saatiin vastaukset haluttuihin tutkimuskysymyksiin. Vastausten 

yleistettävyys ja kattavuus jää kuitenkin suppeaksi. Otoskoko ja muutaman oleelli-

sen osan haastattelujen puute laskee reliabiliteettia. Erityisesti omistajan haastatte-

lulla olisi pystytty lisäämään merkittävästi strategisten suunnitelmien reliabiliteet-

tia. Taloushallinnon haastattelujen puute näkyy yritysten tuloksissa vähäisenä ra-

portoinnin tarpeena. Taloushallinnon kokoamat tarvittavat raportit ja niiden ko-

koamiseen johtavat prosessit jäivät hämärään. Tutkimuksessa olisi ollut mielenkiin-

toista nähdä myös taloushallinnon nykyiset prosessit ja arviot uudesta prosessista 

ohjelmiston hankinnan myötä. Samoin taloushallinnon vaatimukset saattavat vai-

kuttaa muiden osastojen prosesseihin. Tarpeellisen tiedon tuottamisen ja kokoami-

sen tuottaa ohjelmisto, kunhan prosessit ovat eri osastoilla kunnossa.  

Toimihenkilöiden tasalla haastattelut olivat riittävät. Molemmissa yrityksissä saa-

tiin haastateltua noin puolet toimihenkilöistä. Vastaukset eri toimihenkilöiden vä-

lillä olivat pääosin linjassa keskenään. Yritys B:ssä hajonta kahden toimihenkilön 

välillä oli kuitenkin suurempaa, kuin yritys A:ssa. Toimihenkilöille ja toimitusjoh-

tajille tehtyjen haastatteluiden looginen validiteetti näyttää toteutuvan. Sen sijaan 

ulkoisen validiteetin parantaminen olisi vaatinut useampia yrityksiä tutkimukseen. 

Tulosten yleistettävyys on matalalla tasolla. 

Kysymysasettelu pohjautui Vilppola & Kourin (2006) kehittämään C-CEI-mene-

telmään ja siinä menetelmän ensimmäiseen vaiheeseen, toimintoanalyysiin. Haas-

tatteluiden tehtävänä oli selvittää seuraavat pääkohdat: 

1) Prosessi, tehtävä tai työvaihe tieto-ja materiaalivirtoineen 

2) Toimintamallit, prosessin ja ohjauksen kehittäminen 

3) Tietojenkäsittelytarpeet, erityisesti muuttuvilla alueilla 

4) Määrälliset suureet, henkilöstömäärä, työvaiheiden ajankäyttö, materiaalien 

määrä 

Kohdan neljän osa-alueita käsiteltiin vähiten ja näiden kohtien lisäksi jokainen 

haastateltava esitti oman arvionsa ohjelmiston tarpeellisten osioiden valintaan.  

Toiminta-analyysi Vilppola & Kouri (2006, s. 27) mukaan sisältää neljä vaihetta: 
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1) Yrityksen liiketoimintaympäristön, toiminnan organisoinnin, tuotteiden ja 

valmistusprosessin kuvaus 

2) Kehitystavoitteiden ja ongelmien kuvaus 

3) Uuden toimintamallin kehittäminen 

4) ERP-järjestelmälle asetettavien toiminnallisten vaatimusten määrittely 

Haastattelut kattoivat kaikki nämä osa-alueet. Parhaiten vastauksia saatiin luonnol-

lisesti nykyisen toiminnan kuvauksesta. Kehitystavoitteita ja haasteita osattiin 

myöskin nimetä. Sen sijaan uuden toimintamallin tai ERP-järjestelmän vaatimukset 

riippuivat siitä, kuinka hyvin haastateltava oli perillä nykyaikaisten ERP-järjestel-

mien mahdollisuuksista.  

Tutkimuksen kysymysasettelu oli seuraava: 

Päätutkimuskysymys:  

Miten tutkittavien yritysten tavoitteet kohtaavat tai poikkeavat ERP-järjestelmän 

hankinnassa? 

Alatutkimuskysymykset: 

Miten yritykset toimivat tällä hetkellä? 

Miten yritysryppään eri yhtiöiden ERP-järjestelmän vaatimukset poikkeavat toisis-

taan? 

Miten yritykset arvioivat ERP-järjestelmän käyttöönoton vaikutuksia yritysten toi-

mintaan? 

Päätutkimuskysymykseen haettiin vastausta alatutkimuskysymyksillä. Tutkimuk-

sen tuloksen voi kiteyttää seuraavasti; yritys A ja B tarvitsevat tehokkaamman ja 

järjestelmällisemmän tavan toimia. Yhteisiä intressejä on enemmän, kuin erottavia. 

Tutkimuksen mukaan yritykset voivat hankkia yhteisen ohjelmiston ja saada siitä 

merkittäviä hyötyjä, niin erillisinä yrityksinä, kuin osana yritysrypästä. Markki-

noilla on tarjolla Huin (2003) ja Venkatraman & Fahd (2016) mukaan pk-sektorille 

suunnattuja keveitä ERP-järjestelmiä, jotka täyttävät yritysten tarpeet. Yrityksen 

tavoitteet ERP-järjestelmän hyödyistä ovat yhtenevät taulukko 1 tietotekniikan 

hyötyjä Kettunen & Simons (2001) mukaan. ERP-järjestelmän tavoitteena on luoda 
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säästöjä mm. tehokkaampana työskentelynä, parempana historiatiedon hyödyntä-

misenä ja kustannusseurannan parantumisena. 

Ensimmäiseen alatutkimuskysymykseen saatiin varsin kattava vastaus. Yritysten 

toiminta on kuvattu ja pääprosessit tunnistettu. Molempien yritysten toiminta on 

projektiluontoista. Toiminnan detaljit ovat erilaiset, mutta kokonaisuus näyttäytyy 

kohtalaisen samankaltaisena. Molempien yritysten toiminta vastasi Huin (2003) ja 

Kalliokoski et al. (2001) kuvausta tyypillisestä pk-yrityksen toiminnasta. Toimin-

nan keskiössä on joustavuus resurssien käytössä ja suuretkin heilahdukset kysyn-

nässä. Samoin johtajien tai omistajien osallistuminen erilaisiin töihin kuorman ta-

saamisessa näkyi tutkimuksen haastatteluista. Yksittäisellä toimihenkilöllä saattoi 

olla useampi nimike organisaatioissaan hoidettavana. 

Toiseenkin alatutkimuskysymykseen saatiin vastaus. Haastateltavien mielikuvissa 

vaatimukset näyttäytyivät kovin erilaisina toisen yrityksen osalta. Haastattelut kui-

tenkin osoittavat, että molemmissa yrityksissä perustarpeet ovat hyvinkin saman-

laiset. Erottavana tekijänä oli lähinnä, että tarvitaanko mobiiliin toimintaan sovel-

tuva järjestelmä vai ei. Tosin järjestelmän mobiilin käytön mahdollistama ominai-

suus ei ole muita osia poissulkeva. 

Kolmanteen alatutkimuskysymyksen järjestelmän käyttöönoton vaikutuksista vas-

tauksia saatiin vaihtelevasti. Haastateltavat lähinnä toivoivat, että vaikutukset ny-

kyiseen toimintaan pystyttäisiin minimoimaan. Keveyttä ja järjestelmän vähäistä 

kuormittavuutta toivottiin. Samalla myös tunnustettiin, että muutoksia olisi kuiten-

kin prosesseihin tulossa. Tuotantoon toivottiin mahdollisimman vähän lisää kuor-

mitusta tai toiminnan tehostumista järjestelmähankinnan ansioista. Tuotantoon ha-

luttiin lisätä mahdollisuuksien mukaan ensisijaisesti vain automaattisia kirjausta-

poja. Työmääräykset ja tuntikirjanpidon suurempi automaatioaste vähentää tuotan-

non uudesta järjestelmästä tulevaa kuormaa. Ainakin osalle toimihenkilöitä oletet-

tiin uusien prosessien tuovan lisää kuormaa nykyiseen prosessiin verrattuna. Uuden 

järjestelmän hyödyt tunnustettiin lähes jokaisessa haastattelussa. Tarvetta parem-

malle menetelmälle oli selvästi olemassa. Reuther & Chattopadhyay (2004) 

havaitsivat tutkimuksessaan ettei ole mitään geneeristä ERP-järjestelmän 

käyttöönottoa. Jokaisen yrityksen on keskeiset piirteet tulee tunnistaa osana 
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käytöönottoa. ERP-järjestelmään tehtävien prosessien tekemiseen on Okrent et al. 

(2004, s. 641) mukaan kolme vaihtoehtoa. Ensimmäinen tapa on tehdä ideaaliset 

prosessit ja lisätä niihin nykyiset rajoitteet. Toinen tapa on tehdä yhteistyötä ERP-

ohjelmiston tarjoajan kanssa ja selvittää, miten prosessi tulisi toteuttaa parhaimman 

tuen saamiseksi ERP-ohjelmistosta. Kolmantena vaihtoehtona esitetään prosessien 

yksinkertaistamista ennen automatisointia. Eliminoidaan arvoa tuottamattomat 

osat, joista asiakkaat eivät ole valmiita maksamaan. Yritysten toive mahdollisim-

man vähäisistä muutoksista saattaa olla vaikea toteuttaa. Ennemminkin tulisi suun-

nitella prosessit ja ERP-järjestelmähanke toisiaan tukevaksi. 

7.2 Suosituksia yrityksille 

Tutkimuksen perusteella voi molemmille yrityksille suositella yhteishankintaa. 

Käytänteiden yhtenäistäminen tukee molempien yritysten toiminnan kehitystä. Yh-

teisen taloushallinnon pohjalta on hyvä jatkaa kohti yhteistä järjestelmähanketta. 

Molempien yritysten perustarpeet kohtaavat riittävissä määrin. Yritysten omien tar-

peiden lisääminen ei vaikuta muiden perustarpeiden yhtenäisyyteen.  

Yhteishankkeessa on mahdollisuus säästöihin mm. yhteisen resurssin käytöllä ja 

saman järjestelmän tuoman yhdenmukaisuuden myötä. Järjestelmän asiantunte-

muksella yritykset voivat auttaa toisiaan ongelmatilanteissa. Raportit, koosteet ja 

näkymät ovat yritysten välillä yhteismitallisia. Ohjelmiston myötä yritysten toimin-

tojen vertailu helpottuisi. Saman ohjelman käyttö mahdollistaa parhaiden käytän-

teiden levittämisen molempiin yrityksiin ajan kuluessa. 

Haastatteluissa esiin tullut ajatus erillisten ohjelmapakettien hankinnasta, esimer-

kiksi projektinhallintaohjelmiston hankinta toiseen yritykseen, on toki mahdollista. 

Yhden ohjelman käyttöönotto pienentää ohjelmistohankinnasta tulevaa riskiä. Sen 

sijaan useiden eri toimittajien ohjelmistojen käyttö voi lisätä yrityksen ja koko ryp-

pään ohjelmistoista johtuvia kuluja. Eri tarkoituksiin hankittavien ohjelmien liitän-

täpinnat toisiin yrityksen käytössä oleviin ohjelmiin olisi hyvä tarkistaa.  

ERP-järjestelmän hankinta ja käyttöönotto tulisi suunnitella riittävän laajasti. Oh-

jelmiston hankinta saattaa vaikuttaa yrityksen tuleviin atk-hankintoihin. Järjestel-

män ja laitteiston suunniteltu käyttö tulisi kouluttaa riittävällä tasolla ennen opera-

tiivista käyttöä. Järjestelmän käyttöönotto muuttaa prosesseja vähintäänkin jonkin 
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verran. Uusien prosessien suunnittelu tulisikin tehdä huolella ohjelmiston edustajan 

kanssa: kuinka järjestelmää on suunniteltu käytettäväksi ja miten sitä haluttaisiin 

käyttää. Vuoropuhelu järjestelmätoimittajan kanssa on avainasemassa. Yhteinen 

näkemys järjestelmän aiotusta käytöstä ja mahdollisimman tarkasti kuvatut tulevat 

prosessit, parantavat projektin onnistumisen mahdollisuuksia.   

Nykyiset verkkokansiot nähtiin molemmissa yrityksissä toimivaksi tavaksi säilöä 

ja jakaa tietoa. Haastatteluista ei kuitenkaan selvinnyt kuinka kansioiden käyttöoi-

keudet olivat määritelty. Tiedon muokkaamisen-, tallennuksen- ja poistamisen pro-

tokollia ei käsitelty tutkimuksen aikana. Verkkokansioiden käytössä piilee joitakin 

riskitekijöitä. Käyttöoikeuksilla tulisi rajoittaa tiedon poistamista tai -kopiointia. 

Inhimillisen käyttövirheen myötä saatetaan poistaa lopullisesti tärkeitä asioita kan-

sioista tai jopa koko kansio. Kopioinnin mahdollisuus voi johtaa yrityksen suojat-

tavan tiedon vuotamiseen vääriin käsiin. Mahdollisissa henkilöiden irtisanomisissa 

tai irtisanoutumisessa tulisi suojata yritykselle tärkeät tiedot riittävällä tasolla. 

7.3 Jatkotutkimustarpeita 

Tutkimus edustaa tässä laajuudessa pientä osaa pk-sektorin toiminnanohjauksen 

tarpeen määrittämisessä. Tulevissa tutkimuksissa tulisi otosta laajentaa useampaan 

yritykseen. Tutkimuksen kohteena oleva yritysrypäs oli erinomainen kohde. Tutki-

muksen laajentaminen koko rypästä kattavaksi, olisi antanut huomattavasti parem-

man reliabiliteetin. Eri aloilla on omat erityistarpeensa, mutta monet perustavaa laa-

tua olevat ominaisuudet pysyvät samoina. Tutkimus pk-yritysten kokemuksista 

käyttöönotosta, valintaprosessista ja ohjelmiston toimittajan tuesta eri vaiheissa, 

olisi luonnollinen jatke tälle tutkimukselle. 
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Liite 1/3: Keskijohdon haastattelumatriisi yritys A ja B, toiminnan kartoitus 
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Liite 2/3: Keskijohdon haastattelumatriisi yritys A ja B, tulevan ohjemiston tarpeet

 



 

 

Liite 3/3: Ylimmän johdon haastattelumatriisi yritys A ja B 



 

 

 


