
  

TUOTANTOTALOUDEN KOULUTUSOHJELMA    

 

 

 

 

 

 

 

 

Toiminnanohjausjärjestelmän 

määrittely PK-yrityksessä 

Definition of ERP system in SMEs 

                                                   Kandidaatintyö 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

      

 

 

 

Satu Kurki



  

TIIVISTELMÄ 

 

Tekijä: Satu Kurki 

Työn nimi: Toiminnanohjausjärjestelmän määrittely pk-yrityksessä 

Vuosi: 2020 Paikka: Lappeenranta 

Kandidaatintyö. LUT-yliopisto, tuotantotalous.  

50 sivua, 15 kuvaa ja 3 taulukkoa 

Tarkastaja(t): TkT Lasse Metso 

Hakusanat: Toiminnanohjausjärjestelmän määrittäminen, vaatimusmäärittely 

Keywords: ERP definition, requirement specification and engineering 

Tutkimuksessa käsitellään vaatimusmäärittelyjen merkitystä onnistuneen 

toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönoton edellytyksenä. Riittävän laajasti, 

oikein ja kattavasti organisaation toiminnot huomioiden tehty määrittelyvaihe 

varmistaa onnistuneet jatkovaiheet niin toiminnanohjausjärjestelmäprojektin 

edetessä kuin järjestelmän käyttöönotossa. Puutteelliset tai virheelliset määrittelyt 

sen sijaan estävät järjestelmälle asetettujen hyötyjen saavuttamisen, hankaloittavat 

projektin jatkovaiheita sekä aiheuttavat yrityksille lisäkustannuksia.  

Toiminnanohjausjärjestelmällä (ERP) on keskeinen rooli tarvittavan tiedon 

keruun, hallinnan ja raportoinnin osalta. Ajantasaiset rekisterit mahdollistavat 

oikean tiedon saannin reaaliajassa päätöksenteon tueksi. Liiketoimintatietojen 

hallinta ei ole vaihtoehtoinen tapa toimia vaan tärkeä keino selviytyä kiristyvässä 

kilpailussa sekä jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä.  

Tutkimuksen kirjallisuuteen pohjautuvassa osassa luodaan yleiskatsaus 

toiminnanohjausjärjestelmään. Soveltavassa osuudessa perehdytään 

vaatimusmäärittelyprosessiin. Case yrityksenä on julkinen jätelaitos. Soveltavan 

osuuden tavoitteena on antaa kokonaiskuva vaatimusmäärittelyprojektista 

käytännön esimerkein. 

Tutkimuksessa havaittiin, ettei valittavan järjestelmän toteutustapa vaikuta 

määrittelyprosessin laajuuteen ja, että onnistunut projekti vaatii selkeän 

projektisuunnitelman sekä riittävät henkilöstöresurssit. 
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1 JOHDANTO 

 

Toiminnanohjausjärjestelmä (Enterprise Resource Planning, ERP) on tunnistettu yhdeksi 

oleellisimmaksi tietoalustaksi, jolle yritykset voivat rakentaa kilpailukykynsä parantamisen ja 

nostaa tuottavuutta (Ahmad ja Pinedo, 2013) järjestelmien luvatessa parantaa organisaation 

suoritus- ja kilpailukykyä toimintaa tehostamalla ja eliminoiden päällekkäisiä työvaiheita. 

(Rajan ja Baral, 2014) Aiemmin toiminnanohjausjärjestelmiä pidettiin lähinnä suurten yritysten 

tarpeisiin kehitettyinä ohjelmistoina niiden hintavuudesta ja monimutkaisuudesta johtuen. 

Nykyään ERP järjestelmien käyttöönotto on yleistynyt PK-yritysten joukossa. Myös suurimmat 

ohjelmistotoimittajat, kuten SAP ja Microsoft, ovat laajentaneet ohjelmistotarjontaansa 

nimenomaan PK-sektorille. Pienet ja keskisuuret yritykset ovat havainneet tiedon hallinnan 

tärkeyden ja ymmärrys siitä, että ERP-järjestelmän avulla tietoja voidaan hallita yhdessä 

järjestelmässä, tieto on ajantasaista ja toimivalla järjestelmällä voidaan saada resurssisäästöjä, 

on aktivoinut yrityksiä toiminnanohjausjärjestelmien käyttöönottoon. (Ahmad ja Pinedo, 2013) 

Tutkimuksessa viitatulla PK-yrityksellä tarkoitetaan kuvan 1 mukaisesti voimassa olevaa EU:n 

antamaa määritelmää. Määritelmän mukaisesti yritykset jaetaan kokoluokkiin 

henkilöstömäärän, vuosiliikevaihdon sekä taseen loppusumman mukaisesti. Keskisuuriin 

yrityksiin kuuluvat yritykset, joiden palveluksessa on vähemmän kuin 250 työntekijää. 

Yrityksen vuosiliikevaihto saa olla enintään 50 miljoonaa euroa tai taseen loppusumma 

enintään 43 miljoonaa euroa.  

 

Kuva 1. Yritysluokan määritelmä (European Communities 2006) 
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Kilpailukyvyn kannalta oleellisten tavoitteiden ja osa-alueiden seuraaminen 

toiminnanohjausjärjestelmän avulla nähdään järjestelmän yhtenä tärkeimmistä tehtävistä. 

Järjestelmän tulisi vahvistaa myös yrityksen strategian toteutumista (Kettunen ja Simons 2001), 

lisätä kilpailukykyä, tehostaa resurssien käyttöä ja tietojenkäsittelyrutiineja vähentämällä 

manuaalisia työvaiheita sekä automatisoida tiedonsiirtoja eri järjestelmien välillä. (Vilpola ja 

Kouri 2006) 

Toiminnanohjausjärjestelmän hankinta nähdään yhtenä laajimmista, riskialttiimmista ja 

vaativimmista hankkeista organisaatioiden sekä yritysten toiminnan kehittämisessä 

(Tietotekniikan liitto 2005) ja tutkimuksen (Hong ja Kim, 2001) mukaan tietojärjestelmien 

käyttöönotoista kolmeneljäsosaa epäonnistuu. Teknisten kysymysten lisäksi hankkeeseen 

liittyy myös psykologisia ja organisatorisia tekijöitä, koska toimintatapojen ja työtehtävien 

muutoksilta ei voida välttyä (Tietotekniikan liitto 2005, 13). Toiminnanohjausjärjestelmän 

käyttöönotto vaatii yritykseltä paljon niin henkilöstö- kuin taloudellisia resurssejakin. (Haddara 

ja Ahmed 2013) Yritykset eivät hanki tai päivitä toiminnanohjausjärjestelmää ilman syytä. 

Yleisimmiksi hankinnan syiksi Vilpola ja Kouri (2006) mainitsevat kilpailijoiden ERP 

hankinnat, ERP-toimittajan markkinoinnin, organisaation sisäisen tarpeen toimintojen 

parantamisen ja tehostamisen, vanhan järjestelmän nykyaikaistamisen sekä verkostoituvan 

toiminnan. Epäonnistunut tietojärjestelmähanke voi olla jopa kohtalokas yritykselle, joko siihen 

menetettyjen taloudellisten resurssien tai kilpailuedun heikkenemisen seurauksena. (Hong ja 

Kim, 2001) 

 

Vaatimusmäärittely luo pohjan tietojärjestelmähankkeille ja siksi sen huolellinen läpivienti on 

hankkeiden onnistumisen kannalta merkittävä. Vaatimusmäärittely nähdään yhtenä 

tietojärjestelmien rakentamisen keskeisimmistä vaiheista, koska järjestelmähankkeen 

myöhemmät vaiheet rakentuvat vaatimusmäärittelyjen pohjalle. (Kettunen ja Simon 2001) 

Liian suppeasti, virheellisesti tai puutteellisesti tehdyt määrittelyvaiheet Karvonen ja Tommilan 

(2001) mukaan aiheuttavat haasteita jatkovaiheissa sekä järjestelmän käytössä, eikä 

järjestelmältä odotettuja hyötyjä ehkä saavuteta ja tietojärjestelmän käyttäjille voi aiheutua 

lisäkustannuksia. Rajan ja Baral (2014) näkevät myös kulttuurierojen ja paikallisten 

toimintatapojen huomioimisen tärkeänä huomioinnin kohteena ERP-järjestelmähankkeessa. 
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Mikäli yrityksen käyttöön valittu ohjelmisto ei tue organisaation toimintoja, voi siitä aiheutua 

järjestelmän vajaakäyttöä tai jopa jonkun järjestelmän osa-alueen käytöstä luopumista. 

Tietojärjestelmää valittaessa on tärkeää tunnistaa ne järjestelmän keskeiset toiminnot, joiden 

tulee mukautua ja tukea yrityksen toiminnallisia vaatimuksia. Valinnan kannalta on tärkeää, 

että vaatimusmäärittelyt tehdään yrityksen toimintojen vaatimusten mukaisesti. (Vilpola ja 

Kouri 2006) Yksi menestyvän liiketoiminnan lähtökohta on osata tehdä oikeita asioita oikeaan 

aikaan, asiakaslähtöisesti. Tämä edellyttää Syvänperä ja Lindforsin (2014) mukaan yrityksiltä 

valmiuksia ymmärtää ja hallita liiketoimintaa kokonaisuutena, toimintaan liittyviä prosesseja 

ja sitä liiketoimintaympäristöä, missä yritys toimii. Toiminnanohjausjärjestelmähanke edustaa 

monimutkaista ja korkean riskin projektia, minkä läpivieminen edellyttää Khamtanet et al. 

(2017) mukaan huolellista suunnittelua etenkin pk-yrityksissä johtuen resurssien niukkuudesta.  

  

1.1 Työn tavoite ja tutkimuskysymykset 

 

Tässä työssä tutkitaan toiminnanohjausjärjestelmän (ERP) vaatimusmäärittelyprosessia, 

määrittelyprosessissa huomioitavia toimintoja sekä rakennetta. Tutkimuksen tavoitteena on 

selvittää vaatimusmäärittelyjen merkitystä onnistuneen ERP-järjestelmäprosessin 

edellytyksenä. Vaatimusmäärittelyä käsitellään loppukäyttäjän näkökulmasta. 

Toiminnanohjausjärjestelmän määrittelyprosessin lisäksi työssä tutkitaan master datan (ydin 

tieto) sisältöä ja hallintaa.  

 

Tutkimuksen päätutkimuskysymykset ovat: 

 

1. Mitkä ovat toiminnanohjausjärjestelmän vaatimusmäärittelyprosessin vaiheet? 

2. Mitkä ovat toiminnanohjausjärjestelmän vaatimusmäärittelyissä huomioitavat 

toiminnot? 

 

Pääkysymysten ohella case yrityksen osalta tutkitaan: 

 

3. Miten organisaatioiden välistä yhteistyötä voidaan hyödyntää 

toiminnanohjausjärjestelmän määrittelyprosessissa? 
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1.2 Työn rakenne ja rajaus  

 

Tutkimuksen ensimmäisessä osassa luodaan kirjojen, tutkimusraporttien sekä tieteellisten 

artikkelien pohjalta yleiskatsaus toiminnanohjausjärjestelmään, tutkimuksessa rajatun PK-

yrityksen määritelmään, toiminnanohjausjärjestelmän ydintietoihin sekä 

vaatimusmäärittelyprosessin vaiheisiin sekä sisältöön. 

Case yrityksen toiminnanohjausjärjestelmän määrittelyprosessiin perehdytään tutkimuksen 

soveltavassa osassa. Kunnalliset jätehuoltoyhtiöt toteuttivat toiminnanohjausjärjestelmän 

määrittelyprojektin yhteistyöprojektina. Soveltavan osuuden sisältö on kerätty 

yhteistyöprojektin tuotoksista koostetuista dokumentaatioista sekä projektin työkaluina 

käytettyjen Podion, Trellon ja Teamsin -tallenteista. 

Tutkimus on rajattu käsittelemään vaatimusmäärittelyprosessia ja sen vaiheita. Varsinainen 

toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto ja kriteerit järjestelmän ja järjestelmän toimittajan 

valinnalle on rajattu tutkimuksen ulkopuolelle.  
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2 TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄ (ERP)  

 

Toiminnanohjausjärjestelmän tavoitteena on tukea yrityksen toimintaa, toiminnan ohjausta 

(Sternad ja Bobek 2013) sekä kaikkia liiketoiminnan osa-alueita strategisten tavoitteiden 

saavuttamiseksi (Srivastava 2010). Yrityksen kilpailukyvyn kannalta oleellisten tavoitteiden ja 

tekijöiden seuraaminen, on yksi järjestelmälle asetetuista vaateista. Yrityksen oman 

menestymisen kannalta tärkeää on järjestelmästä saatavan tiedon hyödyntäminen myös 

kustannusten hallinnassa. (Sternad ja Bobek 2013) 

 

Useimmilla yrityksillä on ollut toiminnanohjausjärjestelmät käytössä jo pitkään. Sternad ja 

Bobek (2013) näkevät, että kilpailu sekä kansainvälistyminen ovat pakottaneet yrityksiä 

pohtimaan uudelleen yrityksen käytössä olevia tietojärjestelmiä, erityisesti 

toiminnanohjausjärjestelmiä, koska tietojärjestelmien ylläpito- ja käyttöoikeuskulut näyttelevät 

merkittävää osaa organisaation kulurakenteessa.  

 

Toiminnanohjausjärjestelmä on koko organisaation kattava integroitu tietojärjestelmä (Iskanius 

ja Klaavu 2009) ja standardi ERP-ohjelmistolla voidaan tuottaa yritykselle toimialan 

parhaimpien käytänteiden hyödyt valmistuskustannusten pienentämiseksi sekä palvelutason 

parantamiseksi (Srivastava 2010). Toiminnanohjausjärjestelmässä yhdistettävistä toiminnoista 

Iskanius ja Klaavu (2009) mainitsevat tuotanto-, osto- ja myyntitoiminnot, varastotoiminnot, 

henkilöstö- ja taloushallinnon sekä laadunvalvonnan. Useimmissa järjestelmissä yhdistettävät 

toiminnot ovat erillisinä moduuleina, joiden yhdistäminen muihin järjestelmiin tapahtuu 

yhteisen tietokannan kautta. Rajan ja Baral (2014) määrittelevät ERP-järjestelmän 

muunneltavaksi tietojärjestelmien kytkökseksi, joka yhdistää organisaation prosessikohtaiset 

tiedot hyödynnettäviksi koko organisaation käyttöön. Pohjonen (2002) määrittelee moduulin 

kokonaisuudeksi, joka koteloi kaikki tiettyyn järjestelmän osakokonaisuuteen liittyvät 

toiminnot sille määritellyn rajapinnan kautta, minkä kautta moduuli kommunikoi ympäristönsä 

kanssa. Modulaarinen rakenne mahdollistaa järjestelmän käyttöönoton asteittain sekä sen, että 

yritys voi ottaa käyttöönsä vain ne toiminnallisuudet, mitkä se toiminnoissaan tarvitsee. 

(Iskanius ja Klaavu 2009) 
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Kuvassa 2 on esitetty yrityksen ERP-järjestelmässä huomioitavat toiminnot. Kehän sisällä ovat 

Iskanius ja Möttösen (2009) määrittelemät organisaation toiminnan kannalta olevat kriittiset 

toiminnot ja kuvan kehällä esitettyjä toimintoja voidaan pitää operatiivisen liiketoiminnan 

kannalta toissijaisina, hallinnon, tukitoimintointoina. 

 

 

 

Kuva 2. Toiminnanohjausjärjestelmän rakenne (Iskanius ja Klaavu 2009, 7) 

 

Kettunen ja Simons (2001) kuvaavat tietojärjestelmän käyttöönoton loppukäyttäjänyrityksen 

näkökulmasta, kuvan 3 mukaisen elinkaarimallin avulla.  

 

 

Kuva 3. Tietojärjestelmän käyttöönottoprosessin elinkaarimalli (Kettunen ja Simons 2001, 24) 
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Strategiasuunnittelu muodostaa ensimmäisen syklin elinkaarimallissa (Kettunen ja Simons 

2001). Strategiasuunnitteluun sisältyvässä tietotekniikkastrategiassa täsmennetään 

organisaation tietotekniikan rooli yrityksen strategiassa sekä asetetaan tavoitteet tietotekniikan 

hyödyntämiselle. Toisen vaiheen toiminnot ovat esisuunnittelua varsinaista käyttöönottoa 

varten, joina Hyötyläinen (2001) mainitsee vaatimusmäärittelyt, neuvottelut ohjelmisto- ja 

integraatioalustatoimittajien kanssa, tarjouspyyntökierrokset sekä lopulta järjestelmän 

valinnan. Toiminnoista keskeisenä on vaatimusmäärittelyt valittavalle järjestelmälle. 

Kolmannessa syklissä tietotekniikan käyttöönotolla tarkoitetaan valitun järjestelmän 

varsinaista käyttöönottoa, parametrointia, mahdollisia tiedon siirtoja olemassa olevasta 

järjestelmästä uuteen järjestelmään sekä järjestelmän tuotantokäyttöön ottamista. 

Elinkaarimallin neljäs vaihe käsittää tietoteknisten valmiuksien ylläpitämisen ja kehittämisen, 

niin liiketoiminnan kuin tietotekniikan näkökulmista.  (Hyötyläinen 2001) 

 

ERP-järjestelmää valittaessa Haddara (2018) korostaa organisaation omaa vastuuta siitä, että 

järjestelmä soveltuu yrityksen toimintoihin ja tarpeisiin. Järjestelmätoimittajan 

toimialatuntemus on merkittävässä asemassa sekä organisaation oma tietämys mitä ollaan 

hankkimassa ja mitä järjestelmältä vaaditaan.  (Haddara 2018) 

Tietojärjestelmäprojektit liittyvät kiinteästi yrityksen strategian mukaisiin kehityshankkeisiin. 

Yrityksen ylin johto laatii strategian, prosessien haltijat toteuttavat sitä henkilökunnan ollessa 

kohteena. Tietojärjestelmäprojektihankkeissa kaikkien edellä mainittujen ryhmien tulisi olla 

mukana, ymmärtää hankkeelle asetetut tavoitteet ja sitoutua päämäärän saavuttamiseen. 

Onnistuneissa projektissa näin on, epäonnistuneissa ei. Tietojärjestelmien kehittäminen 

helpottuu, kun organisaation prosessit tunnistetaan ja kuvataan mahdollisimman hyvin. 

Prosessien omistajien tulee tietää vastuunsa kehittämistyössä. (Myllymäki et al. 2015) 

Tietojärjestelmähankkeista vain noin 25 % saavuttaa hankintapäätöksessä asetetut tavoitteet ja 

pahimmassa tapauksessa Vilpola ja Kourin (2006) mukaan epäonnistunut järjestelmähankinta 

voi johtaa suuriin taloudellisiin vaikeuksiin. Tietojärjestelmähankkeen onnistuminen vaatii 

koko yrityksen ja organisaation sitoutumista ja mukanaoloa hankkeessa. (Forselius 2013) 
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Forselius (2013) määrittelee toimenpiteitä, joiden avulla onnistumisen todennäköisyyttä 

voidaan parantaa: 

o johdon tuki, prosessien selkeä omistajuus ja riittävä ymmärrys ohjelmistoista 

o loppukäyttäjien osallistuminen ja sitouttaminen hankkeeseen 

o vaatimusmäärittelyn selkeys 

o motivoituneet ja sitoutuneet tekijät 

o koko organisaation sitoutuminen hankkeeseen 

o realistiset tavoitteet (Forselius 2013, 19) 

 

Celkee Oy:n, Tietotekniikka liitto ry:n sekä Ohjelmistoyrittäjät ry:n yhteistyössä toteuttama 

Tietojärjestelmien hankinta Suomessa 2013 -tutkimusraportissa, on koostettu yhteen tilaaja- ja 

toimittajaorganisaatioiden vastuuhenkilöiden näkemyksiä tietojärjestelmien hankintaprosessin, 

toimitusprojektien sekä tilaaja-toimittaja -suhteiden nykytilasta ja tulevaisuuden näkymistä. 

Tutkimuksessa tilaajien mielestä hankinnan kunnollinen resurssointi ja valmistelu nousivat 

selväsi tärkeimmäksi tietojärjestelmähankkeiden onnistumiseen vaikuttavaksi tekijäksi (kuva 

4).  

 

 

Kuva 4. Eri tekijöiden vaikutus tietojärjestelmähankkeen onnistumiselle, tilaajanäkökulma 

(Celkee 2013, 5) 
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Toiminnanohjausjärjestelmien tarjoaminen pilvipalveluina mahdollistaa järjestelmien 

taloudellisemman hankinnan PK-yrityksille. Tästä huolimatta yritykset suhtautuvat tietyllä 

varovaisuudella pilvipalveluihin siirtymiseen. Tämä johtuu Alsharari, et al. (2020) mukaan sekä 

tietämättömyydestä että väärinkäsityksistä pilvipalveluiden tietosuoja- ja turvakäytänteistä. 

Yritykset eivät luota palveluntarjoajien varmistus- ja tietosuojakäytänteisiin ja yrityksen 

tietojen turvalliseen käsittelyyn. (Alsharari et al. 2020) 

 

2.1 Ydintiedot toiminnanohjausjärjestelmässä 

 

Väre (2019) määrittelee ydintiedoiksi ne tiedot, mitkä ovat liiketoiminnan ytimessä olevaa 

avain-, ydin ja perustietoa ja mikä on luonteeltaan hitaasi muuttuvaa sekä organisaatiossa 

laajalti käytettyä. Toiminnanohjausjärjestelmään kuuluvat yrityksen kaikki toiminnot voivat 

sisältyä joko suoraan master dataan tai ne voivat Väreen (2019) mukaan olla integroituina 

ydintietoihin rajapintojen kautta muista järjestelmistä. Hyvin integroitu 

toiminnanohjausjärjestelmä mahdollistaa liiketoimintaprosessien tehokkaan käytön, kun 

prosessien ja toimintojen tarvitsema tieto on reaaliaikaisesti kaikkein dataa tarvitsevien 

käytössä, niin yrityksen sisällä kuin yhä useammin myös yritysten välillä. (Iskanius ja Juuso 

2009)   Kuvan 5 kaaviossa esitetään, miten keskuspalvelinta käyttäen voidaan yrityksen eri 

toiminnoissa syntyvää dataa jakaa organisaation muihin prosesseihin reaaliaikaisesti. 

 

  

Kuva 5. ERP-järjestelmän rakenne (Iskanius 2009, 10) 
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Väreen (2019) mukaan organisaatioiden toiminnalla ja olemassaololla on aina joku tarkoitus ja 

organisaation eri toiminnoilla on toimintokohtaisia avaintietoja (Myllymäki et al. 2015). 

Organisaation master datan hallinta tulee sitoa tähän tarkoitukseen. Päätettäväksi tulee se, mitä 

datalla tavoitellaan ja miten sitä halutaan hyödyntää ja mitkä ovat toiminnan tavoitteet. 

Toiminnan tehostaminen sekä kustannussäästöt ovat tärkeimpiä hyötyjä mitä hyvällä master 

datan hallinnalla voidaan saada aikaan. Se helpottaa organisaation muutoksia sekä mahdollistaa 

järjestelmien integrointia. (Väre 2019, 42) 

 

Tyypillisinä toimintokohtaisina avaintietoina omistajuuteen perustuen Myllymäki et al. (2015) 

mainitsevat: 

o taloushallinto: kirjanpidon tilit, seurantakohteet, laskentasäännöt 

o myynti ja markkinointi: asiakastunnukset 

o hankinta: toimittajien tunnukset 

o tuotanto: projektinumerot, tuotekoodit, projektikohteet 

o henkilöstöhallinto (HR): henkilönumerot, tehtäväkoodit (Myllymäki et al. 2015, 24). 

 

Ydintieto käsitteellä on useita määrityksiä. Useimmiten sillä tarkoitetaan dataa, mikä on 

pitkäikäistä ja muuttuu hitaasti, kuten tuotetiedot, organisaation tiedot, yrityksen omien 

työntekijöiden tiedot sekä erilaiset koodistot (Hovi et al. 2009) sekä sellaiset tiedot, joita ilman 

organisaatio ei voi toimia (Väre 2019). Esimerkiksi asiakkaan tietoja voidaan tallentaa pitkän 

ajan kuluessa, niihin voi tulla toisinaan joitain muutostarpeita, mutta ei jatkuvasti. (Hovi et al. 

2009) Master Data -tietoja kutsutaan joskus myös Hovi et al. (2009) mukaan rekisteri -tiedoiksi, 

esimerkkeinä asiakas- ja tuoterekisteri. 

 

Väreen (2019) mukaan master data voidaan jakaa myös eri tasoihin, perustuen kuinka kattavasti 

dataa käytetään. Hyvällä master datan hallinnalla on suuri merkitys datan ylläpitoon ja 

käytettävyyteen. Paras tulos saadaan, kun tiedot tallennetaan vain kertaalleen, ne ovat 

yhteiskäytössä sekä ajantasaisia. (Hovi et al. 2009) Jaettaessa ydin tiedot eri tasoihin, kuva 6, 

huomataan, etteivät kaikki toiminnot tarvitse kaikkia avain tietoja, vaan master datan 

kuorikerros kiinnittää eri toimintojen datan toisiinsa. 
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Kuva 6. Master datan tasot (Väre 2019, 27) 

 

Toiminnanohjausjärjestelmän tärkeimpiä rekisterejä ovat asiakas-, toimittaja- ja tuoterekisterit, 

jotka Hovi et al. (2009) mukaan määritellään master dataksi. Kerralla oikean tiedon kirjaaminen 

rekisteriin vähentää virheitä, nopeuttaa tiedon löytymistä ja vähentää päällekkäisiä toimintoja. 

Rekistereiden avulla minimoidaan virhetilanteita, sillä oikea tieto saadaan haettua suoraan 

rekisteristä. Virheelliset tai puutteelliset tiedot voivat aiheuttaa ongelmia, minkä vuoksi 

riittävien ja oikeiden tietojen kirjaus on tärkeää. (Lehtonen 2004) 

 

Master datatietoja voidaan pitää järjestelmän ydinkäsitteinä. Näitä tietoja voidaan tallettaa 

milloin vain, eivätkä ne edellytä jonkun muun tiedon olemassaoloa.  Esimerkiksi tuotetta ei 

voida laskuttaa, ennen kuin tuotetieto on perustettu, mutta tuotetiedot, mitkä ovat master dataa, 

voidaan tallentaa koska tahansa.  (Hovi et al. 2009) 

 

Tietoon liittyvä ongelma voidaan Virtanen ja Stenvall (2014) mukaan nähdä kolmitasasoisena. 

Tietoa voi puuttua tai sitä voi olla liikaa. Tiedon ajantasaisuudesta voi olla epävarmuutta tai 

tieto koskee pelkästään nykyhetkeä tulevaisuuden tiedon puuttuessa. Tiedon tulee olla 

laadukasta sekä käyttökelpoista, yksilöityyn tarpeeseen soveltuvaa. (Virtanen ja Stenvall 2014) 

Lehtosen (2004) mukaan rekisterit mahdollistavat toistuvien toimenpiteiden automatisoinnin ja 

siten mittakaavaetujen sekä laadukkaan myynti-tilaus-toimitus-laskutusprosessien 

saavuttamisen. Asiakas- ja toimittajarekisterit ovat luonteeltaan hyvin samanlaiset ja edellä 
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mainitun kaltaiset edut saavutetaan myös ajantasaisella ja oikeasisältöisellä toimittaja- ja 

tuoterekisterillä. Lisäämällä rekistereihin käsittelytietoja sekä yhdistämällä eri rekisterien 

tietoja, voidaan toimintoja ohjata tehokkaasti saaden aikaan resurssien säästöä. (Lehtonen 

2004)    

  

Kuvassa 7 esitetään miten asiakas- ja tuoterekistereihin kerätyt tiedot liittyvät tilaus-toimitus-

ketjuun (Lehtonen, 2004) ja kuvassa 6 miten eri toiminnot hyödyntävät prosessissa master 

datan eri tasoja (Väre 2019, 27). 

 

 
Kuva 7. Asiakas- ja tuoterekisteritietojen yhdistäminen tilaus-toimitusprosessiin (Lehtonen 

2004, 133) 

 

 

Tuoterekisteriin voidaan kirjata perustuotetietojen lisäksi tuotteen hinta, määräalennus tai 

tuotteen käsittelyyn liittyvä vaade, kuten särkyvä tai kylmäkäsittelyä vaativa. Yritysten välisen 

ohjauksen automatisoinnissa yhteisestä rekisteristä sopimisen vaikeuden Lehtonen (2004) 

näkee merkittävänä esteenä ja yhteisten tuotekoodien puute asettaa haasteita toimitusketjun 

prosessien automatisoinnille.  

 

2.2 Miten master dataa hallitaan toiminnanohjausjärjestelmässä 

 

Väreen (2019, 37) mukaan master datan hallinta on erilaisia toimintatapoja ja menetelmiä, 

joiden tarkoitus on vain ja ainoastaan varmistaa master datan tarkoituksenmukaisuus 

organisaatiolle. Yleiset datan hallinnan tavoitteet tulee Väreen (2019) mukaan sovittaa 

organisaation liiketoiminnan tavoitteisiin ja tarpeisiin. Datan hallinta lähtee liikkeelle 

tiedostamalla mistä organisaatiossa olevassa datassa on kyse ja minkälaista sen pitää olla. 
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Koska master data syntyy liiketoimintaprosesseista, tulee datan hallinnassa varmistaa 

prosessien tuottaman datan laatu ja datan elinkaari. Data tulee poistaa myös oikea-aikaisesti sen 

tarpeellisuuden päättyessä. (Väre 2019) Master datan hallintaan vaikuttaa organisaatiossa 

käytettävissä oleva teknologia, organisaation toimintakulttuuri sekä liiketoiminnalle asetetut 

tavoitteet. Datan hallinalle tulee luoda yrityksen toiminnallisuuksiin soveltuva hallintamalli. 

Hallintamallilla määritellään ketkä osallistuvat datan hallintaan sekä kuvataan minkälaiset 

vastuut ja velvollisuudet heillä on. Hallintamallin tulee olla koko organisaation tiedossa. (Väre 

2019) 

 

Datan hallinnan päätavoitteina Väre (2019, 37) määrittelee: 

o jokaista yksilöityä kohdetta vastaa organisaatiossa vain yksi oikeat ja riittävät asiat 

sisältävä tietue 

o data luodaan vain yhden kerran 

o data on jatkuvasti käytetty 

o dataa päivitetään ja ylläpidetään vain yhdessä paikassa 

o data päivittyy kaikkiin järjestelmiin ja kaikille käyttäjille (missä tarvitaan) 

o dataa on saatavilla aina ja kaikkialla tarvittaessa   

 

Datan hallinta on 80 % ihmisten ja prosessien hallintaa ja vain 20 % teknologioiden 

kehittämistä. Koska data on olemassa liiketoimintaa varten, liiketoiminta myös omistaa datan, 

ylläpitää ja käyttää sitä sekä kantaa vastuun datan kunnossapidosta ja kehittämisestä. (Hovi et 

al. 2009) 

 

Master datan hallinnan prosesseilla tarkoitetaan prosesseja (Hovi et al. 2005), joissa luodaan 

uutta, muokataan tai ylläpidetään olemassa olevaa master dataa sekä prosesseja, joissa 

poistetaan tai arkistoidaan vanhentunutta master dataan. On huomioitava, etteivät master datan 

hallinnan prosessit ole omia, erillisiä prosesseja, vaan osina olemassa oleviin 

liiketoimintaprosesseihin. (Hovi et al. 2005) Hallinnan perusprosessien lisäksi tulee Väreen 

(2019) mukaan huomioida toiminnot, joissa eri järjestelmien välillä siirretään tai yhdistetään 

master dataa muuhun dataan raportointia tai analysointia varten. 
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Mikäli organisaatiossa ei ole useita eri järjestelmiä eri toiminnallisuuksia varten, on datan 

siirtäminen, jakaminen ja ylläpitäminen yksinkertaista. Mitä useampia erilaisia järjestelmiä ja 

toiminnallisuuksia organisaatiosta löytyy, sitä haastavampaa on jakaminen. (Väre 2019) 

Master data luodaan ja ylläpidetään liiketoiminnan prosesseissa. Kuvan 8 prosessikaaviossa on 

yhdistetty organisaation toimintaprosesseista kaikki ne toiminnot, jotka liittyvät dataan ja 

muodostettu niistä yksi kokonaiskaavio. (Väre 2019) Kaavioon on lisätty datan lisäksi prosessin 

toiminnot sekä datan ylläpitoon ja sen hyödyntämiseen muissa prosesseissa liittyvät tiedot. 

Toiminnot on esitetty värikoodein. 

 

 

Kuva 8. Datan hallinnan prosessikaavio, (mukaeltu Väre 2019, 92) 

 

Hyvin laaditussa, organisaation toimintoihin perustuvassa prosessissa tieto ja toiminnot 

virtaavat suunnitellusti vaiheesta toiseen ja vain poikkeamat keskeyttävät prosessin pakottaen 

paluun johonkin aikaisempaan toimintoon (Väre 2019).   
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3 TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN VAATIMUSTEN 

MÄÄRITTELY 

 

Vaatimusten määrittely on prosessi vaatimusten määrittelemiseksi ja dokumentoimiseksi 

(JUHTA 2018) sekä yksi tarjouspyynnön tärkeimmistä osista (Vilpola ja Kouri 2006, 46). 

Pohjonen (2002) määrittelee vaatimusmäärittelyksi dokumentin, johon on koottu kehitettävän 

järjestelmän eri sidosryhmien järjestelmälle asettamat vaatimukset. Vaatimusten määrittelyn 

tavoitteena on selvittää ohjelmistolle asetettavat vaatimukset sellaisella tarkkuudella, että 

niiden perusteella voidaan kommunikoida eri osapuolille, millainen ohjelmiston halutaan 

olevan (JUHTA 2018) sekä hankinnan osapuolten yhteinen ymmärrys tietojärjestelmän 

sisällöstä ja laadusta (Forselius 2013, 29). Vaatimusmäärittelyssä on tärkeää Karvonen ja 

Tommilan (2001) mukaan tunnistaa, koota, ryhmitellä, karsia sekä asettaa organisaation tarpeet 

tärkeysjärjestykseen. Kettunen ja Simonsin (2001) mukaan vaatimusmäärittelyyn on koostettu 

ne toiminnot, mitkä järjestelmältä vaaditaan – ei sitä, miten vaaditut toiminnot saavutetaan. 

Srivastavan (2010) mukaan ERP-järjestelmä voidaan jaotella seitsemään moduuliin, mitkä ovat 

valmistus, rahoitus, myynti ja jakelu, kunnossapito, varastohallinta, henkilöstöhallinto sekä 

laadun valvonta. 

 

Toiminnanohjausjärjestelmät kehittyvät koko ajan. Sähköinen tiedonsiirto, yritysten laaja-

alainen yhteistyö sekä jatkuvasti muuttuvat toimintaympäristöt monimutkaistavat 

toiminnanohjausjärjestelmien käyttöönottoa (Kalliokoski et al. 2001), jolloin 

vaatimusmäärittelyn merkitys korostuu (Kettunen ja Simons 2001). Koska vaatimusmäärittely 

luo pohjan koko tietojärjestelmähankkeille, on määrittelyprosessin läpivienti hankkeen 

onnistumisen kannalta merkittävä (Karvonen ja Tommila 2001) ja lisäksi taustaksi tarvitaan 

usein nykytilan selvitystä sekä tavoitetilan kuvaamista (Tietotekniikan liitto ry, 2005). Pk-

yrityksissä resurssien rajallisuus aiheuttaa haasteita järjestelmähankkeiden ja 

määrittelyprosessien läpivienneille (Karvonen ja Tommila) ja järjestelmävaatimusten 

määrittelyä pidetäänkin hankinnan valmisteluvaiheen suuritöisimpänä tehtävänä (Forselius 

2013). Lisäksi ymmärrys loppukäyttäjien ja tietojärjestelmäasiantuntijoiden välillä koetaan 

haasteelliseksi (Karvonen ja Tommila 2001). 

 



 

20 

 

Tietojärjestelmän vaatimusmäärittelyksi Karvonen ja Tommilan (2001) mukaan kutsutaan 

vaihetta, jossa organisaation, kehitettävänä olevalle järjestelmälle, asettamat tavoitteet, tarpeet 

ja odotukset tunnistetaan sekä yrityksen tarpeet kootaan, ryhmitellään, karsitaan ja asetetaan 

tärkeysjärjestykseen. Vaatimusmäärittelyt kannattaa tehdä perusteellisesti ja riittävän 

kattavasti, koska määrittelyn taso heijastuu hankkeen lopputuloksen laatuun. Huolelliset 

vaatimusmäärittelyt nopeuttavat hankkeen etenemistä sekä vähentävät myöhäisemmissä 

vaiheissa tarvittavia muutoksia (Tietotekniikan liitto 2005, 24). 

 

Organisaation kannalta kriittiset toiminnot ja vaatimukset tulee huomioida 

vaatimusmäärittelyissä. Nämä toiminnot liittyvät Iskanius ja Möttösen (2009) mukaan 

kiinteästi yrityksen operatiivisiin toimintoihin. Sen sijaan liiketoiminnan kannalta toissijaisiin 

ja hallinnollisiin toimintoihin ei tulisi panostaa prosessissa liikaa. Hallinnollisina toimintoina 

mainittakoon esimerkiksi kirjanpito ja HR-toiminnot, kuten palkanlaskenta. (Iskanius & 

Möttönen 2009) Vaatimuksia voidaan luokitella Kettunen ja Simonsin (2001) mukaan usealla 

tavalla, esimerkiksi ehdottomat ja toivottavat. Vaatimukset perustuvat organisaation 

tavoitteisiin sekä eri käyttäjäryhmien tarpeisiin.  Usein joudutaan tekemään kompromisseja 

haluttujen toimintojen ja toiminnallisuuksien suhteen. (Karvonen ja Tommila 2001) 

 

Toinen luokittelu voidaan Kettunen ja Simonsin (2001) mukaan tehdä organisaation 

prosesseihin perustuen eli luokitella vaatimukset toiminnallisiin ja ei toiminnallisiin vaateisiin. 

Toiminnalliset vaatimukset kuvaavat, millaisia toimintoja ja palveluita järjestelmältä halutaan 

(Kettunen ja Simons 2001) sekä miten järjestelmä toimii ulkoapäin tarkasteltuna (Pohjonen 

2002). Ei-toiminnalliset vaatimukset määrittelevät Pohjosen (2002) mukaan minkälaisten 

reunaehtojen täyttyessä järjestelmän toiminnalliset kriteerit toteutuvat. Yrityksen 

suorituskykyyn liittyvät vaateet ovat esimerkki ei toiminnallisista vaateista (Kettunen ja Simons 

2001).   

 

Iskanius ja Juuso (2009) mukaan yrityksen on tärkeää ymmärtää mihin tarpeeseen järjestelmä 

hankitaan sekä mitä hyötyä toiminnanohjausjärjestelmällä tavoitellaan. Yrityksen 

tulevaisuuden toiminnallisten muutosten vaikutus ja liittäminen järjestelmään tulee huomioida 

ja varmistaa laajennus- ja rajapintamahdollisuuksilla. Tietoteknisillä apuvälineillä on tänä 

päivänä huomattava painoarvo toiminnanohjauksessa. Yrityksen tulee 
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toiminnanohjausjärjestelmän määrittelyprosessissa perehtyä myös siihen, miten se parhaiten 

pystyy hyödyntämään uutta tietotekniikka. (Karjalainen et al. 2001) 

 

3.1 ERP-järjestelmän määrittelyprosessin vaiheet 

 

Vaatimusmäärittelyn laajuuteen ja syvyyteen vaikuttaa JUHTA 2018 -projektin selonteon 

mukaan, onko kyseessä räätälöidyn järjestelmän, sovellusvuokrauksen (ASP) vai 

valmisohjelmiston vaatimusmäärittely. Vaatimusmäärittelyprosesseista on erilaisia kuvauksia 

ja kartoitusmalleja, joista tässä tutkielmassa esitellään prosessikaavioin kaksi. Ensimmäinen 

pohjautuu Hovi et al. (2005) määritelmiin (kuva 9) ja toinen tietohallinnon JUHTA (2018) JHS 

173 -vaatimusmäärittelysuositukseen (kuva 10). Vaatimusmäärittelyjen tarkoituksena on 

kartoittaa ja dokumentoida organisaation tarpeet ja toiveet toiminnanohjausjärjestelmästä. 

Käytettäessä ulkopuolista asiantuntijatahoa määrittelyprosessi Hovi et al. (2005) tähdentävät 

tärkeyttä siitä, että kaikki osapuolet tietävät roolinsa ja vastuunsa projektista. Kaikki 

määrittelyvaiheet tulee dokumentoida ja sopia miten projektin edetessä esille tulevat muutokset 

tai tarpeet huomioidaan. (Hovi et al. 2005) 

 

Vaatimusmäärittelyprosessi voidaan Hovi et al. (2005) mukaisesti ryhmitellä viiteen eri 

vaiheeseen (kuva 9), jossa jokaisessa vaiheessa määritellään toiveita ja tarpeita toteutettavasta 

järjestelmästä.  

 

Kuva 9. Määrittelyvaiheet (Hovi et al. 2005, 29)  

 

Hovi et al. (2005) ryhmittelemien työvaiheiden sisältö: 

 

Johdanto vaiheessa kartoitetaan mihin toimintoihin ja kenen käyttöön ohjelmisto tulee sekä 

mitä ohjelmistolta odotetaan. Määrittelyprosessissa käytettävät termit, dokumentit joihin 

vaatimusmäärittelyissä viitataan, tekniset rajoitteet sekä toteutustyökalut listataan. Näin 

varmistetaan, että kaikki projektin osapuolet ymmärtävät mitä mikin projektin vaihe tarkoittaa 

ja mistä siinä on kyse. 
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Toiminnot -vaihe käsittää järjestelmältä vaadittavien toimintojen kuvaukset yleisellä tasolla ja 

vaatimusten ryhmittelyn tärkeysjärjestykseen sekä pakollisiin ja toivottaviin. 

Toiminnanohjausjärjestelmällä hallittavat tiedot kuvataan yleisellä tasolla tiedot -vaiheessa tai 

tämä osio voidaan yhdistää toiminnot -vaiheeseen. 

 

Liittymät muihin käytössä oleviin järjestelmiin, käyttäjät, käyttöympäristöt ja -liittymät sekä 

oheislaitteet ja olemassa olevat tietoliikenneyhteydet kartoitetaan 

 

Muut ominaisuudet on vaihe, jossa kuvataan järjestelmältä vaadittavat ei-toiminnalliset 

ominaisuudet. Näitä ovat laitteiden ja ohjelmistojen käytettävyys ja suorituskyky, palautuminen 

virhetilanteista, tietoturva, ylläpito sekä siirrettävyys. 

 

Hovi et al. (2005) mukaan vaatimusten määrittelyn suoritustapaan vaikuttaa 

toiminnanohjausjärjestelmän toteutustapa. Kolme yleisintä järjestelmän toteutustapaa ovat: 

räätälöidyt järjestelmät, esikonfiguroidut ja parametroitavat järjestelmät sekä täysin 

standardit järjestelmät. Räätälöidyt järjestelmät kehitetään yksilöidysti vastaamaan 

organisaation tarpeita. Hyvänä puolena räätälöidyssä järjestelmässä on yrityksen mahdollisuus 

saada juuri sellainen järjestelmä mikä vastaa kaikilta osilta organisaation vaateita. (Karvonen 

ja Tommila). Haittoina voidaan Hovi et al. (2005) mukaan nähdä suuri resurssien tarve niin 

järjestelmän kehittämisessä kuin ylläpidossa sekä hankkeen vaatimusmäärittelyn 

haasteellisuus. Riskit järjestelmähankkeen viivästymiselle sekä epäonnistumiselle ovat myös 

suuret (Hovi et al 2005). 

 

Esikonfiguroidussa järjestelmässä, minkä Karvonen ja Tommila (2001) luokittelevat 

yleisimmäksi menettelytavaksi, standardituotteesta luodaan asiakassovellus konfiguroimalla 

(Hovi et al. 2005). Konfiguroinnin Hovi et al. (2005) määrittelevät toimitettavien moduulien 

valinnaksi sekä sovellusten muokkaamiseksi asiakkaan tarpeisiin parametroinnin avulla. 

Parametreilla käyttöliittymää muokataan soveltuvaksi organisaation toimintatapoihin sekä 

asetetaan tarvittavat laskenta- ja raportointimääritelmät.  Täysin standardituotteet edustavat 

räätälöityihin järjestelmiin verrattuna toista ääripäätä. Standardituote toimitetaan täysin 

samanlaisena kaikille järjestelmän hankkiville. Se sopii tukemaan määrättyjen, suhteellisen 

tarkasti rajattujen toimintojen tarpeita. (Hovi et al. 2005) 
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Forseliuksen (2013) mukaan kaikissa vaihtoehdoissa tavoitteiden ja tarpeiden kartoitus ja 

keskeisten sekä ehdottomien vaatimusten määrittely tulee tehdä, sekä organisaation toiminnan 

ja sen ohjauksen kokonaisprosesseja tulee tarkastella kaikkien toimintojen ja käyttäjien 

näkökulmista. (JUHTA 2018) Valmiiden toiminnanohjausjärjestelmätuotteiden 

soveltuvuusanalyysillä voidaan kartoittaa miten tarjolla olevat tuotteet ja palvelut vastaavat 

yrityksen tarpeita (JUHTA 2018).  

 

Tietojärjestelmähankkeesta päätettäessä hankintaa suorittavalla yrityksellä tulee olla selkeä 

käsitys siitä, mitkä ovat ne tarpeet mihin ja miksi järjestelmä hankitaan. JHS 173 -raportissa 

vaatimusten määrittelyprosessi on jaettu kuvan 10 mukaisesti kolmeen vaiheeseen: 

 I valmistautumis-, II tuottamis- ja III hyväksymisvaihe. Ennen määrittelyä suoritettavista 

kehittämiskohteiden tunnistamis- sekä esiselvitysvaiheista (lähtötilannekartoitus) saadaan 

tärkeää tietoa organisaatiossa olevien järjestelmien ja toimintojen nykytilasta sekä tietoa 

ongelmista, joihin toiminnanohjausjärjestelmällä haetaan ratkaisua. (Tietotekniikan liitto ry 

2005) 

 

  

Kuva 10. Vaatimusten määrittelyn vaiheet (JUHTA 2018)  
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JUHTA (2018) vaatimusmäärittelysuosituksen mukaisissa määrittelyprosesseissa tehtävät 

määrittelyt:  

 

 I Valmistautuminen vaatimusten määrittelyyn 

 

Vaatimusten määrittelyyn valmistautumisessa täsmennetään ensin tavoitteita minkä jälkeen 

suunnitellaan keinoja määrittelyvaiheiden toteutukselle. Ennen varsinaisen määrittelyprosessin 

aloittamista on hyvä käydä läpi lähtötilannekartoituksessa tehdyt dokumentit sekä muut 

hankkeeseen liittyvät asiakirjat päivitystarpeiden tunnistamiseksi. Hankkeeseen liittyviä 

asiakirjoja ovat esimerkiksi strategiset vaatimukset, nyky- ja tavoitetilan prosessikuvaukset, 

tavoiteratkaisun määritelmät sekä organisaation ja sidosryhmien kuvaukset. Kuvauksien lisäksi 

tulee kartoittaa järjestelmälle tai sen toiminnallisuuksille mahdolliset lainsäädännön asettamat 

vaatimukset. (JUHTA 2018) 

 

II Vaatimusten määrittelyn tuottaminen 

 

Koska vaatimusmäärittelyn tärkeimpänä tuloksena on osapuolten yhteinen ymmärrys 

hankittavan järjestelmän tulevista toiminnallisuuksista, vaatii määrittelyjen tuottaminen 

kompromisseja ja valintoja järjestelmään sisällytettävistä toiminnallisuuksista ja käyttäjien 

tarpeiden huomioimisesta. JHS 173 -suosituksessa pidettiin tärkeänä sekä järjestelmän nykyisiä  

käyttäjiä, että eri alueiden erityisasiantuntijoiden sitouttamista projektiin. Järjestelmän käyttäjät 

ovat toiminnan parhaita asiantuntijoita. Toiminnallisuusvaatimukset kuvataan 

toimintaprosesseina käyttäjänäkökulma huomioiden. Keskeiset toimintoihin liittyvät 

käsittelysäännöt tulee myös kuvata. Käsittelysääntöjä ovat esimerkiksi erilaiset sähköiseen 

asiointiin kuten maksamiseen tai allekirjoittamiseen liittyvät tilanteet. Käyttäjät määritellään 

käyttöoikeuksien ja työnkuvien mukaisesti. Tietosisältö kuvataan niiltä osin, kuin sitä on 

määritelty ja hankinnan kohteena olevan järjestelmän liittymät sekä yhteydet muihin, jo 

olemassa oleviin järjestelmiin, esitetään kaavioina. Liittymien toiminnallisuudet, määrät, 

tietosisältö sekä yhteydet muihin järjestelmiin pyritään kuvaamaan olennaisilta osilta. 

Tarpeiden täsmentäminen ja analysointi vaiheessa, rajataan vaatimusmäärittelyn kohdealue ja 

päätetään mihin sovelluksiin tai prosessialueisiin tietojärjestelmän hankinta ja sen myötä 

vaatimusmäärittely kohdistetaan.  
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Vaatimusten priorisointi on keskeinen tapa hallita järjestelmän hankintaan tarjolla olevaa aikaa, 

rahaa sekä ominaisuuksia. Tärkeysjärjestysluokittelussa tulee ymmärtää, liittyykö ominaisuus 

käytettävyysparannukseen vai onko se toiminnalle välttämätön ominaisuus. Kaikki vaatimukset 

eivät ole pakollisia ja kompromisseja joudutaan prosessin aikana tekemään, sillä kaikilla 

vaatimuksilla on myös hintansa. Priorisoinnin tulee perustua liiketoiminnan kannalta tärkeisiin 

ominaisuuksiin ja vaateisiin, joita järjestelmällä halutaan parantaa ja kehittää. (JUHTA 2018) 

 

III Vaatimusten määrittelyjen hyväksyminen 

 

Vaatimusten hyväksymisvaiheessa varmistetaan vaatimusmäärittelyjen oikeellisuus, laatu sekä 

tarkkuus. Tehtyjen vaatimusmäärittelyjen tulee vastata organisaation näkemyksiä ja tarpeita 

sekä kaikkien vaatimuskatselmukseen osallistuvien tulee ymmärtää vaatimuksien sisältö ja 

merkitys järjestelmähankkeessa. Vaatimusten katselmointivaiheessa organisaation 

ammattitaito virheellisten tai puutteellisen vaatimusmäärittelyjen havaitsemiseksi ja 

korjaamiseksi on tärkeää. Katselmukseen tulisi saada mahdollisimman laaja osanotto 

organisaatiosta sekä mahdollisesti sidosryhmistä. Katselmuksessa dokumentoidaan 

mahdollisista korjauksista ja tarkennuksista sekä siitä, miten määrittelyprojektissa edetään.  

Projektin omistaja tekee päätökset vaatimusmäärittelyjen tuotosten lopullisesta käsittelystä 

saamiensa valtuuksien puitteissa. Projektin omistaja voi myös palauttaa määrittelyt takaisin 

laatimisprosessiin viimeisteltäväksi, täydennettäväksi tai korjattavaksi esille tulleiden 

puutteiden tai epäkohtien korjaamista varten. Vaatimusmäärittelystä lopputuloksena saatua 

vaatimusmäärittelyä voidaan käyttää toiminnanohjausjärjestelmän hankinnassa 

tarjouspyyntöjen pohjana. (JUHTA 2018) 

 

3.2 Toiminnanohjausjärjestelmän määrittelyssä huomioitavat toiminnot 

 

Vaatimusmäärittelyjen läpivieminen organisaatiossa on aikaa ja resursseja vaativa prosessi. 

Vaikka määrittelyssä tulee huomioida kaikki yrityksen liiketoiminnan kannalta merkittävät 

toiminnot, Vilpola ja Kourin (2006) mukaan valittavaksi jää millaisella painoarvolla 

huomioidaan organisaation sellaiset prosessit, joille on ominaista hyvin standardin mukaiset 

toiminnot (kuva 11), kuten esimerkiksi kirjanpito ja palkanlaskenta ja joille on tarjolla runsaasti 

valmisohjelmistoja (Iskanius ja Möttönen 2009). 
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Toiminnanohjausjärjestelmän käyttäjien tarpeita pohdittaessa, päätetään automatisoitavat 

toiminnot sekä toiminnot, jotka jätetään järjestelmän käyttäjien tehtäviksi. Järjestelmän tulee 

palvella yritystä useiden vuosien ajan, joten vaatimusmäärittelyjä tehtäessä tulee tulevaisuuden 

tarpeisiin kiinnittää myös huomioita. (Vilpola ja Kouri 2006) Järjestelmävaatimuksien 

määrittelyssä käyttäjien, päätöksentekijöiden sekä järjestelmän kehittäjien tulee sopia yhdessä 

siitä, miten järjestelmän tulee toimia, mitä järjestelmältä odotetaan sekä mitkä toiminnot siihen 

liittyvät (Tietotekniikan liitto 2005, 24). 

 

 

Kuva 11. Vaatimusmäärittelyssä huomioitavat prosessit 

 

Toiminnanohjausjärjestelmän avulla pyritään Vilpola ja Kourin (2006) mukaan 

mahdollisimman tehokkaaseen resurssien hyödyntämiseen, joten kysyntä- ja rahavirrat sekä 

tuotanto- ja toimitusketjut tulee Lehtosen (2004) mukaan kuvata toiminnanohjausjärjestelmässä 

sekä Iskanius ja Möttösen (2009) mukaan nämä yrityksen kannalta kriittiset toiminnot tulee 

huomioida vaatimusmäärittelyissä. Rahavirtaan kuuluvia toimintoja ovat organisaation 

myyntisaamisten ja ostovelkojen hallintaan ja kirjaamiseen liittyvät toiminnot sekä 

palkanlaskenta (Lehtonen 2004). Toimitus- ja tuotantoketjuun liittyvinä toimintoina Lehtonen 

(2004) määrittelee myynnin, materiaalihallinnan, tuotannonohjauksen sekä hankintatoimen.  
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4 CASE - JULKINEN JÄTEHUOLTO 

 

Kunnallinen jätehuollon vastuu koostuu jätehuoltopalveluiden järjestämisestä, 

viranomaistoiminnasta sekä -valvonnasta. Jäteviranomaisena, kunta päättää jätehuollon 

operatiivisesta toiminnasta ja on velvollinen järjestämään jätehuollon palvelut. Kunnan 

ympäristöviranomaisen tehtävänä on valvoa lain noudattamista yhdessä ELY-keskuksen kanssa 

(Jätelaki 646/2011). Jätelain mukaan, kunta voi päätöksellään siirtää jätelaissa säädetyn jätteen 

vastaanoton, kuljetuksen ja käsittelyn sekä jätemaksujen laskutuksen ja jäteneuvonnan ja edellä 

mainittuihin toimintoihin liittyvät hallinnolliset tehtävät, joihin ei sisälly julkista vallan käyttöä, 

toimintoja varten perustetulle yhtiölle, jonka kunta yhdessä muiden kuntien kanssa omistaa. 

Kunta vastaa siitä, että siirretyt jätehuollon palvelutehtävät tulevat hoidetuiksi jätelain ja sen 

nojalla annettujen säännösten mukaisesti. 

Valmisteilla oleva uusi jätelaki, uusi valtakunnallinen jätehuoltosuunnitelma (VALTSU) sekä 

EU:n jätedirektiivi ja kiertotalouspaketti asettavat jätehuollolle tarkennettuja tavoitteita ja 

velvollisuuksia jätteiden hyödyntämisessä sekä raportoinnissa. Jatkuvasti muuttuva 

toimintaympäristö asettaa vaateita niin toiminnanohjausjärjestelmän käytettävyydelle kuin sen 

ylläpidolle ja alustaratkaisuille.    

 

Suomessa toimii tilastokeskuksen mukaan tällä hetkellä 31 kuntien omistamaa jätelaitosta, 

jotka toteuttavat 5,3 miljoonan suomalaisen jätehuollon. Uusi jätelaki tuli voimaan 1.1.2019 

alkaen. Uuden lain mukaan kunnan vastuu yhdyskuntajätehuollon järjestämisestä rajattiin 

asumisessa syntyvään jätteeseen ja kunnan hallinto- ja palvelutoiminnassa syntyvään 

yhdyskuntajätteeseen, minkä kokonaismäärä vuonna 2018 oli noin kolme miljoonaa tonnia 

(Pirtonen 2020). Kunnan on edelleen järjestettävä asumisessa syntyvän vaarallisen jätteen 

vastaanotto ja käsittely. Maa- ja metsätaloudessa syntyvän vaarallisen jätteen vastaanotto ja 

käsittely kuuluu myös kunnan vastuulle (Reina 2019). 

 

Yhdyskuntajätehuollon järjestämisvastuu jakautuu jätelain mukaan kuntien, tuottajayhteisöjen 

ja jätteentuottajien kesken. Suomen Kiertovoima ry:n mukaan kuntien vastuulla olevan 

kotitalousjätteen osuus kaikesta yhdyskuntajätteestä on 46 % (kuva 12). Kuntien vastuulla on 

huolehtia myös sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluissa sekä kunnan omassa toiminnassa 

syntyvästä yhdyskuntajätteestä (10 %). Tuottajien vastuulla on 25% yhdyskuntajätteestä ja 
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elinkeinoelämän jätteentuottajien vastuulle loppuosa eli 19 %. yhdyskuntajätteestä (KIVO ry 

2017) 

 

 

 

Kuva 12. Yhdyskuntajätehuollon järjestämisvastuut (KIVO 2017) 

 

4.1 ERP-järjestelmän määrittelyprojektin taustaa kunnallisessa jätelaitoksessa 

 

Yksi organisaatioiden suurimmista haasteista on strategian ja ydintoimintojen linkittäminen 

toisiinsa. Toimintaympäristöt muuttuvat ja toimintaympäristön vaatimusten ennakointia varten 

yritykset tarvitsevat oikea-aikaista tietoa niin yrityksen sisältä kuin organisaation ulkopuolisista 

lähteistä. Kehitysprojektin tarkoitus on kehittää jotain, joka pääsääntöisesti parantaa – tai 

ainakin muuttaa – liiketoimintaa joko suoraan tai epäsuorasti (Myllymäki et al. 2015, 63). 

 

Ideaa yhteisestä toiminnanohjausjärjestelmän määrittelyprosessista ideoitiin jätelaitoksissa 

vuoden verran, ennen kuin päätös yhteisprojektista tehtiin. Yhteistyössä KIVO RY:n (Suomen 

Kiertovoima) kanssa projektin toteutus aloitettiin syksyllä 2019. Ennen varsinaisen 

määrittelyprojektin aloitusta tehtiin kattava ja selkeä nykytila-analyysi jätelaitosten käytössä 

olevien tietojärjestelmien nykytilanteesta. 
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Nykytila-analyysiin tiedot kerättiin yhtiökohtaisesti kyselyillä ja haastatteluilla. Analyysissa 

todettiin, että valtaosalla yhtiöistä oli käytössä saman toimittajan ERP-järjestelmä. 

Järjestelmään oli tehty vuosien saatossa useita päivityksiä sekä integraatioita. Nykypäivän 

haasteisiin vastatakseen järjestelmän käytettävyys oli haasteellista. Analyysin pojalta päätettiin 

jatkaa työtä toiminnanohjausjärjestelmän vaatimusmäärittelyllä. Määrittelyprojektissa oli 

mukana 30 KIVOn jäsenlaitosta. 

 

Yhteisymmärrys ja päätös siitä, että määrittelyprojekti tehdään yhdessä, perustuu siihen 

näkemykseen, että jätelaitoksilla on itsellään paras tuntemus niin oman yrityksensä kuin 

toimialan liiketoiminnan erityispiirteistä, jätevirtojen dokumentointi- ja seurantavaatimuksista 

sekä jätealan liiketoimintakulttuurista. Virtanen ja Stenvall (2014, 47) toteavat julkisten 

organisaatioiden toimintaympäristöjen olevan ainutlaatuisia ja oman organisaation 

toimintaympäristöjen ja kehityspiirteiden tunnistamisen olevan tärkeää. Ulkopuolisen 

kumppanin (konsulttiyritys) mukaan ottamisella toivottiin saatavan lisänäkemystä ja laajempaa 

katsantokantaa toiminnanohjausjärjestelmien nykytila-arviointiin sekä koordinointiapua 

projektin kulkuun. Riittävien resurssien varaaminen projektiin koettiin tärkeäksi. Aktiivinen 

vuorovaikutus ympäristöalan päättäjiin ja muihin sidosryhmiin varmisti tietämyksen tulevista 

lakimuutoksista sekä muista alan toimintaan liittyvistä vaateista, mitkä tulisi huomioida 

toiminnanohjausjärjestelmän rakenteessa sekä käyttöliittymissä.  

 

Kaikki KIVOn jäsenlaitokset toteuttavat jätelain mukaista palvelutehtävää. ERP-järjestelmässä 

huomioitavista eroavuuksista mainittakoon erot toimialueelle tuotettavien palveluiden 

laajuudessa, järjestelmän käyttäjämäärissä, laskutusmäärissä sekä asiakaspalvelukontakteissa, 

taulukko 1. 

 

Taulukko 1. Jätelaitosten kokoluokkatietoja (KIVO 2020) 
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Jätelaitosten alueilla on käytössä myös erilaiset kuljetusjärjestelmät: 10 jätelaitoksen alueella 

on täysin kunnan järjestämä kuljetus, 8 alueella kiinteistön haltijan järjestämä ja 12 laitoksen 

alueella on käytössä molempia kuljetusjärjestelmiä. Kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa 

jätelaitos kilpailuttaa alueen jätteenkuljetukset urakka-alueina, vastaa kuljetusten hallinnasta ja 

laskuttaa palvelutapahtumat itse. Kiinteistön haltijan järjestämässä järjestelmässä, kiinteistön 

haltija tekee itse sopimuksen jätehuoltourakoitsijan kanssa kiinteistön jätehuollon 

järjestämisestä. Jätehuoltourakoitsija laskuttaa palvelutapahtuman kiinteistön haltijalta ja 

ilmoittaa jätteenkuljetustapahtumat jätehuoltoviranomaiselle. Kuljetusjärjestelmien 

eroavaisuudet tulee huomioida palveluiden tuottamisen ja raportoinnin järjestelmissä, oikean 

laskutus- ja urakoitsijatiedon tuottamiseksi. Kettunen ja Simons (2001) toteavat, että 

järjestelmähankkeessa tulee huomioida liiketoiminnan tarpeet, vallitseva toimintaympäristö 

sekä toimintaympäristön tulevat muutokset, käyttäjien valmiudet ja vaatimukset. Lisäksi koko 

käyttäjäorganisaation toiminnan kehittäminen on tärkeä osa hanketta.    

 

4.2 Toiminnanohjausjärjestelmän määrittelyprosessi case yrityksessä 

 

Tilaaja asetti projektille aikataulun sekä tavoitteet. Vaatimusmäärittelyprojektin päämääräksi 

asetettiin jätelaitoksille soveltuvan järjestelmäkokonaisuuden tai moduulirakenteen 

löytäminen, josta jokainen organisaatio voi valita omalle yhtiölleen soveltuvan kokonaisuuden. 

 

Määrittelyn tarkoituksena oli 

o määritellä jätelaitoksen toiminnanohjausjärjestelmän toiminnot ja arkkitehtuuri 

huomioiden liiketoiminnan tavoitteet ja sidosryhmien vaatimukset 

järjestelmähankinnan toteuttamisen pohjaksi 

o lisätä osallistuvien jätelaitosten osaamista ja kyvykkyyttä 

 

Määrittelyprojektille asetetut tavoitteet 

o määrittelyprojektin aikana dokumentaatio hyväksytään 

o saavutetaan yhteisymmärrys mahdollisen yhteisesti hankittavan tai kehitettävän 

toiminnanohjausjärjestelmän vaateille 

o määrittelyprojektin aikana tuotettua dokumentaatiota voidaan käyttää hankinnan 

materiaalina 
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Määrittelyvaiheen alussa todettiin, että hankkeen edetessä joudutaan tekemään kompromisseja 

mitä tulevalta järjestelmältä vaaditaan ja tarpeita tullaan asettamaan tärkeysjärjestykseen niin 

teknisten kuin taloudellisten tekijöiden perusteella. Määrittelyvaiheeseen kutsuttiin kaikista 

organisaatioista kunkin vastuualueen edustajia. Lähtökohtana oli kartoittaa sekä liiketoiminnan 

että käyttäjien tarpeet mahdollisimman kattavasti. 

 

Aloituspalaverissa tehtiin yhteenveto ERP-järjestelmän käyttäjien toiveista ja vaateista uudelta 

toiminnanohjausjärjestelmältä.  Tärkeimmiksi määreiksi nousivat kuvassa 13 esitetyt: 

lakisääteisyys edellä, käyttäjäystävällisyys, muokattavuus, moduulirakenne, master data sekä 

kumppanuustahot. Kerättävälle ja eri järjestelmistä muodostuvalle datalle luodaan 

syntyvaiheessa sellainen koodisto, mikä täyttää lakisääteisesti asetettujen raportointi- ja 

seurantavelvoitteiden vaateet. Käyttäjäystävällisyyttä haetaan laitteisiin, paikkaan ja aikaan 

sitoutumattomalla käytettävyydellä. Etätyöskentely ja pilvipalvelujen tarjoamat vaihtoehdot 

tulee huomioida. Toimintatavat ja jatkuvasti muuttuvat lainsäädännön vaateet tulee olla helposti 

huomioitavissa uudessa järjestelmässä. Moduulirakenteella varmistetaan organisaation muiden 

tietojärjestelmien integrointi toiminnanohjausjärjestelmään. Master data oli asetettu tärkeäksi 

määreeksi järjestelmän käytettävyydelle. Ydintiedoissa tulee olla kaikki ne organisaation 

toiminnoille yhteiset tiedot, joita toiminnot tarvitsevat ja niiden tulee olla reaaliaikaisesti 

kaikkien käytettävissä. Sidosryhmien ja yhteistyötahojen huomioiminen käyttöoikeuksissa 

tulee huomioida. Pyrkimyksenä on saada vaatimusmäärittelyn tuloksena järjestelmän 

perusrunko kaikkia jätelaitoksia palvelevaksi.  

 

 

 

Kuva 13. ERP järjestelmässä huomioitavia asioita 
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Projektikäytännöt ja työpajat 

 

Projektille luotiin kuvan 14 mukainen projektiorganisaatio. Projektiorganisaation rakenteessa 

huomioitiin kattavasti kaikkien jätelaitosten niin operatiiviseen toimintaan kuin hallintoon- ja 

tukitoimintoihin kuuluvien prosessien vastuuhenkilöiden sekä järjestelmän loppukäyttäjien 

mukaan ottaminen.  

 

 

Kuva 14. Vaatimusmäärittelyprojektin organisaatio (Case yritys) 

 

Projektiorganisaation jäsenille määriteltiin selkeät tehtävät sekä vastuut (taulukko 2). 

Määrittelyiden toteuttamistavaksi valittiin työpajamalli, jossa keskityttiin kuhunkin 

toiminnanohjausjärjestelmän toimintoalueeseen ja käyttäjäryhmään kerrallaan kaksipäiväisissä 

työpajoissa. Työpajoja järjestettiin kuusi kappaletta, joista viiteen osallistui asiantuntijoita 

määrittelyprojektin laitoksista. Kuudennessa työpajassa tukiryhmä aloitti lopullisen 

määrittelydokumentaation koostamisen ja sopi jatkotehtävien työnjaosta.  

 

Projektin hallinnassa hyödynnettiin ketterää projektimallia mukailevaa toimintatapaa.  

Projektin edistymistä seurattiin viikoittain järjestetyillä statuspalaverilla sekä statusraporteilla. 

Statuspalaverissa käytiin läpi kunkin viikon aikana suoritetut tehtävät, projektin tilanne, 

ilmenneet poikkeamat sekä seuraavan viikon tärkeimmät tehtävät. Projektin johto oli tiiviissä 

yhteydessä tukiryhmän kanssa ja suunnitelmia tarkennettiin projektin edetessä. Projektin 

päätökset käsiteltiin ohjausryhmän kokouksissa.  
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Taulukko 2. Projektiorganisaation tehtävät ja vastuut (KIVO 2020) 

 

Rooli Tehtävä ja vastuu 

Projektin tilaaja -Vaatimusmäärittelyn tilaaja 

-Tekee lopulliset päätökset projektin tuotoksista ja etenemisestä 

Projektipäällikkö -Projektin hallinnasta huolehtiminen 

-Suunnittelee projektin toteutuksen 

-Tuottaa dokumentaation 

-Huolehtii riittävästä viestinnästä eri ryhmille 

-Hyödyntää apunaan tukiryhmän resursseja selkeillä tehtävänannoilla 

Ohjausryhmä -Toimii projektin ohjausryhmänä 

-Seuraa projektin edistymistä 

-Hyväksyy tuotokset 

Projekti- ja tukiryhmä -Aineistojen keruu jätelaitoksista 

-Osallistuu työpajojen valmisteluun, toteutukseen 

-Kommentoi tuotokset 

-Osallistuu määrittelydokumentin kommentointiin ja tuottamiseen 

-Viestinnän vastuu jätelaitoksiin 

Laitosten yhteyshenkilöt -Toimivat viestinvälittäjinä ja koordinoijina omissa organisaatioissa 

-Työpajoihin valmisteluvastuu omassa organisaatiossa 

Työpajat -Jätelaitosten prosessien määrittely 

-Riskien tunnistaminen 

-Järjestelmältä edellytettävien toiminallisien vaatimusten kartoittaminen 

-Käsitteiden koostaminen 

 

 

 

Projektissa mukana olevat jätelaitokset sijaitsevat eri puolilla Suomea, pitkien välimatkojen 

päässä toisistaan. Projektin työkalujen tuli olla sellaisia, että niiden käyttö ja niiden avulla 

projektin työstäminen oli helppoa. Projektin työkalujen käyttötarkoitus esitetään taulukossa 3.  
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Taulukko 3. Projektin työkalut (KIVO 2020) 

 

Podio Trello Teams 

Projektiviestintä Työpajan tuotosten koosta-

minen (fasilitaattorit) 

Vaatimusmäärittelyprojektin 

tukiryhmän viestintäkanava 

Projektin valmiiden tuotosten 

jakelu 

Kunkin pienryhmän ”board” Määrittelydokumentaation 

kommentointikanava 

Työpajoihin ilmoittautuminen Työpajan tuotosten jatkotyöstö 

työpajaan osallistuneiden pien-

ryhmien toimesta 

 

Ohjeet ja muut dokumentaatio, 

materiaalit, ohjevideot 

Työpajojen tuotosten kommen-

tointi (kaikki laitokset) 
 

 Työpajan tuotosten stilisointi 

kommenttien ja jatkotyöstön 

pohjalta (tukiryhmät) 

 

 

 

Työpajojen valmistelu 

 

Työpajojen valmistelu aloitettiin tukiryhmän toimesta tunnistamalla kunkin aihealueen 

avainprosessit. Tukena tunnistamisessa toimi tukiryhmien yhteydenpito jätelaitoksiin. 

Jätelaitokset toimittivat taustamateriaalia ja prosessikuvauksia toiminnoistaan pohjaksi 

työpajojen osallistujien orientoitumiselle pohtimaan samoja työprosesseja oman organisaation 

käytänteissä. Työpajojen valmistelun yhteydessä ja osallistujien ennakkovalmistautumista 

varten luotiin kutakin työpajaa varten erillinen valmistelu-, Trellotaulu, johon kutsuttiin 

työpajaan ilmoittautuneet. Osallistujat täydensivät tauluihin tavoiteprosesseja sekä omien 

organisaatioiden työkäytäntöjä. Kunkin työpajan ohjeviestit koottiin kyseisen työpajan Podio-

dokumenttikorttiin. 

 

Työpajojen järjestäminen 

 

Työpajat järjestettiin yksilöidyn aiheen ympärille ja niihin osallistui kunkin aihealueen tuntevia 

asiantuntijoita laitoksista. Työpajojen osallistujamäärät vaihtelivat 20-30 henkilön välillä. 

Työpajoissa jakauduttiin pienryhmiin, joista kukin keskittyi määrittelemään tiettyjä prosesseja 
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tavoitteena löytää yhteinen sävel määriteltävien prosessien tavoitetilaksi, jonka mukaan 

tulevaisuuden uuden järjestelmän kanssa toimittaisiin.  

 

Järjestetyt kaksipäiväiset työpajat 

1. Kuljetustenhallinta 

2. Asiakaspalvelu 

3. Talous ja laskutus 

4. Jätehuoltoviranomaistoiminta 

5. Kenttätoimet ja integraatiot 

6. Tukiryhmän työpaja 

 

Työpajojen tehtävänä prosessien määrittelyn ohella oli kerätä prosesseihin liittyvät tunnistetut 

riskit, järjestelmältä edellytettäviä toiminnallisia vaatimuksia sekä koota esille tulleita 

käsitteitä, joille oli vakiintunut erilainen nimitys eri laitoksissa. Päivien päätteeksi kukin ryhmä 

esitteli siihenastiset tuotokset muille ryhmille. Tuotoksiin otettiin kantaa, mahdolliset riskit 

arvioitiin ja kunkin ryhmän tuotoksista äänestettiin ottaen kantaa voiko kunkin edustama laitos 

sitoutua määriteltyihin prosesseihin sekä muihin tuotoksiin. 

 

Työpajojen jälkeiset tehtävät 

 

Työpajan jälkeen luoduille Trellotauluille pienryhmän fasilitoija lisäsi työpajan tuotokset 

pienryhmien edustajien tarkastettaviksi, muokattaviksi ja kommentoitaviksi. Viimeisteltyjen 

työpajatuotosten jälkeen niistä koostettiin prosessikuvaus-, riski-, sanasto- ja 

kysymysdokumentit kaikkien mukana olleiden organisaatioiden kommentoitavaksi, mikä 

käsiteltiin projektin viimeisessä tukiryhmän työpajassa. 

 

Lopullisen määrittelydokumentaation kommentointi 

 

Viimeistelykokouksessa esiteltiin hahmotelmia järjestelmän arkkitehtuurista sekä 

toiminnallisista osa-alueista. Työpajan tuotoksena muodostettiin lopullinen 

määrittelydokumentaatio Teams ryhmään jätelaitosten kommentoitavaksi.  
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4.3 Määrittelyprosessissa tunnistetut riskit  

 

Kunnallisten jätelaitosten toiminnanohjausjärjestelmän määrittelyprosessissa suurimpina 

organisaatioiden toimintoihin liittyvinä riskeinä todettiin lainsäädännön muutokset. 

Lainsäädännön muutokset aiheuttavat paitsi seuranta- myös raportointivelvoitteita, mitkä tulee 

pystyä huomioimaan tiedonkeruussa ja eri rekisterien ylläpidossa. Tämä asettaa järjestelmälle 

vaateita muokattavuuden ja muiden tunnistusattribuuttien helpolle hallittavuudelle. Rajapinnat 

muihin järjestelmiin todettiin myös riskeiksi, samoin tietosuoja- ja tietoturvakäytänteiden 

huomioiminen. Kaikki edellä mainitut riskit tulee huomioida määrittelyvaiheessa sekä 

käyttäjärooleissa ja varmennustoiminnoissa. 

 

Tunnistetuista riskeistä sekä niiden käsittelytavasta koostettiin yhteenveto, mihin projektin 

edetessä määriteltiin riskin tila: ratkaistu, hyväksytty, vastuutettu tai lievennetty. Hyväksytty -

status tarkoittaa, että riski on tunnistettu, sitä ei voi poistaa, mutta sen hallintaan tulee laatia 

toimintaohje ja sen kanssa pitää pystyä elämään. Tällaisia riskejä ovat muun muassa 

lainsäädännön ja jätteiden keräys- ja lajitteluvelvoitteisiin liittyvät muutokset ja eri 

järjestelmien rajapintojen aiheuttamat vaateet sekä riittävän nopean ajantasaisten 

kiinteistötietojen saanti. Vastuutettu -status tarkoittaa, että riskin analysointi tai ratkaiseminen 

on annettu yhteisesti sovitun tahon hoidettavaksi. Lievennetty – merkintä tarkoittaa, että riski 

on tunnistettu ja sen esiintymiseen liittyvät toimintatavat ja -ohjeet päivitetään niin, että riskistä 

aiheutuvat haitat pystytään minimoimaan. 

 

Määrittelyprosessin toteuttamisen suurimpana riskinä oli tarvittavien henkilöresurssien määrä. 

Projekti oli pitkäkestoinen ja tilaajan projektille asettama aikataulu oli tiukka. 

Projektiin käytetty kokonaistyömäärä ajalla 01.09.2019 – 30.04.2020  

- projektin tilaaja ja projektipäällikkö 409 h 

- ohjaus-, projekti ja tukiryhmät, työpajat 310 – 350 h / laitos (30 laitosta) 

 

4.4 ERP-järjestelmän ydintiedot jätelaitoksissa 

 

Järjestelmän ytimen avulla jätelaitokset ja jätehuoltoviranomaiset hoitavat jätehuollon 

järjestämiseen liittyvien palveluiden hallinnan tehtäviä.  
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Referenssitiedot muodostavat yhden ryhmän master dataa. Niitä ovat erilaiset koodistot, joissa 

on yleensä koodilyhenne tai –tunnus ja seliteteksti, esimerkiksi kunnan numero ja kunnan nimi. 

Referenssitiedot ovat organisaation omia tai sitten kansallisia tai kansainvälisiä koodistoja. 

(Hovi et al. 2009) Kappaleessa 4 mainittujen jätelain mukaisien palvelutehtävien hoitamiseksi 

toiminnanohjausjärjestelmän rekistereihin kerättäviä referenssitietoja jätealalla ovat 

esimerkiksi jätetilastointiin liittyvät valtakunnalliset koodistot, jäteluokitukset, kunnat, 

jätteiden käsittely-, alkuperä ja sijoituspaikkatiedot.  

 

Kunnallisen jätelaitoksen tärkeimmät rekisterit laadukkaan jätehuoltopalvelun tuottamiseksi 

ovat kiinteistö- ja asiakasrekisterit, mitkä toimintojen tärkeys huomioon ottaen sisältyvät 

ydintietoihin. Toki, yhtä tärkeä merkitys on lakisääteisillä jäteluokitus- ja jätteiden 

käsittelykoodistoilla. Kiinteistötietoja päivitetään DVV:lta (digi- ja viestintävirasto) tehtävillä 

aineistohauilla sekä asiakkaiden sähköisen asioinnin tai asiakaspalveluyhteydenottojen 

perusteella. Jätteen tunnistuskoodi seuraa jätejaetta sen vastaanottotapahtumasta jätteen 

käsittelyyn, hyödyntämiseen tai loppusijoitukseen asti. Ydintiedoilla on tärkeä merkitys 

organisaation raportoinneissa.  

 

4.5 Määrittelyprosessissa huomioidut toiminnot jäteyhtiössä 

 

Mukautettavat alustaratkaisut ovat yleisin malli toiminnanohjausjärjestelmien toteuttamiseen. 

Tällaisia ovat esimerkiksi SAP, Microsoft Dynamics ja Odoo. Nämä järjestelmät tarjoavat 

valmiin käyttöliittymän, jonka päälle organisaatioiden vaatimusten mukaisia toimintoja 

voidaan parametroida. Määrittelyvaiheessa ei alustaratkaisun toimittajien osalta tehty 

kartoitusta. Integraatioalustan tarkoituksena on helpottaa järjestelmäintegraatioiden 

toteuttamista, hallintaa ja ylläpitoa. Integroitavia kolmansia järjestelmiä voi yhdellä 

jätelaitoksella olla jopa kymmenen kappaletta, joten järjestelmäkokonaisuuden osien on 

tarjottava nykyaikaiset rajapinnat tietojen siirtämiseksi integraatioalustaan mahdollista 

jatkokäsittelyä varten ja mahdollisesti edelleen vielä kolmansiin järjestelmiin. Samat toiminnot 

vastaavasti myös toiseen suuntaan. Järjestelmään sisältyviä moduuleita ovat: kuljetushallinta, 

laskutus, sähköinen asiakasportaali sekä raportointi.  
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Kuljetusten hallinta kattaa sekä kuljetusten suunnittelun että ajonhallinnan. Jätteiden 

kuljetussuunnittelua voi tehdä jätelaitoksen lisäksi myös kuljetusurakoitsija. Yhteisesti 

käytettäviä tietoja ovat jätteenkuljetusreitit, toteutuneet tyhjennykset sekä muut laskutukseen 

vaikuttavat tiedot suoritetusta työstä. Laskutusjärjestelmässä kaikki laskutukseen liittyvät 

tapahtumat kerääntyvät järjestelmän ydinosan laskutustapahtumat -moduuliin. 

Laskutustapahtumia voi muodostua jätekuljetuksista, erilaisista palveluista, vuosimaksuista, 

jätteenvastaanottotapahtumista tai manuaalisesti kirjaamalla. Laskutustapahtumilla on aina 

yhteys vähintään järjestelmän asiakas- ja hinnastotietoon.  

 

Sähköinen asiakasportaali on jätelaitosten asiakkaille suunnattu itsepalvelukanava verkossa. 

Jätelaitosten asiakkaat voivat vahvan suomi.fi -tunnistautumisen jälkeen tarkastella sekä 

muuttaa omia muuttuneita tietojaan, syöttää jäteastian sijainnin karttanäkymään, katsella ja 

tehdä muutoksia omiin voimassa oleviin palveluihin sekä tehdä lisätilauksia, kuten ylimääräisiä 

jäte-eränoutoja. Asiakas voi tarkastella laskuhistoriaansa sekä nähdä omien astioidensa 

tyhjennystiedot. 

 

Raportointitarpeet voivat vaihdella jätelaitoskohtaisesti, mutta pääraportit sekä niiden 

muodostaminen noudattaa samaa periaatetta. Tarvittavia raportteja ovat asiakas-, talous-, 

tietosuoja-, viranomais-, urakoitsija-, jätemäärä- ja palveluvastuuraportit. Raportointiin liittyen 

yleisiksi vaatimuksiksi tunnistettiin:  

 

o tilastointia varten raportit, kuten jätelajeittain, kiinteistötyypeittäin, kunnittain, 

käsittelytavoittain  

o tiedot vietävissä exceliin 

o visuaaliset raportit 

o raportoinnissa voidaan laskea valmiiksi tietyt arvot / mittarit/ varastot 

o käyttäjä voi itse valita mitä tietoja pdf:lle tulostuu ja muotoilla tulostetta 

o järjestelmä lähettää halutut raportit erikseen määritettävissä oleville vastaanottajille 

automaattisesti halutun aikavälin mukaan halutuilla rajauksilla 
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4.6 Järjestelmän käyttäjäroolit case yrityksessä 

 

Järjestelmän käyttäjiin kuuluu niin jätelaitosten sisäisiä kuin ulkopuolisia henkilöitä. Laitoksen 

sisäiset henkilöt ovat henkilöitä, jotka toimivat asiakaspalvelussa, erilaisten rekisterien 

ylläpitotehtävissä, ajojärjestelyjen parissa, laskutuksessa, taloushallinnossa sekä varastojen 

ylläpitotehtävissä. Osaa toiminnanohjausjärjestelmän toimintoja ja tietoja tulee voida käyttää 

myös jätelaitosten ulkopuolisten tahojen toimesta. Tärkeimpinä ulkopuolisina käyttäjinä ovat 

asiakkaat, jätehuoltoviranomaiset, jätteenkuljettajat, jätehuoltourakoitsijat, valvova 

viranomainen sekä omistajakunnat. 

 

Jätelaitosten toimintaan osallistuu muitakin toimijoita, jotka tarvitsevat palveluidensa 

tuottamiseen toiminnanohjausjärjestelmästä tietoja. Tällaisia sidos- tai kumppanuusryhmiä 

ovat muun muassa laskujen välittäjä- ja tulostuspalveluiden tuottajat, perintäyhtiöt, 

maksuliikennettä hoitavat tahot (pankki), väestörekisterijärjestelmä (DVV), rakennusvalvonta 

sekä kirjanpidon tietojärjestelmien tuottajat. Prosessien eri käyttäjärooleilla tulee olla 

mahdollisuus käyttää samaa järjestelmää jokaisen tarpeen mukaan rajatuilla käyttö- ja 

katseluoikeuksilla. Tietyillä käyttäjärooleilla on mahdollisuus muuttaa jo tehtyjä kirjauksia 

järjestelmässä esimerkiksi virheiden korjaamiseksi. Viranhaltijoille on esimerkiksi määritelty 

käyttö- ja katseluoikeudet järjestelmän tietoihin, joita he tehtävien hoitamiseksi ja 

päätöksenteon tekemiseksi tarvitsevat. Käyttäjähallinnassa kaikki järjestelmän komponentit 

voidaan rajata käyttöoikeuksilla erilaisiin toimija-, tiimi- tai tehtävänkuvarooleihin. 

 

4.7 Raportointivaateet toiminnanohjausjärjestelmässä 

 

Raportointitarpeet vaihtelevat organisaatioiden toimintojen ja toimialojen mukaan. 

Toiminnanohjausjärjestelmä mahdollistaa kerättyjen tietojen yhdistämisen eri järjestelmiin 

raportointia, toimenpiteitä sekä analysointia varten. Määrittelyvaiheessa raportointivaateita 

tarkasteltiin lakisääteisyys edellä -ajatuksella.  
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Organisaatioiden tulee tiedostaa tiedonkeruun perusta 

 

o miksi tieto kerätään? 

o mihin sitä tarvitaan? 

o voiko kerättyä tietoa hyödyntää? 

o onko tieto oikean muotoista? 

o onko kerätty tieto kaikkien sitä tarvitsevien käytettävissä? (Hovi et al. 2009)  

 

Jätelaitosten yksityiskohtaiset raportointitarpeet vaihtelevat, mutta pääraportit sekä niiden 

muodostaminen ovat hyvin samankaltaisia. Talouden ja laskutuksen käyttöön tarvittavissa 

raporteissa käytetään keräyskohde-, asiakas- sekä laskutustapahtumat moduuliin kerääntynyttä 

tietoa. Osa raporteista määritellään lainmukaisin perustein ja niiden on oltava määrämuotoisia. 

Järjestelmä tuottaa raakadataa integraatiorajapinnalle taloushallinnon ulkoisiin järjestelmiin 

yhdistettäväksi, esimerkiksi kirjanpitoon.    

Yleisessä raportointiprosessissa (kuva 15) tieto raporttiin tulee kootusti järjestelmästä, johon 

tietoa siirtyy muista järjestelmistä, kuten ajonohjaus- ja vaakajärjestelmästä.  

 

 

Kuva 15. Raportointiprosessi, (KIVO 2020) 
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4.8 Organisaatioiden välinen yhteistyö 

 

Suomalainen julkinen hallinto on lukuisissa tutkimuksissa todettu kansainvälisesti katsottuna 

korkeatasoiseksi, asiantuntevaksi sekä kokonaisuudessaan toimintakykyiseksi. Suomalainen 

julkinen hallinto on myös verkostoitunut. Esimerkiksi kunnissa avaintoimijat tapaavat toisiaan 

useilla erilaisilla foorumeilla. Uusi tieto, toimintamallit ja muut käytänteet leviävät nopeasti. 

Suomalaista julkista hallintoa luonnehditaan myös käytäntölähteiseksi. Ongelmien ja 

haasteiden ratkaisemiseksi monissa julkisissa organisaatioissa on käynnistetty yhteisiä 

kehittämishankkeita. (Virtanen ja Stenvall 2014) 

 

Organisaatioiden välinen yhteistyö on jätelaitosten toimialalla myös tiivistä. KIVO organisoi 

useita koulutus- ja asiantuntijaseminaareja vuosittain, joihin jätelaitosten asiantuntijat sekä muu 

henkilöstö osallistuu aktiivisesti. Lisäksi jätelaitoksilla on erilaisia asiantuntijaryhmiä, kuten 

taloushallinto-, laatu- ja ympäristö-, tiedotus- ja neuvonta-, logistiikkajaos, jotka kokoontuvat 

säännöllisesti muutamia kertoja vuodessa. Seminaarit ja koulutukset rakentuvat toimialalla 

tapahtuvien muutosten, lainsäädännön vaikutuksiin tai jonkun muun organisaatioiden tärkeäksi 

katsoman teeman ympärille. Koska kunnalliset jätelaitokset eivät kilpaile keskenään sen 

enempää palveluiden tuottamisesta kuin asiakkaistakaan, voidaan tietoa ja osaamista jakaa yli 

organisaatiorajojen. Tämä antaa suuria mahdollisuuksia yhdessä oppimiselle sekä erilaisten 

hankkeiden ja projektien toteuttamiselle useamman laitoksen yhteisprojekteina. 

 

Kuivanen ja Hyötyläinen (1997) toteavat yritysverkoston monenkeskisen yhteistyön 

tavoitteena olevan yritysten välisen yhteistoiminnan ja koko verkoston suorituskyvyn 

parantamisen.  Monenkeskisyydellä tarkoitetaan useamman kuin kahden yrityksen välistä 

yhteistoimintaa. Laajempi yhteistyö lisää asiantuntemusta ja parantaa kehitystyön tuloksena 

saatavia ratkaisuja. Aktiivisesti yhteistyöverkostoissa toimiminen parantaa Ford ja Gadden 

(1998) mukaan yritysten vaikutusmahdollisuuksia. Mikäli yritys onnistuu luomaan verkoston 

kahden tai useamman toimijan välille, se voi samalla luoda paremmat mahdollisuudet tunnistaa 

tärkeät aiheet ja vaihtoehdot. Nämä linkit kasvattavat mahdollisuuksia kehittää sekä uusia että 

olemassa olevia yhteistyömahdollisuuksia sekä hyödyntää uutta teknologiaa. 
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Projektin kulmakivenä oli löytää pienin yhteinen nimittäjä ja oltiin valmiita tekemään 

kompromisseja sekä rajauksia tämän tavoitteen saavuttamiseksi. 

Toiminnanohjausjärjestelmään sisällytettävät tiedot ja prosessit jaettiin kolmeen ryhmään: 

kaikki laitokset haluavat, suurin osa laitoksista haluaa ja prosesseille on olemassa jokin muu 

järjestelmä. Näistä määritelmistä päästiin yhteisymmärrykseen. Projektin lopputuloksena 

saatiin dokumentaatio, minkä pohjalta voidaan projektin tavoitteiden mukaisesti jatkaa uuden 

järjestelmän hankintaa tai olemassa olevan järjestelmän nykyaikaistamista. (KIVO 2020)  
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5 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Toiminnanohjausjärjestelmien tarjonta PK-yrityksille on viime vuosina kasvanut merkittävästi. 

Teknologia on myös kehittynyt, eikä enää tarvita jollekin toimialalle omaa, spesifioitua, 

järjestelmää vaan järjestelmät ovat muokattavissa tarvittaville toiminnoille sopiviksi. 

Järjestelmien tarjonta pilvipalveluina alentaa käyttäjätason kustannuksia, eikä vaadi yrityksiltä 

hintavia palvelinlaitteistojen hankintoja, niiden ylläpito-osaamista ja henkilöstöresursseja. 

Toiminnanohjausjärjestelmien hyödyntämisestä on tullut osa yritysten päivittäistä toimintaa. 

Operatiivisten toimintojen ja tiedonkulun integroinnilla pystytään tehostamaan toimintoja, kun 

kaiken päätöksenteon perustana on ajantasainen ja oikea tieto. 

 

Monissa tutkimuksissa on tullut esille toiminnanohjausjärjestelmähankkeiden suuri 

epäonnistumismäärä. Hankkeiden resurssointi ja valmisteluvaiheet on nostettu 

tilaajanäkökulmasta tärkeiksi vaiheiksi. Vaatimusmäärittelyjen merkitys korostuu onnistuneen 

järjestelmähankeen aikaansaamisessa. Määrittelyprosessiin panostamisella pystytään 

turvaamaan järjestelmähankkeen eteneminen aikataulun mukaisesti, resurssitehokas hankkeen 

eteneminen sekä laadukas lopputulos. Ennen varsinaista vaatimusmäärittelyä tulee tehdä 

nykytila-arviointi. Nykytila-arvioinnilla kartoitetaan organisaation tarpeet ja ongelmat, jotka 

halutaan uudella toiminnanohjausjärjestelmällä ratkaista. Case osuudessa nykytila-analyysiin 

tarvittavat tiedot projektin tilaaja keräsi organisaatioista kyselyillä sekä haastatteluilla. 

 

Tutkimuksessa perehdyttiin vaatimusmäärittelyprosessin vaiheisiin ja sisältöön ja vastattiin 

tutkimuksen tutkimuskysymyksiin.  

 

1. Mikä ovat toiminnanohjausjärjestelmän vaatimusmäärittelyprosessin vaiheet? 

 

Määrittelyvaiheessa kuvataan yrityksen tavoiteprosessit sekä laaditaan järjestelmän kuvaus. 

Prosessien kuvaaminen aloitetaan tunnistamalla organisaation avainprosessit. Avainprosessien 

tunnistamisen yhteydessä määritellään näiden prosessien toiminnalliset vaatimukset sekä 

arvioidaan prosesseihin mahdollisesti liittyvät riskit. Case yrityksessä avainprosessit ja niiden 

toiminnalliset vaatimukset sekä riskit kartoitettiin työpajoissa.  
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Edetään järjestelmälle asetettujen tarpeiden, ominaisuuksien ja vaatimusten tunnistamiseen ja 

vaatimusten tärkeysjärjestykseen ryhmittelyyn. Järjestelmän käyttäjät sekä käytössä olevat 

tietojärjestelmät kartoitetaan. Lisäksi kartoitetaan järjestelmän käytettävyydelle, 

suorituskyvylle, tietoturvalle sekä ylläpidolle asetetut vaateet. Tutkimuksen soveltavassa 

osuudessa olleessa yrityksessä organisaatioiden tarpeet ja järjestelmän käyttäjien vaateet 

kartoitettiin yhteyshenkilöiden toimesta jätelaitoksilta tehdyillä kyselyillä sekä työpajoissa.  

 

Vaatimusten määrittely tuotetaan prosessien kuvauksien sekä järjestelmälle asetettujen 

vaateiden pohjalta, minkä jälkeen määrittelyt käsitellään, tehdään mahdolliset esille tulleet 

korjaukset ja hyväksytään. Hyväksyntä suoritetaan, kun vaatimusmäärittely täyttää 

organisaation järjestelmälle asettamat vaateet. Case yrityksen määrittelyprojektissa 

määrittelydokumentin kommentointiin ja tuottamiseen osallistuivat projekti- ja tukiryhmät, 

ohjausryhmä hyväksyi tuotokset ja tilaaja teki lopulliset päätökset vaatimusmäärittelyn 

tuotoksista ja etenemisestä. 

 

Jätelaitosten vaatimusmäärittelyprojektissa käytetty ketterä projektimalli mukaili osittain 

Japanista alkujaan peräisin olevaa ketterää menetelmää, Scrum-prosessimallia. Mallia on 

vuosikymmenten aikana kehittäneet Jeff Sutherland ja Ken Schwaber. Scrum mallia Haikala ja 

Mikkonen (2011) luonnehtivat projektin toteutusvaiheeseen tarkoitetuksi menetelmäksi 

organisoida projektin iteraatiot. Scrum mallin projektipäällikön tehtävät vastasivat monin osin 

jätelaitosten määrittelyprojektin projektipäällikön tehtäviä. Teorialähteissä kuvatut määräajat 

eri prosessien vaiheille, erosivat case prosessissa. Organisaatioissa, työpajoihin tehdyille 

valmisteleville tehtäville varattiin enemmän aikaa. Varattu aika todettiin päätöspalaverissa liian 

lyhyeksi. Scrum mallissa tiimit ylläpitävät tehtävätauluja työtiloissa, mikä jätelaitosten 

projektissa hoidettiin tämän päivän tietotekniikan sovelluksia hyödyntäen, johtuen myös 

maantieteellisistä välimatkoista. Poikkeuksena työpajat, joissa käytettiin perinteisiä 

menetelmiä kuten liimalappuja, fläppitauluja, kokoustilojen seiniä ja vasta yhteenvedot tehtiin 

Podio- ja Trellosovelluksiin. Scrum mestarin eli projektipäällikön tehtävät vastasivat suurelta 

osin case projektin projektipäällikön tehtäviä. 
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2. Mitkä ovat toiminnanohjausjärjestelmän vaatimusmäärittelyissä huomioitavat 

toiminnot? 

Vaatimusmäärittelyissä tulee huomioida yrityksen kaikki toiminnot. Organisaation toiminnot 

voidaan vaatimusmäärittelyissä huomioida kuitenkin eri painoarvoilla. Yrityksen toiminnan 

kannalta merkittävimmät toiminnot, joita ovat hankinnat, myynti, tuotannon ohjaus, 

markkinointi ja logistiikka, tulee huomioitavaksi ja määriteltäväksi laajemmin. Vähemmälle 

huomiolle voidaan jättää standarditoimintoina toteutettavat toiminnot kuten taloushallintoon 

sisältyvä kirjanpito sekä HR-toiminnot, esimerkkinä palkanlaskenta. 

 

Jätelaitosten vaatimusmäärittelyprojektissa sekä lähtötilannekartoitus että varsinainen 

vaatimusmäärittely ulotettiin kattamaan organisaatioiden kaikki toiminnot. Työpajavaiheessa 

vasta päätettiin, millaisella painoarvolla mikin organisaation toiminto huomioidaan 

jatkomäärittelyissä. Esimerkiksi kirjanpito ja HR-toiminnoista palkanlaskenta todettiin 

pienemmälle painoarvolle runsaiden valmisohjelmistojen saatavuuden johdosta. Toisin kuin 

teorialähteessä esitettiin (Haikala ja Mikkonen, 2011) tiimeihin osallistujamäärää ei rajoitettu, 

vaan kaikki halukkaat saivat osallistua työpajoihin, riippumatta työtehtävistään. Näin 

varmistettiin kaikkien työvaiheiden ja eri toimintojen yhteyksien huomioiminen prosesseissa 

sekä riittävien käyttäjänäkökulmien huomioiminen tietojärjestelmien vaateille. 

 

Kuten teorialähteissä ja tutkimuksissa on todettu, vaatimusmäärittelyjen merkitystä ei voida 

tietojärjestelmähankkeissa väheksyä. Määrittelyt tulee ulottaa organisaation kaikkiin 

toimintoihin ja lähtötilanne- sekä määrittelyvaiheeseen tulee ottaa mukaan riittävän kattavasti 

järjestelmien päivittäiskäyttäjiä sekä yhteistyötahoja, jotka hyödyntävät tai jatkokäsittelevät 

kerättyä ja jalostettua dataa.  

 

3. Miten organisaatioiden välistä yhteistyötä voidaan hyödyntää 

toiminnanohjausjärjestelmän määrittelyprosessissa? 

 

Resurssi- ja kustannustehokas toiminta ovat tärkeitä indikaattoreita toimintojen kehittämiselle. 

Yrityksen strategiaa ja toimintoja tukeva toiminnanohjausjärjestelmä koetaan tärkeäksi osaksi 
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tietovirtojen hallintaa. Kunnallisten jätelaitosten yhteistyönä tehty 

toiminnanohjausjärjestelmän kartoitus- ja määrittelyprojekti säästi sekä taloudellisia- että 

henkilöstöresursseja. Yksittäisellä organisaatiolla ei olisi ollut mahdollisuutta tehdä yhtä 

perusteellista ja laajamittaista selvitystä yhtä kustannus- ja resurssitehokkaasti.  

 

Projektin alussa määritellyt tavoitteet todettiin projektin päätösohjausryhmässä saavutetuiksi. 

Materiaalia voidaan hyödyntää hankinnan suunnittelussa ja käyttää pohjana lopullisten 

hankinta-asiakirjojen laadinnassa. Jätelaitokset tekevät päätöksiä ja strategiansa mukaisia 

valintoja omien toiminnanohjausjärjestelmähankkeiden jatkosta. Jätelaitosten niin halutessa 

voidaan suunnitella projektille jatkoa asiantuntijatiimien käyttämisestä tai jopa yhteisen   ERP-

järjestelmän tai sen osien kilpailutuksesta, hankintalain niin mahdollistaessa. Laitosten välinen 

yhteistyö saatiin toimimaan hyvin ja valittu työpajamalli todettiin toimivaksi. Tämän tyyppistä 

työpajamallia voidaan suositella vastaavanlaisten hankkeiden toteuttamiseksi. Projektin 

läpiviennissä kehitettävää olisi ollut työpajoihin valmisteluihin ja tuotosten kommentoinneille 

varattujen aikataulujen osalta.  

 

Tutkimuksen kirjallisiin lähteisiin perustuvassa osassa (JUHTA 2018) esiteltiin erilaiset 

vaatimusmäärittelyjen suorittamistavat erilaisille toiminnanohjausjärjestelmän toteutustavoille. 

Toteutustavoiksi mainittiin räätälöidyt järjestelmät, esikonfiguroidut ja parametroitavat 

järjestelmät sekä standardit järjestelmät. (Hovi et al. 2005) On kuitenkin huomattava, että 

vaatimusmäärittelyt tehdään nykytilakartoituksen jälkeen, eikä siinä vaiheessa organisaatioilla 

ole tietoa minkälainen toiminnanohjausjärjestelmä täyttää yrityksen järjestelmälle asettamat 

vaatimukset ja millä pystytään tuottamaan se lisäarvo toimintoihin, mitä ERP-järjestelmältä 

edellytetään ja mitä järjestelmän käyttäjät toiminnanohjausjärjestelmältä haluavat. Edellä 

mainitut asiat huomioiden, kaikissa toiminnanohjausjärjestelmien määrittelyprosesseissa tulee 

organisaation toiminnot kartoittaa yhtä kattavasti ja perusteellisesti yrityksen prosessien 

vastuuhenkilöiden ja loppukäyttäjien vaateet huomioiden. Tarpeiden tunnistaminen, 

tärkeysjärjestykseen ryhmittely sekä kompromissien teko tulee ajankohtaiseksi vasta 

määrittelyprosessin jälkeen. 
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