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Pilvipalvelupohjaiset ERP-järjestelmät ovat kovaa vauhtia yleistyviä 

toiminnanohjausjärjestelmiä, joiden toiminta tapahtuu verkossa. Tietotekniikkaresursseja 

voidaan ottaa käyttöön verkon välityksellä paikasta riippumatta, kunhan verkkoyhteys on 

käytettävissä. Lisäksi käyttäjä maksaa resurssien käytöstä pelkästään toteutuneet käytön 

perusteella. Pilvipalvelupohjaisten ERP-järjestelmien käytön yleistymisen seurauksena niihin 

liittyvien käyttöönottoprojektien määrä on myös kasvanut. Käyttöönottoprojekti toteutetaan 

pääsääntöisesti palveluntarjoajan kanssa ja se voi olla raskas ja paljon resursseja vaativa 

järjestelmän käyttöönottavalle asiakkaalle. Tämän vuoksi on oleellista tarkastella ja analysoida 

pilvipalvelupohjaisten ERP-järjestelmien käyttöönottoprojekteja asiakkaan näkökulmasta, jotta 

palveluntarjoaja pystyy kehittämään omaa toimintaansa. Tällöin palveluntarjoaja pystyy 

tarjoamaan asiakkaillensa positiivisemman kokemuksen käyttöönottoprojektista. 

 

Tässä tutkimuksessa käsitellään pilvipalvelupohjaisten ERP-järjestelmien 

käyttöönottoprojekteja asiakkaan näkökulmasta. Tutkimus koostuu kahdesta eri osiosta. 

Ensimmäisessä osiossa käsitellään kirjallisuuskatsauksen perusteella pilvipalvelupohjaisia 

ERP-järjestelmiä sekä niiden käyttöönottoprojekteja. Tutkimuksen toisessa osiossa käsitellään 

haastattelututkimuksen kautta eri asiakkaiden pilvipalvelupohjaisten ERP-järjestelmien 

käyttöönottoprojekteja ja sen vaiheita heidän näkökulmastaan katsottuna. Tässä osiossa 

selvitetään myös se, mitkä eri tekijät vaikuttavat käyttöönottoprojektin onnistumiseen. 

 

Tämän tutkimuksen tuloksena pilvipalvelupohjaisten ERP-järjestelmien 

käyttöönottoprojektien onnistumiseen vaikuttaa moni eri tekijä. Merkittävimmiksi 

vaikuttaviksi tekijöiksi osoittautui asiakkaan henkilöstön aikaisempi kokemus ERP-

järjestelmien käyttöönottoprojekteissa sekä hyvä projektiin valmistautuminen. Tutkimuksen 

tulokset osoittavat myös sen, että haasteiden ja riskien esiintyminen käyttöönottoprojekteissa 

on todella yleistä. Niiden ehkäisemiseksi on toteutettava tarpeeksi kokonaisvaltainen riskien 

kartoitus ennen projektin alkamista sekä kartoitettava oikea palveluntarjoaja toteuttamaan 

projekti.
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The popularity of cloud-based ERP systems has been in a strong growth as its operations are 

based on internet technologies. In cloud-based ERP systems customer can enable information 

technology resources through the network regardless of the location, as long as customer has 

connection to the network. In this model customer pays only for resources which are actually 

used. As a results of cloud-based ERP systems strongly growth, the relative number of cloud-

based ERP system’s implementations has also increased. Usually customer executes this kind 

of implementation projects with a service provider. Implementation can be hard and demanding 

high level of resources. For this reason, its is important to review this kind of projects from a 

customer’s point of view. By doing this the service provider is able to develop its own 

operations. Service provider is also able to provide more positive experience in implementation 

project for its customers. 

 

The purpose of this study is to go through the implementation projects of cloud-based ERP 

systems from the customer’s point of view. The study consists of two different parts. The first 

part of this study goes through the cloud-based ERP systems and related implementation 

projects, both being based on literature review. The second part of the study is based on 

customer interviews. It focuses to customer view of implementation project in three different 

companies. This part of study also explains what different factors affect to the success of 

implementation project. 

 

As a result of this study, the success of the implementation project of cloud-based ERP systems 

is influenced by different factors. The study proves that two the most effective factors are the 

customer users previous experience in implementation projects and a good preparation for the 

project. The results of this study also prove that the occurrence of challenges and risks in 

implementation projects is really common. To prevent these challenges and risks, customers 

must carry out a sufficiently comprehensive risk assessment before the start of project. By using 

this method, the customer can better select the right service provider to execute the 

implementation project.
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1 JOHDANTO 

 

Tämän kappaleen tarkoitus on esitellä tutkimuksen taustoja ja sille asetettuja tavoitteita. 

Kappaleessa esitetään myös tutkimukseen liittyvät rajaukset sekä syyt näille rajauksille. 

Lopuksi tässä kappaleessa käsitellään tutkimuksen toteutustapa, eli mitä tutkimusmenetelmiä 

on käytetty ja mitä eri osioita tähän tutkimukseen kuuluu. 

 

1.1 Taustat 

 

ERP-järjestelmän hankkiminen yritysmaailmassa on ollut pitkään jo kasvava trendi ja sille ei 

näy loppua. Teknologian nopea ja vauhdikas kehittyminen ajavat yritykset kilpailuttamaan 

ERP-järjestelmätarjoajat keskenään. Jotta yrityksen olisi mahdollista säilyttää oma 

kilpailukykynsä sen toimimalla liiketoiminta-alalla, jonka kilpailu kiristyy entisestään uusien 

toimijoiden myötä, tarvitsee yritys liiketoimintansa tueksi edistyneitä ja jatkuvasti päivittyviä 

ohjelmistotyökaluja ja järjestelmiä. Niiden avulla yritys pystyy vähentämään sen päivittäin IT-

toimintoihin käytettyä aikaa. Nykypäivänä teknologiamaailmassa erittäin potentiaalinen 

vaihtoehto tähän on pilvipalvelupohjainen ERP-järjestelmä. Yhä useampi yritys sen koosta 

riippumatta valitsee tänä päivänä pilvipalvelupohjaisen ERP-järjestelmän paikallisen ERP-

järjestelmän sijasta. Oleellisia tekijöitä pilvipalvelupohjaisen järjestelmän valitsemiseksi 

yrityksen kohdalla on kustannusten, nopeuden, luotettavuuden ja pääsyn kaltaiset tekijät. 

(Epicor Software Corporation 2021) 

 

Tämän tutkimuksen aiheena on tarkastella SaaS-pohjaisen pilvipalvelun ERP-järjestelmän 

käyttöönottoprojekteja asiakkaiden liiketoimintaympäristöihin. Järjestelmän 

käyttöönottoprojekteja tarkastellaan asiakkaan näkökulmasta. Tutkimuksen aihe on saatu IT- ja 

konsultointipalveluihin keskittyvältä yritykseltä, joka on tämän tutkimuksen kohteena. Yritys 

ei itse tuota ERP-järjestelmiä, vaan se toimii palveluntarjoajan roolissa asiakkaillensa. 

Yrityksellä oli kiinnostus tarkastella nimenomaan SaaS-pohjaisten ERP-järjestelmien 

käyttöönottoprojekteja kovaa vauhtia kasvavan pilvipalvelutrendin vuoksi. Aihe on tärkeä 

kohdeyritykselle, koska asiakkaiden kokemukset ja rehellinen palaute järjestelmän 

käyttöönottoprojektista auttavat heitä kehittämään omaa toimintaansa tulevaisuuden 

käyttöönottoprojekteihin. Tällä tavalla kohdeyritys pystyy myös parantamaan omaa asemaansa 

pilvipalveluiden tarjoajana ja luomaan syviä ja pitkiä asiakaskumppanuuksia. 
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1.2 Tavoitteet, tutkimusongelma ja rajaukset 

 

Tämän tutkimuksen tavoitteena on tarkastella, miten asiakkaat ovat kokeneet 

pilvipalvelupohjaisen ERP-järjestelmän käyttöönottoprojektin kohdeyrityksen kanssa. Tämän 

tavoitteen ohella tässä tutkimuksessa on tarkoitus myös selvittää, mitä haasteita ja riskejä 

asiakkaalle kohdistuu käyttöönottoprojektin aikana. Empiirisessä osiossa on haluttu myös 

tarkastella, miten palveluntarjoaja on onnistunut haastateltavien asiakkaiden kanssa 

käyttöönottoprojektissa, minkä vuoksi tämä on yksi tutkimuksen alakysymys. Näiden pohjalta 

on tarkoitus muodostaa kohdeyritykselle johtopäätökset, jossa esitetään ytimekkäästi ne asiat, 

joihin sen tulisi panostaa tulevaisuudessa asiakasprojekteissa. Jotta tutkimuksen myötä 

pystyttäisiin takaamaan riittävä perusymmärrys käsiteltävistä aiheista, on tähän tutkimukseen 

tuotu pilvipalvelupohjaisia ERP-järjestelmiä ja niiden käyttöönottoprojekteja käsittelevää 

teoriaa. Tutkimus sisältää yhden päätutkimuskysymyksen, joka jalkautuu kahdeksi 

pienemmäksi alatutkimuskysymykseksi: 

 

Päätutkimuskysymys: 

• Mitkä tekijät vaikuttavat pilvipalvelupohjaisen ERP-järjestelmän käyttöönottoprojektin 

onnistumiseen? 

 

Alatutkimuskysymykset: 

• Minkälaisia haasteita ja riskejä pilvipalvelupohjaisen ERP-järjestelmän käyttöönotossa 

esiintyy? 

• Miten asiakkaat kokevat palveluntarjoajan toiminnan ja tuen pilvipalvelupohjaisen 

ERP-järjestelmän käyttöönottoprojektissa? 

 

Tutkimus on rajattu käsittelemään pelkästään pilvipalvelupohjaisia ERP-järjestelmiä, koska ne 

yleistyvät koko ajan ja niiden ennustetaan olevan tulevaisuudessa isossa roolissa 

yritysmaailmassa. Kohdeyritys tulee tulevaisuudessa keskittymään pitkälti 

pilvipalvelupohjaisten palveluiden tarjoamiseen asiakkaillensa, minkä vuoksi rajaus tehtiin 

käsittelemään nimenomaan pilvipalvelupohjaisia ERP-järjestelmiä. Tutkimusta rajattiin 

käsiteltäväksi haastateltavien asiakkaiden näkökulmista, koska samalla saatavan 

asiakaspalautteen ja tämän tutkimuksen tulosten perusteella kohdeyritys voi kehittää omaa 

liiketoimintaansa entistä kehittyneenpään ja asiakaslähtöisempään suuntaan, millä on 
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luonnollisesti vaikutus asiakastyytyväisyyteen. Tutkimus on myös rajattu käsittelemään 

pääasiassa käyttöönotto- ja toteutusvaihetta käyttöönottoprojektissa. Tämä rajaus tehtiin 

kohdeyrityksen toimesta, mutta rajaus haluttiin tehdä myös sen vuoksi, ettei tutkimuksesta tule 

liian laaja. Jos tässä tutkimuksessa tarkasteltaisiin koko käyttöönottoprojektin elinkaarta 

syvällisesti, paisuttaisi se aineiston liian laajaksi ja tämän tehdyn rajauksen vuoksi 

tutkimuksessa pystytään paneutumaan syvällisesti rajattuihin aiheisiin.  

 

1.3 Tutkimusmenetelmät 

 

Tutkimus on luonteeltaan kvalitatiivinen tutkimus eli laadullinen tutkimus. Kvalitatiivisessa 

tutkimuksessa on tarkoituksena kuvata kohteena oleva tutkimuskohde niin kokonaisvaltaisesti 

kuin mahdollista. Siinä painotetaan teorian testaamisen sijasta enemmän kohteen 

yksityiskohtaista tarkastelua sekä saatavilla olevan aineiston mahdollisimman monipuolista 

tutkimista. Kvalitatiivinen tutkimus jakautuu moneksi eri tekijäksi ja tässä tutkimuksessa 

keskitytään tapaustutkimukseen, joka on sen yksi alatekijä. Tapaustutkimuksessa pääasiallinen 

tarkoitus on keskittyä tutkimaan yksittäistä tapausta, joka voi olla esimerkiksi yksilö, ryhmä, 

yhteisö tai prosessi. Tämän tyyppisessä tutkimuksessa aineiston kerääminen suoritetaan 

tutkimalla saatavilla olevia dokumentteja, haastattelemalla avainhenkilöitä sekä 

havainnoimalla. (Hirsijärvi et al. 2000, s. 152-155) 

 

Tutkimus jakautuu kahteen eri osioon, joita ovat teoriaosio eli kirjallisuuskatsaus ja empiirinen 

osio. Kirjallisuuskatsauksessa tarkoituksena on käsitellä pilvipalvelupohjaisia ERP-

järjestelmiä, niiden etuja ja niihin liittyviä käyttöönottoprojekteja asiakkaan näkökulmasta. 

Kirjallisuuskatsauksessa on käytetty oleellisesti hyödyksi niitä tieteellisiä artikkeleita, 

tutkimuksia ja kirjallisuutta, jotka liittyvät tutkimuksen aiheeseen. Kirjallisuuskatsauksen tietoa 

on tarkoitus vertailla empiirisessä osiossa käsiteltyihin asioihin sekä tarkastella, toteutuiko 

kirjallisuudessa esitetyt asiat myös haastateltavien asiakkaiden käyttöönottoprojekteissa. 

Vertailun ja analysoinnin avulla tutkimuksessa pystytään tuomaan johtopäätöksissä esille 

tutkimuskysymyksiin vastaukset ja antamaan mahdolliset jatkotoimenpiteet kohdeyritykselle 

oman toiminnan kehittämiseksi käyttöönottoprojekteissa, mitkä lukeutuvat tämän tutkimuksen 

tavoitteisiin. 
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Tutkimuksen empiirisessä osiossa on tarkoitus paneutua olemassa olevaan ilmiöön eli siihen, 

miten haastateltavat asiakkaat ovat kokeneet SaaS-pohjaisen ERP-järjestelmän 

käyttöönottoprojektin. Empiriaosiota varten kerätty aineisto on saatu muodostettua 

haastattelemalla kohdeyrityksen kontaktihenkilöä sekä haastattelemalla valittujen asiakkaiden 

avainhenkilöitä. Haastateltaviksi henkilöiksi on pyritty valitsemaan sellaiset henkilöt, joiden 

rooli käyttöönottoprojektissa on ollut merkittävä. Tämä edesauttaa sitä, että haastatteluista tulee 

mahdollisimman informatiivinen. Tämä tutkimus on aloitettu vuoden 2020 loppukesästä ja 

haastattelut toteutettiin vuoden 2021 tammikuun aikana. Haastatteluja ei haluttu toteuttaa 

aikaisemmin, koska haastateltavien yrityksien käyttöönotosta olisi tällöin kulunut liian vähän 

aikaa, jotta he olisivat kyenneet vastaamaan kaikkiin esitettyihin haastattelukysymyksiin. 

Tulosten analysointi tullaan käymään kevään 2021 aikana, jotta saadut tulokset olisivat 

mahdollisimman tuoreita, mikä on oleellista tällä alalla. Lisäksi empiriaosion muodostamisessa 

on hyödynnetty kohdeyritykseltä saatua aineistoa ja kirjoittajan omaa kokemusta liittyen 

käyttöönottoprojektiin sekä käyttöönotettuun pilvipalvelupohjaiseen ERP-järjestelmään. 

 

1.4 Työn rakenne 

 

Tämä tutkimus koostuu yhteensä seitsemästä kappaleesta, jotka jalkautuvat pienemmiksi 

osakappaleiksi. Niin kuin aikaisemmin todettiin, tutkimus koostuu kahdesta eri osiosta; 

ensimmäiseksi käsitellään teoriaosiota eli kirjallisuuskatsausta, minkä jälkeen tarkastellaan ja 

analysoidaan empiriaosiota. Kappaleissa kaksi, kolme ja neljä käsitellään tutkimukseen 

oleellisesti liittyvää teoriaa ja olemassa olevaa tietoa. Teoriakappaleiden tarkoituksena on 

tuottaa lukijalle selkeä ja riittävä teoreettinen ymmärrys pilvipalvelupohjaisista ERP-

järjestelmistä sekä niihin liittyvistä käyttöönottoprojekteista.  

 

Kappaleessa kaksi keskitytään käsittelemään pilvipalvelupohjaisia ERP-järjestelmiä,  niiden 

erilaisia luokittelumahdollisuuksia ja malleja. Lisäksi kappaleessa kaksi tarkastellaan 

pilvipalveluiden käyttöönoton mahdollisia riskejä ja hyötyjä, joita asiakkaan on mahdollista 

saavuttaa pilvipalvelun käyttöönoton myötä. Kappaleessa kolme tarkastellaan 

käyttöönottoprojektia ja sen eri vaiheita karkealla tasolla. Tämä osio pohjustaa osittain 

kappaletta neljä, jossa käydään kaksi käyttöönottoprojektin tiettyä vaihetta läpi tarkemmalla 

tasolla. Lisäksi kappaleessa kolme käsitellään käyttöönottoprojektiin kuuluvia sidosryhmiä ja 

organisaatioita sekä projektissa mahdollisesti esiintyvää muutosvastarintaa ja siihen liittyvää 
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muutosjohtamista. Kappaleen kolme viimeisessä osiossa tarkastellaan käyttöönottoprojektien 

menestystekijöitä ja eri kustannustekijöitä, mitä käyttöönottoprojekti aiheuttaa asiakkaalle. 

Kappaleessa neljä käsitellään käyttöönottoprojektin kaksi eri vaihetta tarkemmalla tasolla läpi. 

Nämä vaiheet ovat toteutus- ja käyttöönottovaihe. Tarkoitus on käsitellä näiden kahden eri 

vaiheen rakenne ja se, mitä kaikkea niiden toteutuksiin kuuluu. Lisäksi tässä kappaleessa 

käsitellään toteutus- ja käyttöönottovaiheisiin liittyvät haasteet ja riskit. 

 

Empiriaosiossa on tarkoitus käsitellä tutkimuskohdetta ja sitä, kuinka teoria soveltuu 

käytännössä tutkimusaiheeseen. Empiriaosio koostuu kappaleista viisi, kuusi ja seitsemän. 

Kappaleessa viisi esitellään aluksi tutkimuksen toteutus ja lähtökohdat tutkimukselle. Lopuksi 

kappaleessa viisi käsitellään ja analysoidaan haastattelututkimuksen tuloksia. Kappaleessa 

kuusi käsitellään tutkimuksen johtopäätökset, jossa vastataan asetettuihin tavoitteisiin 

kirjallisuuskatsauksen ja empiirisen osion tulosten pohjalta. Tämän lisäksi tässä kappaleessa 

annetaan kohdeyritykselle tutkimukseen pohjautuva jatkokehitysidea. Viimeisessä kappaleessa 

tehdään tutkimukselle yhteenveto, missä kootaan yhteen tutkimuksen käytännölliset ja 

teoreettiset tulokset. 
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2 PILVIPALVELUPOHJAISET ERP-JÄRJESTELMÄT 

 

Tässä kappaleessa on tarkoitus käsitellä pilvipalvelupohjaisia ERP-järjestelmiä. Luvussa 

keskitytään aluksi käsittelemään pilvipalvelupohjaisia ERP-järjestelmiä, niihin liittyviä 

luokitteluja sekä eri pilvipalvelumalleja. Tämän jälkeen on tarkoitus siirtyä tarkastelemaan, 

mitä hyötyjä ja riskejä pilvipalvelupohjaiset ERP-järjestelmät aiheuttavat niitä 

käyttöönottaville yrityksille.  

  

2.1 Pilvipalvelupohjaiset ERP-järjestelmät 

 

Pilvipalvelu on käsitteenä melko uusi, mutta sen ajattelumalli on tuotu julkisuuteen paljon 

aikaisemmin. Jo 1960-luvulla esitettiin, että tulevaisuudessa tietotekniikka tullaan tarjoamaan 

kuluttajille palveluna eikä tuotteena. Tuolloin kehitetty ajatusmalli esitti, että kuluttajien ei 

tarvitse miettiä kapasiteetin määrää tai miten se tuotetaan, vaan sitä voitaisiin hankkia samalla 

tavalla kuin esimerkiksi sähköä. Kuluttajan ajateltiin tulevan maksamaan vain hänen 

käyttämästään kapasiteetista (Salo 2010, s. 20). Pilvitoimintamallin kehitys alkoi uudestaan 

2000-luvulla dotcom-kuplan puhkeamisen seurauksena. Palvelumallin uudelleenkehittämistä 

edeltävänä aikana ratkaisevassa roolissa oli kapasiteettipalveluiden kehitys. Nämä olivat 

palveluita, joihin asiakkaan oli helpompi liittyä kuin tavalliseen palveluun, ja joissa oli 

vähemmän tai parhaassa tapauksessa ei ollenkaan erilaisia käynnistysmaksuja. Lisäksi näissä 

oli teknisesti rajattu sisältö. Itse pilvitoimintamallin uudelleenkehitykseen liitetään myöskin 

usein suuret internetpalvelut, kuten Amazon. Yritykset havaitsivat, että heidän 

tietokoneympäristönsä kapasiteetti on mitoitettu vastaamaan huippukuormitustilanteita, minkä 

vuoksi nämä yritykset päättivät myydä jatkossa ylimääräiset palvelinkapasiteetit ulkoisille 

toimijoille silloin, kun he eivät tarvinneet itse tätä ylimääräistä kapasiteettiosuutta (Heino 2010, 

s. 33-34). 

 

Pilvipalveluille ei ole olemassa yhtä yleisesti käytettyä määritelmää, vaan sille on useita eri 

määritelmiä. Eri määritelmät ovat tarkoitusperältään melko samanlaisia, mutta niiden kuvaus 

vaihtelee hieman. Käsitteenä pilvipalvelu tarkoittaa verkon välityksellä tarjottavia 

tietotekniikkaresursseja asiakkaan käyttöön ilman, että asiakkaan tarvitsee olla tietoinen siitä, 

missä esimerkiksi siihen liittyvät resurssit sijaitsevat. Tämän lisäksi asiakkaan ei tarvitse 

huolehtia pilvipalvelumallissa ollenkaan resurssien toiminnasta tai ylläpidosta, koska toinen tai 
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kolmas osapuoli huolehtii näistä tekijöistä (Salo 2010, s. 16). Pilvipalvelumallin valitsemisen 

seurauksena asiakas voi luopua fyysisistä konesaleista, joita hän on joutunut ylläpitämään 

aikaisemmin. Heino (2010, s. 39-49) on koonnut pilvipalvelulle oleellisimmat ominaisuudet, 

joiden pitäisi täyttyä, kun puhutaan pilvipalvelusta: 

 

1. Pilvipalveluissa on elastinen provisiointi 

2. Pilvipalvelu voidaan toteuttaa jaettavasta multitenant-ympäristöstä 

3. Pilvipalvelut ovat alkukantaistettuja bulkki- ja volyymipalveluita 

4. Pilvipalveluiden käyttö on riippumaton paikasta ja päätelaitteesta 

5. Pilvipalveluiden toimintaa on mahdollista mitata 

 

Yleensä pilvipalveluntarjoaja joutuu rakentamaan ympäristöönsä elastisen provisioinnin, mikä 

tarkoittaa, että uusien asiakkaiden lisääminen, uusien palveluiden tarjoaminen sekä palveluiden 

käytön lopettaminen on mahdollista pilvipalveluissa. Tällöin asiakas pystyy ottamaan 

esimerkiksi jonkin lisäpalvelun määräaikaisesti käyttöönsä. Multitenant-ympäristö puolestaan 

tarkoittaa sitä, että kaikki kyseistä pilvipalvelua käyttävät asiakkaat käyttävät samaa 

tietokantaa, mikä puolestaan antaa asiakkaalle suuria taloudellisia etuja verrattuna 

asiakaskohtaisesti omistettuun ympäristöön. Suurin kustannussäästö kertyy asiakkaalle 

teknisen ympäristön rakentamisessa, kun asiakkaan useamman käyttäjän seurauksena tuleva 

kapasiteettilisä on pieni. (Heino 2010, s. 40-44) 

 

Pilvipalvelut ovat yleensä lähtötilanteessa typistettyjä ja niiden räätälöintimahdollisuudet ovat 

varsin rajalliset. Tämä on kuitenkin riippuvainen palveluntarjoajan liiketoimintamallista ja 

yleensä asiakas saakin paremmin hänen liiketoimintaa kohtaan räätälöidyn palvelun 

perinteiseltä palveluntarjoajalta. Siksi pilvipalvelun ominaisuuksilla pyritäänkin tuottamaan 

suuruusluokkaetuja ympäristönhallintaan. Palveluntarjoaja järjestää pilvipalveluiden resurssit 

heidän omiin tiloihinsa ja niistä on tietoliikenneyhteydet asiakkaan päätelaitteisiin. 

Pilvipalvelun riippumattomuus paikasta sekä päätelaitteesta mahdollistaa käyttäjän tekemään 

töitä oikeastaan missä tahansa, kunhan saatavilla on verkkoyhteys. Lisäksi käyttäjän ei tarvitse 

suorittaa enää työtehtäviänsä yhdellä tietyllä päätelaitteella, vaan tehtävät voidaan suorittaa 

käytännössä millä tahansa päätelaitteella. Tämä johtuu siitä, että päätelaitteeseen ei tarvitse 

enää asentaa kiinteää järjestelmää, vaan nyt sitä voidaan käyttää selainpohjaisena, jolloin 

käyttäjällä pitää olla tiedossa ainoastaan URL-linkki ympäristöön. Pilvipalveluiden toiminnasta 



8 

 

 

voidaan mitata tarvittavia tietoja niin asiakkaalle kuin palveluntarjoajalle. Mittauksen kohteena 

voi olla esimerkiksi pilvikoneiston tallennuskapasiteetti tai kyseiseen pilveen liittyvän 

tietoliikenteen suorituskyky. (Heino 2010, s. 45-48) 

 

2.2 Pilvipalveluiden luokittelu ja pilvipalvelumallit 

 

Pilvipalvelut luokitellaan tavallisesti kolmeen eri päätyyppiin teknisen toteutuksen perusteella, 

kun palveluita tarkastellaan palveluarkkitehtuurina. Nämä kolme palveluarkkitehtuuritasoa 

ovat IaaS- (Infrastructure as a Service), PaaS- (Platform as a Service) ja SaaS-palvelut 

(Software as a Service). Näiden kolmen eri kategorian lisäksi on olemassa täsmentäviä 

kategorioita, jotka jalkautuvat aiemmin esitetyistä kolmesta kategorioista pienemmiksi 

alakategorioiksi (Salo 2014, s. 96-97). Tämän työn kannalta on kuitenkin oleellista tarkastella 

vain näitä kolmea yleisintä kategoriaa, minkä vuoksi pienemmät ja täsmentävät kategoriat on 

jätetty pois tarkastelusta. Kategorisointi ja näiden kategorioiden väliset erot antavat asiakkaalle 

mahdollisuuden maksaa pelkästään käyttämistään resursseistaan. Asiakas ei joudu siis 

maksamaan esimerkiksi etukäteen kapasiteettitarpeesta eikä hänelle aiheudu kiinteitä 

kustannuksia, vaan hinta muodostuu jälkeenpäin käytettyjen resurssien perusteella (Salo 2010, 

s. 22-23). 

 

 

Kuva 1. Pilvipalveluarkkitehtuurin eri tasot (Salo 2010, s. 23) 

 

Infrastruktuuri palveluna (IaaS) -tyyppisessä pilvipalvelussa palveluntarjoaja tarjoaa 

asiakkaalle kapasiteettia palveluna tietotekniikkainfrastruktuuriin tarvittavien ohjelmistojen 

kohdalla. Asiakas pystyy ottamaan kapasiteettia käyttöön joustavasti oman tarpeensa mukaan. 
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Tietotekniikkainfrastruktuuriin kuuluu fyysiset laitteet sekä niiden hallinnoiminen, 

koordinointi ja turvaaminen asiakkaan kohdalla (Salo 2010, s. 22). Tämän tyyppisessä 

palvelussa palveluntarjoaja ylläpitää verkossa olevia virtuaalisia konesaleja, joita se jakaa 

pienempiin osiin eri asiakkaidensa käyttöön. Palveluntarjoajan jakamaan virtuaaliseen 

konesaliosaan asiakkaalle perustetaan oma käyttöjärjestelmä ja tämän perustetun 

käyttöjärjestelmän päälle asiakas asentaa tarvitsemansa sovellukset. Loppukäyttäjät pääsevät 

sovellukseen tässä tapauksessa selaimen kautta, mutta muutkin tavat ovat mahdollisia. 

Asiakkaalta tarvitaan kuitenkin tässä tapauksessa osaamista ja kärsivällisyyttä ylläpidollisissa 

toiminnoissa (Heino 2010, s. 52-53). Tässä mallissa asiakkaalle jää jonkin verran eri toimintoja 

itselleen hoidettavaksi eikä yleensä asiakkaan ja palveluntarjoajan henkilöstön välillä synny 

vuorovaikutusta, vaan käyttöönotto ja käyttö tapahtuu pitkälti itsepalveluna. Asiakkaalle jää 

huolehdittavaksi omien sovellusten ja ratkaisujen toimivuus, tehokkuus, päivitys, 

skaalautuvuus, kuormantasaus sekä tietoturva (Salo 2014, s. 97). 

 

Sovellusalusta palveluna (PaaS) -tyyppisessä pilvipalvelussa palveluntarjoaja tarjoaa 

asiakkaalle eräänlaisia sovellusalustoja, jotka asiakkaan on helppo ottaa käyttöön. 

Palveluntarjoaja tarjoaa yleensä näitä sovellusalustoja asiakkaalle ohjelmistokehityksen 

käyttöön. PaaS -tyyppisessä pilvipalvelumallissa asiakkaan ei tarvitse enää huolehtia 

käyttöjärjestelmäohjelmistojen tasoista, vaan asiakkaan vastuulle jää enää oman sovelluksen 

tietoturva (Salo 2010, s. 28-29). Lopputuloksena tässä mallissa on yleensä selainpohjainen 

sovellus. PaaS -tyyppinen pilvipalvelumalli voi tarjota asiakkaalle lisäpalveluina laajennuksia 

toiminnallisuuksiin ja sovelluksiin. Tähän lukeutuu muun muassa automaattinen skaalautuvuus 

sekä kuormituksen tasapainotus (Ahson et al. 2011, s. 3-4). Asiakkaan näkökulmasta hänelle 

syntyy välittömiä hyötyjä tästä mallista, kun asiakkaalla on mahdollisuus kehittää omia 

asennettuja sovelluksiaan nopeasti ja kustannustehokkaasti niin, että se on tietoturvan kannalta 

turvallista. Asiakkaan ei tarvitse myöskään huolehtia kapasiteettirajoituksista tässä mallissa. 

Tämän mallin sovellusalustojen käyttöön liittyy kuitenkin heikkouksia asiakkaan kohdalla. 

Suurimpia pelkoja asiakkaalla on yleensä lukittautuminen kyseisen alustan palveluntarjoajan 

toimivaltaan sekä tietoturvallisuuteen liittyvä huoli, kun asiakkaan data sijaitsee 

palveluntarjoajan tiloissa ja data liikkuu verkon yli. Lisäksi asiakkaalle kertyy tietyissä 

tapauksissa paineita uusista osaamisvaatimuksista kehitystyössä, jos esimerkiksi 

ohjelmistokieli on asiakkaalle uusi (Salo 2010, s. 29). 
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Sovellukset palveluna (SaaS) -tyyppisessä pilvipalvelussa palveluntarjoajan huolehdittavaksi 

jää kaikki muu paitsi sovelluksen hankkiminen, mistä asiakas vastaa itse. Tässä mallissa 

asiakkaan hankkima sovellus toimii selaimessa tietoliikenneyhteyksien kautta (Heino 2010, s. 

53-54). SaaS -palvelut ovat kaikkein kriittisimpiä kolmesta esitetystä mallista, koska niissä 

liikkuvat datamäärät ovat yleensä massiivisia ja sovellusalustoja on lukuisia, jolloin niiden tulee 

kyetä kommunikoimaan aina keskenään. Sovellukset eivät saa kaatua yllättäen ja niiden 

skaalautuvuuden ja joustavuuden pitää olla tarpeeksi hyviä, jotta ne taipuvat tukemaan 

asiakkaan liiketoimintaprosesseja. Asiakkaiden liiketoimintaprosessit asettavatkin vaatimukset 

hankittavalle sovellukselle. Asiakkaiden vaatimuksiin kuuluu yleensä, että SaaS -palvelut ovat 

luotettavia, suorituskykyisiä ja helppokäyttöisiä käyttöliittymän osalta. Asiakas ei maksa enää 

normaalia lisenssimaksua, vaan maksettavaksi tulee käyttäjä- tai konekohtainen maksu. Tässä 

mallissa voi olla käytössä multitenant-ympäristö, minkä vuoksi loppukäyttäjät saavat 

yksilöllisen käyttäjäkokemuksen (Salo 2010, s. 29). 

 

SaaS-palveluista löytyy monia hyviä ominaisuuksia, joiden vuoksi ala onkin nykyään erittäin 

kilpailtu ja suosittu. Sovellusten käyttöönotto tapahtuu aina palveluntarjoajan 

palvelinkeskuksessa, mikä vähentää asiakkaan laitteisto- ja ylläpitovaatimuksia. Lisäksi se 

yksinkertaistaa ohjelmistojen ylläpitoprosessia, koska nyt ohjelmistokehittäjien on mahdollista 

tehdä päivityksiä ja niiden korjauksia, kun heillä on pääsy palveluntarjoajan 

palvelunkeskuksessa sijaitsevaan ohjelmistopalveluun. Tämä puolestaan vapauttaa yrityksen 

henkilöstöresursseja muihin työtehtäviin (Ahson et al. 2011, s. 3). Kuvassa 2 on kuvattu, miten 

vastuu on jaettu toimittajan ja asiakkaan välillä eri palveluarkkitehtuureissa. Kuvasta 2 

nähdään, että SaaS-palveluissa toimittaja on oikeastaan vastuussa kaikesta, kun taas IaaS-

palveluissa vastuu on jaettu suunnilleen tasan toimittajan ja asiakkaan välillä. 
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Kuva 2. Palveluarkkitehtuuritasojen eroavaisuudet (mukaillen Microsoft, 2021) 

 

Pilvipalvelut eivät aina tarkoita sitä, että ulkoinen palveluntarjoaja tarjoaa asiakkaallensa hänen 

tuottamiaan palveluita. Asiakas voi joskus olla itse pilvipalvelun tuottaja ja käyttäjä. 

Pilvipalvelumallit voidaankin jakaa neljään eri kategoriaan sen perusteella, kuka niitä tuottaa 

ja ylläpitää sekä miten ja missä niitä käytetään. Nämä neljä eri kategoriaa ovat yksityinen pilvi, 

yhteisöllinen pilvi, julkinen pilvi sekä hybridipilvi (Salo 2010, s. 19). 

 

Yksityinen pilvipalvelu on tarkoitettu yrityksen omaan käyttöön ja sen käyttö on tarkoitettu 

nimenomaan vain yksittäisen yrityksen käyttöön. Hallinnoinnista vastaa yleensä kolmas 

osapuoli ja tähän palveluun liittyvän laitteiston ei tarvitse sijaita yrityksen omissa tiloissa. Jos 

koko pilvipalveluinfrastruktuuri sijaitsee organisaation omissa tiloissa ja sen hallinnoimisesta 

vastaa organisaation oma henkilöstö, puhutaan yleensä sisäisestä pilvestä (Salo 2010, s. 32-33). 

Asiakkaan on mahdollista saada tällä tavalla aikaan tehokas IT-resurssien käyttö, mikä 

puolestaan vaikuttaa investoinnista saatavaan hyötysuhteeseen. Asiakas maksaa tällöin joko 

kertainvestoinnin palvelustaan tai vaihtoehtoisesti se maksaa kuukausittaisia leasingmaksuja 

(Heino 2010, s. 55). 

 

Yksityiseen pilveen pääsy voidaan avata myöskin useammalle yritykselle, jolloin sitä kutsutaan 

yhteisöpilveksi. Yhteisöllisessä pilvessä palveluita tarjotaan aina rajalliselle määrälle ja näitä 

tarjottavia palveluita hallinnoidaan asiakkaiden puolesta. Tällöin pilvipalvelun omistamiseen ja 
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pystyttämiseen liittyvät kustannukset jakautuvat tasaisemmin yritysten kesken. Yhteisöllinen 

pilvipalvelumalli on siis eräänlainen hybridimalli yksityisestä pilvestä, ja yleensä tässä mallissa 

osallisena olevien asiakkaiden tavoite on työskennellä yhdessä saavuttaakseen jonkun tietyn 

asetetun tavoitteen. (Heino 2010, s. 54-55) 

 

Julkisessa pilvessä palveluntarjoaja tuottaa palveluita asiakkaille ja laskuttaa heitä esimerkiksi 

kuukausittain toteutuneen palvelun kapasiteetin käytön perusteella. Palveluntarjoaja omistaa ja 

hallinnoi tällöin palvelinkeskuksia sekä vastaa ohjelmistoista ja laitteiden ylläpidoista. Lisäksi 

palveluntarjoajalle jää huolehdittavaksi pilvikoneiston omistamisen kustannukset, toisin kuin 

yksityisessä pilvessä (Salo 2010, s. 34-35). Normaalisti tässä mallissa asiakas muodostaa aina 

verkkoyhteyden salatun VPN-yhteyden kautta, kun hän käyttää palveluntarjoajan pilvipalvelua. 

Asiakkaalta on mahdollista veloittaa julkisessa pilvimallissa erikseen tallennus- ja 

palvelinkapasiteetistä sekä tietoliikenteestä (Heino 2010, s. 54-55). 

 

Hybridipilvi koostuu sekä yksityisen että julkisen pilven toteutuksista, jolloin osa 

pilviarkkitehtuurista on yksityisiä ja osa yleisiä. Tässä mallissa asiakkaan yksityinen pilvi 

yhdistetään verkossa toimivan tietoliikenneyhteyden kautta palveluntarjoajan tekniseen 

ympäristöön. Tällöin asiakas yhdistää omaan pilveensä palveluntarjoajan pilvipalvelun 

resursseja. Jos asiakkaan oma kapasiteetti ei ole riittävä hänen omaan käyttöönsä, voi hän 

hankkia lisäkapasiteettiä julkisesta pilvestä. (Heino 2010, s. 56) 

 

2.3 Pilvipalveluiden hyödyt ja riskit 

 

Yrityksien tulisi selvittää ennen pilvipalveluun siirtymistä ne tekijät, jotka vaikuttavat tähän 

liittyvään päätöksentekoon. Vasta näiden tekijöiden selvittämisen jälkeen yritys pystyy 

tekemään päätöksen, kannattaako sen siirtyä käyttämään pilvipalveluita vai ei. Näihin tekijöihin 

kuuluu arvioida nykyisen toimintamallin hyödyt ja kustannukset sekä verrata niitä 

pilvipalveluiden hyötyihin ja riskeihin. Perinteiseen ERP-järjestelmään ja 

pilvipalvelupohjaiseen ERP-järjestelmään liittyy omat hyötynsä ja riskinsä. (Salo 2010, s. 70) 

 

Pilvipalveluiden käyttöönoton seurauksena saatavat isoimmat hyödyt ovat säästöt 

tietotekniikkaan liittyvissä kustannuksissa, mihin kuuluu mukaan myöskin toteutus- ja 

ylläpitokustannukset. Pilvipalveluissa asiakkaan ei tarvitse ylläpitää niin montaa laitetta, kun 
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palvelinta ei tarvitse asentaa enää kiinteäksi jokaiselle koneelle, vaan se on selainpohjainen, 

jolloin saadaan vapautettua resursseja (Caroll et al. 2011, s. 3-4). Asiakas saa ylipäätään otettua 

käyttöön tai poistettua käytöstä nopeasti resursseja ilman, että niistä aiheutuu lisäkustannuksia. 

Pilvipalvelumallissa kapasiteetin lisäksi uusien sovellusten käyttöönotto voidaan suorittaa 

entistä nopeammin (Seethamraju 2014, s. 478). Koska perinteisissä ERP-järjestelmissä ei ole 

mahdollista poistaa tai lisätä yhtä ketterästi resursseja, voivat kustannussäästöt olla suuret 

siirryttäessä pilvipalveluihin (Caroll et al. 2011, s. 3-4). Asiakkaan ei tarvitse enää huolehtia 

myöskään käytettävän palvelun päivittämisestä, koska pilvipalvelumallissa palveluntoimittaja 

hoitaa päivitykset. Palveluntoimittajalla on motiivi säilyttää hyvä markkina-asemansa 

kilpailulla alalla, minkä vuoksi palveluntoimittajat haluavatkin pitää käyttöönotetut palvelunsa 

ajan tasalla. Päivitykset voidaan ajaa keskitetysti niin, että se ei häiritse asiakkaan 

liiketoimintaa. Lisäksi palveluntoimittaja voi tehdä monen eri asiakkaan päivitykset 

samanaikaisesti todella vaivattomasti (Salo 2010, s. 70-82). 

 

Pilvipalveluiden käyttöönoton seurauksena asiakas pystyy tekemään säästöjä euromääräisten 

kustannusten lisäksi toimintatavoissaan, kun se omaksuu pilvipalvelun tuomat uudet 

ominaisuudet ja työskentelytavat. Näiden laadullisten muutoksien omaksuminen edellyttää 

pilvikonseptin sisäistämistä. Kun laadulliset muutokset onnistutaan omaksumaan onnistuneesti, 

mahdollistaa se asiakkaan uudenlaisen kilpailukyvyn sekä sen tuomat uudet toimintatavat. 

Uusien ominaisuuksien omaksumisten seurauksena mukana tulevia tyypillisiä etuja ovat 

yrityksen parempi skaalautuvuus, joustavuus, mobiilius ja kustannusten läpinäkyvyys. Lisäksi 

asiakkaan etuihin kuuluu se, että se ei ole enää päätelaiteriippuvainen, koska nyt palvelu on 

saatavilla verkkoselaimena (Salo 2014, s. 102-103). Pilvipalveluiden käyttöönoton seurauksena 

työntekijöillä on pääsy myöskin työvälineisiin ja tarvittavaan dataan paikasta riippumatta. 

Tällöin yrityksen henkilöstö voi suorittaa työtehtäviänsä esimerkiksi suoraan trukin kyydistä 

kannettavalla tabletilla. Parhaimmillaan yrityksellä on mahdollisuus päästä irti myös 

aikaisemmin tunnistetuista pullonkaulailmiöistä sekä mahdollisista resurssirajoitteista (Salo 

2010, s. 81-82). 

 

Pilvipalveluiden avulla asiakkaan on mahdollista saavuttaa entistä parempi ja kehittyneempi 

kilpailukyky, koska pilvipalvelumallin mukaiset uudet tietokonealustat ovat joustavia ja 

ketteriä. Nämä alustat puolestaan tarjoavat asiakkaalle lisää skaalautuvuutta ja tehokasta 

resurssien käyttöä (Caroll et al. 2011, s. 3-4). Pilvipalveluiden käyttöönotto lisää asiakkaiden 
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joustavuutta, koska sen ei tarvitse tehdä kauaskantoisia investointilaskelmia tai kauaskantoisia 

investointeja ylipäätään. Pilvipalvelut mahdollistavat asiakkaalle hyvin nopean sopeutumisen 

muuttuviin tilanteisiin, joita voi olla esimerkiksi lomautuksen seurauksena resurssitarpeiden 

väheneminen (Salo 2010, s. 81-82). Pilvipalvelun etuihin kuuluu myös se, että yritys siirtyy 

periaatteessa automaattisesti kohti ekologisempaa yritystä käyttöönoton seurauksena. Sähkön 

kulutus ja jäähdytyksen tarve vähenee, kun siirrytään käyttämään toisen tai kolmannen 

osapuolen palvelinkeskuksia. Lisäksi kehittyneempi tallennustila ja palveluntoimittajan 

tilankäyttö siirtää yritystä kohti kestävämpää ja ympäristövastuullisempaa palvelinkeskusta 

(Caroll et al. 2011, s. 3-4). 

 

Pilvipalveluiden uudenlainen hinnoittelumalli lisää joustavuutta asiakkaan näkökulmasta, kun 

esimerkiksi työntekijöiden irtisanomisen seurauksena asiakkaalle ei jää ylimääräisiä 

käyttämättömiä kiinteinä asennettuja ohjelmistoja, mitkä aiheuttaisivat perinteisessä ERP-

järjestelmämallissa ylimääräisiä kustannuksia. Kehityskustannukset ovat yleensä pieniä 

asiakkaalle pilvipalvelumallissa, koska esimerkiksi Microsoftin tarjoamalla SaaS-tarjoomalla 

voi olla miljoonia käyttäjiä, jolloin yhden asiakkaan kehitysmaksu on pieni. (Salo 2010, s. 44-

47) 

 

Itsepalvelullisuus ja automaatio minimoivat työntekijöiden välillä käytävää vuorovaikutusta. 

Tämä muodostaa asiakkaalle niin kustannus- kuin ajansäästöjä, kun kommunikaatiota ei 

tarvitse suorittaa niin usein kuin perinteisissä ERP-järjestelmissä. Käyttöönoton seurauksena 

asiakkaan liiketoimintaprosessit tehostuvat ja niiden laatu paranee. Samalla dokumenttien 

jakaminen on paljon helpompaa kuin aikaisemmin, jolloin niitä jouduttiin lähettämään 

jatkuvasti esimerkiksi sähköpostien kautta. Lisäksi pilvipalvelut tarjoavat toimintamallina 

mahdollisuuden uusille sovellustyypeille ja nämä uudet sovellusmahdollisuudet tarjoavat 

asiakkaille puolestaan lisähyötymahdollisuuksia. (Salo 2010, s. 82-83) 

 

Vaikka pilvipalvelun siirtymiselle löytyy lukuisia eri hyötyjä, ei pilvipalveluihin siirtyminen 

eikä pilvipalvelutoiminta ole koskaan riskitöntä tai täysin turvallista. Erityisesti asiakkaiden 

huolet palveluiden turvallisuuteen liittyen ovat yleisiä. Turvallisuuteen liittyviä riskejä ovat 

muun muassa yksityisyys, henkilöllisyyden hallinta, luottamuksellisuus, salaus ja verkkoturva. 

Riskien olemassa olojen vuoksi palveluntarjoajan on erittäin tärkeätä varmistaa asiakkaalle 

tarjottavan pilviympäristön riittävä turvaaminen, koska tällöin luonnollisesti riskien määrä 
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vähenee, ja samalla tämä kasvattaa asiakkaan luottamusta palvelua kohtaan (Caroll et al. 2011, 

s. 4-5). Pilvipalvelun toimintamalli on yleensä asiakkaalle täysin uusi ja se aiheuttaa asiakkaan 

kohdalla epävarmuutta. Käyttöönotettavan pilvipalvelun omaksuminen sekä henkilöstön 

motivaatio oppia uusi järjestelmä ovat myös asiakkaalle riskitekijöitä, koska jos henkilöstöllä 

ei ole intressejä oppia uutta, voi liiketoiminta kärsiä siitä käyttöönoton yhteydessä ja sen 

jälkeen. Alkuvaiheessa on luonnollista, että liiketoiminnot hidastuvat, kun henkilöstö on uuden 

äärellä ja yrittää opetella uuden pilvipalvelun käyttöä. Tämä korjaantuu kuitenkin ajan myötä, 

jolloin uudesta järjestelmästä ruvetaan saamaan irti enemmän hyötyjä. Tehtyjen investointien 

hyödyntäminen loppuun asti on myöskin yksi riskitekijä asiakkaan näkökulmasta katsottuna 

(Salo 2010, s. 71). 

 

Pilvipalvelumalli aiheuttaa myös suorituskykyyn liittyviä riskejä ja huolenaiheita. Asiakkaat 

ovat huolissaan siitä, onko palvelun saatavuus tarpeeksi hyvä tai onko palvelun vastausaika ja 

ennakoitavuus tarpeeksi hyviä. Edellä mainitut riskit liittyvät tarjottavan palvelun 

luotettavuuteen ja toimivuuteen. Sopimusehtoihin liittyviä huolia on puolestaan esimerkiksi 

poikkeustilanteet ja toimiminen niissä, mahdolliset muutokset sekä vastuukysymykset liittyen 

siihen, mitkä ovat asiakkaan vastuulla ja mitkä taas palveluntarjoajan vastuulla. Alussa 

määritelty budjetti voi aiheuttaa itsessään riskejä, koska on melko vaikea arvioida, kuinka 

monta henkilötyöpäivää käyttöönottoprojekti tulee viemään. Budjetti saattaa venyä tietyissä 

tapauksissa paljonkin, mikä herättää asiakkaassa tyytymättömyyttä (Salo 2014, s. 103-104). 

Muita pilvipalvelumalliin liittyviä riskejä ja huolenaiheita ovat muun muassa läpinäkyvyys, 

palvelutasosopimukset, palvelun laatu, toimittajan kannattavuus, seuranta- ja hallintatyökalujen 

puute, lakien ja asetusten noudattaminen, hallitsemattomat kustannukset ja palvelun 

tulkittavuus (Caroll et al. 2011, s. 4-5). 

 

Pilvipalveluiden käyttöönotossa asiakkaita huolettaa yleensä niiden turvallisuus ja yksityisyys 

sekä palveluntarjoajaan luottaminen, mitkä ovat riskitekijöitä pilvipalveluihin siirryttäessä. 

Pilvipalvelumalleista ei vielä tiedetä läheskään kaikkea, minkä vuoksi niihin liittyy monia 

epävarmuustekijöitä. Turvallisuudella tarkoitetaan asiakkaan datan suojaamista eli tietoturvaa 

ja yksityisyys puolestaan käsittää yksityiseksi luokitettujen tietojen oikeanlaisen keräämisen, 

käsittelyn ja käytön niin, että ne eivät pääse leviämään ulkopuolisten saataville (Salo 2010, s. 

103-104). Tietojen turvaamiseksi on kehitelty monia eri keinoja, joilla turvataan ulkopuolisten 

pääsy kyseisiin tietoihin. Näitä ovat muun muassa palomuurit, tunkeilijoiden 
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havaitsemisjärjestelmät, kryptaus, salatut yhteydet, tiedon hajauttaminen ja koventaminen 

(Heino 2010, s. 92-94). 

 

Tietosuojaan liittyviä huolenaiheita asiakkaan kohdalla on pyritty vähentämään luomalla 

erilaisia lainsäädäntöjä, jotka säätelevät yritykset ja palveluntarjoajat asettamaan tietyt 

standardit sille, mitkä tiedot esimerkiksi asiakkaasta eivät saa vuotaa. Tietosuojan tarkoituksena 

on kertoa, millä edellytyksillä ja milloin yksityiseksi luokiteltuja tietoja voidaan käsitellä 

(Heino 2010, s. 98-99). Tietyissä tapauksissa pilvipalvelumallissa osa ratkaisuvastuusta on 

siirretty palveluntarjoajan vastuulle, jolloin asiakkaan pitää pystyä luottamaan 

palveluntarjoajaan. Huolenaiheet vaihtelevat riippuen valitusta pilvipalvelumallista. 

Yksityisen- ja hybridipilvipalvelumallien kohdalla on vähemmän huolenaiheita esimerkiksi 

turvallisuuteen liittyen, koska data, sovellukset ja laitteisto ovat joko kokonaan tai vähintään 

osittain asiakkaan hallinnassa tai vaihtoehtoisesti sopimuskumppanin tiloissa (Salo 2010, s. 

104). 

 

Yrityksillä herää paljon kysymyksiä sekä mahdollisia riskitekijöitä, kun he miettivät 

pilvipalveluun siirtymistä nykyisestä toimintamallista. Yritysten tulisikin tehdä riskien 

kartoitus, jossa listataan ensiksi riskit, minkä jälkeen arvioidaan niiden toteutumisen 

todennäköisyys ja lopuksi arvioidaan niistä aiheutuvien vahinkojen suuruus, mikäli ne 

toteutuvat. Samalla tulisi miettiä, miten jonkin riskin toteutumisen todennäköisyyttä tai sen 

aiheuttamien vahinkojen suuruutta voitaisiin pienentää. Yksi keino tähän on vakuuttaminen, 

mutta se ei toimi kaikkien pilvipalveluihin liittyvien riskien kohdalla. Riskien kartoituksen 

avulla yritykset pystyvät kuitenkin varautumaan mahdollisesti toteutuviin riskeihin, jolloin 

todennäköisesti niiden aiheuttamat vahingot pienenevät. (Salo 2010, s. 71-73) 
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3 ERP-JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTTOPROJEKTI  

 

Tässä kappaleessa on tarkoitus tarkastella ERP-järjestelmien käyttöönottoprojekteja yleisellä 

tasolla sekä niihin liittyviä kustannuksia. Lisäksi tässä kappaleessa keskitytään käsittelemään 

mitä eri sidosryhmiä käyttöönottoprojektiin kuuluu, millainen projektiorganisaatio 

käyttöönottoprojekteissa yleensä on, miten muutosjohtaminen tulisi toteuttaa ja millaista 

muutosvastarintaa projekteissa esiintyy. Lopuksi tarkastellaan vielä mitkä ovat ERP-

järjestelmien käyttöönottoprojektien menestystekijät.  

 

3.1 Käyttöönottoprojekti yleisesti 

 

Käyttöönottoprojekteja suunnitellaan ja toteutetaan, koska käyttöönotettavat järjestelmät 

tarjoavat integroituja ratkaisuja yritysten tietojen ja liiketoimintaprosessien hallintaan. 

Käyttöönottoprojektilla pyritään tukemaan ja edistämään yrityksen liiketoimintaa ja samalla 

tämä jaksottaa projektin kulun. Näin sekä asiakkaalla että palveluntarjoajalla pitäisi olla selkeä 

kuva siitä, mitä eri vaiheistuksia käyttöönottoprojektiin kuuluu ennen kuin järjestelmä voidaan 

ottaa varsinaiseen käyttöön (Kettunen et al. 2001, s. 7-8). ERP-järjestelmän 

käyttöönottoprojekti voidaan nähdä myös eräänlaisena sosiaalisena prosessina, jossa eri 

toimijat niin asiakkaan kuin palveluntarjoajan puolelta osallistuvat omalta osaltaan 

ongelmanratkaisuprosesseihin projektin eri vaiheissa. Käyttöönottoprojektin ajatusmaailmana 

on lähtökohtaisesti se, että nykyisen toiminnan radikaali muuttaminen uudenlaisten 

tietojärjestelmien avulla ajaa organisaation siihen, että se sopeutuu vähitellen näihin uusiin 

olosuhteisiin, jolloin asetetut tavoitteet ovat saavutettavissa (Kettunen et al. 2001, s. 17-21). 

 

Käyttöönottoprojektille asetetaan budjetti yleensä ennen projektin alkua, minkä vuoksi se on 

hyvä käsitellä jo ennen projektivaiheita. Budjetin ennustaminen on monimutkainen ja 

monivaiheinen tehtävä, ja se vaatii tarkasti tehtävää analyysiä. Käyttöönottoprojekteissa on 

todella yleistä, että sen aikana ilmenee yllättäviä ja odottamattomia ylimääräisiä 

kustannustekijöitä. Varsinkin toteutusvaiheeseen ja täydentäviin palveluihin liittyvien 

kustannusten kasvu on tyypillistä käyttöönottoprojektille. Budjetin yli- ja aliarvioinnilla voi olla 

yritykselle myös merkittäviä negatiivisia seurauksia (Haddara 2013, s. 19). Yleisempiä budjetin 

ylittymisen syitä ovat liian suureksi laajentunut projektin laajuus, yllättävät 

järjestelmämuutokset, huomioimatta jääneet tekniset tai organisaatiolliset ongelmat, 



18 

 

 

aliarvioidut projektin henkilöstö- ja konsultointikulut (Chaushi et al. 2016, s. 23-24). Oikean 

kustannusmenetelmämallin valitseminen on hankalaa yrityksille ja tämä voi johtaa väärän 

mallin valintaan. Malli ei välttämättä ole sopiva ERP-järjestelmien kustannusten arviointiin, 

eivätkä kaikki budjettiarviointimenetelmät heijasta, kvantifioi tai ota huomioon kaikkia 

välillisiä kustannuksia. Sopivia malleja on olemassa myös melko vähän, mikä vaikeuttaa 

entisestään oikeanlaisen mallin valitsemista (Haddara 2012, s. 252). 

 

Kirjallisuudesta löytyy lukuisia eri prosessimalleja käyttöönottoprojektimallinnukseen. 

Esimerkiksi Sumnerin (2014, s. 42) esittämään käyttöönotonprosessimalliin lukeutuu itse 

käyttöönottoprojektia edeltävä suunnitteluvaihe. Tähän malliin kuuluu myöskin jatkuvien 

palveluiden kehitys eli käyttöönottoprojektin jälkeinen aika, jolloin ylläpidetään asiakkaiden 

järjestelmää ja tuetaan heitä mahdollisissa vikatilanteissa. Tähän tutkielmaan on valittu Ehie et 

al. (2005, s. 549) mukainen käyttöönottoprosessimalli, joka on esitetty kuvassa 3. Tämä malli 

keskittyy nimenomaan tarkastelemaan toteutus- ja käyttöönottovaiheita syvällisesti. Näiden 

vaiheiden kuvailemisessa on hyödynnetty oleellisesti myöskin Parr et al. (2000) esittämää 

käyttöönottoprojektimallia. Ehien et al. (2005, s. 549) malli pitää sisällään viisi eri vaihetta, 

jotka ovat projektiin valmistautuminen, liiketoiminnan määrittely ja suunnittelu, toteutus, 

käyttöönottovaiheeseen valmistautuminen sekä käyttöönottovaihe ja tuki. 

 

  

Kuva 3. ERP-järjestelmän käyttöönottoprojektin vaiheet (mukaillen Ehie et al. 2005, s. 549) 

Projektiin 
valmistautuminen

Liiketoiminnan määrittely 
ja suunnittelu

Toteutus

Käyttöönottovaiheeseen 
valmistautuiminen

Käyttöönottovaihe ja tuki
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Ensimmäisessä vaiheessa eli projektiin valmistautumisessa valitaan projektiin kuuluvat 

henkilöt niin asiakkaan kuin palveluntarjoajan puolelta, eli muodostetaan projektiryhmä. 

Henkilöt valitaan projektiryhmään heidän osaamisensa tai roolinsa perusteella (Parr et al. 2000, 

s. 291). Projektiryhmän valinnan lisäksi tähän vaiheeseen kuuluu myöskin ohjausryhmän 

muodostaminen, tavoitteiden asettaminen ja projektisuunnitelman määrittäminen. 

Ohjausryhmän tehtävänä on tukea, ohjata ja seurata projektin edistymistä sekä auttaa 

tavoitteissa pysymisessä. Projektiin valmistautumisessa projektille asetetaan myös aikataulu, 

jonka perusteella projektin pitäisi toteutua (Ehie et al. 2005, s. 548). 

 

Toisessa vaiheessa eli liiketoiminnan määrittelyssä ja suunnittelussa keskitytään analysoimaan 

nykyisiä liiketoimintaprosesseja ja niiden soveltuvuutta valittuun järjestelmään. Tässä 

vaiheessa ruvetaan kouluttamaan myöskin projektiryhmään kuuluvia jäseniä. Kolmannessa 

vaiheessa eli toteutusvaiheessa ruvetaan toteuttamaan järjestelmän pystyttämistä aikaisemmin 

tehtyjen määrityksien mukaisesti (Ehie et al. 2005, s. 548). Räätälöinnit ja 

järjestelmäkonfiguraatiot ovat oleellinen osa tätä vaihetta. Samalla vanhasta järjestelmästä 

voidaan tuoda master data uuteen järjestelmään (Parr et al. 2000, s. 292). 

 

Neljännessä vaiheessa eli käyttöönottovaiheeseen valmistautumisvaiheessa ollaan todettu 

testitapauksien perusteella, että järjestelmä toimii halutulla tavalla ja se tuottaa haluttuja 

tuloksia. Tähän vaiheeseen kuuluu myös loppukäyttäjien kouluttaminen ja järjestelmän 

asentaminen heille. Asennuksen tarve riippuu siitä, millainen ERP-järjestelmä on kyseessä 

(Ehie et al. 2005, s. 548-549).  Jos kyseessä on perinteinen ERP-järjestelmä, suoritetaan asennus 

jokaiselle sitä tarvitsevan asiakkaan työntekijän koneelle kiinteäksi. Jos taas asiakas on 

ottamassa käyttöön pilvipalvelupohjaista ERP-järjestelmää, ei asiakkaalle tehdä kiinteää 

asennusta, vaan asiakkaalle luodaan ainoastaan ympäristöt. Näihin ympäristöihin 

palveluntarjoaja hankkii sovitun määrän lisenssejä, joiden avulla asiakkaan henkilöstölle 

voidaan luoda käyttäjät, joilla he pääsevät kirjautumaan ympäristöön. Yleensä asiakkaalla on 

erikseen testi- ja tuotantoympäristö (Salo 2010, s. 74-77).  

 

Viimeisessä vaiheessa eli käyttöönotossa ja tuessa siirrytään tekemään transaktioita todelliseen 

käyttöönotettavaan käyttöliittymään. Samalla palveluntarjoaja tukee yritystä 

ongelmatilanteissa, jotta liiketoiminnan normaalitoiminta pystyttäisiin takaamaan (Ehie et al. 

2005, s. 548-549).  Ylläpidossa palveluntarjoaja keskittyy huolehtimaan siitä, että asiakkaalla 
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jo tuotantokäytössä oleva järjestelmä pysyy toimintakuntoisena. Jatkokehityksillä, loppujen 

muutostarpeiden toteuttamisella sekä ilmenneiden virheiden korjauksilla palveluntarjoaja 

pyrkii takaamaan järjestelmän toimivuuden tuotantokäytössä. Yleensä ylläpitovaiheessa 

asiakkaalla on käytössä palveluntarjoajan tarjoama tehostettu tuki sopimuksessa määritellyn 

ajanjakson ajan. Tehostetun tuen loppumisen jälkeen asiakkaalle tarjotaan vielä normaalia 

tukea järjestelmän toimivuuden takaamiseksi (Pohjonen 2002, s. 37). 

 

Ylläpitovaiheessa palveluntarjoaja toteuttaa yhdessä asiakkaan kanssa jatkokehityksiä, jotka 

toteutetaan yleensä muutostoimina järjestelmässä. Nämä muutostoimet on voitu siirtää 

toteutettavaksi käyttöönottoprojektista ylläpitovaiheeseen esimerkiksi kiireellisen aikataulun 

vuoksi (Ehie et al. 2005, s. 548-549). Yleensä muutostoimet eivät ole asiakkaalle kriittisiä, 

minkä vuoksi niitä ei olla toteutettu vielä käyttöönottovaiheessa. Valtaosa järjestelmään 

panostetuista resursseista käytetään ylläpitovaiheessa, mikä kertoo sen, että harvemmin 

ylläpitovaiheesta selvitään ilman suurempia ongelmatilanteita. Tämän vuoksi on tärkeää, että 

asiakkaalle tarjotaan ylläpitotuki mahdollisimman pitkään (Pohjonen 2002, s. 37-38). 

 

Asiakkaan tulee esittää hänen asettamansa tavoitteet uudelle järjestelmälle jo alussa, jotta 

palveluntarjoaja osaa kertoa ja suunnitella, tuleeko heidän järjestelmänsä vastaamaan asiakkaan 

kriteerejä. Palveluntarjoaja ei yleensä tunne asiakkaan tarpeita tai liiketoimintamallia vielä siinä 

vaiheessa, kun käyttöönottoprojektia ruvetaan suunnittelemaan. Asiakas ei voi jäädä 

odottamaan, että palveluntarjoaja ottaisi itsenäisesti näistä asioista selvää, vaan asiakkaan 

täytyy kyetä kuvaamaan ja mallintamaan omat liiketoimintaprosessinsa tarpeeksi 

kokonaisvaltaisesti ja kattavasti. Tämän vuoksi asiakkaan pitää varata projektille tarpeeksi 

resursseja niin ajallisesti kuin henkilömääräisesti. Lisäksi asiakkaan on järjestettävä projektille 

riittävät resurssit asiakkaan tekniikkaa ja liiketoimintaa ymmärtävien henkilöiden osalta, ketkä 

voivat ja erityisesti osaavat vastata aina tarvittaessa palveluntarjoajan esittämiin kysymyksiin. 

Projektiin valittujen henkilöiden pitää olla käytettävissä projektin aikana aina tarvittaessa ja 

lisäksi heidän tulee osallistua heitä koskeviin koulutuksiin ja palavereihin. Mikäli asiakkaalla 

ei ole tarpeeksi resursseja esimerkiksi osaamisen puutteesta johtuen, voi asiakas palkata 

väliaikaisesti projektin ajaksi ulkopuolisen konsultin, suunnittelijan, tukihenkilön tai testaajan, 

ketkä toimivat organisaation sisällä edistääkseen projektia. Nämä tulee ottaa huomioon jo 

investointikustannuksia laskiessa, jotta kokonaiskustannuslaskelmat eivät vääristyisi projektin 

kulun myötä. (Tietotekniikan liitto 2005, s. 32-33) 
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Palveluntarjoaja asettaa asiakkaillensa tiettyjä odotuksia, joiden toteutuessa saavutetaan 

yleensä haluttu lopputulos. Käyttöönottoprojektissa projektiorganisaatio koostuu johto- ja 

projektiryhmästä. Molemmissa on henkilöitä sekä asiakkaan että palveluntarjoajan puolelta. 

Johtoryhmän ja asiakkaan projektipäällikön vastuulla on projektin seuranta ja valvonta 

tarpeeksi usein, koska tämä on yksi kriittinen tekijä projektin onnistumisen kannalta 

(Tietotekniikan liitto 2005, s. 34-35). Asiakkaiden olisi hyvä myös omata tarvittavat työkalut, 

menetelmät ja eräänlaiset mallit, joiden avulla he pystyisivät muun muassa jäsentämään 

kehitysongelmia, asettamaan tavoitteita sekä hallitsemaan käyttöönottoprojektia. Nämä edellä 

mainitut tekijät koskevat myös palveluntarjoajaa, koska projektin onnistumisen kannalta on 

oleellista, että luodaan yhteiset mallit ja menetelmät käyttöönottoprosessia varten (Kettunen et 

al. 2001, s. 9). 

 

Käyttöönottoprojektissa on erityisen tärkeätä, että kommunikaatio toimii projektissa olevien eri 

osapuolten välillä. Asiakkaiden on oltava tarpeeksi informatiivisia muulle heidän henkilöstölle 

projektin aikana, jotta tiedonsiirto olisi aukotonta. Lisäksi asiakkaan olisi hyvä järjestää 

keskustelutilaisuuksia ja yritysvierailuja palveluntarjoajan henkilöstölle. Asiakkaan tulee olla 

läpi projektin avoin projektiin liittyen ja ilmaista esimerkiksi konsultille, jos heitä askarruttaa 

jokin asia tai heillä on muutosidea projektiin liittyen. Kommunikaation osalta palveluntarjoajan 

pitää tehdä jatkuvaa dokumentaatiota pidetyistä sessioista, jotta asiakas pystyy tarvittaessa 

palaamaan esimerkiksi tietyssä kokouksessa sovittuihin asioihin. Lisäksi kommunikaatiokielen 

pitää olla palveluntarjoajan kohdalla sen verran yksinkertaista, että asiakas ymmärtää sen 

sisällön. Koulutuksiin otettavien avainhenkilöiden odotetaan olevan aktiivisessa roolissa, jossa 

he keskustelevat konsultin kanssa avoimista asioista. Heidän tulisi myöskin hyväksyä tulevat 

muutokset, jotta vältyttäisiin muutosvastarinnalta, koska sillä voi olla hidastava vaikutus 

projektin kulkuun. (Kettunen et al. 2001, s. 85-89) 

 

3.2 Sidosryhmät käyttöönottoprojektissa 

 

ERP-järjestelmät ovat nykyään monimutkaisia organisaationaalisia ja sosiaalisia kokonaisuksia 

ja niiden vaikutus ympäristöön on paljon laajempi kuin aikaisemmin. Niiden käyttöönotto ei 

kosketa enää pelkästään IT-henkilöitä, vaan ne koskevat myös muitakin ryhmiä, joiden kanssa 

kohdeorganisaatio on tekemisissä, ja joihin käyttöönottoprojekti vaikuttaa jollakin tavalla. 

Näitä kutsutaan sidosryhmiksi ja niitä on olemassa niin asiakkaan kuin palveluntarjoajan 
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puolella (Pohjonen 2002, s. 46). Sidosryhmät ovat osa organisaatioympäristöä ja jokaisella 

ryhmällä on oma panoksensa kohdeorganisaation käyttäytymisessä ja tehokkuudessa. 

Sidosryhmien panos tarkoittaa tässä asiayhteydessä kiinnostusta, jonka suuruus riippuu muun 

muassa kyvystä vaikuttaa organisaation käyttäytymiseen, suuntaan, tulokseen ja prosessiin 

(Okunoye et al. 2008, s. 15). 

 

Okunoye et al. (2008) määrittelee sidosryhmiksi kaikki ne ryhmät, joilla on mahdollisuus 

vaikuttaa yrityksen tavoitteiden saavuttamiseen sekä ne ryhmät, joihin nämä asetetut tavoitteet 

puolestaan vaikuttavat. Yrityksen johtohenkilöiden pitäisi pyrkiä tunnistamaan ja 

ymmärtämään sidosryhmien toimintatavat sekä heidän kiinnostuksensa kyseistä asiaa kohtaan 

(Okunoye et al. 2008, s. 15-16). Pohjosen (2002) mukaan ERP-järjestelmien 

käyttöönottoprojekteihin kuuluu yleensä kolme eri pääsidosryhmää, jotka ovat kehittäjät, 

käyttäjät ja organisaation johto. Nämä puolestaan jalkautuvat alasidosryhmiin, joiden määrä 

vaihtelee käyttöönottoprojektikohtaisesti. Nämä sidosryhmät pitäisi aina ottaa mukaan 

päätöksentekoon, kun kyseessä on heidän työtehtäviä koskeva muutos (Pohjonen 2002, s. 46). 

Nämä sidosryhmät on kuvattu kuvassa 4, mihin on tuotu mukaan myös sidosryhmien 

mahdolliset alasidosryhmät. 

 

 

Kuva 4 Eri sidosryhmät käyttöönottoprojektissa (Pohjonen 2002, s. 46-49) 

 

Käyttöönotto-
projekti

Johto

Käyttäjät

Kehittäjät

Määrittelijät

Suunnittelijat

Ohjelmoijat
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Kehittäjät jaetaan tyypillisesti kolmeen eri alaryhmään, joita ovat suunnittelijat, määrittelijät ja 

ohjelmoijat. Suunnittelijat määrittävät käyttöönottoprojektin toteutussuunnitelman ja ovatkin 

yleensä se ryhmä, jonka tehtävät alkavat ensimmäisenä näistä alaryhmistä. Määrittelijöiden 

tehtävänä on tyypillisesti tehdä järjestelmään kohdistuva vaatimusmäärittely ja siihen liittyvä 

esitutkimus sekä järjestelmäanalyysin teko. Ohjelmoijien tehtävänä on luoda ERP-järjestelmä 

aikaisempien suunnitelmien, määrityksien ja vaatimusten mukaisesti. Heidän työnkuvan 

laajuus vaihtelee projektikohtaisesti ja se on riippuvainen projektin toteutustavasta. Joissakin 

projekteissa yksi ohjelmoija voi työskennellä jokaisessa eri alaryhmässä aina tietyssä roolissa, 

kun taas toisessa projektissa ohjelmoijan työtehtävä voi olla erittäin rajattu. (Pohjonen 2002, s. 

46-47) 

 

Käyttäjät puolestaan ovat niitä henkilöitä projektissa, jotka tulevat käyttämään kyseistä 

järjestelmää tulevaisuudessa työtehtävissään ja yleensä he ovat asiakkaan loppukäyttäjiä. 

Käyttäjät voidaan Pohjosen (2002) mukaan jakaa eri alaryhmiin heidän organisaation sisäisen 

hierarkian ja IT-taitojen perusteella. Tyypillisesti näitä alaryhmiä ovat operationaaliset 

käyttäjät, esimieskäyttäjät, johtajatason käyttäjät, amatöörit sekä ammattilaiset (Pohjonen 2002, 

s. 46-47). Tämä sidosryhmä on erittäin tärkeä saada sitoutumaan projektiin ja saada osalliseksi 

jo projektin alkuvaiheessa, koska he tietävät parhaiten oman liiketoiminta-alueensa. He 

pystyvät antamaan oleellista informaatiota esimerkiksi määrittelyvaiheessa konsulteille 

liiketoimintaprosesseihin liittyen. Samalla käyttäjien sitouttamisen ja osallistuttamisen avulla 

pystytään saamaan heidän hyväksyntänsä projektille, jolloin muutosvastarinnan 

esiintymistodennäköisyys pienenee (Finney 2011, s. 314). 

 

Organisaation johto voidaan jakaa tavallisesti kolmeen eri alaryhmään. Nämä eri alaryhmät 

ovat operationaalinen johto, tietohallinnon johto ja yleisjohto. Operationaalinen johto on 

vastuussa järjestelmää käyttävien työntekijöiden ohjaamisesta ja valvonnasta. Tietohallinnon 

johto puolestaan keskittyy osallistumaan projektiin liittyviin päätöksentekoihin ja vastaa 

ainakin osittain projektiin asetettavien resurssien ja kustannuksien määristä. Yleisjohto on ylin 

johto, joka päättää ylipäätään hankkeiden toteuttamisista (Pohjonen 2002, s. 49). Johdon pitää 

pystyä ymmärtämään erityisesti ohjelmoijien näkökulmat sekä sen, miksi esimerkiksi 

koulutuksia tarvitsee pitää tietyn verran tai mihin tiettyä resurssia käytetään. Jos johto ei pysty 

ymmärtämään näitä asioita, voi heidän ja ohjelmoijien välille syntyä kulttuurieroja toteutuksen 

suhteen (Finney 2011, s. 315).  
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3.3 Projektiorganisaatio käyttöönottoprojektissa 

 

Projektiorganisaation tehtävänä on toteuttaa käyttöönottoprojekti onnistuneesti sekä siihen 

liittyvät suunnitelmat. Organisaation tulisi tavoitella asetettuja tavoitteita ja välitavoitteita 

yhtenä kokonaisuutena eikä yksilöinä. Projektiorganisaatio muodostetaan jo projektin 

alkuvaiheessa ennen varsinaisen projektin aloittamista. Projektiorganisaation koko vaihtelee 

riippuen käyttöönottoprojektin laajuudesta muutamasta henkilöstä aina muutamaan 

kymmeneen henkilöön. Projektiorganisaatio pyritään yleensä muodostamaan siten, että 

jokaiselta tarvittavalta osa-alueelta löytyisi vähintään yksi henkilö organisaatiossa, koska 

tällöin jäsenet pystyvät täydentämään yhdessä tietoa eri osa-alueilta. Henkilöt pyritään myös 

valitsemaan heidän kykyjen ja muiden tärkeiden ominaisuuksien perusteella osaksi 

organisaatiota. Organisaatio tulisikin suunnitella tarpeeksi hyvin, jotta jokainen tarvittava 

sidosryhmä saataisiin osaksi projektiorganisaatiota, ja ettei se kasva myöskään liian isoksi, 

koska sillä on yleensä negatiivisia vaikutuksia käyttöönottoprojektiin. (Kerzner 2009, s. 163-

164) 

 

ERP-järjestelmän käyttöönottoprojektissa voi ilmetä myöskin projektiorganisaatioon liittyviä 

ongelmia. Organisaatioon kuuluvien henkilöiden sitouttaminen projektiin on yksi vaikeasti 

hallittava asia. Jokainen projektiorganisaatioon kuuluva ihminen on saatava sitoutumaan 

käyttöönottoprojektiin ja siihen liittyviin tavoitteisiin, jotta projektissa pystyttäisiin 

saavuttamaan asetetut tavoitteet (Kerzner 2009, s. 164). Tämän lisäksi Morrisin et al. (2007) 

mukaan projektiorganisaation kokoamiseen liittyvä keskeinen ja yleinen ongelma on 

organisaation kokoamiseen liittyvä ongelma. Projektiorganisaatioon otetaan usein mukaan 

henkilöitä kiinnittämättä huomiota heidän taitoihin, taustoihin tai motivaatioon kyseistä 

projektia kohtaan. Nämä henkilöt aiheuttavat projektiorganisaation sisäisiä ongelmia, kun he 

eivät pysty sitoutumaan projektiin riittävästi tai vaihtoehtoisesti aiheuttavat muutosvastarintaa 

(Morris et al. 2007, s. 10). Edellä mainittujen tekijöiden lisäksi projektiorganisaation 

rakentamisessa tulisi ottaa myös huomioon organisaation sisäinen politiikka, kuten luottamus 

ja kunnioitus toisia organisaation jäseniä kohtaan sekä yrityskulttuuri. Projektiorganisaation 

sisäisen politiikan pitää olla kunnossa, jotta käyttöönottoprojektissa pystyttäisiin ylipäätään 

saavuttamaan asetetut tavoitteet (Kerzner 2009, s. 164-165). 
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ERP-käyttöönottoprojektin projektiorganisaation rakenne vaihtelee riippuen projektin 

laajuudesta. Jalavan et al. (2008) mukaan tyypillisesti projektiorganisaatioon kuuluu asettaja eli 

projektin tilaaja, projektin ohjausryhmä, projektiryhmä ja palveluntarjoaja (Jalava et al. 2008, 

s. 30). Kerzner (2009) on listannut puolestaan hieman tarkemmin projektiorganisaatioon 

tyypillisesti kuuluvat jäsenet, joita ovat projektin omistaja, projektin ohjausryhmä, 

projektipäällikkö, toiminnallinen ryhmä, konsultit, IT-ryhmä sekä ohjelmiston ja laitteiston 

toimittajat (Kerzner 2009, s. 170). Alla oleva kuva 5 käsittelee projektiorganisaatiota ja se on 

rakennettu Jalavan et al. (2008) mallin mukaisella rakennetasolla, mutta organisaatio on kuvattu 

kuvassa 5 yleisemmällä tasolla. 

 

 

Kuva 5 Projektiorganisaatio käyttöönottoprojektissa (mukaillen Jalava et al. 2008, s. 30) 

 

Projektin asettaja on projektin tilaaja ja sillä tulee olla päätösvalta projektin suhteen. 

Normaalisti projektin asettaja on asiakas ja asettajan tehtävänä on pääasiassa valvoa projektia 

ja sen edistymistä. Projektin asettaja maksaa luonnollisesti projektin kustannukset ja asettaa 

tarvittavat resurssit projektiin. Asettaja nimeää sekä projektin tulevan ohjausryhmän että 

projektipäällikön ja antaa toimintavaltuuksia eteenpäin alemmille tasoille. (Jalava et al. 2008, 

s. 31)  
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Ohjausryhmään kuuluu tavallisesti henkilöitä sekä asiakkaan että palveluntarjoajan puolelta ja 

se on yksi tärkeimmistä elimistä projektiorganisaatiossa. Jokaisella siihen kuuluvalla jäsenellä 

tulisi olla päätösvalta päättää heidän toiminta-alueeseen kuuluvista asioista eikä näiden 

henkilöiden tarvitse erikseen kysyä ylemmältä tasolta lupaa päätöksen tekemiseen. 

Ohjausryhmään kuuluvien jäsenten tulee ymmärtää heidän roolinsa, koska heidän tehtävä on 

ohjata projektia kohti asetettuja tavoitteita ja auttaa projektiryhmää toteuttamaan se parhaansa 

mukaan (Lechler et al. 2009, s. 42). Ohjausryhmällä on lopullinen päätösvalta esimerkiksi 

projektia koskevien suunnitelmien, hyväksymisien ja muutosten suhteen. Lisäksi ohjausryhmä 

voi tarvittaessa keskeyttää tai lopettaa projektin, mikäli tällaiselle on tarvetta. Tietyissä 

projekteissa projektipäällikkö kuuluu myös ohjausryhmään, jossa se toimii yleensä sihteerinä 

(Jalava et al. 2008, s. 31).  

 

Projektiryhmän johdossa toimii projektipäällikkö, jonka tehtävänä on viedä projektia eteenpäin. 

Projektipäällikön valinta tulisi suorittaa harkiten ja suunnitellen, koska projektipäällikön 

valitseminen on yksi ratkaisevimmista tekijöistä projektin onnistumisen kannalta. Tietyissä 

käyttöönottoprojekteissa on mukana myöskin projektisihteeri, jonka tehtävänä on huolehtia 

projektin hallintotehtävistä. Muut projektiryhmään kuuluvat henkilöt toimivat siis 

projektipäällikön alaisuudessa ja heidän tehtävänä on suorittaa heille määrätyt tehtävät 

asetettujen aikarajojen sisällä. Tämän vuoksi projektipäällikön pitää pystyä varmistamaan koko 

projektin ajan, että projektiryhmään kuuluvilla henkilöillä on riittävästi kykyjä, motivaatiota ja 

resursseja suorittaa heille asetetut tehtävät. (Jalava et al. 2008, s. 31-33)  

 

Käyttöönottoprojektiin kuuluu lisäksi tietyllä tapaa laitteiston ja palveluiden toimittajat, jotka 

ovat yleensä kolmansia osapuolia projektissa. Toimittajalla ei yleensä ole merkittävää roolia 

projektissa palvelun ja laitteiston toimittamisen lisäksi. Palveluntarjoaja on yleensä yhteydessä 

palveluiden ja laitteiston toimittajiin ja suorittaa toimittajien kanssa lisenssitilaukset, 

järjestelmän tilauksen sekä muut toteutusta koskevat asiat. Tämän vuoksi asiakkaan 

kommunikaatio on vähäistä palveluntoimittajan suuntaan. Pilvipalvelumallissa 

projektiorganisaatioon ei kuulu laitteiston toimittajaa, koska palvelu on saatavilla internetin 

välityksellä. (Kerzner 2009, s. 172) 
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3.4 Muutosjohtaminen ja muutosvastarinta 

 

Uuden ERP-järjestelmän käyttöönottoprojektin seurauksena asiakkaaseen kohdistuu joko 

pakollisia tai vapaaehtoisia muutoksia, jotka voivat kohdistua yksittäiseen henkilöön, tiettyyn 

ryhmään tai koko organisaatioon. Käyttöönoton seurauksena asiakkaan tiettyjen henkilöiden 

työtavat ja liiketoimintaprosessit voivat muuttua. Muutosjohtaminen on yleensä 

monimutkainen prosessi ja siinä keskitytään uudistamaan organisaatiota sellaiseksi, että se 

pystyisi jatkossa toimimaan muuttuneiden olosuhteiden mukaisesti. Muutosjohtamisen 

tarkoitus on vähentää asiakkaan henkilöstön negatiivista ajattelutapaa ja käyttäytymistä uutta 

järjestelmää kohtaan (Williams et al. 2007, s. 35). Organisaatiossa tehtävät muutokset jakavat 

lähes aina asiakkaan henkilöstön sitä kannattaviin ja vastustaviin henkilöihin. Voimaikkaimmin 

reagoivat henkilöt ovat yleensä niitä työntekijöitä, joiden on toteutettava muutos, ja joiden 

työtapoja kyseinen muutos koskee. Yrityksen johto on vastuussa muutoshankkeesta ja sen tulisi 

yrittää ymmärtää henkilöstön reaktioita kyseiseen toteutettavaan muutokseen ja pyrkiä 

neutralisoimaan niitä ja samalla motivoimaan negatiivisesti ajattelevia henkilöä, jotta 

muutosvastarintaa voitaisiin vähentää (Klarner et al. 2011, s. 332-333). 

 

Perinteisen käsityksen mukaan työntekijöiden tulisi pystyä sopeutumaan organisaatiossa 

toteutettaviin muutoksiin ja oppimaan uusia strategioita uudelleenmääriteltyjen tavoitteiden 

saavuttamiseksi. Klarner et al. (2011) esittää, että suoritettavasta muutoksesta johtuvat 

työntekijöiden positiiviset ja negatiiviset reaktiot johtuvat heidän tunteistansa kyseistä muutosta 

kohtaan. Tunteet vaikuttavat työntekijöiden kohdalla siihen, miten he käsittelevät ja ajattelevat 

toteutettavaa muutosprosessia kohtaan (Klarner et al. 2011, s. 333). Muutosprosessin 

seurauksena syntynyt muutosvastarinta on yleensä peräisin työntekijöiden negatiivisista 

tuntemuksista muutosprosessia kohtaan. Kielteinen tunne muutosprosessia kohtaan voi johtua 

henkilöiden epävarmuudesta, ahdistuksesta tai pelosta prosessia kohtaan, koska se on 

toistaiseksi tuntematonta ja epävarmaa aluetta. Positiiviset tunteet muutosprosessia kohtaan 

johtuvat yleensä siitä, että tällä tavalla tuntevat henkilöt luottavat kyseiseen muutosprosessiin 

ja siitä vastaaviin johtajiin sekä ymmärtävät sen, miksi kyseinen muutos suoritetaan ja mitä 

seurauksia sillä on (Williams et al. 2007, s. 37). 
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Konsultti pystyy vähentämään syntynyttä muutosvastarintaa kuuntelemalla henkilöstön 

tuntemuksia ja tekemällä näiden pohjalta johtopäätökset siitä, ovatko nämä henkilöstön 

ajatukset virheellisiä, minkä jälkeen konsultin tulisi yrittää oikaista henkilöstölle nämä 

kognitiiviset vääristymät. Heille tulisi selventää nämä kognitiiviset vääristymät perusteellisesti 

ja selkeästi, jotta henkilöstö ymmärtäisi, miksi kyseinen muutosprosessi tehdään ja mitä hyötyjä 

siitä saadaan. Henkilöstö tulisi myös ottaa osaksi kyseistä muutosprosessia tai antaa heidän 

ainakin ilmaista heidän mietteensä ja tuntemuksena kyseistä muutosprosessia kohtaan. Tällä 

tavalla henkilöstö tuntee olevansa osa muutosprosessia, mikä puolestaan vähentää negatiivista 

ajattelutapaa sitä kohtaan (Coghlan 1993, s. 11-12). Muutosprosessia pystytään hallitsemaan 

tehokkaasti silloin, kun johto tiedostaa ajoissa mahdolliset riskikohdat muutosvastarinnan 

syntymiselle ja kartoittaa erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja näiden riskien ehkäisemiseksi. Lisäksi 

johdon tulisi pystyä johtamaan muutosprosessin kohteena olevaa henkilöstöä sellaisella tavalla, 

missä muutosvastarinnan esiintyminen on mahdollisimman vähäistä (Klarner et al. 2011, s. 

339). 

 

3.5 Menestystekijät ERP-järjestelmän käyttöönottoprojektissa  

 

ERP-järjestelmien tehtävänä on automatisoida yrityksen ydinliiketoimintaa niin paljon kuin 

mahdollista. Tämä voi aiheuttaa järjestelmien integroimisen monimutkaisuuden ja sen mukana 

tuomat ongelmat. ERP-järjestelmän käyttöönottoprojekti voi olla yritykselle joko menestys, 

jolloin he saavat järjestelmästä suuria hyötyjä irti, mutta projekti voi olla myöskin tuhoisa 

yritykselle, jos se ei pysty hallitsemaan käyttöönottoprojektin toteutusprosessia. Tämän vuoksi 

yrityksen olisi hyvä tarkastella, miten toteutusprosessi pystytään toteuttamaan onnistuneesti ja 

mitkä ovat tähän onnistumiseen vaadittavat menestystekijät (Holland et al. 1999, s. 31). 

Kriittisten menestystekijöiden tarkastelu voi olla yritykselle yksi arvokas tapa kasvattaa sen 

mahdollisuuksia toteuttaa onnistunut ERP-järjestelmän käyttöönottoprojekti. 

Menestystekijöiden tunnistaminen projektin alkuvaiheessa voi auttaa yritystä säästämään aikaa 

ja kustannuksia sekä kasvattamaan laatua ja tehokkuutta (Finney et al. 2007, s. 229-331). 

 

Kriittiset menestystekijät voidaan jakaa kahteen eri kategoriaan, joita ovat strategiset ja taktiset 

tekijät. Kuvaan 6 on koottu näihin kahteen eri tekijään kuuluvat menestystekijät. Malli perustuu 

Hollandin et al. (1999) luomaan malliin, joka kuvaa ERP-järjestelmien 

käyttöönottoprojekteihin kuuluvia kriittisiä tekijöitä. Kuvassa 6 on hyödynnetty myös Finneyn 
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et al. (2007) luokittelemia menestystekijöitä, joista on poimittu keskeisimmät tekijät. Strategiset 

tekijät ovat niitä tekijöitä, jotka käsittelevät laajempaa kokonaisuutta ja joihin sisältyy myös 

tavoitteiden erittely toimintakelpoisiksi elementeiksi. Taktiset tekijät ovat puolestaan tekijöitä, 

jotka sisältävät menetelmiä sekä yksityiskohtia, ja jotka käsittelevät strategisten elementtien 

toteuttamista tavoitteiden saavuttamiseksi (Finney et al. 2007, s. 336). 

 

 

 

 

Kuva 6. Käyttöönottoprojektin menestystekijät (mukaillen Holland et al. 1999, s. 31; Finney et al. 2007, s. 335) 

 

3.5.1 Strategiset tekijät 

 

Holland et al. (1999, s. 31) asettaa vanhat tai nykyiset ERP-järjestelmät ja niihin liittyvän 

strategian tärkeimmiksi menestystekijöiksi strategisten tekijöiden kohdalla. Yrityksen käytössä 

olevat järjestelmät määrittävät pitkälti yrityksen olemassa olevan organisaatiorakenteen, 

liiketoimintaprosessit, kulttuurin ja tietotekniikan. Nykyiset ERP-järjestelmät kertovat yleensä 

yritykselle, millaiseen organisaatiomuutokseen sen täytyy valmistautua sekä millaisia ongelmia 

on tiedossa, joiden vuoksi tällä tekijällä on suuri vaikutus strategian valintaan. Jos nykyinen 

järjestelmä on monimutkainen, siinä on useita eri teknologia-alustoja ja liiketoimintaprosessin 

hallintamenetelmiä on useita, on tällöin teknisen ja organisatoristen muutosten määrä suuri. 

Strategiset tekijät
•Vanhat ERP-järjestelmät

•Liiketoiminnan visiointi ja suunnittelu

•ERP-strategia

•Ylimmän johdon tuki

•Projektipäällikön valitseminen

•Projektiaikataulu ja -suunnitelma

•Muutoshallinta

Taktiset tekijät
•Asiakaskonsultaatio

•Konsultin valitseminen

•Henkilöstö

•Työympäristö

•Ohjelmistoräätälöinnit

•Liiketoimintaprosessien muuttaminen 
(BPC)

• IT-infrastruktuuri

•Asiakashyväksyntä ja testaus

•Seuranta ja palautteen antaminen

•Kouluttaminen 

•Kommunikaatio

•Kartoitus

•Datakonversaatio ja eheys

Käyttöönottoprojektin menestystekijät 



30 

 

 

Nykyisten järjestelmien silmällä pitäminen on hyvä vaihtoehto uutta käyttöönottoprojektia 

toteuttaessa. (Holland et al. 1999, s. 31) 

 

Oikeanlaisen ERP-strategian valitsiminen on myös oleellinen strateginen tekijä. Yrityksen tulee 

päättää, haluaako se ottaa uuden järjestelmän käyttöön heti kaikkine ominaisuuksineen, jolloin 

opeteltavaa on paljon. Vaihtoehtoisesti yritys voi ottaa järjestelmän karkean version käyttöön 

alkuun, minkä jälkeen siihen lisätään vähitellen lisätoimintoja. ERP-strategian valinnassa 

täytyy myöskin miettiä, halutaanko ottaa käyttöön yritykselle kustomoitu vai valmis 

järjestelmä, jossa ei ole välttämättä kaikkia yrityksen vaatimia ominaisuuksia. Käyttöönoton 

kannalta yksi asia, jota ERP-strategian valinnassa pitää myös miettiä on, halutaanko uusi 

järjestelmä ottaa käyttöön niin, että se otetaan ns. päällekkäin nykyisen järjestelmän kanssa, 

minkä jälkeen nykyisestä järjestelmästä luovutaan vähitellen pois esimerkiksi moduuli 

kerrallaan. ERP-strategian luominen on tärkeätä yritykselle, koska ilman selkeää strategiaa 

organisaation vision ja tavoitteiden tunnistaminen on vaikeampaa. (Holland et al. 1999, s. 31-

32) 

 

Muita oleellisia strategisia tekijöitä ovat muun muassa muutoshallinta, projektisuunnitelma ja 

-aikataulu sekä ylimmän johdon tuki. Nämä vaikuttavat esimerkiksi käyttöönottoprojektin 

suunnittelemiseen ja toteuttamiseen. Jotta käyttöönottoprojekti olisi mahdollista toteuttaa 

oikein, pitää se olla suunniteltu hyvin. Lisäksi johtoryhmän ja projektipäällikön valinnalla on 

myös merkitys käyttöönottoprojektin lopputulokseen. (Finney et al. 2007, s. 335-336) 

 

3.5.2 Taktiset tekijät 

 

Hollandin et al. (1999, s. 32) mukaan liiketoimintaprossien muuttaminen ja 

järjestelmäräätälöinnit ovat merkittävimpiä taktisia tekijöitä ERP-järjestelmän käyttöönoton 

onnistumiselle. Näillä kahdella tekijällä on kriittinen rooli liiketoimintaprosessien 

sovittamisessa ERP-järjestelmään käyttöönottoprojektissa. Yrityksen täytyy ensiksi ymmärtää 

liiketoimintaprosessinsa, ennen kuin uusi järjestelmä voitaisiin räätälöidä prosesseille 

sopivaksi. ERP-järjestelmän räätälöinnissä keskitytään järjestelmäräätälöintiin, minkä vuoksi 

sitä ei voida yhdistää räätälöidyn ERP-järjestelmän suunnitteluun. Järjestelmän räätälöinnillä 

pyritään siihen, että järjestelmä kykenee suorittamaan halutut toiminnallisuudet ilman 

ongelmia. Räätälöinti on tärkeä osa käyttöönottoprojektia, koska sen avulla pystytään 
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tarkistamaan, että järjestelmä toimii määritetyllä ja sovitulla tavalla. (Holland et al. 1999, s. 32-

33)  

 

Projektille valitulla henkilöstöllä on tärkeä rooli käyttöönottoprojektissa. Henkilöstön täytyisi 

omata Finneyn et al. (2007, s. 337) mukaan hyvä työmoraali sekä motivaatio ja heidän pitäisi 

tulla kehutuksi, jotta heidän usko projektin onnistumiseen säilyisi. Tämän lisäksi 

palveluntarjoajan puolelta taktisiin tekijöihin kuuluu muun muassa konsultin valitseminen ja 

asiakkaan kanssa suoritettava konsultaatio. Konsultin on tärkeätä kommunikoida ja konsultoida 

eri sidosryhmien ja erityisesti asiakkaan henkilöstön kanssa. Asiakas on pidettävä ajan tasalla 

koko projektin ajan ja konsultin pitää myös harrastaa tiedonsiirtoa kumppanien välillä. (Finney 

et al. 2007, s. 337-338) 

 

Koulutuksella on myös oleellinen merkitys käyttöönottoprojektin lopputuloksen kannalta. 

Finneyn et al. (2007, s. 338-339) mukaan asiakkaan loppukäyttäjille ja projektiryhmälle pitäisi 

järjestää koulutuksia, joissa kehitetään heidän IT-taitoja. Koulutuksien pitäisi olla myös 

mahdollisimman käytännönläheisiä. Koulutuksien kautta asiakkaan henkilöstön on mahdollista 

oppia testaamaan järjestelmää, jolloin voidaan suorittaa asiakastestausta ja sitä kautta 

asiakashyväksyntää, jossa asiakas joko hyväksyy tai hylkää kyseisen toiminnon toimivuuden. 

(Finney et al. 2007, s. 338-339) 

 

3.6 Kustannukset käyttöönottoprojektissa 

 

Kustannustekijöiden ja niiden määrän arviointi on erittäin tärkeätä jokaiselle yritykselle 

käyttöönottoprojektissa. Yrityksen tulisi pyrkiä tunnistamaan käyttöönottoprojektiin liittyvät 

kustannustekijät ja arvioida niiden määrät, jotta määritetty budjetti olisi mahdollisimman 

realistinen toteutuvan budjetin kanssa. Virheellisesti ennustetut budjetit ja aikataulut voivat 

aiheuttaa ERP-järjestelmän käyttöönottoprojektin keskeyttämisen tai viedä yrityksen 

konkurssiin. Kustannusnäkymä voi olla tietyille yrityksille tärkeämpi kuin mikään 

käyttöönottoprojektin seurauksena syntyvä hyöty, koska varsinkin pienemmillä yrityksillä on 

olemassa resurssirajoitteet, joita ei saisi ylittää niiden rajallisuuden vuoksi. (Haddara 2012, s. 

250-251) 
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Kettusen et al. (2001, s. 200) mukaan kustannukset voidaan jakaa ERP-järjestelmän 

käyttöönottoprojektissa aineellisiin ja aineettomiin kustannuksiin. Aineellisia kustannuksia 

voidaan mitata suoraan esimerkiksi rahallisena määränä, kun taas aineettomia kustannuksia ei 

voida mitata suoraan. Aineellisia kustannuksia ovat muun muassa konsultointi, 

järjestelmälisenssit ja henkilöstöresurssit. Aineettomia kustannuksia ovat puolestaan 

päätöksenteko-, liiketoimintaprosessien uudelleensuunnittelu- ja järjestelmän 

räätälöintikustannukset (Kettunen et al. 2001, s. 197-202). Taulukko 1 on tehty Esteves et al. 

(2001, s. 432) luokittelun perusteella, missä tarkastellaan käyttöönottoprojektin kustannuksia 

projektivaihe kerrallaan. Käyttöönottoprojektien eri kustannukset on jaettu joko aineellisia tai 

aineettomia kustannuksia vastaavaan sarakkeeseen. Tutkimuksen kannalta kustannuksia 

tarkasteltaessa on oleellista keskittyä toteutus- ja käyttöönottovaiheiden kustannuksiin, minkä 

vuoksi muut käyttöönottoprojektin vaiheiden kustannukset käsitellään vain yleisellä tasolla. 

 

Taulukko 1. Kustannukset käyttöönottoprojektissa vaiheittain (Esteves et al. 2001, s. 432) 

Käyttöönottoprojektin 

vaihe 

Aineelliset kustannukset Aineettomat kustannukset 

Järjestelmän 

valitseminen/ 

hyväksyntävaihe 

 • Päätöksentekokustannukset 

Hankintavaihe • Konsultointi 

• Laitteisto 

• Järjestelmälisenssit 

• Päätöksentekokustannukset 

• Mahdollisuuskustannukset 

Toteutusvaihe • Konsultointi 

• Koulutus 

• Henkilöstökustannukset 

• Määrittelykustannukset 

• Tiedon analysointi 

• Organisaation ja ohjelmiston 

mukauttamiskustannukset 

• Henkilöstön ajankäyttö 

• Liiketoimintaprosessien 

uudelleensuunnittelu 

Käyttöönotto- ja 

ylläpitovaihe 
• Järjestelmän 

uudelleenmääritys 

• Järjestelmän mukautukset 

• Epäonnistumisesta 

aiheutuvat kustannukset 

• Järjestelmäviat 

• Kilpailukyvyn menetys 

 

Jatkokehitysvaihe • Uusien sovellusten 

kustannukset 

 

Järjestelmän 

vaihtaminen 

 • Mahdollisuuskustannukset 

• Päätöksentekokustannukset 
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Tutkimukseen haluttiin tuoda myös esille käyttöönottoprojektin kustannukset toisesta 

näkökulmasta katsottuna, jolloin syntyvistä kustannuksista saadaan tietoa tarkemmalla tasolla. 

Kuva 7 perustuu Haddaran et al. (2013, s. 70) esittämään kustannusten jakautumiseen, mikä on 

tehty kirjallisuuden ja pk-yritysten näkökulmista. Siinä ERP-järjestelmän käyttöönottoprojektin 

kustannukset on jaettu kymmeneen eri pääkustannukseen, joista osa jalkautuu pienempiin 

osakustannuksiin. 

 

 

Kuva 7. ERP-järjestelmän käyttöönottoprojektin kustannukset (mukaillen Haddara 2013, s. 70) 

 

Järjestelmän hyväksyntävaiheessa kustannukset kertyvät pääasiassa 

päätöksentekokustannuksista, kun yritys käyttää resurssejaan siihen, että se arvioi uuden ERP-

järjestelmän käyttöönottamista ja sen kannattavuutta. Hankintavaiheessa kustannuksia kertyy 

useasta eri toiminnasta. Konsultointi on yksi suurimpia kustannuslähteitä ja nämä kustannukset 

aiheutuvat, kun asiakkaalle konsultoidaan tarjottavia ERP-järjestelmiä. Asiakkaan täytyy myös 

tehdä muutoksia nykyiseen laitteistoinfrastruktuuriin uutta järjestelmää varten, mikä aiheuttaa 

kustannuksia (Esteves et al. 2001, s. 432-433). Lisäksi asiakkaan pitää hankkia itselleen 

tarvittava määrä lisenssejä työntekijöitä varten. Tähän projektivaiheeseen kuuluu myös 

päätöksenteko- ja mahdollisuuskustannukset. Uuden järjestelmän käyttöönotto aiheuttaa 

ylimääräisiä työtunteja asiakkaan henkilöstölle, mikä kerryttää ylityökorvauksia (Kettunen et 

al. 2001, s. 202). 
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Toteutusvaiheessa konsultoinnista kertyvät kustannukset ovat yleensä suurin kustannuserä 

asiakkaalle. Konsultit auttavat toteutusmenetelmissä, luovat ja toteuttavat koulutusohjelmia 

asiakkaan loppukäyttäjille sekä auttavat asiakasta suunnittelemaan järjestelmän toimimaan 

asiakkaan liiketoimintaprosesseja tukevaksi. Käyttöönottoprojektin koolla on suuri vaikutus 

tähän, koska mitä laajempi käyttöönottoprojekti on kyseessä, sitä isommat ovat konsultointiin 

liittyvät kustannukset (Equey et al. 2008, s. 143-146). Lisäksi konsultit järjestävät tässä 

vaiheessa koulutuksia loppukäyttäjille, mikä aiheuttaa kustannuksia niin asiakkaan kuin 

palveluntarjoajan kohdalla. Koulutuksia pidetään yleensä aihealue kerrallaan ja tasaisin 

väliajoin, minkä vuoksi ajallisesti pitkän käyttöönottoprojektin kohdalla tämä on merkittävä 

kustannuserä (Kettunen et al. 2001, s. 202). Henkilöstökustannuksilla tarkoitetaan 

toteutusvaiheessa projektiryhmään liittyviä kustannuksia. Yleensä kyseiseen ryhmään 

kuuluvilla henkilöillä on korkea tuntipalkka, koska he ovat asiantuntijoita. Asiakas voi palkata 

heidän edustajakseen kolmannen osapuolen konsultin, jonka tuntipalkka on yleensä vielä 

korkeampi. Projektiryhmän pitää kokoontua tasaisin väliajoin tarkastelemaan esimerkiksi 

toteutunutta budjettia ja aikataulussa pysymistä. Nämä edellä mainitut tekijät kasvattavat 

projektille kertyviä kustannuksia (Esteves et al. 2001, s. 433). 

 

Asiakkaalle tarjotaan lähtökohtaisesti vakioversiota ERP-järjestelmästä, mutta yleensä niitä 

pitää räätälöidä ainakin hieman, jotta ne pystyisivät tukemaan asiakkaan 

liiketoimintaprosesseja. Nämä järjestelmän räätälöinnit ja sovittamiset organisaation tarpeita 

vastaaviksi vaativat aina palveluntarjoajan puolelta ylimääräistä työtä (Esteves et al. 2001, s. 

433). Toteutettavien räätälöintien määrällä on suora vaikutus kustannuksiin. Mitä enemmän 

järjestelmää joudutaan räätälöimään asiakkaan tarpeiden mukaiseksi, sitä suuremmat 

kustannuserät siitä syntyy ja ne voivatkin olla yksi suurimmista kustannuseristä 

käyttöönottoprojektissa. Datansiirto vanhasta järjestelmästä uuteen järjestelmään ei ole aina 

virtaviivaista, koska vanhasta järjestelmästä saatava data voi olla liian suppeaa tai väärässä 

muodossa olevaa, minkä vuoksi sitä pitää muokata. Tämä aiheuttaa asiakkaalle kustannuksia, 

jotka ovat suuria varsinkin silloin, kun siirrettävää dataa on paljon (Equey et al. 2008, s. 143-

144). ERP-järjestelmän käyttöönottoprojekti tarkoittaa monelle asiakkaalle nykyisten 

liiketoimintaprosessien uudelleensuunnittelua. Tehtävät muutokset käsittelevät 

organisaatiovirtoja ja -rakenteita, ja näistä uudelleensuunnitteluista aiheutuvat kustannukset 

ovatkin yksi suurimmista kustannuseristä toteutuneessa budjetissa (Esteves et al. 2001, s. 433). 
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Asiakkaiden liiketoimintaprosessit saattavat muuttua ajan myötä rakenteellisesti, jolloin 

palveluntarjoajan pitää räätälöidä järjestelmää uudelleen muuttuneiden liiketoimintaprosessien 

mukaisesti. Yleisestikin järjestelmävikojen ilmenemiset voivat olla asiakkaalle kriittisiä, koska 

ilman niiden korjausta asiakkaan prosessit eivät välttämättä pysty toimimaan ollenkaan. Näitä 

tilanteita ei voida ennalta arvata ja ne aiheuttavat asiakkaalle lisäkustannuksia, koska näitä ei 

luonnollisesti ole voitu sisällyttää alkuperäiseen budjettiin. Lisäksi asiakkaan ja 

palveluntarjoajan välille voi syntyä erimielisyyksiä siitä, oliko esimerkiksi kyseinen 

toiminnallisuus sovittu olevan olemassa jo toteutusvaiheessa, minkä vuoksi dokumentointi 

projektin aikana on tärkeätä. (Esteves et al. 2001, s. 433) 

 

Järjestelmäviat aiheuttavat myös suorituskyvyn heikkenemisen lisäksi välillisiä kustannuksia. 

Asiakkaat voivat menettää vian seurauksena dataa vian olemassa olon ajalta. Samalla asiakas 

voi joutua ylläpitämään liiketoimintaprosessejaan ilman järjestelmää ja tällä on negatiivinen 

vaikutus liiketoiminnan tulokseen. Asiakkaalle aiheutuu yleensä tulojen menetyksiä 

käyttöönotonprojektin aikana, kun sen toimintakapasiteetti pienenee tai tuotteiden ja 

toimintaprosessien laatu heikkenee väliaikaisesti käyttöönottoprojektiin siirrettyjen resurssien 

vuoksi (Kettunen et al. 2001, s. 200-202). Palveluntarjoaja puolestaan kärsii tästä 

kustannuksellisesti asiakasuskollisuudessaan, kun asiakas ei enää pysty luottamaan siihen yhtä 

hyvin kuin aikaisemmin. Asiakkaat saattavat myös menettää kilpailukykyänsä markkinoilla, jos 

he rupeavat liikaa sovittamaan nykyisiä liiketoimintamallejansa käyttöönotettavan järjestelmän 

toiminnan mukaiseksi. Tämä skenaario voi olla houkutteleva vaihtoehto asiakkaalle, koska 

tällöin järjestelmän käyttöönotto helpottuu, kun järjestelmään ei tarvitse tehdä niin paljoa 

muokkauksia. Tätä tulisi mitata taloudellisesti sen taloudellisen vaikutuksen vuoksi (Esteves et 

al. 2001, s. 433). 

 

Jatkokehitysvaiheeseen kuuluu mahdolliset uudet sovellukset, lisäosat järjestelmään sekä niistä 

aiheutuvat kustannukset. Asiakkaat ottavat tietyissä tapauksissa vasta tässä vaiheessa uusia 

sovelluksia käyttöön esimerkiksi aikaisemman käyttöönottoprojektin tiukan aikataulun vuoksi 

tai sovelluksen julkaisemispäivämäärän vuoksi. Ajan kuluessa ja uusien parempien 

järjestelmien ja sovelluksien ilmestymiset markkinoille voivat ajaa asiakkaat siihen vaiheeseen, 

että he alkavat miettiä ERP-järjestelmän uusimista, jolloin he palaavat takaisin järjestelmän 

hyväksyntävaiheeseen. Tällöin äsken käsitelty kiertokulku alkaa uudelleen. (Esteves et al. 

2001, s. 433) 
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4 KÄYTTÖÖNOTTOPROJEKTIN VAIHEET 

 

Tässä kappaleessa on tarkoitus käsitellä tarkemmalla tasolla käyttöönottoprojektin toteutus- ja 

käyttöönottovaihe, koska nämä vaiheet ovat merkittävässä roolissa empiirisessä osiossa. Aluksi 

tarkastellaan, miten toteutusvaihe toteutuu tyypillisessä käyttöönottoprojektissa. Tämän jälkeen 

tarkastellaan vielä käyttöönottovaiheen toteutus projektissa. Näiden lisäksi tässä kappaleessa 

käsitellään toteutus- ja käyttöönottovaiheisiin liittyviä haasteita ja riskejä, joita esiintyy 

järjestelmää käyttöönottaville yrityksille. 

 

4.1 Toteutusvaihe 

 

Toteutusvaihe on yksi merkittävimmistä vaiheista käyttöönottoprojektissa ja se aloitetaan 

yleensä suunnitteluvaiheen jälkeen. Toteutusvaihe koostuu muutamasta pienemmästä 

vaiheesta, joita kutsutaan määrittely-, konfigurointi- ja testausvaiheiksi. Niissä on tarkoitus 

muun muassa räätälöidä ja konfiguroida järjestelmä sekä tehdä muut tekniset toimet. Yleensä 

toteutusvaihe on tarkoitus aloittaa, kun asiakkaalle ollaan myyty järjestelmä ja sovittu 

käytännön asioista. Tämän jälkeen ruvetaan kartoittamaan asiakkaan liiketoimintaprosessien 

toimintaa ja sovittamaan myytyä ERP-järjestelmää niihin (Kettunen et al. 2001, s. 326-28). 

Toteutusvaiheen onnistumiselle on erittäin tärkeätä, että suunnitteluvaiheessa on tehty 

huolellisesti käyttöönottoprojektin suunnittelu. Jos projektin suunnittelussa ei olla päästy täysin 

yhteisymmärrykseen esimerkiksi aikataulusta tai budjetista, voi nämä ilmetä negatiivisina 

vaikutuksina toteutusvaiheessa toiminnallisuuksien sovittamisissa. Toteutusvaiheessa 

kustannusten karsiminen voi olla erittäinkin hankalaa, jos huomataan, että budjetti kasvaa 

suuremmaksi kuin arvioitiin. Tämän vuoksi budjetti tulisi suunnitella tarpeeksi hyvin projektin 

alussa (Ptak et al. 2000, s. 289-291).  
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Kuva 8 Perinteisen toteutusvaiheen rakenne 

 

Määrittelyvaiheessa tarkoituksena on kuvata, miten ERP-järjestelmä tulee toimimaan 

käyttöönottoprojektin jälkeen asiakkaalla. Tässä vaiheessa keskeisintä on, että konsultti kerää 

asiakkaalta tietoja sen liiketoimintaprosesseista esimerkiksi määrittelypalavereissa. Konsultin 

suorittamien määrittelypalavereiden perusteella pyritään saamaan kokonaiskuva asiakkaan 

liiketoimintaprosesseista sekä suunnittelemaan, pidetäänkö järjestelmä vakiona vai 

joudutaanko sitä räätälöimään. Jokainen räätälöinti kasvattaa luonnollisesti kustannuksia, 

minkä vuoksi projektiryhmä käykin sisäisesti läpi sitä, onko kaikki räätälöitävät 

toiminnallisuudet välttämättömiä asiakkaan liiketoiminnalle vai ei. Lisäksi he voivat miettiä, 

tulisiko osa niistä toteuttaa vasta käyttöönottoprojektin jälkeen esimerkiksi tiukan aikataulun 

vuoksi. Asiakkaan tulee olla määrittelyvaiheessa mahdollisimman avoin ja kertoa konsultille 

yksityiskohtaisesti ja monipuolisesti liiketoimintaprosesseistaan, jotta molemmat osapuolet 

olisivat tyytyväisiä lopputulokseen (Ruuska 2008, s. 130-131). Määrittelyvaiheessa voidaan 

myös tehdä ratkaisuja, joissa asiakkaan pitää suunnitella osa liiketoimintaprosesseistaan 

uudelleen esimerkiksi järjestelmän taipumattomuuden vuoksi. Tämä vaatii asiakkaalta lisää 

resursointia, jolla on puolestaan vaikutus toteutuneeseen budjettiin (Haddara et al. 2013, s. 5). 

 

Uuden käyttöönotettavan ERP-järjestelmän räätälöiminen ja sitä varten tehtävät 

koodimuutokset voivat aiheuttaa myös ongelmia tulevaisuudessa esimerkiksi järjestelmän 

päivityksissä, minkä vuoksi vakioidun järjestelmän käyttöönotto voi olla kannattavampaa 

(Batra et al. 2010, s. 122-123).  Jos asiakas päättää ottaa käyttöön täysin vakioidun järjestelmän, 

Liiketoimintaprosessien määritteleminen

Käyttöönotettavan järjestelmän räätälöinti 
ja totetus

Tehtyjen räätälöintien testaus 
palveluntarjoajan kohdalla

Asiakastestaaminen, jotta järjestelmä 
vastaa määritettyjä liiketoimintaprosesseja 
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ei palveluntarjoajalla jää läheskään niin paljoa teknistä työtä kuin räätälöidyssä vaihtoehdossa. 

Ylipäätään vakioidun tai räätälöidyn järjestelmän valinnalla on iso vaikutus palveluntarjoajan 

työmäärään toteutusvaiheessa sekä budjetin suuruuteen (Al-Mudimigh et al. 2001, s. 221-222).  

 

Järjestelmäräätälöinnissä palveluntarjoaja räätälöi teknisesti järjestelmää määrittelyvaiheen 

dokumentaatioiden pohjalta. Konfiguraatiovaiheessa asiakas joutuu yleensä tekemään 

kompromisseja sen suhteen, muokataanko järjestelmää kaikkien asiakkaan esittämien 

vaatimusten ja toiveiden mukaisesti vai ei. Tämän vuoksi asiakkaan ja palveluntarjoajan onkin 

kannattavaa löytää jo määrittelyvaiheessa yhteinen sävel ja sellainen lopputulos, johon 

molemmat ovat ainakin pääpiirteisesti tyytyväisiä (Al-Mudimigh et al. 2001, s. 223-224). 

Räätälöinnissä pitää ottaa myös huomioon mahdolliset yhteydet eli integraatiot muihin 

asiakkaan järjestelmiin. Uuden järjestelmän pitää pystyä toimimaan yhteistyössä muiden 

asiakkaan aktiivisten järjestelmien kanssa, minkä vuoksi palveluntarjoajan pitää olla tietoinen 

näistä ennen mahdollisten räätälöintien toteuttamisia. Tehtävillä integraatioilla on joskus 

vaikutus muihin toteutettaviin räätälöinteihin, koska jotkut niistä voivat aiheuttaa 

yhteensopimattomuutta muiden asiakkaan järjestelmien kanssa (Halonen 2003, s. 32-33).  

 

Konfiguraatio- ja testausvaihe voidaan suorittaa monella eri tavalla. Yleisin tapa suorittaa 

konfiguraatio- ja testausvaihe on jaksottaa toteutettavat räätälöinnit eri jaksoihin esimerkiksi 

niiden prioriteetin tai aiheen perusteella. Tällöin konsultit tai kehittäjät suorittavat tietyn jakson 

aikana niissä toteutettavaksi määritellyt räätälöinnit ja järjestelmäkonfiguraatiot. Jakson 

loppupuolella ohjausryhmä tekee toteutettujen räätälöintien lopullisen hyväksynnän tai 

hylkäämisen pääkäyttäjien suorittamien järjestelmätestauksien perusteella, koska yleensä 

projektiryhmällä ei ole tähän valtuuksia. Hyväksytyt räätälöinnit ovat tuotantokelpoisia, jolloin 

niille ei tarvitse tehdä mitään, mutta hylätyt räätälöinnit siirtyvät puolestaan toiseen jaksoon 

korjattavaksi sekä käsiteltäväksi uudelleen. (Oksanen 2005, s. 242-243) 

 

Testausvaihe toteutetaan yleensä silloin, kun järjestelmä on räätälöity. Valitut henkilöt 

suorittavat testauksia järjestelmässä ja näiden testauksien tarkoitus on selvittää, pystyykö uusi 

ERP-järjestelmä suorittamaan ongelmitta asiakkaan päivittäin tehtäviä liiketoimintaprosesseja 

(Batra et al. 2010, s. 123). Tavoitteena tässä testaamisessa on se, että näin pystytään 

varmistamaan, että uusi järjestelmä toimii teknisesti ja järjestelmään tehdyt räätälöinnit ovat 
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käytännöllisiä ja tuotantokelpoisia. Tällöin palveluntarjoajalla on enemmän resursseja korjata 

nämä virheet ennen kuin siirrytään käyttöönottovaiheeseen (Al-Mudimigh et al. 2001, s. 224).  

 

Yleensä palveluntarjoaja suorittaa järjestelmän testauksen räätälöintien osalta, mutta asiakas 

suorittaa testauksen palveluntarjoajan jälkeen vielä erikseen. Tämä johtuu siitä, että 

palveluntarjoajan testaajat voivat olla sokeita omalle työlleen eivätkä he pysty sisäistämään 

asiakkaan liiketoimintaprosesseja sillä tasolla, mikä olisi välttämätöntä täydelliselle 

testaukselle. Asiakas onkin testausvaiheessa vastuussa lopullisesta räätälöintiratkaisun 

laadusta, koska asiakas tekee lopullisen päätöksen siitä, hyväksytäänkö tehty räätälöinti vai ei. 

Asiakkaan olisi hyvä omata riittävä testausosaaminen ja -kokemus varsinkin silloin, kun 

organisaatiossa suoritetaan runsaasti uuden ERP-järjestelmän toiminnallisuuksien testaamisia. 

Asiakkaan tulisi suorittaa testaus useamman henkilön ryhmissä, jolloin saadaan parempia 

testaustuloksia. Testauksessa nousseet virheet ja ongelmat tulisi kirjata ylös ja ne tulisi käsitellä 

myöhemmin osana muutoshallintaa. (Oksanen 2005, s. 244-247) 

 

Testaukseen sisältyy myös liiketoimintaprosesseihin liittyvien testausten lisäksi mahdollisten 

integraatioiden ja tietoliikenneyhteyksien yhteensopivuuden ja toimivuuden testaamiset. 

Palveluntarjoajan täytyy varmistaa, että uusi ERP-järjestelmä toimii tarpeeksi hyvin 

esimerkiksi toimittajien ja asiakkaan vanhojen järjestelmien kanssa. Tämän vuoksi 

suositellaankin järjestelmän ja muiden sovellusten osittaista testausta, jossa otetaan yksi 

toiminnallisuus tai sovellus kerrallaan käyttöön ja suoritetaan siihen liittyvät testaukset. Näin 

virheiden ilmetessä sen syyn selvittäminen on helpompaa verrattuna siihen skenaarioon, jossa 

järjestelmä ja sovellukset on otettu samanaikaisesti käyttöön. (Ptak et al. 2000, s. 298)  

 

Edellä mainituilla tekijöillä on myös vaikutus käyttöönottovaiheen suoraviivaisuuteen. Kun 

toteutusvaiheen eri osavaiheet ollaan toteutettu huolellisesti ja projektisuunnitelman 

mukaisesti, on ongelmien ilmeneminen käyttöönottovaiheessa vähäisempää. Tällöin projekti 

pystyy etenemään aikataulussa käyttöönoton läpi eikä viivästyksiä tule huolimattomasti tehdyn 

toteutusvaiheen vuoksi. Toteutusvaiheen päätyttyä ei voida olettaa, että räätälöity ERP-

järjestelmä olisi täysin valmis ja se toimisi mutkattomasti tulevaisuudessa. 

Käyttöönottoprojektin seuraavassa vaiheessa eli käyttöönottovaiheessa alkaa vasta näkyä 

toteutusvaiheessa tehdyt räätälöinnit ja järjestelmäkonfiguraatiot, kun loppukäyttäjät pääsevät 

työskentelemään uudessa ERP-järjestelmässä. Loppukäyttäjäkoulutukseen osallistuvat voivat 
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löytää yllättäviäkin virheitä, joita ei olla vielä aikaisemmin huomattu, kun heille opetetaan 

järjestelmän käyttöä (Ali et al. 2017, s. 15-16). Tutkimuksen kannalta oli oleellista käsitellä 

toteutus- ja käyttöönottovaiheet erikseen, minkä vuoksi tässä kappaleessa ei olla käyty 

tarkemmin läpi toteutusvaiheen jälkeisiä vaiheita. Ne tullaan käymään läpi käyttöönottovaihetta 

käsittelevässä kappaleessa. 

 

4.2 Toteutusvaiheen haasteet ja riskit 

 

ERP-järjestelmän toteuttaminen on monen eri tekijän summa ja onnistunut toteutus vaatii hyvin 

suunniteltua ja aikataulutettua käyttöönottoprojektia. Toteutusvaiheen monimutkaisuus on 

täysin projektikohtainen ja se on pitkälti siitä kiinni, mitä hankintavaiheessa ollaan luvattu 

asiakkaalle ja millä aikataululla. Näiden syiden vuoksi ei ole yllättävää, että 

käyttöönottoprojektissa haasteiden ja riskien esiintyminen on yleistä palveluntarjoajan ja 

asiakkaan kohdalla. (Ptak et al. 2000, s. 307) 

 

Asiakkaalla on yleensä käytettävissä resursseja rajallisesti käyttöönottoprojektissa. Erityisesti 

määrittelyvaiheessa asiakkaalta vaaditaan avoimuutta sekä tarpeeksi resursseja 

liiketoimintaprosessien kuvaamista varten. Konseptissa pysyminen voi muodostua haasteeksi 

määrittelyvaiheen palavereissa, jos asiakas ei ole osannut valita oikeita avainhenkilöitä 

kuvaamaan heidän liiketoimintaprosessejaan. Näiden avainhenkilöiden tulisi olla henkilöitä, 

joilla on tarpeeksi tietoa yrityksen liiketoimintaprosesseista. Heillä voi olla näkemys vain 

tietystä liiketoimintaprosessista tai sen osa-alueesta, jolloin loput prosessit ja niihin liittyvät 

osa-alueet jäävät pimentoon, ja tämä voi aiheuttaa vääränlaisia räätälöintiratkaisuja projektissa. 

(Kettunen et al. 2001, s. 88-89) 

 

Avainhenkilöiden puutteelliset kommunikaatiotaidot voivat myös aiheuttaa haasteita 

toteutusvaiheessa, jos henkilöt eivät osaa olla tarpeeksi informatiivisia määrittelyvaiheessa 

pidettävissä palavereissa. Tällöin liiketoimintaprosessien kuvaukset voivat jäädä vajavaiseksi, 

mikä voi aiheuttaa erimielisyyksiä toteutuksen jälkeen asiakkaan ja palveluntarjoajan välillä, 

kun toteutettu järjestelmä ei vastaakaan asiakkaan vaatimuksia (Kettunen et al. 2001, s. 88-89). 

Lisäksi asiakkaan tulisi pystyä arvioimaan järjestelmän toiminnallisuuksien joustavuuksia, 

yhteyksiä muihin toimintoihin sekä järjestelmän selviytymistä poikkeustilanteissa. Nämä 

arvioitavat asiat asettavat asiakkaan avainhenkilöille suuria vaatimuksia ja vastuita, koska 



41 

 

 

palveluntarjoaja on pitkälti heidän informaation varassa siitä, miten asiakkaan 

liiketoimintaprosessit toimivat (Ptak et al. 2000, s. 308-309).  

 

Asetettu budjettitavoite voi asettaa haasteita toteutusvaiheessa. Jos asiakas pyrkii säästämään 

jokaisessa mahdollisessa käyttöönottoprojektin vaiheessa, syntynyt lopputulos ei ole yleensä 

sellainen, mitä asiakas tavoitteli. Budjettien ylittyminen on melko yleistä 

käyttöönottoprojekteissa, mutta nekään eivät voi ylittyä loputtomasti. Asiakas haluaa 

luonnollisesti pitäytyä sovitussa tiukassa budjetissa, mikä voi aiheuttaa räätälöinnissä vajaan 

lopputuloksen silloin, kun puhutaan räätälöidystä ERP-järjestelmästä. Asiakkaan tulisikin 

miettiä, onko kustannusten säästäminen viisasta jokaisessa mahdollisessa asiassa vai pitäisikö 

kustannuksia pyrkiä säästämään joissakin muissa toimenpiteissä, jotta saataisiin räätälöityä 

sellainen ERP-järjestelmä, joka vastaa asiakkaan odotuksia. (Ptak et al. 2000, s. 309) 

 

Liiketoimintaprosessien uudelleensuunnittelun laiminlyönti on yksi riskitekijä asiakkaan 

kohdalla, mikä voi aiheuttaa isoja haasteita käyttöönottoprojektin aikana. Asiakkaan pitää olla 

valmis hyväksymään prosessien uudelleensuunnittelemiset, mikäli järjestelmää ei esimerkiksi 

pystytä räätälöimään niin, että se pystyisi tukemaan asiakkaan nykyisiä prosesseja. Asiakas 

joutuu ottamaan myös riskin silloin, kun se päättää palkata ulkopuolisen konsultin. Asiakas ei 

osaa välttämättä kartoittaa oman kokemuksen puutteen vuoksi ulkoisen konsultin kokemusta, 

teknistä taitoa tai tietämystä uudesta käyttöönotettavasta ERP-järjestelmästä. Asiakas ottaa jo 

ylipäätään siinä vaiheessa riskejä, kun se valitsee palveluntoimittajan. Asiakkaan pitää pystyä 

luottamaan palveluntarjoajan henkilöstön osaamiseen ja toimintatapoihin, koska harvemmin 

asiakas pystyy arvioimaan palveluntarjoajan henkilöstön pätevyyttä oman tiedon puutteen 

vuoksi uudesta järjestelmästä. (Aloini et al. 2007, s. 554) 

 

Muita toteutusvaiheessa mahdollisesti ilmeneviä haasteita ja riskejä ovat sisäisen yhteistyön 

puute, asiakkaan käyttäjien haluttomuus muuttaa nykyisiä työskentelytapoja, tiedon ja taitojen 

puute IT-taidoissa, asiakkaan projektipäällikön osaamattomuus ja projektin laajuuden hallinnan 

puuttuminen. Nämä haasteet voivat pahimmillaan aiheuttaa sen, että asiakas ei tule koskaan 

ottamaan uutta ERP-järjestelmää käyttöönsä, jolloin käyttöönottoprojekti epäonnistuu (Sahran 

et al. 2010, s. 1639). Käyttöönottoprojektissa mahdollisesti esiintyviä riskejä on paljon, minkä 

vuoksi ne tulisikin tunnistaa projektin alkuvaiheessa riskianalyysin avulla. Tämän analyysin 
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avulla projektissa esiintyneiden ja hallitsemattomien riskien aiheuttamat vahingot eivät ole niin 

suuria, kun niihin on osattu valmistautua etukäteen (Aloini et al. 2007, s. 552-554). 

 

4.3 Käyttöönottovaihe 

 

Käyttöönottovaihe alkaa normaalisti toteutusvaiheen jälkeen, kun ollaan todettu konsulttien ja 

pääkäyttäjien suorittamien järjestelmätestausten perusteella, että uutta ERP-järjestelmää 

voidaan ruveta kouluttamaan asiakkaan pääkäyttäjille. Järjestelmä ei välttämättä ole vielä tässä 

vaiheessa täysin räätälöity, vaan siihen joudutaan tekemään pieniä järjestelmäkonfiguraatioita 

ja räätälöintejä koulutuksissa nousseiden huomioiden vuoksi. Kettunen et al. (2001, s. 211) on 

luonut yleisen käyttöönottovaiheen mallin, jossa on määritelty siihen kuuluvat pienemmät 

alavaiheet. Mallia ei pidä käyttää ideaalisena mallina, vaan sen tehtävä on toimia erilaisten 

käyttöönottovaiheiden tavoitemallien ja käytäntöjen yleistyksenä (Kettunen et al. 2001, s. 211-

212). Alla oleva käyttöönottovaiheen malli onkin luotu perustuen Kettusen et al. (2001) 

määrittelemään malliin. 

 

 

Kuva 9 Tyypillisen käyttöönottovaiheen rakenne (mukaillen Kettunen et al. 2001, s. 211) 

 

Mallia tarkasteltaessa täytyy kuitenkin muistaa huomioida se, että eri vaiheet eivät välttämättä 

kulje kyseisessä toteutusjärjestyksessä, koska kyseessä on yleismalli. Lisäksi usein ainakin osa 

vaiheista etenee päällekkäin. Esimerkiksi datamigraatiota voidaan suorittaa samaan aikaan, kun 

pääkäyttäjiä koulutetaan, jotta koulutuksia pystytään suorittamaan todellisuuteen perustuvalla 

Laitteiden ja ohjelmistojen asennus 
asiakkaalle

Pääkäyttäjien koulutus ja 
käyttöohjeiden jakaminen

Datamigraatio

Tuotantoon siirtyminen
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datalla. Koska datamigraation tekeminen on pääsääntöisesti asiakkaan vastuulla, voi sen sijainti 

ja kesto olla kuvan 9 mallissa eri paikassa riippuen käyttöönottoprojektista. (Kettunen et al. 

2001, s. 211-212) 

 

4.3.1 Laitteiston ja ohjelmiston asennus 

 

Toteutusvaiheen mahdollisten räätälöintien, järjestelmäkonfiguraatioiden ja testauksen sekä 

niiden hyväksymisien jälkeen palveluntarjoajan pitää suorittaa laitteistojen ja ohjelmistojen 

asennukset, jotta kaikilla pääkäyttäjillä olisi mahdollisuus päästä järjestelmään esimerkiksi 

koulutuksia varten. Asiakkaan on pitänyt tätä ennen hyväksyä kaikki palveluntarjoajan tekemät 

räätälöinnit (Kettunen et al. 2001, s. 27). Perinteisessä kiinteästi asennettavissa ERP-

järjestelmissä täytyy tässä käyttöönoton vaiheessa suorittaa verkkojen rakentaminen, mitkä 

takaavat asiakkaalle verkkoyhteyden näkökulmasta esteettömän toiminnan. Lisäksi itse 

järjestelmä pitää asentaa kaikille niille päätelaitteille, joista järjestelmää halutaan käyttää. 

Asentaminen pitää tehdä siis erikseen jokaiselle päätelaitteelle ja yleensä ohjelmiston 

asentaminen suoritetaan asiakkaan omalle palvelimelle. Palvelinkeskus voi sijaita myös 

kolmannella osapuolella, joka vastaa tällöin asiakkaan palvelunkeskuksesta (Patt et al. 2000, s. 

292). 

 

Pilvipalvelupohjaisissa ERP-järjestelmissä ohjelmiston ja laitteiden asennukset poikkeavat 

perinteisten ERP-järjestelmien asentamisista. Pilvipalvelua pystytään käyttämään 

verkkoselaimessa, jolloin palveluntarjoajan ei tarvitse suorittaa erikseen jokaiselle asiakkaan 

päätelaitteelle järjestelmäasennusta. Pilvipalveluissa riittää, että heillä on pääsy verkkoselaimen 

kautta järjestelmään, jolloin kaikki asiakkaan pääkäyttäjät käyttävät samaa järjestelmää omilla 

käyttäjillä. Koska pilvipalveluissa asiakkaan data tallennetaan pilvessä sijaitseville 

palvelimille, voi palvelinkeskuksen sijainnille olla muutama eri vaihtoehto. Se voi olla 

asiakkaan tai pilvipalvelutarjoajan tiloissa tai erikseen kyseisiä palveluja tarjoavan yrityksen 

tiloissa. Pilvipalvelumallissa tämä käyttöönottovaihe on yleensä helpompi toteuttaa, koska 

esimerkiksi asiakkaan luona ei erikseen tarvitse käydä tekemässä kiinteitä 

järjestelmäasennuksia. (Salo 2010, s. 32-33) 
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Laitteisto- ja ohjelmistoasennuksien yhteydessä voidaan samalla testata, pääsevätkö asiakkaan 

pääkäyttäjät kirjautumaan ERP-järjestelmän ympäristöön heille luoduilla käyttäjillä. Jos 

asiakkaalle on asennettu muitakin ohjelmistoja, testataan niidenkin toimivuudet yleensä 

samalla. Asennusten yhteydessä on siis tärkeää testata karkealla tasolla, että se toimii niin kuin 

pitää. Tämä suoritetaan yleensä siksi tässä vaiheessa käyttöönottoprojektia, jotta itse 

koulutuksissa voidaan keskittyä pelkästään asiakkaiden kouluttamiseen, eikä resursseja kulu 

esimerkiksi käyttäjien sisäänkirjautumisesta johtuvien ongelmien selvittämiseen ja 

korjaamiseen. (Sumner 2005, s. 49-51) 

 

4.3.2 Pääkäyttäjien koulutus 

 

ERP-järjestelmän käyttöönottoprojektin yksi kriittisimmistä vaiheista on käyttöönottovaiheessa 

oleva pääkäyttäjien koulutus, koska sen tavoitteena on saada pääkäyttäjät omaksumaan 

konsulttien opettamat asiat uuteen järjestelmään liittyen. Jotta asiakas pystyisi ottamaan kaiken 

potentiaalin irti uudesta järjestelmästä ja saamaan mahdollisimman korkean hyötysuhteen, 

tulisi pääkäyttäjien kouluttamisen olla hyvin suunniteltu rakenteellisesti (Ram et al. 2013, s. 

161). Asiakkaan valitsemat pääkäyttäjät pitävät myöhemmin koulutuksia loppukäyttäjille 

heidän organisaatiossaan, joita ovat esimerkiksi myyjät ja varastomiehet. Asiakkaan pitäisikin 

olla valmis investoimaan käyttäjien koulutukseen tarpeeksi siinäkin tapauksessa, jos 

alkuperäistä budjettia joudutaan kasvattamaan tämän vuoksi (Kumar et al. 2003, s. 801). 

 

Ennen varsinaisten käyttöönottovaiheen koulutusten pitämisiä koulutuksista vastaavien 

henkilöiden pitää suunnitella koulutuksen kulku ja sisältö tarpeeksi hyvin, jotta kouluttaminen 

olisi mahdollisimman tehokasta. Lisäksi pitää miettiä, millä tekniikalla koulutukset aiotaan 

suorittaa. Pääkäyttäjille voidaan kouluttaa joko pelkästään teknistä järjestelmän käyttöä tai 

mukaan voidaan lisätä prosessikoulutusta, jolloin käyttäjille pitäisi syntyä ymmärrys, miksi 

kyseinen toiminto tehdään järjestelmässä ja mitä siitä seuraa. Pääkäyttäjien oppimisen kannalta 

koulutukset on hyvä järjestää aina aihealue kerrallaan, koska muuten oppiminen voi tuntua liian 

vaikealta pääkäyttäjien mielestä, kun kokonaisuus on sekava ja asiakas ei pysty ymmärtämään 

järjestelmässä tehtäviä prosesseja. Lisäksi koulutukset tulisi toteuttaa niin, että ne vastaisivat 

mahdollisimman hyvin asiakkaan arkielämän ympäristöä, jotta pääkäyttäjille kertyisi 

kokemusta käyttää uutta järjestelmää sellaisessa ympäristössä, jossa he tulevat työskentelemään 

tulevaisuudessa. Tämä edellyttääkin palveluntarjoajan pystyvän ymmärtämään asiakkaan 



45 

 

 

liiketoimintaprosesseja. Konsultin pitää pystyä myöskin kommunikoimaan asiakkaan kanssa 

sellaisella kielellä, jonka asiakas ymmärtää, koska kaikki terminologia ei ole asiakkaalle 

todennäköisesti tuttua uuden ERP-järjestelmän suhteen. (Kettunen et al. 2001, s. 89) 

 

Kouluttajien ja asiakkaan johtohenkilöiden pitää osata myös valita koulutuksiin asiakkaan 

oikeat avainhenkilöt koulutettaviksi. On tärkeätä, että koulutuksista löytyy jokaiselta eri 

liiketoimintaprosessin osa-alueelta yksi henkilö. Hänen ei kuitenkaan tarvitse välttämättä 

osallistua jokaiseen koulutukseen, koska yleensä ei ole oleellista, että esimerkiksi 

varastoesimies osallistuu myynnin koulutuksiin, vaan nimenomaan varastointia käsitteleviin 

koulutuksiin (Ram et al. 2013, s. 161-162). Pääkäyttäjien lukumäärä koulutuksissa ei saa 

myöskään olla liian suuri, koska muuten opettaminen ei ole enää niin tehokasta. Lukumäärä 

pitäisi pitää inhimillisenä, jotta konsultin on mahdollista auttaa kaikkia koulutukseen 

osallistuvia henkilöitä ja käydä läpi kaikkien heidän kysymykset ja pohdinnat. Sopiva 

osallistujamäärä takaa myös pääsääntöisesti sen, että jokainen liiketoimintaprosessi saadaan 

käytyä kokonaisvaltaisesti läpi ja niihin liittyvät muutostarpeet saadaan sovittua ja erityisesti 

sisäistettyä molempien osapuolien kohdalla (Kettunen et al. 2001, s. 89-90). 

 

Koulutuksen riittävällä määrällä on oleellinen vaikutus myös käyttöönottoprojektin 

lopputulokseen ja sen jälkeiseen aikaan. Käyttäjien pitää pystyä toimimaan itsenäisesti ilman 

jatkuvaa konsultin apua ja tämä on harvoin mahdollista, mikäli koulutuksia ei olla järjestetty 

tarpeeksi. Koulutusten tarkoituksena on valmistaa käyttäjät sellaiselle tasolle, jossa he pystyvät 

suorittamaan ERP-järjestelmässä itsenäisesti liiketoimintaprosesseja, minkä vuoksi koulutus ei 

voi jäädä liian vähäiseksi. Suppea koulutusmäärä käyttöönottoprojektissa voi lisäksi aiheuttaa 

asiakkaan puolella projektin jälkeisen ajan kustannusten kasvua, kun he joutuvat turvautumaan 

konsultin lisäapuun ja samalla asiakkaan liiketoiminta voi kärsiä osaamisen puutteellisuuden 

vuoksi. Jos koulutuksia pidetään vähän ja kaikki aika menee pelkästään järjestelmän 

käyttämisen opetteluun, eivät pääkäyttäjät pääse harjoittelemaan liiketoimintaprosesseja 

kunnolla. Tällöin pääkäyttäjät eivät välttämättä pysty todentamaan täysin sitä, että onko 

järjestelmä räätälöity sellaiseksi kuin oltiin sovittu. Tämä voi aiheuttaa liiketoiminnallisia 

ongelmia tulevaisuudessa. Parhaimmassa tapauksessa osasta asiakkaan pääkäyttäjistä voi 

kehittyä koulutuksien myötä konsultin tasoisia järjestelmäkäyttäjiä, jolloin he pystyvät 

jakamaan omia oppimisia muulle henkilöstölle (Kumar et al. 2003, s. 801). Kouluttamisen 

merkitys korostuu myös organisaation työtehtävien muuttumisen vuoksi. Uuden järjestelmän 
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vuoksi joudutaan usein uudelleensuunnittelemaan liiketoimintaprosesseja ja muuttamaan 

asiakkaan henkilöstön nykyisiä työtehtäviä (Sumner 2005, s. 121).  

 

Kumarin et al. (2003, s. 801) tekemän tutkimuksen mukaan asiakkaan projektiryhmän ja 

pääkäyttäjien kouluttamisessa ilmeni paljon ongelmia ja kohdeyrityksillä oli vaikeuksia 

ylipäätään löytää tarpeeksi päteviä ihmisiä toimimaan projektin johdossa tai pääkäyttäjänä. 

Seuraavaksi on listattu kyseisen tutkimuksen koulutuksissa ilmenneet ongelmat: 

 

➢ Budjetin riittämättömyys 

➢ Kouluttajien ja koulutettavien 

aikataulutus 

➢ Käyttäjien atk-taitojen puute 

➢ Oikeantyyppiset kouluttajat 

➢ Liian karkean tason informaatiota 

➢ Ymmärryksen vaikeus prosessien 

loppupään toiminnassa 

➢ Henkilöstön vaihtuvuus 

➢ Tiukka projektiaikataulu 

➢ Vaikeasti opittava koulutuksien 

sisältö 

 

Kumarin et al. (2003) tekemän tutkimuksen mukaan suurin ongelma oli koulutukseen arvioidun 

budjetin vajavaisuus. Tällöin jouduttiin tekemään koulutuksien suhteen karsimista, mitä ei 

pitäisi tehdä koskaan käyttöönottoprojekteissa, koska koulutuksilla on suuri merkitys asiakkaan 

henkilöstön toimintaan käyttöönotonprojektin jälkeen. Kouluttajien esittämä materiaali oli 

myös usein liian suppeaa. Agenda tulisi esittää tarpeeksi selkeästi ja materiaali tulisi jakaa jo 

etukäteen koulutukseen osallistuvien henkilöiden kesken, jotta he osaavat valmistautua 

koulutukseen ja tietävät, mitä siellä tullaan käymään läpi. Koulutukseen osallistuville 

henkilöille tulisi jakaa myös koulutuksen suorittamista varten tarvittavat mahdolliset työkalut. 

Lisäksi kouluttajien on vaikea saada pääkäyttäjät ymmärtämään muuttuvat työtavat, jos kaikki 

aika koulutuksessa menee pääasiassa pääkäyttäjien opettamiseen käyttämään järjestelmää. 

Kouluttajan tehtävänä on myös kertoa käyttäjille miksi järjestelmää tullaan käyttämään 

yrityksessä, ja miksi työtavat muuttuvat ja miten ne muuttuvat. Käyttäjille on tärkeätä saada 

järjestelmän käyttämisen lisäksi ymmärrys siitä, mitä muutoksia ja uusia toimintatapoja uusi 

järjestelmä aiheuttaa. Tutkimuksen mukaan asiakkaan henkilöstön suuri vaihtuvuus aiheuttaa 

puolestaan sen, että järjestelmää joudutaan koko ajan kouluttamaan jollekin henkilölle, kun pois 

lähteneen henkilön tilalle palkataan uusi henkilö. (Kumar et al. 2003, s. 801-802) 
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Kouluttajalla on myös oleellinen rooli käyttöönottoprojektin koulutuksissa. Hänen pitää pystyä 

huomiomaan pääkäyttäjien eri oppimiskyvyt. Ihmiset kehittyvät eri tahtiin ja tämän vuoksi 

jotkut pääkäyttäjistä voivat oppia uuden järjestelmän toiminnallisuudet nopeammin kuin toiset. 

Kouluttajan pitää pystyä huomioimaan tämä koulutuksien toteuttamisessa, koska muuten 

hitaammin oppivat pääkäyttäjät jäävät jälkeen oppimisessa. Tällöin lopputulos voi olla se, että 

käyttöönoton jälkeisessä vaiheessa nämä henkilöt hidastavat asiakkaan liiketoiminnan 

toimintaa (Vilpola et al. 2006, s. 54-55). Kouluttajan pitää pystyä mukautumaan pääkäyttäjien 

tilanteeseen sekä toimimaan ja käyttäytymään niin, että pääkäyttäjät itsekin uskovat heidän 

kykyynsä oppia järjestelmän toiminnallisuudet ja muuttuneet työtehtävät. Tällöin pääkäyttäjien 

keskittyminen pysyy positiivisena ja samalla vähennetään muutosvastarinnan esiintyvyyttä. 

Kouluttajalla tulisi olla myös tarpeeksi auktoriteettia. Hänen pitäisi alusta lähtien välittää 

pääkäyttäjille tarpeeksi selkeä viesti esimerkiksi eleillänsä ja kommunikaatiotavoillansa siitä, 

mitä varten hän on koulutuksessa ja mikä hänen roolinsa on, jotta kouluttaja pystyisi 

säilyttämään auktoriteettinsa läpi koulutusjakson (Vilpula et al. 2006, s. 20). 

 

4.3.3 Datamigraation toteuttaminen 

 

Datamigraation toteuttaminen on yleensä pitkä ja monivaiheinen prosessi 

käyttöönottoprojektissa. Tähän vaiheeseen liittyy usein riskejä ja odottamattomia kustannuksia. 

Migraation toteuttaminen voi viedä useita kuukausia ja yleensä sitä tehdäänkin pitkin 

käyttöönottoprojektia. Datamigraatiota tehdään normaalisti samaan aikaan kuin koulutuksia 

pidetään (Vidacic et al. 2010, s. 501). Siinä siirretään vanhasta järjestelmästä uuteen ERP-

järjestelmään asiakkaan liiketoiminnalle välttämätöntä ja kriittistä dataa, kuten asiakas- ja 

nimiketietoja. Migraatiolle on tyypillistä, että siitä vastaavat henkilöt muokkaavat datan 

sellaiseen muotoon, jonka uusi järjestelmä pystyy lukemaan ja tallentamaan onnistuneesti 

(Sumner 2005, s. 50-51). 

 

Palveluntarjoaja siirtää usein vastuun datamigraation toteuttamisesta asiakkaalle kulujen 

vähentämiseksi. Asiakas on harvoin toteuttanut aikaisemmin datamigraatiota, mikä johtaa 

siihen, että asiakas joutuu käyttämään paljon enemmän resursseja sen toteuttamiseen kuin mitä 

esimerkiksi konsultilta olisi mennyt siihen. Uuteen ERP-järjestelmään voidaan siirtää data vain 

tietyssä muodossa. Vanhasta järjestelmästä ulos otettava data on harvoin sellaisessa muodossa, 

että se voitaisiin siirtää suoraan uuteen järjestelmään ilman muokkauksia. Tämä kasvattaa 
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entisestään asiakkaan resursseja käytettäväksi migraation toteuttamiseen varsinkin silloin, kun 

dataa pitää muokata radikaalisesti. (Vidacic et al. 2010, s. 503)  

 

 

Kuva 10 Datamigraation neljä kultaista sääntöä (mukaillen Vidacic et al. 2010, s. 504) 

 

Vidacicin et al. (2010) mukaan kuvassa 10 esitettyjen neljän kultaisen säännön noudattamisella 

voidaan saavuttaa onnistunut datamigraatio. Datamigraatiossa on oleellista muistaa, että uuteen 

ERP-järjestelmään siirrettävän datan ei tarvitse olla täydellistä, vaan se voi olla vajavaista, 

kunhan kaikki välttämättömät ja oleellisimmat tiedot löytyvät siirrettävästä datasta. 

Migraatiossa siirrettävänä oleva välttämätön data muodostuu asiakkaan liiketoiminnan 

perusteella. On tärkeätä tutkia liiketoimintaa ja miettiä sen perusteella, mitkä tiedot ovat 

välttämättömiä liiketoiminnan toimivuudelle ja suorittaa migraatio vähintään tälle datalle. 

Datamigraatiosta vastaavan henkilön tulisi pystyä myös ymmärtämään miksi dataa siirretään ja 

mihin siirrettävää dataa tarvitaan, koska tällöin kyseisen henkilön on helpompi kategorisoida 

siirrettävä data sen kriittisyyden perusteella. Onnistuneeseen datamigraatioon vaikuttaa myös 

valittu migraatioratkaisu, jonka pitäisi olla ratkaisultaan helppokäyttöinen ja joustava. 

Datamigraatiota suorittavan henkilöstön tulisi olla kokenut migraation suhteen, jotta siihen 

käytettävä aika ei ylittäisi esimerkiksi migraatiolle asetettua budjettia. (Vidacic et al. 2010, s. 

504-506) 
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4.3.4 Tuotantoon siirtyminen 

 

Käyttöönottoprojektin viimeinen vaihe on tuotantoon siirtyminen. Tämä tarkoittaa asiakkaan 

siirtymistä ohjaamaan ja suunnittelemaan liiketoimintaprosessinsa uuden ERP-järjestelmän 

avulla. Tuotantoon siirtyminen on usein erittäin kriittinen vaihe asiakkaalle ja sen sujuminen 

ongelmitta vaatii yleensä paljon ponnisteluja ja resursseja (Kettunen et al. 2001, s. 25). Ennen 

tuotantoon siirtymistä asiakas ja palveluntarjoaja tekevät yhdessä päätöksen siitä, siirrytäänkö 

tuotantoon vai siirretäänkö tuotantoon siirtymisen ajankohtaa. Asiakas ja palveluntarjoaja 

tarkastelevat, ollaanko täytetty tuotannon aloittamista varten määritellyt kriteerit ja onko koko 

projektin yleistila sellainen, että asiakas voi siirtyä tuotantoon. Mikäli tuotantoon siirtymistä 

päätetään lykätä, pyritään tällöin kartoittamaan puutteellisuudet ja korjata ne sellaiselle tasolle, 

että niiden avulla voidaan toimia tuotannossa (Ehie et al. 2005, s. 548-549). 

 

Tuotantoon siirtymisessä vanhat järjestelmät otetaan pois käytöstä ja asiakkaan toiminta 

tapahtuu uudessa järjestelmässä. Vanhat järjestelmät on voitu aikaisemmin jo ajaa osittain alas, 

ja tällöin siirtymisvaiheessa suoritetaan loppujen moduulien alasajo (Kettunen et al. 2001, s. 

27-28). Samalla kun vanhat järjestelmät ajetaan alas ja asiakas siirtyy käyttämään uutta ERP-

järjestelmää, siirtyy palveluntarjoaja normaalia korkeampaan valmiustilaan tuen osalta. 

Projektissa mukana olleille konsulteille ja kehittäjille on tehty varaukset sen mukaan, että he 

pystyvät tarvittaessa tukemaan asiakasta, jotta asiakas pystyisi suoriutumaan omista 

prosesseistaan. Tehostettu tuen kesto on projektikohtainen ja se määritellään projektia ennen 

allekirjoitetussa sopimuksessa (Parr et al. 2000, s. 299). 

 

Asiakkaalla on mahdollisuus ottaa uusi ERP-järjestelmä käyttöön yhdellä kertaa, asteittain tai 

näiden yhdistelmänä. Tällä strategian valinnalla on oleellinen rooli käyttöönottoprojektissa, 

koska tämä valittu strategia määrittää pitkälti käyttöönottoprojektin suunnan (Sumner 2005, s. 

51). Mabertin et al. (2003) mukaan yrityksellä on neljä eri vaihtoehtoista strategiaa suorittaa 

käyttöönotto. The Big Bang -strategiassa järjestelmä otetaan kokonaan käyttöön sovittuna 

päivänä ja tästä strategiasta on valjastettu edelleen The Mini Big Bang -strategia, jossa ERP-

järjestelmän käyttöönotto tapahtuu toiminnoittain. Muita käyttöönoton strategioita ovat 

vaiheittainen käyttöönotto joko yksi moduuli (Phased-In by Module) tai sijainti kerrallaan 

(Phased-In by Site) (Mabert et al. 2003, s. 237-241). 

 



50 

 

 

4.4 Käyttöönottovaiheen haasteet ja riskit 

 

Käyttöönottovaihe sisältää myös riskitekijöitä ja haasteita niin asiakkaan kuin palveluntarjoajan 

kohdalla. Riskien määrä ja toteutuneisuus riippuvat monesta eri tekijästä, kuten projektin koosta 

ja rakenteesta sekä henkilöiden teknologiataidoista. Ne on hyvä tunnistaa ajoissa riskianalyysin 

avulla, jotta riskin esiintyessä sen aiheuttamat mahdolliset vahingot olisivat mahdollisimman 

pienet (Sumner 2005, s. 115). Niitä riskejä ja haasteita, jotka ovat samoja niin käyttöönotto- 

kuin toteutusvaiheessa, ei ole tuotu tähän kappaleeseen. Nämä haasteet ja riskit on käsitelty jo 

aikaisemmin toteutusvaiheeseen liittyvät haasteet ja riskit -kappaleessa, eikä niiden 

uudelleenläpikäynnille nähdä tarvetta. 

 

Käyttöönottovaiheen yksi suurimmista riskitekijöistä on koulutuksen riittävyys. 

Kokonaisbudjetista on asetettu tietty prosenttiosuus käytettäväksi koulutuksia varten ja sen 

riittävyys huolettaa yleensä erityisesti asiakasta. Käyttöönottoprojektia suunniteltaessa on 

vaikea arvioida, kuinka paljon pääkäyttäjät tulevat tarvitsemaan koulutuksia, koska asiakkaan 

on hankala arvioida pääkäyttäjiensä IT-taitoja tai oppimiskykyjä (Sumner 2005, s. 115-117). 

Resurssien ajallinen riittävyys on myös yksi riskitekijä käyttöönottovaiheessa. Tietyissä 

projekteissa voi olla tiukka aikataulu, joka asettaa paineita sen suhteen, onko projektin 

aikataulun sisällä mahdollista järjestää riittävästi koulutuksia pääkäyttäjille. Näillä edellä 

mainituilla riskitekijöillä voi olla merkittäviä vaikutuksia käyttöönottoprojektin jälkeiseen 

aikaan, jos asiakkaan henkilöstö ei osaa käyttää liian vähäisen koulutuksen vuoksi järjestelmää 

riittävän hyvin (Pan et al. 2007, s. 411). 

 

Pan et al. (2007) mukaan yksi asiakkaan henkilöstöä ja johtoa huolettava asia oli asiakkaan 

käyttäjien IT-taidot. Pää- ja loppukäyttäjien on vaikeampi opetella uutta ERP-järjestelmää, jos 

heidän yleiset tietotekniikkataidot ovat heikot. Toinen tähän vaikuttava tekijä oli uuden ja 

vanhan ERP-järjestelmän käyttöliittymien ulkoasujen erilaisuudet. Loppukäyttäjien oppiminen 

on hitaampaa silloin, kun näiden kahden järjestelmän ulkoasut eivät ole samanlaisia, jolloin 

oikeiden toimintojen löytäminen on hitaampaa. Uuden järjestelmän ulkoasun ja rakenteen tulisi 

muistuttaa mahdollisimman paljon vanhaa järjestelmää, jotta itse käyttöliittymän ulkoasun 

opettelemiseen ei jouduttaisi käyttämään hirveästi aikaa. (Pan et al. 2007, s. 411) 
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Datamigraation suorittaminen aiheuttaa huolta jo etukäteen asiakkaan puolella. Asiakkaalla ei 

ole yleensä tietoa siitä, millaista ja kuinka eheää nykyisestä ERP-järjestelmästä siirrettävä data 

on. Dataa ei välttämättä ole mahdollista saada siirrettyä ulos nykyisestä järjestelmästä siinä 

tiedostomuodossa, missä uusi käyttöönotettava järjestelmä vaatisi sen olevan. Mitä enemmän 

dataa joudutaan jatkojalostamaan uutta järjestelmää varten, sitä enemmän resursseja siihen 

joudutaan käyttämään. Näitä on vaikea arvioida käyttöönottoprojektin alussa, minkä vuoksi 

datamigraatio jo itsessään aiheuttaa huolenaihetta asiakkaalle (Gaur 2020, s. 16). Asiakkaan 

henkilöstön IT-taidot linkittyvät myös datamigraatioon, koska mitä huonommat IT-taidot 

datamigraatiota suorittavalla henkilöstöllä on, sitä enemmän resursseja migraatioon 

todennäköisesti kuluu. Tämä voidaan luokitella yhdeksi käyttöönottovaiheen riskitekijäksi ja 

siksi olisikin tärkeätä, että asiakkaan johto valitsisi datamigraatioon toteuttamiseen sellaiset 

henkilöt, joiden IT-taidot olisivat vähintään riittävät migraation toteuttamista varten (Pan et al. 

2007, s. 411-413). 

 

Kommunikaation puute on usein esiintyvä ongelma niin käyttöönotto- kuin toteutusvaiheessa. 

Informaatio voi olla vajavaista tai se ei välttämättä tavoita kaikkia sidosryhmiä 

käyttöönottoprojektissa. Huonon kommunikaation seurauksena osa sidosryhmistä jää 

pimentoon esimerkiksi muutosprosesseista, mikä puolestaan voi pahimmassa tapauksessa 

vaarantaa koko käyttöönottoprojektin. Lisäksi kommunikaation puute voi aiheuttaa 

henkilöstössä eriäviä mielipiteitä esimerkiksi johtamiseen liittyen. Henkilöstö voi myös jättää 

suorittamatta heille kuuluvia toimenpiteitä, jos informaatio on ollut epäselvää, eivätkä kyseiset 

henkilöt ole saaneet tietää, että heidän kuuluisi hoitaa kyseinen toimenpide. (Shehu et al. 2010, 

s. 28) 
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5 KÄYTTÖÖNOTTOPROJEKTIT KOHDEYRITYKSESSÄ 

 

Tässä kappaleessa on tarkoitus paneutua toteutuneisiin käyttöönottoprojekteihin 

kohdeyrityksessä. Kappaleessa tuodaan aluksi ilmi tutkimusmenetelmä, tutkimuksen 

toteutustapa sekä lähtökohdat tutkimukselle, jossa käsitellään myös rajaukset, jotka 

tutkimukselle on tehty. Tämän jälkeen tarkastellaan haastattelututkimuksen tuloksia ja sitä, 

miten ne eroavat kirjallisuudesta sekä vertaillaan toteutuneiden käyttöönottoprojektien tuloksia 

keskenään. 

 

5.1 Tutkimusmenetelmä ja toteutus 

 

Tutkimus on luonteeltaan laadullinen eli kvalitatiivinen tutkimus. Kvalitatiivinen tutkimus 

keskittyy tarkastelemaan aineistoa monipuolisesti sekä yksityiskohtaisesti, ja tutkimuksessa 

pyritään ymmärtämään tutkimuskohteena olevaa ilmiötä mahdollisimman kokonaisvaltaisesti. 

Tarkoituksena on saada syvempi käsitys kohteena olevista ilmiöistä sekä selvittää näiden 

ilmiöiden merkitys ja tarkoitus. (Hirsijärvi et al. 2000, s. 152-154) 

 

Kvalitatiivinen tutkimus jakautuu useaksi eri alalajiksi, joista yksi on case- eli tapaustutkimus, 

ja tämä tutkimus onkin luonteeltaan tapaustutkimus. Tämän tyyppisen tutkimuksen on tarkoitus 

keskittyä korkeintaan muutamaan tapaukseen. Sen tavoitteena on kuvailla erilaiset ilmiöt ja 

tehdä niiden perusteella uusia havaintoja. Tapaustutkimukseen tarvittavan aineiston keruu 

voidaan toteuttaa haastatteluiden, dokumenttien tutkimisten ja havainnoinnin avulla. (Hirsijärvi 

et al. 2000, s. 152-153) 

 

Tapaustutkimus toteutettiin kohdeyritysten avainhenkilöiden kanssa pidettyjen haastattelun 

perusteella. Haastattelut pidettiin yrityskohtaisesti ja haastateltavia yrityksiä oli yhteensä 

kolme. Kohdeyritykselle annettiin valta päättää, kenet he valitsevat haastatteluun, mutta 

edellytyksenä oli, että hän oli osa projektiryhmää ERP-järjestelmän käyttöönottoprojektissa. 

Haastattelut toteutettiin etänä Teams -kommunikointityökalun välityksellä vallitsevan 

koronapandemian vuoksi. 

 

Haastateltaville henkilöille lähetettiin etukäteen sähköpostitse haastatteluissa käytävät 

kysymykset, jotta heillä oli mahdollisuus paneutua ja valmistautua haastatteluun etukäteen. 



53 

 

 

Tässä tavoitteena oli saada haastateltavilta informatiivisempia ja laajempia vastauksia 

haastattelukysymyksiin. Haastattelut pyrittiin kuitenkin toteuttamaan enemmän 

keskustelumuodossa kuin perinteisenä kyselyhaastatteluna, koska keskusteluna käydyissä 

haastatteluissa voi ilmetä uusia näkökulmia, joita perinteisellä haastatteluilla ei välttämättä olisi 

tullut esille. 

 

Kysymykset jakautuivat kahteen eri osioon. Ensimmäisessä osiossa haastateltavaa pyydettiin 

täyttämään esitietokysymykset ja nämä tiedot haastateltava täytti etukäteen ja palautti 

haastattelijalle ennen haastattelua. Esitietokysymysten tarkoituksena oli saada tietoa 

haastateltavasta, haastateltavan yrityksestä sekä perustietoa ERP-järjestelmästä, joka heillä oli 

käytössään. Toinen osio käsitteli pääasiassa käyttöönottoprojektin toteutus- ja 

käyttöönottovaiheita. Tämän osion kohdalla haastattelukysymyksiin vastattiin suullisesti 

haastattelun yhteydessä.  

 

5.2 Tutkimuksen lähtökohdat 

 

Haastateltavat yritykset valittiin palveluntarjoajan toimesta, joka toimii kohdeyrityksenä tässä 

tutkimuksessa. Kyseinen palveluntarjoaja toimittaa ERP-järjestelmiä asiakkaille sekä tarjoaa 

niihin liittyviä konsultointipalveluita. Tutkimus haluttiin rajata käsittelemään nimenomaan 

pilvipalvelupohjaisia ERP-järjestelmää käyttäviä yrityksiä, mikä oli pääkriteeri haastateltavia 

yrityksiä valittaessa. Lisäksi käyttöönottoprojektin toteutuksesta tuli olla alle vuosi aikaa ja 

luonnollisesti käyttöönottoprojektin oli toteuttanut palveluntarjoaja. ERP-järjestelmän 

käyttäjämäärien haluttiin olevan mahdollisimman suuria kohdeyrityksissä, koska tällöin heillä 

on todennäköisesti käytössään mahdollisimman moni käyttöönotetun ERP-järjestelmän 

moduuli. Tämän kriteerin seurauksena kaikki ne yritykset karsiutuivat pois, joiden 

käyttäjämäärät olivat kaikkien pienimpiä. Tutkimukseen valitut yritykset käyttävät samaa ERP-

järjestelmää, joka on Microsoftin tuottama pilvipalvelupohjainen Dynamics 365 Business 

Central -järjestelmä. 

 

Taulukkoon 2 on koottu esitietokysymyksien vastauksien perusteella tietoja jokaisen 

haastateltavan henkilön roolista yrityksessä ja roolista käyttöönottoprojektin aikana. Lisäksi 

taulukkoon 2 on haluttu tuoda esille jokaisen yrityksen kokoluokka, jotta saadaan perspektiiviä 

siitä, minkäkokoisissa yrityksissä tarkasteltavat käyttöönottoprojektit on toteutettu. Yrityksen 
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henkilöstömäärällä on yleensä vaikutus käyttöönottoprojektiin, koska mitä isompi järjestelmää 

käyttävä käyttäjämäärä on yrityksessä, sitä huolellisemmin heidän sitouttaminen ja koulutus 

pitää suunnitella. Tutkimukseen ei haluttu tuoda esille yritysten tarkkoja liikevaihtoja, minkä 

vuoksi ne on esitetty sanallisessa muodossa. Yritysten kokoluokat perustuvat tilastokeskuksen 

sivuilla määriteltyihin yrityksen kokoluokkiin Suomessa liikevaihdon perusteella. 

 

Esikysymyksissä selvitettiin myös jokaisen yrityksen toimiala, mutta näitä toimialoja ei haluttu 

tuoda tähän tutkimukseen esille. Näin pystytään suojamaan haastateltavana olevan yrityksen 

yksityisyyttä ja estämään lukijan mahdollisuus tunnistaa yritys. Kaikki kolme yritystä toimivat 

kuitenkin täysin eri toimialoilla. Eri toimialat antavat mahdollisuuden tarkastella 

käyttöönottoprojekteja monesta eri näkökulmasta. Lisäksi toimialojen monipuolisuus 

mahdollistaa käyttöönottoprojektien eri vaiheiden tarkastelun ja sen, onko toimialan 

eriäväisyyksillä vaikutuksia käyttöönottoprojektien rakenteeseen, sisältöön tai toteutumiseen. 

 

Taulukko 2 Haastateltavien rooleihin liittyvät esitietokysymykset ja -vastaukset 

Esitietokysymykset Yritys A Yritys B Yritys C 

Rooli yrityksessä Kirjanpidon tiimin 

esimies 

Kehityspäällikkö Logistiikkapäällikkö 

ja operatiivinen 

kehitys 

Rooli 

käyttöönottoprojektin 

aikana 

Asiakkaan 

projektipäällikkö 

Asiakkaan 

projektipäällikkö 

Asiakkaan 

projektipäällikkö 

Yrityksen koko Suuri yritys Suuri yritys Pieni yritys 

 

Yrityksistä valittujen haastateltavien henkilöiden rooli yrityksessä vaihteli aina kirjanpito-

osaston esimiehestä logistiikkapäällikköön asti. Vaikka jokaisella haastateltavalla henkilöllä 

olikin erilainen rooli yrityksessä, löytyi heiltä yhdistäviä tekijöitä projektin aikana. Jokainen 

heistä oli toiminut käyttöönottoprojektin aikana asiakasyrityksen projektipäällikön roolissa. 

Lisäksi heidän roolinsa eivät rajoittuneet täysin pelkästään projektipäällikön rooliin, vaan he 

toimivat myös muissakin rooleissa projektin aikana omien resurssien riittävyyksien mukaan. 

Yksi haastateltava suoritti esimerkiksi asiakastestausta oman roolinsa lisäksi projektissa. 
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Taulukossa 3 on esitetty haastatteluiden esitietokysymykset sekä niihin liittyvät vastaukset. 

Nämä kysymykset koskevat ERP-järjestelmiä ja niiden käyttämistä. ERP-järjestelmiin 

liittyvien esitietokysymysten avulla on pyritty selvittämään, millainen järjestelmävaihdos 

yrityksissä on tapahtunut. Käytössä olevien moduulien ja käyttäjämäärien avulla pystytään 

tunnistamaan, kuinka laajasti kyseistä järjestelmää käytetään. Käyttäjämääriä ei ole esitetty 

henkilötarkkuudella, koska tämä voi vaikuttaa yrityksen tunnistettavuuteen. Tämän vuoksi 

taulukossa 3 olevat käyttäjämäärät on pyöristetty tai ilmoitettu sanallisesti. 

 

Taulukko 3 ERP-järjestelmiin liittyvät esitietokysymykset ja -vastaukset 

Esitietokysymykset Yritys A Yritys B Yritys C 

Aikaisempi ERP-

järjestelmä 

Räätälöity ERP-

järjestelmä ja NAV2013 

Ei aikaisempaa ERP-

järjestelmää 

NAV2017 

Nykyinen ERP-

järjestelmä 

Microsoft Dynamics 

365 Business Central 

Microsoft Dynamics 

365 Business Central 

Microsoft Dynamics 

365 Business Central 

Käyttöönoton 

ajankohta 

2020 syksy 2020 talvi 2020 syksy 

Käyttäjämäärä 

järjestelmässä 

5-15 henkilöä 1-5 henkilöä 15-25 henkilö 

Käytössä olevat 

moduulit 

Taloushallinto Myynnin ja 

palveluiden hallinta 

Taloushallinto, 

myynnin ja 

palveluiden hallinta 

sekä toimitusketjun 

hallinta 

 

Kaikki kolme yritystä ovat ottaneet saman pilvipohjaisen ERP-järjestelmän käyttöönsä, mikä 

helpottaa käyttöönottoprojektien vertailuja. Toisaalta kuten taulukosta 3 nähdään, on eri 

yrityksillä käytössään hyvinkin erilaiset Dynamics 365 Business Centralin moduulit. 

Yrityksillä A ja B on aktiivisessa käytössä vain tietty osa-alue Dynamics 365 Business Central 

-järjestelmästä, kun taas yrityksellä C oli käytössään melkein kaikki uuden järjestelmän vakiona 

tarjottavat moduulit. Yritysten erilaisten moduulien käyttö vaikeuttaa jonkin verran 

käyttöönottoprojektien vertailuja keskenään, koska esimerkiksi koulutuksia tai testauksia on 

pitänyt suorittaa laajemmin niissä yrityksissä, joissa on enemmän moduuleja käytössä. 

Kirjallisuuskatsauksen kappaleissa kolme ja neljä esitetyt käyttöönottoprojektitmallit voivat 

olla toteutukseltaan hyvinkin erilaisia kuin tässä tapaustutkimuksessa toteutetut projektit, koska 
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niiden lähtökohdat ovat voineet olla erilaiset. Muun muassa asiakkaan uuden ja vanhan 

järjestelmän eroavaisuudella on suora vaikutus käyttöönottoprojektiin. Jos uuden ja vanhan 

ERP-järjestelmän toiminnallisuudet ja ulkoasut ovat samantyyppisiä, on käyttäjien 

todennäköisesti helpompi omaksua uusi järjestelmä. 

 

Kaikilla kolmella yrityksellä pilvipalvelupohjaisen ERP-järjestelmän käyttöönotto on 

tapahtunut vuoden 2020 aikana. Tuotantoon siirtyminen on tapahtunut joko sen vuoden syksyn 

tai talven aikana. Yritys B oli siirtynyt tuotantoon vuoden 2020 lopulla ja tällä oli vaikutus 

osaan haastattelussa käytyihin keskusteluihin ja vastauksiin. Haastatteluissa kävi ilmi, että 

haastateltava ei pystynyt vastaamaan vielä kaikkiin esitettyihin kysymyksiin, koska tuotantoon 

siirtymisestä oli kulunut niin vähän aikaa. Kyseisellä yrityksellä ei ollut vielä haastattelun 

aikana tiedossa esimerkiksi sitä, mitkä olivat uuden ERP-järjestelmän käyttöönoton 

seurauksena tulevat suurimmat edut ja haasteet. Haastateltava kykeni vastaamaan jokaiseen 

kysymykseen, mutta painotti sitä, että koska tuotantoon siirtymisestä on sen verran vähän aikaa, 

niin kaikki vaikutukset eivät ole ehtineet tulla vielä ilmi yritykselle. 

 

Käyttäjämäärien kohdalla ei voida tehdä suoraa vertausta yrityskokoon, joka perustui 

liikevaihtoon, koska esimerkiksi yritys C on yrityskooltaan pienin, mutta sen käyttäjämäärä on 

suurin. Yksi keskeisimmistä tekijöistä, jolla huomattiin olevan vaikutus pilvipalvelupohjaisen 

ERP-järjestelmän käyttäjämääriin yrityksissä, oli käytössä olevien moduulien määrä. 

Yrityksellä C on käytössään laajimmin Dynamics 365 Business Central ja kuten taulukosta 3 

nähdään, heillä on myös suurin käyttäjämäärä. Mitä vähemmän yrityksellä oli järjestelmän eri 

moduuleja käytössä, sitä pienemmät yrityksen käyttäjämäärä oli. Tässä täytyy kuitenkin 

huomioida myös se, että haastateltavia yrityksiä oli kolme, minkä vuoksi suoraa korrelaatiota 

ei voida tehdä moduulien määrän ja käyttäjämäärän välillä. 
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5.3 Haastattelujen tulokset 

 

Tässä kappaleessa analysoidaan toteutettujen haastatteluiden tuloksia ja vertaillaan niitä 

keskenään. Kappale on jaettu neljään alakappaleeseen, jotka muodostuvat haastattelussa 

käytyjen osioiden perusteella. Ensimmäisessä alakappaleessa tarkastellaan 

käyttöönottoprojektin taustoihin ja valmistautumiseen liittyviä tekijöitä. Toisessa 

alakappaleessa analysoidaan käyttöönottoprojekteissa esiintyneitä haasteita ja riskejä. 

Kolmannessa alakappaleessa käsitellään toteutuneita toteutusvaiheita ja viimeisessä eli 

neljännessä alakappaleessa analysoidaan puolestaan toteutuneita käyttöönottovaiheita.  

 

5.3.1 Käyttöönottoprojektien taustat ja valmistautuminen 

 

Uuden pilvipalvelupohjaisen ERP-järjestelmän hankkimiselle oli monia eri syitä, mitkä 

vaihtelivat yrityskohtaisesti. Yhden yrityksen pääsyynä oli luopua vanhentuneesta 

teknologiasta, kun taas toisen yrityksen pääsyynä oli nykyisen järjestelmän taipumattomuus 

heidän liiketoimintaprosesseihin. Taulukossa 4 on kuvattu yleisimmin esiintyneet syyt 

järjestelmän käyttöönottamiselle. Yhden yrityksen kohdalla varsinaisia pääsyitä 

järjestelmävaihdolle ei ollut, koska kyseinen yritys ei aikaisemmin omistanut varsinaista ERP-

järjestelmää. Tämän vuoksi he olivat asettaneet pikemminkin kriteerejä hankittavalle 

pilvipalvelupohjaiselle ERP-järjestelmälle kuin syitä järjestelmävaihdolle. 

Taulukko 4 Pääsyyt uuden pilvipalvelupohjaisen ERP-järjestelmän hankkimiselle 

Pääsyyt pilvipalvelupohjaisen ERP-järjestelmän hankkimiselle 

1. Vanhan järjestelmän taipumattomuus asiakkaan prosesseihin 

2. ”Vanhentunut teknologia” 

3. Automaattiset järjestelmä- ja versiopäivitykset 

4. Rinnakkaisten järjestelmien parempi yhteensopivuus 

5. Yhteys- ja kirjautumisongelmat 

 

Taulukosta 4 nähdään, että yleisimpänä syynä järjestelmä vaihtamiselle on ollut vanhan 

järjestelmän taipumattomuus ja se, ettei se ole tukenut liiketoiminnan tarpeita. Haastateltavat 

yritykset kokivat, että vanha järjestelmä ei tue tarpeeksi heidän nykyisiä 

liiketoimintaprosessejaan tai vaihtoehtoisesti se ei taivu tarpeeksi, jotta nämä yritykset 



58 

 

 

pystyisivät harjoittamaan liiketoimintaansa riittävällä tasolla. Järjestelmän tukemattomuus ja 

taipumattomuus ei välttämättä aina ole itse järjestelmästä johtuvaa, vaan se voi olla myös 

aiemmin suoritetusta käyttöönottoprojektista johtuvaa. Haastateltava yritys C nosti esille, että 

aiemmin toteutetussa käyttöönottoprojektissa ei ollut tällöin heidän puoleltaan yhtäkään 

henkilöä, jolla olisi ollut kokemusta ERP-järjestelmistä tai niiden käyttöönottoprojekteista. 

Käyttöönottoprojektiin osallistuneet henkilöt eivät olleet määritelleet tarpeeksi hyvin heidän 

liiketoimintaprosessejaan ja lopputuloksena yrityksellä oli käytössään ERP-järjestelmä, joka ei 

vastannut tai tukenut juurikaan heidän oikeita liiketoimintaprosessejaan. Tästä järjestelmästä 

jätettiin myös paljon toiminnallisuuksia pois aikaisemmassa käyttöönottoprojektissa. 

 

Yritykset A ja B olivat myös asettaneet yhdeksi pääsyyksi vanhentuneen teknologian 

järjestelmän osalta. He kokivat, että kyseinen ERP-järjestelmä oli liian vanha heille ja he 

halusivat siirtyä uusimpaan järjestelmään, joka tukisi paremmin heidän liiketoimintaansa. 

Lisäksi uusi pilvipalvelupohjainen Microsoft Dynamics 365 Business Central -järjestelmä tekee 

automaattisesti järjestelmä- ja versiopäivitykset, mikä oli myös yksi syy järjestelmävaihdolle. 

Vanhassa järjestelmässä päivitys ei ollut automatisoitua, vaan ne piti suorittaa palveluntarjoajan 

toimesta projektimuodossa, minkä haastateltavat yritykset kokivat raskaaksi.  

 

Muita pääsyitä järjestelmän vaihdolle pilvipalvelupohjaiseen järjestelmään oli muun muassa 

muiden liiketoimintajärjestelmien parempi yhteensopivuus uuden pilvipohjaisen ERP-

järjestelmän kanssa sekä vanhassa järjestelmässä ilmenneet kirjautumis- ja yhteysongelmat. 

Haastatteluissa nousi esille esimerkiksi se, että yrityksen A oli aina laitettava erikseen VPN-

yhteys päälle, kun käyttäjä käytti järjestelmää. Pilvipalvelupohjaisessa järjestelmässä tälle ei 

ole tarvetta, koska järjestelmää päästään käyttämään suoraan selaimen kautta. Lisäksi 

pilvipalvelupohjaiset järjestelmät mahdollistivat haastateltaville asiakkaille laajemmat 

mahdollisuudet toteuttaa integraatioita muihin heillä käytössä oleviin järjestelmiin.  

 

Kaikki kolme haastateltavaa yritystä olivat asettaneet tavoitteita ja odotuksia uudelle ERP-

järjestelmälle. Jokainen yritys noudatti kirjallisuuskatsauksen kappaleessa 3.1 esitettyä 

protokollaa, jossa asetetut tavoitteet ja odotukset käytiin yrityksen sisällä läpi ennen projektin 

aloittamista. Tämän jälkeen nämä käytiin vielä erikseen palveluntarjoajan henkilöstön kanssa 

läpi aloituspalavereissa, jotta molemmilla osapuolilla on selkeä käsitys käyttöönottoprojektin 

tavoitteista ja asiakkaan odotuksista uuden järjestelmän suhteen. Yhtenäiset sovitut tavoitteet 
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edesauttavat projektin päämäärien saavuttamista, kun molemmat osapuolet ovat sitoutuneet 

työskentelemään yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi.  

 

Asetetut tavoitteet ja odotukset olivat pitkälti samanlaisia haastateltavasta yrityksestä 

riippumatta. Analyysien tekeminen, tarpeeksi hyvä skaalautuvuus ja suorituskyky sekä 

yritysten liiketoimintoja parantava järjestelmä nousi esille useampaan kertaan haastatteluissa. 

Vaikka yritykset olivatkin eri toimialoilla toimivia yrityksiä, yhdisti heitä samat odotukset 

uuden järjestelmän suhteen sekä se, mitä lisäarvoa halusivat järjestelmän tuottavan heille. 

Laajat raportointimahdollisuudet sekä nykyisten liiketoimintojen tukeminen ja parantaminen 

olivat ehdottomia kriteerejä järjestelmälle. Yhtenä tavoitteena jokaisella yrityksellä oli 

luonnollisesti saada toteutettua käyttöönottoprojekti asetetussa aikataulussa loppuun, koska 

aikataulun venyminen aiheuttaa yritykselle yleensä lisää kustannuksia. 

 

Yhtenä yhtäläisyytenä haastatteluissa nousi esille se, että kaikkia käyttöönottoprojektin alussa 

asetettuja tavoitteita ei ehditty toteuttamaan käyttöönottoprojektin aikana, vaan osa niistä siirtyi 

toteutettaviksi tuotantoon siirtymisen jälkeiseen aikaan. Kuvassa 11 on esitetty tyypillinen 

tavoitteiden toteutusperiaate käyttöönottoprojekteissa. Tämä periaate toteutui jokaisen 

haastateltavana olevan yrityksen käyttöönottoprojektin kohdalla. Kuvaa 11 tarkasteltaessa 

täytyy kuitenkin muistaa, että käyttöönottoprojekteissa ei yleensä toteuteta kaikkia asiakkaan 

toimesta esiteltyjä toiminnallisuuksia, pyyntöjä ja tavoitteita, mikäli niiden ei nähdä kuuluvan 

projektin laajuuteen, ja mikäli asiakas ei näe niiden toteuttamista tarpeelliseksi esimerkiksi 

korkean toteutushinnan vuoksi suhteessa siitä mahdollisesti saatavaan hyötyyn. Tällaisia voivat 

olla esimerkiksi järjestelmän ulkoasuun liittyvät muutokset. Haastateltavat henkilöt kertoivat, 

että jo projektin aikana toteutettavien toiminnallisuuksien osuus on prosentuaalisesti paljon 

suurempi kuin jatkokehitysvaiheeseen jäävien osuus. Muutamia yksittäisiä toteutuksia 

siirrettiin toteutettavaksi tuotantoon siirtymisen jälkeen. 
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Kuva 11 Käyttöönottoprojekteille asetettujen tavoitteiden toteuttamisperiaate 

 

Kuten kuvasta 11 pystytään toteamaan, kaikkia asetettuja tavoitteita järjestelmän ja sen 

toiminnallisuuksien suhteen ei pystytä toteuttamaan välttämättä käyttöönottoprojektin aikana 

varsinkin, jos projektilla on tiukka aikataulu. Tällöin yleensä palveluntarjoaja ja asiakas 

määrittävät yhteistyössä kriittiset tavoitteet. Näin pystytään määrittelemään molempia 

osapuolia tyydyttävä toteutusjärjestys. Haastateltavat henkilöt olivat samaa mieltä siitä, että 

tiukkojen aikataulujen vuoksi projektin aikana kävi ilmi, että kaikkien toiminnallisuuksien 

toteuttaminen ennen tuotantoon siirtymistä ei ollut realistista ilman suuria ylityötunteja. Lisäksi 

käyttöönottoprojektin aikana ilmeni uusia tavoitteita ja toiminnallisuuksia, joita ei alun perin 

oltu määritelty. Nämä toteutettiin joko projektin aikana tai jatkokehityksessä niiden 

kriittisyyden perusteella, tai ne hylättiin, mikäli niiden ei koettu olevan toteutuksen kannalta 

merkityksellisiä. Tämä tukee hyvin kirjallisuuskatsauksen kappaleessa 3.1 esitettyä mallia, 

missä sivuttiin sitä, että aina ei välttämättä toteuteta kaikkia toiminnallisuuksia 

käyttöönottoprojektin aikana, vaan osan toteutus hylätään tai siirretään jatkokehitysvaiheeseen 

toteutettavaksi.  

 

Tärkeässä roolissa haastateltaville yrityksille oli ollut se, että nämä dokumentoidaan, jotta 

sovitusta toteuttamisjärjestyksestä on olemassa kirjallinen tieto ja niihin voidaan palata 

viimeistään jatkokehitysvaiheessa. Sovitut ei-kriittiset toiminnallisuudet voidaan sitten 

toteuttaa viimeistään jatkokehitysvaiheessa, kun asiakas on saanut stabilisoitua liiketoimintansa 

tuotantoon siirtymisen jälkeen. Tällä menetelmällä voidaan varmistaa, että kaikkien kriittisten 

toiminnallisuuksien toteuttamiselle pystytään varaamaan tarpeeksi resursseja palveluntarjoajan 

puolelta. 



61 

 

 

Haastateltavilta henkilöiltä kysyttiin järjestelmän tuomia positiivisia vaikutuksia yrityksen 

liiketoiminnalle ja nämä kulkivat pitkälti käsikädessä asetettujen odotuksien ja tavoitteiden 

kanssa. Näitä positiivisia vaikutuksia olivat liiketoimintaprosessien jalkauttaminen, 

manuaalisen työn vähentyminen, vastuunjaon selkeytyminen organisaatiossa, laajojen 

analyysien suorittaminen, automaattiset päivitykset ja järjestelmän helppokäyttöisyys. Uusi 

pilvipalvelupohjainen ERP-järjestelmä on siis toisin sanoen vastannut yritysten odotuksia 

ainakin jollakin tasolla, koska suurin osa yritysten asettamista tavoitteista ja odotuksista näkyi 

positiivisina vaikutuksina käyttöönottoprojektin jälkeen. Yritys B ei kuitenkaan pystynyt 

toteamaan mahdollisia positiivisia vaikutuksia, koska haastatteluhetkellä tuotantoon 

siirtymisestä oli kulunut alle kaksi kuukautta. Yrityksen on hankalaa tällöin arvioida näitä 

vaikutuksia, koska liian lyhyen aikavälin tarkastelu voi antaa väärän kuvan. Positiivisia 

vaikutuksia voidaan arvioida vasta, kun yritys on vakiinnuttanut uuden ERP-järjestelmän 

käyttämisen. 

 

Vaikka kyseessä onkin uudempi ja pilvipalvelupohjainen ERP-järjestelmä, ilmeni sen 

käyttöönottamisesta myös joitakin yksittäisiä negatiivisia vaikutuksia. Vaikka päivitykset on 

automatisoitu pilvipalveluissa, oli tällä yksi negatiivinen vaikutus haastateltavalle yritykselle 

A. Päivityksiä tulee heidän mielestään liian usein ja palveluntoimittaja ei varoita niistä 

etukäteen. Toisena negatiivisena tekijänä oli se, että monelle palveluntarjoajan asiakkaalle ei 

riitä vakiona tarjottava ERP-järjestelmä, vaan sitä pitää räätälöidä eli tehdä koodimuutosta ja 

laajentaa aina asiakastarpeiden mukaisesti. Tämä voi aiheuttaa asiakkaalle tilanteen, jossa se 

joutuu olemaan sidottu palveluntarjoajaan, koska se toteuttaa tarvittavat laajennukset ja 

räätälöinnit. Tällöin asiakkaalla on isompi kynnys vaihtaa palveluntarjoajaa esimerkiksi 

tyytymättömyyden vuoksi, koska palveluntarjoaja on oikeastaan ainoa, joka tietää miten 

räätälöinnit on toteutettu järjestelmässä. 

 

5.3.2 Haasteet ja riskit käyttöönottoprojekteissa 

 

Haastateltavia henkilöitä pyydettiin kertomaan, millaisia ongelmia ja haasteita yritykselle 

ilmeni käyttöönottoprojektin aikana. Yksikään haastateltava henkilö ei pystynyt sanomaan, että 

projekti olisi sujunut alusta loppuun saakka ilman yhtäkään ongelmaa tai haastetta. Tietyt 

ongelmat nousivat esille jokaisessa haastattelussa ja nämä olivat nimenomaan haastateltaville 

yrityksille niitä isoimpia ongelmia, joita heille oli ilmennyt. Kuvassa 12 on kuvattu 
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haastateltavien henkilöiden haasteita ja ongelmia hierarkkisesti. Siinä on pyritty tuomaan 

näiden ongelmien linkitykset mahdollisiin toisiin ongelmiin sekä se, mikä on ilmenneen 

ongelman alkuperäinen syy. Kuvassa 12 hierarkkisuus etenee siten, että vasemmalla puolella 

on ilmenneet ongelmat ja ihan oikealla on todennäköinen alkuperäinen syy ongelmaan, joka on 

myöhemmin heijastunut ilmenneenä ongelmana. 

 

 

Kuva 12 Käyttöönottoprojektin suurimmat haasteet ja ongelmat hierarkkisesti 

 

Haastatteluissa ilmeni suurimmaksi ongelmaksi käyttöönottoprojekteissa jokaisen yrityksen 

kohdalla yrityksien omien resursointien arviointiongelmat. Yrityksien pääkäyttäjillä ei ollut 

joko ollenkaan tai juurikaan kokemusta ERP-järjestelmien käyttöönottoprojekteista, mikä 

heijastui suoraan heidän oman henkilöstönsä aliresursointiin projektilla. Kokemuksen puutteen 

vuoksi yritykset eivät olleet kyenneet arvioimaan omia resurssejaan projektille. Tämä aiheutti 

aikatauluongelmia ja aliresursointia haastateltavien yrityksien kohdalla. 

Käyttöönottoprojekteissa oli tapahtunut aliresursointeja järjestelmätestaamisen, integraatioiden 

sekä datan siirtämisen kohdalla ja tämä aliresursointi oli pääasiassa koskenut haastateltavien 

yrityksien oman henkilöstön aliresursointeja. 

 

Aikatauluongelmat näkyivät jokaisen yrityksen kohdalla ylityötunteina pääkäyttäjien kohdalla. 

He olivat joutuneet pahimmassa tapauksessa tekemään useamman kuukauden ajan pitkiä 

työpäiviä, jotta projekti olisi mahdollista viedä tuotantoon alkuperäisessä aikataulussa. 

Yrityksillä A ja C alkuperäinen aikataulu pystyttiin säilyttämään oman henkilöstön 

aliresursoinnista huolimatta, mutta kolmas haastateltava yritys B joutui siirtämään tuotantoon 
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siirtymistä. Tämän yrityksen kohdalla oman henkilöstön resursointiongelmat 

kokemattomuuden vuoksi olivat yksi pääsyy siihen, miksi tuotantoon siirtymistä jouduttiin 

lykkäämään. Kirjallisuuskatsauksen useassa eri kappaleessa esitettiinkin, että resursointiin 

liittyy usein ongelmia ja osa näistä ongelmista oli toteutunut haastateltavien yrityksien 

kohdalla. Muun muassa kappaleessa 4.4 esitetty resurssien riittävyyden arvioinnin ongelma 

toteutui esimerkiksi yritys A:n datamigraation kohdalla sekä yrityksien A ja C ylityötunteina 

projektin aikana.  

 

Yleensä yrityksillä on projekteissa suhteellisen tiukat budjetit, joissa on määritetty tiukat 

resursointirajat palveluntarjoajan ja oman henkilöstön resursoinnille, koska mitä enemmän 

projektille asetetaan omia ja palveluntarjoajan resursseja, sitä enemmän se aiheuttaa 

kustannuksia yritykselle. Tämän vuoksi resursoinnit joudutaan yleensä määrittämään tiukan 

budjetin perusteella. Useimmiten tällaisissa projekteissa syntyy joillakin osa-alueilla 

aliresursointia, mikä puolestaan voi aiheuttaa suurempia kustannuksia projektin aikana kuin 

ennen projektia tapahtuva budjetin kasvattaminen resursoinnin kasvattamisen vuoksi. Tämän 

vuoksi tämän tyyppisissä projekteissa olisi järkevämpää, että omia ja palveluntarjoajan 

resursseja varattaisiin tarpeeksi ainakin niillä osa-alueilla, joissa epäillään nykyisten asetettujen 

resurssien olevan riittämättömiä tai vaihtoehtoisesti projektin aikataulua pidennettäisiin. 

 

Yrityksillä A ja C oli ylittynyt budjetti pääasiassa aliresursoinnin vuoksi, mikä johtui ylitöistä. 

Aliresursointi koski pääasiassa yrityksien oman henkilöstön resursointeja, mutta tietyissä 

tapauksissa aliresursointi koski myös palveluntarjoajaa. Yritys B oli onnistunut alittamaan 

asetetun budjetin, vaikka hekin joutuivat tekemään ylityötunteja. Kirjallisuudessakin esitettiin 

kappaleessa 3.1, että budjetin ennustaminen voi olla monimutkainen ja -vaiheinen tehtävä, mikä 

voi näkyä monella eri tavalla. Haastatteluiden tuloksena voidaan todeta, että resurssien 

väärinarviointi johtaa yleensä jonkinlaisiin budjettivirheisiin. Jos omat ja palveluntarjoajan 

resurssit ollaan arvioitu liian ylä- tai alakanttiin, ei toteutunut budjetti resursoinnin osalta tällöin 

tule vastaamaan projektin alussa asetettua budjettia. 

 

Yrityksen B käyttöönottoprojektissa käyttöönotettu uusi pilvipalvelupohjainen ERP-

järjestelmä oli asiakkaan henkilöstölle täysin uusi järjestelmä, koska heillä ei ole ollut 

aikaisemmin samantyyppistä järjestelmää käytössä. Haastateltavan henkilön mukaan heidän 

projektissaan oli toteutunut tähän liittyvät riskit. Jos käyttöliittymä on täysin uusi, tulisi tämä 
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huomioida oman henkilöstön resursoinnissa, koska tämä hidastaa aina projektia jonkun verran. 

Haastateltavassa yrityksessä tämä oli näkynyt testauksen aikataulun venymisenä, koska itse 

käyttöliittymän opettelemiseen meni enemmän aikaa kuin siinä tilanteessa, jossa käyttöliittymä 

vähintään mukailee ulkoasultaan aikaisempaa järjestelmää.  

 

Haastateltavien yritysten mielestä palveluntarjoaja oli onnistunut melko hyvin oman 

henkilöstönsä resursoinnissa. Kuitenkin kaksi haastateltavaa yritystä A ja B olivat kokeneet 

palveluntarjoajan aliresursointia kehittäjien osalta. Kehittäjäresurssien alimitoittaminen 

aiheutti yrityksen B kohdalla tiettyjen toimintojen viivästyksiä, koska niitä ei päästy testaamaan 

palveluntarjoajan aliresursoinnista johtuvan viivästyksen vuoksi. Toiminnallisuuksien 

toteutuksia on välillä vaikeata arvioida varsinkin, jos samanlaista toteutusta ei ole aikaisemmin 

toteutettu, minkä vuoksi aliresursointia voi esiintyä palveluntarjoajankin puolella. Nämä 

aliresursoinnit palveluntarjoajan kohdalla näkyivät yrityksille A ja B negatiivisina 

vaikutuksina.  

 

Yrityksien A ja B mielestä heidän oma resursointinsa oli ollut riittävää pääosin ja he olivat 

valmistautuneet tähän joko muodostamalla tarpeeksi ison projektiryhmän tai kasvattaneet 

alkuperäistä projektiryhmää varmuuden vuoksi. Kirjallisuuskatsauksen kappaleessa 3.3 

todettiin, että yleensä liian isoksi kasvanut projektiryhmä aiheuttaa ongelmia projektin aikana, 

mutta näissä tapauksissa sillä ei ollut negatiivisia vaikutuksia projektiin, päinvastoin. Lisäksi 

yrityksellä B oli myös alittunut asetettu budjetti isosta projektiryhmästä huolimatta. 

 

Yrityksen C kohdalla oli ilmennyt heidän oman henkilöstön aliresursointia. He olivat 

valmistautuneet oman henkilöstönsä resurssien riittävyyteen laskemalla henkilömäärän 

projektille ja projektipäällikkö oli ilmoittanut ohjausryhmälle sen riittämättömyydestä, jota ei 

kuitenkaan huomioitu. Haastateltavan mielestä heidän olisi pitänyt kasvattaa alkuperäistä 

budjettia ja tällä tavoin lisätä myös palveluntarjoajan tarjoamia resursseja, jolloin yrityksen 

henkilöstön oma työkuorma olisi vähentynyt. Tämä yritys pyrki hoitamaan itse 

mahdollisimman paljon, jolloin palveluntarjoajan resurssien käyttö jäi vähäiselle. Tähän on 

varmasti ollut vaikutus asetetulla budjetilla, minkä olisi pitänyt olla suurempi. Näin oltaisiin 

saatu palveluntarjoajan resursseja enemmän käyttöön ja tällöin yrityksen työtehtävien määrä 

olisi vähentynyt.  
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Taulukossa 5 on esitetty jokaisen haastateltavan yrityksen riskien esiintyvyys, tunnistettavuus 

ja hallittavuus. Jokaisessa käyttöönottoprojektissa oli esiintynyt vähintään yksittäisiä riskejä, 

mikä on erittäin tyypillistä käyttöönottoprojekteissa. Haastateltavia yrityksiä yhdisti yksi 

riskitekijä, joka oli resursointi. Aikaisemmin todettiin, että jokainen yritys oli aliresursoinut 

joko oman tai palveluntarjoajan henkilöstön resurssit käyttöönottoprojekteissa, minkä vuoksi 

tätä riskiä ei pystytty hallitsemaan tarpeeksi hyvin. Yritykset olivat tunnistaneet tämän ajoissa, 

mutta sen hallitseminen ei ollut täysin onnistunut. Kirjallisuuskatsauksen kappaleissa 4.2 ja 4.4 

tuotiin esille, että yksi yleisimmistä riskitekijöistä on resursointi, sen arvioiminen ja sen tuomat 

negatiiviset vaikutukset. 

 

Yritys A oli valmistautunut tunnistettuihin riskeihin etukäteen lisäämällä projektille enemmän 

omia resursseja alkuperäiseen resurssimäärään verrattuna. Lisäksi projektin aikataulua 

pidennettiin heti alussa yrityksen toimesta, koska heidän mielestään palveluntarjoajan 

ilmoittama alkuperäinen aikataulu ei ollut riittävä. Tästä huolimatta pääkäyttäjät joutuivat 

tekemään melko säännöllisesti ylityötunteja, jotta projekti saatiin siirrettyä tuotantoon 

aikataulussa. Riskien tunnistamiseen ja hallitsemiseen vaikutti myös haastateltavan henkilön 

mukaan se, että he tunsivat omat liiketoimintansa ja -prosessinsa niin hyvin ja syvällisesti, että 

he osasivat arvioida projektin kestävän pidempään kuin palveluntarjoajan ilmoittama aikataulu.  

 

Taulukko 5 Käyttöönottoprojektien riskienhallinta ja tunnistus 

 

 

Yrityksen B kohdalla osa tunnistetuista riskeistä heijastui haasteiksi ja ongelmiksi, joita 

käsiteltiin aikaisemmin. He kokivat riskiksi heidän kokemattomuuden ERP-järjestelmien 

käyttöönottoprojekteissa. Microsoft Dynamics 365 Business Central oli heille kokonaan uusi 

ERP-järjestelmä ja tämä oli jo itsessään yksi riskitekijä, jota ei pystytty tunnistamaan etukäteen, 

minkä vuoksi sitä ei pystytty myöskään hallitsemaan kunnolla. Joitakin riskejä yritys pystyi 
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hallitsemaan, mutta suurinta osaa ei, koska nämä liittyivät nimenomaan asiakkaan henkilöstön 

kokemattomuuteen.  

 

Yrityksellä C puolestaan ei esiintynyt juuri ollenkaan riskejä käyttöönottoprojektin aikana. 

Haastateltavan mukaan oikeastaan ainoa varsinainen käyttöönottoprojektissa esiintynyt ja 

tunnistettu riski, jolla oli vaikutusta käyttöönottoprojektiin, oli pääkäyttäjien kokemattomuus. 

Tämä riski esiintyi myös yritys B:n kohdalla, missä sitä ei oltu pystytty hallitsemaan. Yritys C 

oli tunnistanut tämän riskin jo ennen projektin alkua projektipäällikön toimesta, jolla oli 

runsaasti aikaisempaa kokemusta käyttöönottoprojekteista. Hän pyrki hallitsemaan tätä 

tunnistettua riskiä lisäämällä projektille enemmän yrityksen omia resursseja, mutta ei 

onnistunut siinä, minkä vuoksi riskiä ei pystytty hallitsemaan projektin aikana. Pääkäyttäjien 

kokemattomuuden johdosta yritys joutui tekemään runsaasti ylityötunteja projektin aikana, 

jotta aikataulu voitiin pitää. Kokemus käyttöönottoprojektien suhteen on merkittävä tekijä 

käyttöönottoprojekteissa ja kokenut projektipäällikkö tunnisti kokemuksen avulla edellä 

mainitun riskin. 

 

ERP-järjestelmien käyttöönottoprojekteissa harvemmin pystytään välttymään riskien 

esiintyvyyksiltä. Edellä käytyjen kappaleiden perusteella voidaan todeta, että useimmissa 

tapauksissa projektissa tunnistettu ja esiintynyt riski ilmenee yrityksessä ongelmana tai 

haasteena. Haastateltavien yritysten tunnistetut ja esiintyneet riskit olivatkin pääsääntöisesti 

samoja tai ainakin aiheutuneet aikaisemmin tutkimuksessa käydyistä käyttöönottoprojektin 

ongelmista ja haasteista. Lisäksi taulukon 5 perusteella huomataan, että varsinaista korrelaatiota 

ei ole riskien määrän ja niiden hallitsemisen välillä, koska yritys C ei pystynyt hallitsemaan 

muutamaa tunnistettua ja projektissa esiintynyttä riskiänsä, mutta yritys A pystyi hallitsemaan 

omat tunnistetut ja esiintyneet riskinsä, joita oli huomattavasti enemmän. Koska haastateltavien 

yritysten määrä oli pieni, korrelaatiot eivät välttämättä ole todenmukaisia.  

 

Jokainen haastateltava yritys oli kuitenkin yhtä mieltä siitä, ettei heillä esiintynyt oikeastaan 

muutosvastarintaa projektin aikana. Tähän on voinut olla syynä hyvä motivaatio jo ennen 

projektia sekä hyvä projektin sisäinen ryhmähenki. Näitä muutosvastarintaa ehkäiseviä tekijöitä 

tuotiin esille kirjallisuuskatsauksen kappaleessa 3.4, minkä vuoksi teoria tukeekin näitä 

tekijöitä. Haastateltavat yritykset olivat pyrkineet minimoimaan muutosvastarinnan hyvällä 

projektiryhmähengellä sekä kollegoiden motivoimisella ja tukemisella. Kun projektiin 
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osallistuva organisaatio niin asiakkaan kuin palveluntarjoajan puolelta työskentelee yhteisten 

tavoitteiden eteen, on muutosvastarinnan esiintyminen vähäistä. 

 

5.3.3 Toteutusvaihe käyttöönottoprojekteissa 

 

Toteutusvaihe toteutui pääasiassa samalla tavalla jokaisen haastateltavan yrityksen 

käyttöönottoprojektissa. Kuvassa 13 on kuvattu haastateltavien yritysten toteutusvaiheen 

rakenne. Lisäksi kuvaan 13 on tuotu esille kyseisen vaiheen tarkempi sisältö. Toteutusvaihe 

aloitettiin työpajoilla eli määrityspalavereilla, joissa määritettiin palveluntarjoajalle asiakkaan 

liiketoimintaprosessit ja dokumentoitiin nämä. Työpajojen jälkeen palveluntarjoaja toteutti 

tarvittavat räätälöinnit, joiden jälkeen asiakas teki järjestelmä- ja hyväksyntätestaamiset. Tämä 

malli on pitkälti samanlainen kuin kirjallisuuskatsauksen kappaleessa 4.1 esitetty 

toteutusvaiheen malli, jos liiketoimintaprosessien uudelleensuunnittelun eroavaisuutta ei 

huomioida. Voidaankin todeta, että kyseinen rakenne on hyvin tyypillinen ERP-järjestelmien 

käyttöönottoprojekteissa.  

 

 

Kuva 13 Toteutusvaiheen rakenne käyttöönottoprojekteissa 
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Haastateltavat yritykset olivat valmistautuneet eri tavoilla palveluntarjoajan kanssa pidettyihin 

työpajoihin. Yrityksen sisäiset työpajat, projektiin osallistuvan henkilöstön määrittäminen ja 

liiketoimintaprosessien tarkastelu olivat keinoja, joilla haastateltavat yritykset olivat 

valmistautuneet palveluntarjoajan työpajoihin. Näiden valmistautumisten avulla yritykset 

tiesivät itse jo valmiiksi, mitä ominaisuuksia ja toiminnallisuuksia he haluavat uuteen ERP-

järjestelmään ja osasivat määritellä prosessinsa tarpeeksi yksityiskohtaisesti. Työpajoihin 

valmistautuminen on kirjallisuudenkin mukaan erittäin tärkeätä, koska valmistautumisen kautta 

pääkäyttäjät pystyvät kuvaamaan heidän liiketoimintaprosessinsa tarpeeksi selkeästi ja 

kokonaisvaltaisesti palveluntarjoajalle eikä ylimääräisiä työpajoja jouduta pitämään. Tällöin 

projektin aikana määritetty ERP-järjestelmä vastaa todennäköisemmin sellaista järjestelmää, 

jolla asiakas pystyy toteuttamaan omia prosessejaan (Ruuska 2008, s. 130-131).  

 

Haastateltavilla yrityksillä A ja C työpajat olivat perinteisiä liiketoimintaprosessien 

määrittämispalavereita, joissa asiakkaan pääkäyttäjät määrittelivät prosessejaan 

palveluntarjoajalle. Yrityksellä B työpajat poikkesivat perinteisestä työpajamallista ja heillä 

nämä toimivat enemmänkin pääkäyttäjäkoulutuksina. Jokainen haastateltava yritys oli 

kuitenkin kokenut pidetyt työpajat erittäin hyödyllisiksi käyttöönottoprojektin kannalta. 

Yrityksen C työpajoihin osallistuvalla henkilöstöllä ei ollut aikaisempaa kokemusta niistä, 

minkä vuoksi he eivät tienneet, mitä niissä tehdään tai miten niihin valmistaudutaan. Kyseisen 

yrityksen projektipäälliköllä oli kuitenkin runsaasti kokemusta käyttöönottoprojekteista ja hän 

tiesi, mihin työpajoissa pitää keskittyä ja mitä siellä pitää tehdä. Projektipäällikkö osasi ohjata 

kokematonta henkilöstöä oikeaan suuntaan, millä oli puolestaan vaikutus käyttöönottoprojektin 

onnistumiseen. Ilman häntä yritys ei olisi todennäköisesti selvinnyt projektista 

menestyksekkäästi. 
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Taulukko 6 Toteutusvaiheeseen liittyvät haastattelukysymykset ja -vastaukset 

 Yritys A Yritys B Yritys C 

Valmistauduitteko etukäteen 

työpajoihin? 

Kyllä Kyllä Kyllä 

Henkilöstömäärä työpajoissa? 8 henkilöä 5-10 henkilöä Noin 5 henkilöä 

Oliko palveluntarjoajan 

dokumentointi riittävää? 

Kyllä Kyllä Ei 

Mikä oli räätälöintien määrä 

käyttöönottoprojektissa? 

Jonkun verran Jonkin verran 

pieniä 

Muutama 

Jouduttiinko osa räätälöintien 

toteuttamisia siirtämään 

tuotantoon siirtymisen 

jälkeiseen aikaan? 

Kyllä Kyllä Kyllä 

Uudelleensuunnittelitteko 

liiketoimintaprosessejanne? 

Ei Ei Ei 

Mikä oli testauksia suorittava 

henkilöstömäärä? 

8 henkilöä 4-5 henkilöä Kolme henkilöä 

 

Taulukkoon 6 on tiivistetty käyttöönottoprojektin toteutusvaiheen haastattelukysymykset sekä 

vastaukset niihin. Joihinkin kohtiin ei olla annettu tarkkaa lukumäärää, koska esimerkiksi 

joidenkin yritysten kohdalla työpajoihin osallistuva ja testauksia suorittava henkilöstömäärä 

vaihteli. Lisäksi taulukossa 6 olevat luvut käsittävät pelkästään asiakkaan henkilöstömäärät, eli 

niihin ei ole laskettu mukaan palveluntarjoajan henkilöstömäärää. Palveluntarjoajan puolelta 

työpajoihin osallistui 1-3 henkilöä. 

 

Jokainen haastateltava yritys oli muodostanut samalla periaatteella työpajoihin osallistuvan 

henkilöstön. He pyrkivät osallistuttamaan yrityksien jokaiselta liiketoiminta-alueelta vähintään 

yhden henkilön, joka oli käyttöönottoprojektissa muutenkin mukana. Osa haastateltavista 

yrityksistä halusi osallistuttaa kaikki pääkäyttäjät, vaikka kyseinen työpajan aihe ei 

käsittänytkään heidän työtehtäviään. Tämän tarkoituksena oli antaa jokaiselle henkilölle hyvä 

kokonaiskuva liiketoimintaprosesseista. Yritys B puolestaan pyrki siihen, että työpajoihin 

osallistuu ainoastaan ne henkilöt, joiden työtehtäviä kyseinen aihe koskee. Taulukosta 6 

nähdään, että yrityksien henkilöstömäärä työpajoissa vaihteli, mutta tämä on normaalia 
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vertailtaessa käyttöönottoprojekteja keskenään. Tähän on todennäköisesti vaikuttanut 

käyttöönottoprojektin koko, yrityksen koko ja työpajojen määrä. Jokaisen haastateltavan 

yrityksen mielestä heidän työpajoihin osallistuva henkilöstömäärä oli sopiva. 

 

Dokumentointi on yleensä palveluntarjoajan vastuulla projektin aikana ja se oli ollut 

pääsääntöisesti riittävää haastateltavien henkilöiden mielestä. Yrityksen C mielestä 

dokumentointi oli kuitenkin osittain epäonnistunut, millä oli negatiivisia vaikutuksia 

käyttöönottoprojektiin. Työpajoissa palveluntarjoaja ei ollut kirjoittanut kaikkia yritykselle ja 

järjestelmän toteuttamisen kannalta oleellisia asioita ylös. Yrityksen henkilöstö ei ollut 

myöskään huomannut näiden puuttumisia, kun he olivat hyväksyneet dokumentaatiot. Tämän 

vuoksi uudesta järjestelmästä jäi toteuttamatta esimerkiksi yksi toiminnallisuus, joka yrityksellä 

oli ollut käytössä aikaisemmassa järjestelmässä. Osa näistä jouduttiin toteuttamaan vielä 

projektin aikana, mutta osan toteutus jouduttiin siirtämään tuotantoon siirtymisen jälkeiseen 

aikaan. Syynä dokumentoinnin puutteellisuudelle on voinut olla se, että kyseisessä tapauksessa 

konsultti on pitänyt yksin työpajat, jolloin hän on joutunut olemaan vastuussa sekä 

dokumentoinnista että kysymyspatteriston läpikäymisestä. Tällöin konsultin kapasiteetti ei 

välttämättä riitä siihen, että hän pystyisi dokumentoimaan kaikki oleelliset asiat. Ratkaisuna 

tähän olisi voinut olla se, että palveluntarjoaja olisi lisännyt omaa resursointiaan työpajoihin.  

 

Oletuksena tarjottavaan ERP-järjestelmään jouduttiin tekemään jokaisen haastateltavan 

yrityksen kohdalla räätälöintejä käyttöönottoprojektin aikana. Nämä räätälöintitarpeet 

onnistuttiin pääasiassa tunnistamaan työpajojen aikana, jotka palveluntarjoaja dokumentoi. 

Niiden määrä vaihteli käyttöönottoprojektien välillä ja joidenkin kohdalla järjestelmään tehtiin 

ainoastaan pieniä ja vähän palveluntarjoajan kehittäjäresursseja vaativia räätälöintejä. 

 

Kuvassa 14 on esitetty yleisellä tasolla räätälöintien määrittely ja toteutusmalli 

käyttöönottoprojekteissa. Kuvaan 14 ei ole tuotu kaikkia vaiheita, jotka liittyvät räätälöintien 

määrittelyyn. Voidaan kuitenkin todeta, että jokaisen haastateltavan yrityksen 

käyttöönottoprojekti mukaili pitkälti kyseistä prosessimallia. Prosessi alkoi 

käyttöönottoprojektissa GAP-listauksella, joka muodostui työpajojen myötä. GAP-lista on 

listaus toteutettavista räätälöinneistä ja järjestelmäkonfiguraatioista, jotka pitää toteuttaa, jotta 

järjestelmä vastaisi yrityksen liiketoimintaprosesseja. Listauksen jälkeen yrityksen kanssa 

käytiin läpi, mitkä määritellyt räätälöinnit ja järjestelmäkonfiguraatiot toteutetaan ja mitkä ei. 
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Räätälöintien toteutuksiin vaikuttaa oleellisesti niiden hinta-arviot, aikataulu ja projektin 

laajuus. Tämän perusteella räätälöintien toteutuksia pystyttiin hylkäämään tai toteuttamaan 

joko projektin aikana tai vaihtoehtoisesti jatkokehitysvaiheessa. Projektit etenevät yleensä 

sprintti -mallin mukaisesti, jossa projekti jaetaan sykleihin. Räätälöinnit pyritään toteuttamaan 

tasaisesti näiden syklien aikana ja niiden toteutusjärjestys riippuu pitkälti siitä, kuinka kriittisiä 

ne ovat käyttöönottoprojektin kannalta. Kuvan 14 prosessikuvaus vastaa pitkälti 

kirjallisuuskatsauksen kappaleessa 4.1 esitettyä prosessikuvausta räätälöintien määrittämisten 

ja toteuttamisten osalta. 

 

 

Kuva 14 Räätälöintien määritys ja toteutus käyttöönottoprojekteissa 

 

Jokaisessa käyttöönottoprojektissa jouduttiin siirtämään osa määritetyistä räätälöinneistä 

toteutettavaksi tuotantoon siirtymisen jälkeiseen aikaan. Räätälöintien toteuttamisajankohta 

määräytyi pitkälti sen perusteella, oliko se kriittinen toteutettavan ERP-järjestelmän 

käyttöönoton kannalta vai ei. Haastateltavat yritykset määrittelivät priorisoinnit toteutettaville 

räätälöinneille, minkä perusteella ne sijoitettiin käyttöönottoprojektin sprintti -malliin. Vaikka 

räätälöintien priorisoinnit olivat yritysten määriteltävänä, määriteltiin ne kuitenkin 

loppupeleissä yhdessä palveluntarjoajan kanssa, missä palveluntarjoaja toi omat näkemyksensä 

yrityksen asettamiin räätälöintien priorisointeihin. Yrityksien mielestä voi olla hyvinkin 

mahdollista, että jokainen räätälöintitarve on kriittinen heille ja heidän liiketoiminnalleen, 

jolloin palveluntarjoaja joutuu tekemään rajauksia räätälöintien toteutuksiin liittyen, koska 

läheskään aina ei ole mahdollista toteuttaa kaikkia toteutettavaksi sovittuja räätälöintejä ja 
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konfiguraatioita projektille asetetussa aikataulussa. Asiakas on kuitenkin loppujen lopuksi se, 

kuka tekee lopullisen päätöksen räätälöinnin kriittisyydestä.  

 

Tiettyjen räätälöintien siirtäminen tuotantoon siirtymisen jälkeiseen aikaan 

käyttöönottoprojekteissa johtui pääasiassa kahdesta eri syystä. Koska jokaiselle 

käyttöönottoprojektille oltiin määritelty tiukka aikataulu, osa vähemmän projektikriittisistä 

räätälöinneistä siirrettiin tuotantoon siirtymisen jälkeiseen aikaan toteutettavaksi. Lisäksi 

palveluntarjoajan kehittäjäresurssit eivät välttämättä olleet riittäviä kyseisten 

käyttöönottoprojektien kohdalla, jotta kaikkien määriteltyjen räätälöintien toteuttaminen olisi 

ollut mahdollista projektin aikana. Toisena tekijänä on voinut olla se, että kehittäjillä on ollut 

monta eri projektia samaan aikaan käynnissä, minkä vuoksi heillä on rajalliset resurssit aina 

yhdelle projektille. Palveluntarjoaja yleensä suunnittelee omat kehittäjäresurssinsa räätälöintien 

toteuttamisille sen perusteella, mitä kehittäjä on antanut arvioiduksi toteuttamisajaksi kyseiselle 

räätälöinnille. 

 

Teoriaosion kappaleessa 4.3.2 tuotiin esille, että asiakas joutuu usein tekemään 

liiketoimintaprosessien uudelleensuunnittelua varsinkin, jos uudessa ERP-järjestelmässä ei 

pystytä toteuttamaan kaikkia yrityksen nykyisiä prosesseja. Haastateltavien yrityksien kohdalla 

uudelleensuunnittelua ei kuitenkaan tarvittu, minkä seurauksena yritysten nykyinen 

toimintamalli säilyi. Niin kuin aikaisemmin todettiin, toteutettiin haastateltaville yrityksille 

uuteen ERP-järjestelmään liittyviä räätälöintejä. Nämä räätälöinnit riittivät siihen, että 

järjestelmässä pystyttiin harjoittamaan yritysten liiketoimintaa ja toteuttamaan 

liiketoimintaprosesseja. 

 

Haastateltavien yritysten henkilöstömäärä vaihteli testausten osalta, kun ERP-

järjestelmätestaajia verrataan projektiryhmän kokoon tai työpajoihin osallistuviin määriin. 

Taulukosta 6 nähdään, että järjestelmätestaajien määrä pysyi kuitenkin jokaisen yrityksen 

kohdalla alle kymmenessä. Tämä testaajien määrä käsittää räätälöinteihin ja 

järjestelmäkonfiguraatioihin liittyvät hyväksyntätestaukset sekä itse järjestelmätestaamisen.  

 

Pääasiassa jokaisessa haastateltavassa yrityksessä testauksista vastasivat pääkäyttäjät, jotka 

valittiin jo ennen projektin alkamista. Pääkäyttäjät suorittivat testauksia niin, että jokainen 

heistä teki järjestelmä- ja hyväksyntätestauksia vain oman liiketoiminta-alueensa osalta. 
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Yrityksen A kohdalla tästä toimintamallista tehtiin kuitenkin poikkeus, sillä muutama 

pääkäyttäjä suoritti myöskin testauksia oman liiketoiminta-alueensa yli. Tätä perusteltiin sillä, 

että järjestelmää piti testata koko prosessiketjun kannalta, minkä vuoksi nämä muutamat 

testaajat suorittivat koko liiketoimintaa kattavia prosessitestauksia. Tällä pyrittiin 

varmistamaan, että kyseinen prosessi toimii koko konsernissa. Yritys C puolestaan käytti 

järjestelmä- ja hyväksyntätestaamisessa myös loppukäyttäjiä, koska yleensä he tuntevat oman 

liiketoiminta-alueensa parhaiten. Tällä menetelmällä pyrittiin tuomaan myös esille mahdollisia 

puutteellisuuksia, joita pääkäyttäjät eivät välttämättä olleet huomanneet aikaisemmin. 

Haastateltava yritys raportoikin, että loppukäyttäjät olivat löytäneet hyväksyntätestaamisessa 

joitakin puutteellisuuksia, joita pääkäyttäjät eivät olleet huomanneet. 

 

Räätälöintien hyväksymisprosentti ensimmäisen testaamisen jälkeen vaihteli paljon 

vertailtaessa yrityksiä keskenään. Yrityksen B kohdalla testaukset sujuivat ongelmitta ja 

pääasiassa kaikki toteutetut räätälöinnit menivät hyväksytysti läpi ensimmäisellä kerralla, 

minkä vuoksi niitä ei pitänyt enää määritellä uudelleen. Tälle yritykselle kuitenkin muodostui 

ongelmaksi se, että testaaminen sijoittui kesälomien aikaan. Tätä yritettiin korjata siten, että 

töissä olleiden testaajien testausaluetta laajennettiin yli oman liiketoiminta-alueen, jotta 

testaaminen ei pysäyttäisi koko käyttöönottoprojektia. Myöhemmin lomilta palanneet testaajat 

kuitenkin suorittivat vielä erikseen oman liiketoiminta-alueen testaamisia. 

 

Yrityksen C hyväksyntätestaukset menivät muuten ensimmäisellä kerralla läpi, mutta joitakin 

pieniä muutoksia toteutettuihin räätälöinteihin jouduttiin tekemään. Lisäksi joidenkin 

testausten kohdalla kävi niin, että testaajat hyväksyivät toteutetut räätälöinnit testausvaiheessa, 

mutta myöhemmin projektin aikana huomattiinkin, että ne ovatkin puutteellisia. Tämän 

johdosta näihin räätälöinteihin jouduttiin tekemään projektin loppuvaiheessa lisää muutoksia, 

mikä aiheutti palveluntarjoajan kehittäjäresurssien määrän lisäämistä. Tähän puutteelliseen 

testaukseen on voinut olla syynä kirjallisuuskatsauksen kappaleessa 4.1 esille tuotu tekijä, jossa 

asiakkaan testaajien aikaisemmalla kokemuksella on hyötyä testaamisessa. Kun testaajilla on 

aikaisempaa kokemusta testaamisesta ja järjestelmästä, on testaaminen helpompaa ja se 

pystytään toteuttamaan kokonaisvaltaisemmin. Kokemuksen puutteen vuoksi testaaminen voi 

jäädä suppeaksi ja rajoittuneeksi, ja nämä puutteellisuudet tulevat tämän vuoksi ilmi vasta 

myöhemmin projektissa tai projektin jälkeen, kun järjestelmää osataan käyttää paremmin. 
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Kolmannella haastateltavalla yrityksellä A hyväksyntätestauksien johdosta suurinta osaa 

toteutetuista räätälöinneistä jouduttiin uudelleenmuokkaamaan. Ne eivät ensimmäisellä 

toteutuskerralla olleet yrityksen liiketoimintaprosesseja tukevia räätälöintejä. Nämä 

uudelleenmuokatut räätälöinnit menivät pääasiassa seuraavassa hyväksyntätestauksessa läpi ja 

jokainen niistä saatiin toteutettua ajallaan. Palveluntarjoaja pystyi siis tässä tapauksessa joko 

lisäämään kehittäjän resursseja tarpeeksi uudelleenmuokkaamista varten tai vaihtoehtoisesti 

kehitystyölle oli varattu alun perin tarpeeksi resursseja. Tämän yrityksen kohdalla 

dokumentointi oli ollut puutteellista työpajojen aikana, millä on voinut olla myös vaikutusta 

tähän 

 

5.3.4 Käyttöönottovaihe käyttöönottoprojekteissa 

 

Käyttöönottovaihe toteutui pitkälti samalla tavalla jokaisessa haastateltavan yrityksen 

käyttöönottoprojektissa. Yksittäiset, pienemmät osa-alueet saatettiin toteuttaa eri tavalla, kun 

vertaillaan toteutuneita projekteja keskenään, mutta rakenteeltaan ne toteutuivat samassa 

järjestyksessä. Jos kuvan 15 toteutunutta käyttöönottovaiheen mallia verrataan 

kirjallisuuskatsauksen kappaleessa 4.3 esitettyyn kuvan 9 käyttöönottovaiheen malliin, ovat ne 

pitkälti samanlaisia. Ainoastaan datamigraation toteutus tapahtui osan toteutuneiden 

käyttöönottoprojektien kohdalla eri aikaan kuin se oli sijoitettu teoriassa toteutettavaksi. 

Kuvassa 15 on kuvattu käyttöönottovaihemalli, joka toteutui jokaisen haastateltavan yrityksen 

kohdalla käyttöönottoprojektissa. Pääkäyttäjäkoulutukset vaihtelivat sisällöltään 

yrityskohtaisesti ja niiden toteutus hieman vaihteli riippuen käyttöönottoprojektista. 

Datamigraation toteuttaminen on esitetty Kuvassa 15 kestävän ajanjaksollisesti aina 

järjestelmäasennuksesta tuotantoon siirtymiseen asti. Yrityksien datamigraatioiden 

toteuttamiset tehtiin hyvinkin eri tavalla ja jokainen yritys toteutti sen eri aikaan, minkä vuoksi 

se on kuvattu kuvan 15 mukaisella tavalla.  
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Kuva 15 Käyttöönottovaiheen rakenne käyttöönottoprojekteissa  

 

Taulukossa 7 on kuvattu käyttöönottovaiheeseen liittyvät haastattelukysymykset, mitkä 

kysyttiin jokaiselta haastateltavalta yritykseltä. Lisäksi taulukossa 7 on näiden yrityksien 

vastaukset niihin liittyviin kysymyksiin. Vastaukset olivat paljon laajempia haastatteluissa ja 

ne on esitetty taulukossa 7 mahdollisimman tiivistettyinä vastauksina, mutta kuitenkin niin, että 

ne ovat todenmukaisia alkuperäisten vastausten kanssa. Taulukon 7 kysymyksiin ja vastauksiin 

paneudutaan seuraavassa osiossa tarkemmin, jolloin niitä käydään läpi tarkemmin ja 

kokonaisvaltaisemmin. 
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Taulukko 7 Käyttöönottovaiheeseen liittyvät haastattelukysymykset ja -vastaukset 

 Yritys A Yritys B Yritys C 

Toimiko yhteydet ja 

asennukset heti? 

Kyllä Kyllä Pääsääntöisesti kyllä 

Oliko pääkäyttäjä-

koulutuksia riittävästi? 

Kyllä Kyllä Osan mielestä olisi 

pitänyt olla enemmän 

Valmistauduitteko 

pääkäyttäjäkoulutuksiin? 

Ei Kyllä Ei 

Yllättikö datamigraatioon 

käytettävien omien 

resurssien määrä? 

Kyllä Kyllä Ei 

Jouduttiinko dataa 

muokkaamaan paljon 

migraatiota varten? 

Kyllä Jonkin verran Vähän 

Pääsittekö siirtymään 

tuotantoon ensimmäisellä 

päätöksellä? 

Kyllä Ei Kyllä 

 

Asennukset, URL-linkit järjestelmään sekä niihin liittyvät kirjautumiset olivat toteutuneet 

jokaisessa käyttöönottoprojektissa pääasiassa ongelmitta ja ne toimivat ensimmäisellä kerralla 

jokaisella yrityksellä. Haastatteluiden tulosten perusteella voidaan todeta, että 

pilvipalvelupohjaisissa ERP-järjestelmissä yhteydet ja niiden käyttäminen on huomattavasti 

helpompaa ja yksinkertaisempaa kuin kiinteästi asennetuissa järjestelmissä. Yritys C oli 

kärsinyt aikaisemmin yhteysongelmista sekä VPN -yhteyteen liittyvistä ongelmista, ja nämä 

kaikki ongelmat hävisivät järjestelmävaihdon myötä.  

 

Käyttöönottoprojekteissa ilmeni ainoastaan yksi ongelma asennuksiin liittyen, mikä ei ollut 

kuitenkaan palveluntarjoajan kontrolloitavissa. Yritys C oli ottamassa laajennuksena tulevan 

sovelluksen käyttöönsä tulevaan ERP-järjestelmään ja se toimii rinnakkain ERP-järjestelmän 

kanssa. Kyseinen laajennuksena tuleva sovellus on yritykselle käyttöönottokriittinen. Yritys C 

oli ottamassa laajennuksen uusinta versiota käyttöön, minkä julkaisemispäivää jouduttiin 

odottamaan ja se julkaistiin lopulta käyttöönottoprojektin loppuvaiheessa. Itse asennus ja 

yhteydet toteutuivat ongelmitta, mutta sen julkaiseminen ja asentaminen ennen tuotantoon 
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siirtymistä toteutui viime hetkillä julkaisemispäivän venymisen vuoksi. Tämä osoittaa sen, että 

palveluntarjoaja voi joutua käyttöönottoprojekteissa hankalaan asemaan palveluntuottajasta 

johtuvien syiden vuoksi. Tällaisissa tilanteissa palveluntarjoaja ei yleensä voi edistää asiaa 

mitenkään, koska kyseinen ongelma ei ole heistä riippuvaisia. Lisäksi yritykset A ja B toivat 

ilmi, että heillä oli ollut ongelmia käyttöoikeuksien luomisten suhteen, millä pyritään rajaamaan 

käyttäjien oikeuksia suorittaa toimintoja järjestelmässä. 

 

 

Kuva 16 Asennuksien, yhteyksien ja kirjautumisten erot uuden ja vanhan ERP-järjestelmän välillä 

 

Kuvassa 16 on kuvattu järjestelmäasennuksien, niihin kirjautumisten sekä verkkoyhteyksien 

eroavaisuudet perinteisen ERP-järjestelmän ja uuden pilvipalvelupohjaisen ERP-järjestelmän 

välillä. Ylöspäin osoittavat nuolet kuvaavat sitä, että kyseinen toimenpide toteutettiin 

haastateltavissa yrityksissä vanhan ERP-järjestelmän käyttöönottoprojektissa, kun taas alaspäin 

osoittava nuoli kuvaa sitä, että kyseinen toimenpide toteutettiin uuden pilvipalvelupohjaisen 

ERP-järjestelmän käyttöönottoprojektissa. Jos nuolen päällä on rasti, ei kyseistä toimenpidettä 

tarvinnut suorittaa. Kuvasta 16 huomataan, että kun siirrytään perinteisestä ERP-järjestelmästä 

pilvipalvelupohjaiseen ERP-järjestelmään, poistuu isoimmat ja eniten resursseja vaativat 

toimenpiteet pois, kuten kiinteät järjestelmäasennukset. 
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Pääasiassa haastateltavien yrityksien pääkäyttäjäkoulutukset järjestettiin aina asiakkaan 

toiveiden mukaan. Jokainen yritys koki, että järjestetyt koulutukset olivat heille elintärkeitä ja 

ilman niitä he olisivat tuskin pystyneet siirtymään tuotantoon. Kuvassa 17 on kuvattu, miten 

jokaisen haastateltavan yrityksen ja palveluntarjoajan väliset koulutukset toteutuivat 

käyttöönottoprojekteissa. Kuvasta 17 nähdään, että koulutukset toteutettiin hieman eri tavalla 

jokaisen yrityksen kohdalla. Yritysten A ja B pää- ja loppukäyttäjäkoulutukset eivät 

noudattaneet juurikaan kirjallisuudessa esitettyjä malleja, koska esimerkiksi varsinaisia 

pääkäyttäjäkoulutuksia ei järjestetty yrityksen A käyttöönottoprojektissa. Yrityksen B 

toteutuneeseen koulutusmalliin on todennäköisesti vaikuttanut se, että heidän pääkäyttäjänsä 

olivat loppukäyttäjiä, minkä vuoksi loppukäyttäjäkoulutuksia ei ollut ollenkaan. Yrityksen A 

kohdalla ei järjestetty varsinaisia loppukäyttäjäkoulutuksia ollenkaan, vaan loppukäyttäjät 

kysyivät aina pääkäyttäjiltä tarvittaessa apua järjestelmän käyttämiseen. Yritys C noudatti 

kuitenkin pääasiassa perinteistä, teoriaosion kappaleessa 4.3.2 esitettyä koulutusmallia, mikä 

on esitetty kuvassa 17 alimpana. 

 

 

Kuva 17 Tiedon jakaminen käyttöönottoprojekteissa 

 

Haastateltavilla yrityksillä B ja C pääkäyttäjäkoulutuksia järjestettiin aina sen aiheen osalta, 

minkä kohdalla pääkäyttäjät kokivat tarvitsevansa koulutusta. Näillä yrityksillä asiakkaan 

kontaktihenkilö ilmoitti konsultille, mistä aiheista pääkäyttäjät kokivat tarvitsevansa 

koulutusta, minkä jälkeen konsultti valmisteli ja järjesti aina järjestelmäkoulutuksen 
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pääkäyttäjille. Yrityksen A kohdalla ei järjestetty varsinaisia koulutuksia, koska heillä kaikki 

pääkäyttäjät osallistuivat järjestelmätestauksiin, mikä oli heidän mielestään jo eräänlaista 

koulutusta pääkäyttäjille. Kyseisen yrityksen kohdalla palveluntarjoajan puolelta konsultti 

järjesti viikoittain tapaamisia asiakkaan pääkäyttäjien kanssa, joiden yhteydessä konsultti 

saattoi pitää nopean koulutuksen jostakin asiasta, mikä pääkäyttäjiä mietitytti. Tällä yrityksellä 

oli aikaisemmin käytössään samantapainen ja saman palveluntuottajan valmistama ERP-

järjestelmä, missä käyttöliittymien käyttäminen ja ulkoasut ovat suhteellisen samanlaisia, kun 

niitä verrataan keskenään. Tämä selittää varsinaisten koulutuksien puuttumisen yrityksen 

käyttöönottoprojektissa. Kyseisellä yrityksellä oli aktiivisessa käytössä pelkästään 

taloushallintoon liittyvät moduulit ERP-järjestelmässä, minkä takia koulutuksia ei tarvinnut 

järjestää niin paljoa kuin sellaisessa käyttöönottoprojektissa, missä otetaan käyttöön useampi 

ERP-järjestelmän moduuli. 

 

Pidettyjen järjestelmäkoulutuksien määrä vaihteli yrityskohtaisesti ja yritykset A ja B kokivat 

saaneensa riittävästi koulutuksia tuotantoon siirtymistä varten. Yrityksen C kohdalla 

vähemmän kokeneet pääkäyttäjät olisivatkin halunneet enemmän koulutuksia, mutta budjetti ja 

aikataulu eivät antaneet tähän mahdollisuutta. Lisäksi nämä pääkäyttäjät olisivat halunneet 

palveluntarjoajan tuottavan heille räätälöityjä koulutusmateriaaleja, joiden avulla he olisivat 

hyötyneet koulutuksista enemmän, kun materiaalit olisivat olleet heidän oppimisen tukena. 

Räätälöityjen materiaalien puuttumisen vuoksi joitakin toiminnallisuuksia jäi opettelematta, 

joita jouduttiin opettelemaan tuotantoon siirtymisen jälkeen. Tämänkin palveluntarjoaja pystyy 

toteuttamaan tarvittaessa, mutta tälläkin on luonnollisesti vaikutus yrityksen budjettiin, minkä 

vuoksi tätä ei todennäköisesti toteutettu käyttöönottoprojektissa. Heillä oli kuitenkin kokenut 

projektipäällikkö projektissa, joka osasi auttaa ja kouluttaa pääkäyttäjiä sisäisesti.  

 

Yrityksien A ja B kohdalla budjetti ei tullut vastaan koulutuksien kohdalla, vaan niitä pystyttiin 

järjestämään tarvittava määrä, jotta pääkäyttäjien osaamistaso olisi riittävä tuotantoon 

siirryttäessä. Nämä yritykset toivat haastattelussa esille, että koulutukset olisi voitu järjestää 

kuitenkin eri tavalla. Yritys A toi haastattelussa ilmi, että he olisivat toivoneet 

viikkopalavereiden yhteydessä järjestetyt koulutukset toteutettavaksi enemmän 

palveluntarjoajalähtöisesti. Nämä koulutukset toteutettiin käyttöönottoprojektissa pitkälti 

asiakaslähtöisesti, eikä yritys saanut konsultin näkökulmaa aina siihen, miten kyseinen 

yrityksen liiketoimintaprosessi olisi kannattanut toteuttaa järjestelmässä konsultin mielestä. 



80 

 

 

Yrityksen B haastateltava henkilö puolestaan nosti esille, että palveluntarjoaja olisi voinut 

tuoda esille aktiivisemmin ehdotuksia, mistä aiheista koulutuksia kannattaisi järjestää. Kyseisen 

yrityksen pääkäyttäjille käyttöönotettava ERP-järjestelmä oli täysin uusi, jonka vuoksi he eivät 

aina osanneet hahmottaa, mistä aiheista koulutuksia kannattaisi järjestää. He kuitenkin kokivat, 

että pääkäyttäjien osaamistaso oli riittävä tuotantoon siirtymistä varten. Koulutuksia jouduttiin 

kuitenkin järjestämään alkuperäistä suunniteltua määrää enemmän, mikä oli yksi syy sille, että 

yritys joutui siirtämään alkuperäistä tuotantoon siirtymisen ajankohtaa. Tämä oli yritykseltä 

oikea päätös, koska tuotantoon ei kannata siirtyä, mikäli pääkäyttäjät eivät ole tarvittavalla 

osaamistasolla järjestelmän käyttämisen suhteen. Heikko osaaminen vaikuttaa yrityksen 

liiketoimintaan, kun käyttäjät eivät osaa käyttää järjestelmää kunnolla. 

 

Yritykset A ja C eivät valmistautuneet juurikaan järjestettäviin koulutuksiin. Näissä yrityksissä 

pääkäyttäjät olivat jo etukäteen tietoisia, mitä he haluavat koulutuksissa käydä läpi, minkä 

vuoksi he eivät kokeneet tarpeelliseksi valmistautua koulutuksiin. Kolmas haastateltava yritys 

B valmistautui puolestaan koulutuksiin miettimällä sisäisesti etukäteen, mistä aiheista he 

haluaisivat konsultin järjestävän koulutuksia. Kirjallisuuskatsauksen kappaleessa 4.3.2 tuotiin 

esille, että koulutuksiin valmistautuminen on tärkeätä niin palveluntarjoajan kuin asiakkaan 

puolelta osallistuvien henkilöiden kohdalla, jotta itse koulutukset olisivat mahdollisimman 

tehokkaita ja intensiivisiä pääkäyttäjien oppimisen kannalta. Tätä ongelmaa ei esiintynyt 

minkään haastateltavan yrityksen kohdalla, mikä selittyy aikaisemmin mainitulla tekijällä, jossa 

pääkäyttäjät olivat etukäteen jo tietoisia siitä, mitä he haluavat käydä koulutuksissa läpi. 

 

Teoriaosion kappaleessa 4.3.2 korostettiin, että yrityksen kannattaa miettiä aina etukäteen, 

ketkä henkilöt osallistuvat koulutuksiin, jotta koulutukset ovat mahdollisimman intensiivisiä 

eikä osallistumismäärä kasva liian suureksi. Jokainen haastateltava yritys oli miettinyt 

etukäteen, kenen kannattaa osallistua ja mihin koulutukseen, mikä on kuitenkin eräänlaista 

valmistautumista koulutuksiin. Suurin osa yrityksistä pyrki siihen, että jokaiseen järjestettävään 

koulutukseen osallistuu yrityksen jokaiselta liiketoiminnan osa-alueelta yksi henkilö, vaikka 

kyseinen koulutuksen aihe ei välttämättä kaikkia koskisikaan. He perustelivat tätä sillä, että 

tällöin käyttäjät pystyvät paremmin tukemaan tarvittaessa toisiaan, kun jokainen käyttäjä osaa 

ainakin osittain jokaiseen osa-alueeseen liittyvät toiminnallisuuden. Yksi yritys oli puolestaan 

pyrkinyt siihen, että järjestettäviin koulutuksiin osallistuu aina ne henkilöt, joiden työtehtäviä 
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koulutuksessa käytävä aihealue koskettaa. Tämä tukee myös teoriaosion kappaleessa 4.3.2 

esitettyä menetelmää, minkä perusteella henkilöt valitaan koulutuksiin.  

 

Haastateltavien yrityksien pääkäyttäjien tuntemukset omasta osaamisesta vaihtelivat laidasta 

laitaan käyttöönottoprojekteissa. Ennen tuotantoon siirtymistä yrityksen C pääkäyttäjät olivat 

epävarmoja siitä, riittääkö heidän osaamistasonsa siihen, että he voisivat siirtyä tuotantoon. 

Tämä epävarmuus tuli ilmi järjestelmätestauksien aikana käyttöönottoprojektissa. 

Epävarmuuden tunteminen on normaalia käyttöönottoprojekteissa varsinkin, jos kyseessä on 

täysin uusi ERP-järjestelmä. Käytännössä opeteltavana on tällöin kokonainen järjestelmä, jonka 

opetteleminen harvoin onnistuu nopealla aikataululla. Projektipäällikkö oli kuitenkin kokenut 

ja tiesi, että pääkäyttäjien osaamistaso riittää siihen, että yritys voi siirtyä tuotantoon. Hän 

motivoi ja kannusti pääkäyttäjiä, mikä antoi heille lisää itseluottamusta omaan 

järjestelmäosaamiseen. 

 

Toisena ääripäänä yrityksen B pääkäyttäjä oli erittäin luottavainen omaan osaamistasoonsa. 

Hänellä oli suuri halu oppia järjestelmästä koko ajan lisää, mutta yritys oli kuitenkin 

suunnitellut niin, että tuotantoon siirtymistä varten pääkäyttäjä opettelee kaikki välttämättömät 

ja tärkeät toiminnallisuudet. Vasta tuotantoon siirtymisen jälkeen pääkäyttäjä voi alkaa 

kasvattamaan järjestelmäosaamista vähemmän tärkeiden toiminnallisuuksien suhteen. Tämä on 

erittäin järkevästi suunniteltu, koska jos pääkäyttäjät yrittävät opetella kaiken mahdollisen 

ERP-järjestelmästä yhdellä kertaa, syntyy yleensä lopputuloksena osaamistaso, jossa 

pääkäyttäjät osaavat yksittäisiä asioita eri toiminnallisuuksista. Tällöin pääkäyttäjillä ei ole 

välttämättä syvää osaamista edes omaa liiketoiminta-aluetta koskevasta 

järjestelmäosaamisesta, mikä voi vaikuttaa negatiivisesti liiketoimintaan. 

 

Kirjallisuuskatsauksen kappaleessa 4.3.2 tuotiin esille, että yleensä pääkäyttäjät kouluttavat 

loppukäyttäjät käyttämään ERP-järjestelmää. Loppukäyttäjien kouluttamisen toteutustapa 

kuitenkin vaihteli jokaisen haastateltavan yrityksen kohdalla. Yrityksen B pääkäyttäjä oli 

myöskin loppukäyttäjä, minkä vuoksi heillä ei järjestetty ollenkaan loppukäyttäjäkoulutuksia. 

Yrityksen A kohdalla loppukäyttäjäkoulutuksia ei myöskään järjestetty, vaan loppukäyttäjät 

kysyivät aina tarvittaessa apua järjestelmän käyttämisen suhteen, jolloin joku pääkäyttäjistä 

opetti kyseisen toiminnon tekemisen järjestelmässä. Tämä on myös yleisesti käytetty tapa, jossa 

pyritään säästämään aikaa minimoimalla pidettävien koulutuksien määrät. Negatiivisena asiana 
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tässä tavassa on kuitenkin se, että varsinkin alussa loppukäyttäjät voivat tarvita jatkuvaa tukea 

järjestelmän käyttöön, jolloin pääkäyttäjät joutuvat keskeyttämään omat työnsä jatkuvasti. 

Tässä tapauksessa helpompi vaihtoehto olisi varmasti järjestää kaikille loppukäyttäjille yhteiset 

koulutukset, jolloin jokainen loppukäyttäjä ei erikseen tule kysymään apua samasta asiasta. 

 

Kolmas haastateltava yritys C järjesti perinteisiä loppukäyttäjäkoulutuksia. Yrityksen 

projektipäällikkö järjesti ja piti suurimman osan näistä koulutuksista, koska tällöin pääkäyttäjät 

pystyivät keskittymään omiin töihinsä. Lisäksi projektipäälliköllä oli runsaasti aikaisempaa 

kokemusta käyttöönottoprojekteista ja ERP-järjestelmistä, mikä oli yksi syy sille, miksi juuri 

hän järjesti ja piti suurimman osan koulutuksista. Hänen mielestään muutosvastarintaa ei 

esiintynyt loppukäyttäjien keskuudessa ja jokainen loppukäyttäjä omaksui uuden ERP-

järjestelmän nopeasti.  

 

Jokainen haastateltava yritys toteutti oman henkilöstönsä kesken datamigraation tekemisen 

vanhan ja uuden ERP-järjestelmän välillä. Datamigraation toteuttamiseen osallistuva 

henkilöstömäärä vaihteli yrityskohtaisesti, mutta pääasiassa datansiirrosta vastasivat aina tietyt 

määritellyt pääkäyttäjät. Kirjallisuuskatsauksen kappaleissa 4.3 ja 4.3.3 tuotiin esille, että 

datamigraatio on yleensä yrityksen vastuulla, mutta palveluntarjoaja pyrkii tukemaan ja 

opettamaan yritykselle tarvittaessa datamigraation toteuttamisen. Yrityksen A ja 

palveluntarjoajan välillä oli ollut epäselvyyksiä siitä, kenen vastuulla datamigraatio on. Yritys 

ei ollut varannut tähän alun perin tarpeeksi omia resursseja, koska he luulivat, että 

palveluntarjoaja toteuttaisi datamigraation, minkä vuoksi yrityksen henkilöstöllä tuli kiire 

toteuttaa datamigraatio. Tämän vuoksi heille tuli yllätyksenä myös se, kuinka paljon omia 

resursseja he joutuivat käyttämään datamigraatioon. Loppujen lopuksi 4 pääkäyttäjää teki 

datamigraatiota. 

 

Haastateltavalle yritykselle B tuli myöskin yllätyksenä se, kuinka paljon omia resursseja he 

joutuivat käyttämään datamigraatioon. Yritys ei osannut arvioida, paljonko datamigraatio veisi 

aikaa, mikä vaikeutti oman henkilöstön resurssisuunnittelua datamigraation kohdalla. Yritys 

toteutti datamigraation muutaman henkilön voimin, eivätkä he oikein osanneet tai älynneet 

pyytää palveluntarjoajan apua tähän. Kyseiseltä yritykseltä puuttui aikaisempi kokemus ERP-

järjestelmien käyttöönottoprojekteista, mikä on voinut olla yksi syy siihen, miksi he eivät 

osanneet pyytää palveluntarjoajan apua. Yrityksen C kohdalla käytännössä kaikki viisi 
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pääkäyttäjää tekivät datamigraatiota muiden omien töiden ohella. Projektipäälliköllä oli 

aikaisempaa kokemusta datamigraatioiden tekemisistä, minkä vuoksi hän osasi varata tarpeeksi 

omia resursseja siihen. Tarvittaessa datamigraatiota tekevät henkilöt pyysivät apua konsultilta, 

joka neuvoi heitä aina kyseisessä ongelmassa. 

 

Datamigraation toteuttaminen tapahtui ajallisesti eri aikaan jokaisen haastateltavan yrityksen 

kohdalla. Yritys C toteutti datamigraatiota käytännössä koko käyttöönottoprojektin ajan, koska 

he tiesivät siihen käytettävän oman henkilöstön resurssimäärän suuruudesta. Kaksi muuta 

haastateltavaa yritystä A ja B toteuttivat datamigraation käyttöönottovaiheessa. Yritys A 

ilmoitti heidän tehneen datamigraatiota noin kaksi viikkoa, kun taas yritys B ei osannut arvioida 

kunnolla datamigraatioon käytettyä ajallista määrää. 

 

Kuvassa 18 on visualisoitu jokaisen haastateltavan yrityksen datamigraatioon käytetyt ajat 

käyttöönottoprojektin aikana. Kuva ei ota kantaa datamigraatioon osallistuviin 

henkilöstömääriin tai siihen käytettyihin työtuntimääriin. Kuvassa 18 on pyritty 

havainnollistamaan yrityksien datamigraatioiden kestot. Aloitus- ja lopetusajankohdista ei ollut 

tarkkaa tietoa, joten niiden sijoittuminen kuvassa perustuu haastatteluissa saatuihin tietoihin, 

jotka ovat suuntaa antavia tietoja. Kuvasta 18 nähdään, että yritys C aloitti datamigraation 

tekemisen paljon aikaisemmin kuin muut yritykset. Tämä voi olla yksi syy siihen, miksi heillä 

ei tullut kiire datamigraation kanssa toisin kuin muilla haastateltavilla yrityksillä. Jos kuvaa 18 

verrataan kirjallisuuskatsauksen kappaleessa 4.3 esitettyyn malliin, jossa datamigraatiota on 

esitetty toteutettavaksi pääsääntöisesti koulutuksien jälkeen tai niiden aikana, ei tämän 

toteutunut yrityksen C kohdalla, koska he aloittivat datamigraation toteuttamisen paljon 

aikaisemmin. Tutkimus osoittaa kuitenkin, että on käyttöönottoprojektikohtaista, milloin 

datamigraation teko kannattaa aloittaa, eikä sille ole mitään tiettyä vakiota aloitusajankohtaa, 

jolloin se pitäisi aloittaa. Aloitusajankohtaan vaikuttaa henkilöstön osaaminen, muut työkiireet 

ja projektin aikataulu. Jos esimerkiksi yritys C olisi aloittanut datamigraation toteuttamisen 

vasta teoriassa esitetyssä vaiheessa, eivät he olisi sitä todennäköisesti ehtineet tehdä ennen 

tuotantoon siirtymistä. 
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Kuva 18 Datamigraation kesto käyttöönottoprojekteissa 

 

Datamigraatiota varten yrityksien tulee tehdä datan muokkaus sellaiseen muotoon ja kuntoon, 

että uusi ERP-järjestelmä pystyy lukemaan ja tallentamaan sen oikein. Yrityksellä C oli 

aikaisemmin ollut käytössään Microsoft Dynamics NAV, jolla oli vaikutus datan 

muokkaamiseen. Uusi käyttöönotettava järjestelmä oli myös Microsoftin tuottama ja tämän 

vuoksi dataa ei jouduttu muokkaamaan hirveästi, koska Excelin ulkoasu ja siinä vietävä data 

oli pääasiassa samanlaisessa muodossa kuin uusi järjestelmä vaati sen olevan. Yritys ei ollut 

aikaisemman ERP-järjestelmän käytön aikana siivonnut dataansa yhtään ja he halusivat tehdä 

tämän datamigraation yhteydessä, mikä kasvatti työmäärää datamigraatiossa. Yrityksellä B 

dataa jouduttiin muokkaamaan myös melko vähän. Heidän piti kuitenkin käydä käytännössä 

koko data läpi ja katsoa, mikä data on heille validia dataa ja siirtää tämä data uuteen ERP-

järjestelmään. Vaikka he kävivätkin koko datansa läpi, ei heiltä kulunut tähän suuria määriä 

omia resursseja. Todennäköisesti heidän datansa aikaisemmassa järjestelmässä ei ole ollut 

tällöin kovin suuri. 

 

Yritys A oli ainoa haastateltava yritys, joka joutui muokkaamaan dataa paljon datamigraatiota 

varten. Heidän datan määrä on ollut todella suuri vanhassa ERP-järjestelmässä, mikä oli syy 

siihen, että dataa jouduttiin muokkaamaan paljon. Yritys ei myöskään saanut otettua vanhasta 

järjestelmästä ulos datapaketteja, mikä aiheutti lisätöitä, kun he joutuivat tekemään osan näistä 

manuaalisesti. Lisäksi he joutuivat jatkuvasti säätämään Excelissä vietävän datapaketin 

sarakeasetteluja, kun ne eivät olleet joko kirjoitettu oikein tai ne eivät olleet oikeassa 

järjestyksessä, minkä vuoksi uusi ERP-järjestelmä ei hyväksynyt kaikkea sinne vietävää dataa. 

 

Taulukkoon 8 on koottu kaikki ne haastattelukysymykset ja -vastaukset, jotka käsittelivät 

tuotantoon siirtymistä tai sen jälkeen palveluntarjoajan antamaa tehostettua tukea. Kuten 

taulukosta 8 huomataan, yritykset A ja C pääsivät siirtymään tuotantoon ensimmäisellä 

päätöksellä. He olivat pystyneet pysymään aikataulussa käyttöönottoprojektin aikana 

ilmenneistä ongelmista huolimatta. Osasyy siihen, miksi nämä asiakkaat pääsivät siirtymään 
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tuotantoon ensimmäisellä päätöksellä, johtui projektin aikana tehdyistä asiakkaan 

ylityötunneista, joiden avulla projekteissa pysyttiin aikatauluissa. Yritys B puolestaan kertoi, 

että he pääsivät siirtymään tuotantoon vasta kolmannella kerralla. Tähän oli syynä testauksien 

venymiset käyttöönottoprojektissa. He kuitenkin suorittivat sisäisesti dokumentaatiota tähän 

liittyen, jotta kyseinen ongelma ei toistuisi mahdollisesti tulevaisuudessa esiintyvissä 

käyttöönottoprojekteissa. 

 

Taulukko 8 Tuotantoon siirtymiseen ja tehostettuun tukeen liittyvät haastattelukysymykset ja -vastaukset 

 Yritys A Yritys B Yritys C 

Pääsittekö siirtymään tuotantoon 

ensimmäisellä päätöksellä? 

Kyllä Ei Kyllä 

Jouduitteko pitämään katkoja 

liiketoiminnan harjoittamisesta 

tuotantoon siirtymisen yhteydessä? 

Kaksi päivää Ei Muutama tunti 

Otettiinko uusi ERP-järjestelmä 

käyttöön yhdellä kertaa? 

Kyllä Kyllä Kyllä 

Saitteko tehostetun tuen aikana 

tarpeeksi nopeasti tukea? 

Kyllä Osittain Kyllä 

Toteutettiinko tuotannon 

siirtymisen jälkeiseen aikaan 

siirretyt räätälöinnit tarpeeksi 

nopeasti? 

Ei Ei Kyllä 

 

Jokaisen haastateltavan yrityksen mielestä varsinainen tuotantoon siirtyminen oli heidän 

mielestään sujunut ongelmitta ja kaikki yritykset ottivat yhdellä kertaa uuden ERP-järjestelmän 

käyttöön. Tuotantoon siirtymisen on erittäin kriittinen vaihe käyttöönottoprojektissa ja sen 

toteutuminen ongelmitta on tärkeää, koska mikäli sen aikana ilmenee ongelmia, voi niillä olla 

isojakin vaikutuksia yrityksen liiketoiminnan harjoittamiseen (Kettunen et al. 2001, s. 25). 

Käyttöönottoprojekteissa yleensä yritykset joutuvat ottamaan katkopäiviä tai -tunteja, jolloin 

he eivät pysty tekemään transaktioita uudessa tai vanhassa järjestelmässä. Tuotannon 

siirtymisen yhteydessä pidettävän katkon suuruus riippuu yleensä siitä, kuinka helposti 

tuotantoon siirtymisen yhteydessä siirrettävä data on siirrettävissä vanhasta tietokannasta 

uuteen tietokantaan. Lisäksi tähän vaikuttaa se, kuinka paljon siirrettävää dataa on. Yleensä sitä 
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enemmän reaaliaikaista dataa on siirrettävä tuotantoon siirtymisen yhteydessä, sitä isompi 

katkon suuruus on. Kaikkea dataa ei voida siirtää aikaisemmin tehdyn datamigraation 

yhteydessä, koska esimerkiksi varastossa olevia nimikemääriä ei voida siirtää etukäteen, koska 

muuten ei saataisi reaaliaikaisia nimikkeiden varastomääriä uuteen järjestelmään. 

 

Yritys B oli ainoa yritys, jonka liiketoimintaan tuotantoon siirtyminen ei ollut vaikuttanut 

mitenkään. He eivät joutuneet pitämään ollenkaan katkoja liiketoiminnan harjoittamisesta, vaan 

he pystyivät harjoittamaan liiketoimintaansa normaalisti. Yrityksen B kohdalla loppukäyttäjä 

ei vastannut vanhan järjestelmän hoitamisesta ollenkaan, minkä vuoksi he siirsivät datan uuteen 

järjestelmään ja kolmas osapuoli, joka vastasi vanhasta järjestelmästä, hoiti sen alasajon. 

 

Yritys C oli joutunut pitämään muutaman tunnin katkon tuotantoon siirtymisen yhteydessä, 

minkä aikana he eivät olleet kykeneväisiä tekemään transaktioita, mutta muuten he olivat 

pystyneet harjoittamaan liiketoimintaansa normaalisti koko tuotantoon siirtymisen ajan. He 

pyrkivät toimittamaan ja laskuttamaan vanhassa järjestelmässä kaikki ne tilaukset, joiden 

toimituspäivämäärät olivat ennen syyskuuta ja loput tilaukset siirrettiin uuteen järjestelmään. 

Yritys oli siis rajannut tämän tuotantoon siirtymisen päivämäärän mukaiseksi. Yrityksen C 

vanha ERP-järjestelmä jätettiin tuotantoon siirtymisessä jälkeen aktiiviseksi vielä siksi aikaa, 

kunnes yrityksellä on tiedossa joku paikka, jonne he voivat siirtää vanhassa järjestelmässä 

olevan historiadatan. Tällä yrityksellä on vieläkin voimassa ylläpitosopimus, jossa heidän 

muutamalla käyttäjällä on pääsy tarvittaessa vanhaan järjestelmään tarkastelemaan esimerkiksi 

tilaushistoriaa. Heidän tavoitteena on kuitenkin päästä siitä mahdollisimman nopeasti eroon, 

koska luonnollisesti tämä aiheuttaa yritykselle kustannuksia. 

 

Yritys A joutui ottamaan kaksi katkopäivää, jolloin he eivät pystyneet tekemään transaktiota. 

Katkopäivien aikana yritys A suoritti tulos- ja taselaskelman täsmäytyksen, jotta se täsmäisi 

jokaisen yhtiön kohdalla. Lopuksi he suorittivat tietokantakopion, jossa vanha data tallennettiin 

sovittuun paikkaan. Tietokantakopiointi on varsin normaali toimenpide 

käyttöönottoprojekteissa, koska harvemmin yritys ei halua tallentaa heidän historiadataansa 

minnekään. Yritys A noudatti samaa periaatetta kuin yritys C, eli hekin jättivät vanhan ERP-

järjestelmän vielä aktiiviseksi tuotantoon siirtymisen jälkeen historiadatan vuoksi. He halusivat 

pitää vanhaa järjestelmää aktiivisena vielä pari kuukautta tuotantoon siirtymisen jälkeen, minkä 

jälkeen historiadata tallennettiin sovittuun paikkaan ja vanha järjestelmä ajettiin alas. 



87 

 

 

Kuvassa 19 on kuvattu erikseen, miten haastateltavien yrityksien A ja C 

käyttöönottoprojekteissa tuotantoon siirtyminen tapahtui ERP-järjestelmän kohdalla. Siinä on 

tarkoitus havainnollistaa, että ERP-järjestelmää ei välttämättä ajeta alas samalla, kun siirrytään 

käyttämään uutta järjestelmää. Vanhaa ERP-järjestelmää voidaan ylläpitää vielä sen aikaa, 

kunnes yritys on saanut siirrettyä ja tallennettua historiadatansa sovittuun paikkaan pois 

järjestelmästä, minkä jälkeen vanha järjestelmä voidaan ajaa alas. Tämä prosessi toteutui 

yrityksien A ja C kohdalla, mutta yrityksen C kohdalla historiadatan tallennusta ei oltu vielä 

tehty haastatteluhetkellä, minkä vuoksi vanhaa järjestelmää ylläpidettiin vielä. Kuvan 19 malli 

ei päde yrityksen B kohdalla, koska he siirsivät ja tallensivat vanhan datan heti tuotantoon 

siirtymisen yhteydessä ja kolmas osapuoli, joka oli hallinnoinut vanhaa ERP-järjestelmää, ajoi 

sen alas. Lisäksi heillä ei ollut katkoaikaa transaktioiden tekemisen suhteen. 

 

 

Kuva 19 Tuotantoon siirtyminen kahdessa käyttöönottoprojektissa 

 

Käyttöönottoprojekteissa tuotantoon siirtymisen jälkeen palveluntarjoaja on yleensä 

tehostetussa tuessa, jossa se pyrkii reagoimaan asiakkaan raportoimiin tukipyyntöihin lyhyellä 

reagointiajalla. Tehostetun tuen pituus määritellään yleensä ennen projektia allekirjoitetussa 

sopimuksessa. Jokainen haastateltava yritys oli kokenut eri tavalla palveluntarjoajan antaman 

tehostetun tuen. Yritys A koki, että palveluntarjoajan reagointiaika oli ollut tarpeeksi nopeata 

ja yrityksessä ilmenneet ongelmat saatiin ratkaistua ajoissa. He kuitenkin kokivat, että niitä 

räätälöintejä, jotka oltiin siirretty toteutusvaiheesta toteutettavaksi tuotantoon siirtymisen 

jälkeiseen aikaan, ja jotka kuitenkin kuuluivat projektin laajuuteen, ei oltu aloitettu työstämään 

tarpeeksi nopeasti. Tässä tapauksessa yritys A oli odottanut, että nämä räätälöinnit olisi 

toteutettu nopeammin kuin ne todellisuudessa toteutettiin. 
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Yrityksen B olisi toivonut, että palveluntarjoaja olisi ollut aktiivisempi tehostetun tuen ajan. 

Heikko aktiivisuus korostui heidän kohdallaan erityisesti räätälöintien toteuttamisissa ja he 

olivatkin odottaneet yrityksen A tavoin, että projektiin kuuluvien räätälöintien työstäminen 

oltaisiin aloitettu nopeammalla aikataululla tuotantoon siirtymisen jälkeen. Tällä on ollut 

vaikutus siihen, että tietyt yrityksen työntekijät joutuvat tekemään tällä hetkellä enemmän 

manuaalista työtä ennen kuin nämä projektiin kuuluvat räätälöinnit saadaan toteutettua. 

 

Yritys C oli ollut pääasiassa tyytyväinen palveluntarjoajan antamaan tehostettuun tukeen 

tuotantoon siirtymisen jälkeen. Heidän mielestään palveluntarjoajan reagointiaika 

tukipyyntöihin oli riittävän nopeata ja räätälöintejä työstettiin sopivalla aikataululla. Yritys C 

olisi kuitenkin toivonut, että tehostettu tuki olisi kestänyt toteutunutta tehostettua tukea 

pidempään. Haastateltava henkilö nosti esille, että tehostetun tuen pitäisi kestää niin kauan, että 

yritys on ehtinyt käyttää järjestelmää pidemmän aikaan, jolloin käyttäjillä alkaa herätä vasta 

kysymyksiä järjestelmään liittyen. Tämä on kuitenkin yleensä määritetty etukäteen 

sopimuksessa, minkä vuoksi tehostettu tuki vaihtelee projektikohtaisesti. Tässä tapauksessa 

yritys C olisi voinut ennen projektin alkua resursoida tehostetun tuen kestävän pidemmän aikaa 

sopimuksen määrittelyn yhteydessä.  
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Tässä kappaleessa esitetään tutkimuksen johtopäätökset. Ne perustuvat aikaisemmin kuvattuun 

kirjallisuuskatsaukseen sekä empiirisen osion havaintoihin ja tuloksiin. Kappaleessa 6.1 

vastataan asetettuihin tutkimuskysymyksiin huomioiden määritellyt tutkimuksen rajaukset. 

Tutkimuskysymyksiin vastaamisten jälkeen kappaleessa 6.2 tuodaan esille kohdeyrityksen 

jatkokehitysehdotus, joka pohjautuu tähän tutkimukseen. 

 

6.1 Tutkimuksen tulokset suhteessa tavoitteisiin 

 

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten asiakkaat ovat kokeneet 

pilvipalvelupohjaisen ERP-järjestelmän käyttöönottoprojektin sekä mitä riskejä ja haasteita 

tyypillinen pilvipalvelupohjaisen ERP-järjestelmän käyttöönottoprojekti sisältää. Lisäksi tässä 

tutkimuksessa haluttiin selvittää, miten haastattelututkimuksen asiakkaat ovat kokeneet 

kohdeyrityksen toiminnan palveluntarjoajana käyttöönottoprojekteissa. Jotta tutkimukselle 

asetetut tavoitteet olisi mahdollista saavuttaa, asetettiin tutkimukselle kolme 

tutkimuskysymystä. Asetettuihin tavoitteisiin on pyritty vastaamaan yhden 

päätutkimuskysymyksen ja kahden alatutkimuskysymyksen avulla. Seuraavassa osiossa 

esitetään vastaukset määritettyihin tutkimuskysymyksiin ja nämä vastaukset perustuvat 

kirjallisuuden tarkasteluun sekä empiirisen osion havaintoihin. 

 

1. Mitkä tekijät vaikuttavat pilvipalvelupohjaisen ERP-järjestelmän käyttöönottoprojektin 

onnistumiseen? 

 

Ennen varsinaista käyttöönottoprojektin aloittamista on tärkeätä, että projektille valitaan niin 

asiakkaan kuin palveluntarjoajan puolelta oikeat avainhenkilöt. Lisäksi projektiryhmän koko 

pitäisi pyrkiä pitämään maltillisena, koska liian suurella projektiryhmällä on yleensä 

negatiivisia vaikutuksia projektiin (Parr et al. 2000, s. 291). Projektiryhmän koolle ei ole 

olemassa mitään tiettyä laskentatapaa, koska projektiryhmän kokoon vaikuttaa moni eri tekijä. 

Koon määrittäminen on melkein projektikohtaista ja sen tulisi aina perustua johonkin 

pohdintaan, missä on määritetty eri tekijöiden perusteella projektiryhmän koko. Resursoinnilla 

on yleensä suora vaikutus projektin kokoon, sillä sen perusteella pystytään suoraan 

määrittelemään, kuinka paljon projektiin osallistuvat henkilöt pystyvät käyttämään aikaansa 
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projektiin. Henkilö- ja tuntimääräinen aliresursointi on yleistä käyttöönottoprojekteissa ja 

haastattelututkimuksen tulokset tukevat myös tätä. Projektille asetettavat resurssimäärät 

määritellään yleensä jo myyntivaiheessa, jolloin kaikkia projektin kannalta oleellisia asioita ei 

ole välttämättä tiedossa. Tällöin käyttöönottoprojektin aikana odottamattomien tilanteiden 

syntyessä voi syntyä aliresursointia projektilla. 

 

Riskien kartoituksella, hallinnalla ja ennalta ehkäisemisellä on iso vaikutus projektin kulkuun. 

Tämäkään ei välttämättä riitä, sillä haastattelututkimuksessakin kävi ilmi, että vaikka riskit 

tunnistettiin ja niitä pyrittiin hallitsemaan ja ennalta ehkäisemään, aiheuttivat ne 

aikatauluongelmia projektissa. Muutosvastarinnan hallitseminen ja ennalta ehkäiseminen 

tuottavat projektille positiivisia vaikutuksia. Henkilöstön motivointi, kannustaminen ja 

kehuminen luovat niiden kohteena oleville henkilöille positiivisempia asenteita projektia 

kohtaan, jolloin he tuntevat oman työpanoksensa arvokkaammaksi projektissa. Samalla 

projektilla mahdollisesti esiintyvä muutosvastarinta vähenee, kun henkilöiden asenteet 

projektia kohtaan ovat valmiiksi jo positiiviset. 

 

Kommunikaatio, selkeä työnjako ja avoimuus kuuluvat käyttöönottoprojektin välttämättömiin 

tekijöihin, mikäli projekti halutaan toteuttaa onnistuneesti. Palveluntarjoajan ja asiakkaan 

henkilöstön pitää olla jatkuvassa vuorovaikutuksessa toistensa kanssa ja heidän pitää pystyä 

olemaan avoimia toisillensa. Erityisesti asiakkaan avoimuus on tärkeätä, koska ilman sitä 

lopputuloksena voi olla väärin toteutettu ERP-järjestelmä (Kettunen et al. 2001, s. 85-89). 

Palveluntarjoajan tulisi käydä viimeistään projektin alussa asiakkaan kanssa läpi projektin 

työnjako. Jos työnjako on asiakkaalle epäselvä, voi se aiheuttaa ongelmia projektin aikana. 

Haastattelututkimuksessa epäselvä työnjako johti siihen, että asiakkaan henkilöstöllä tuli kiire 

toteuttaa datamigraatio, jolloin he joutuivat käyttämään siihen ylimääräisiä resursseja. 

 

2. Minkälaisia haasteita ja riskejä pilvipalvelupohjaisen ERP-järjestelmän 

käyttöönotossa esiintyy? 

 

Vaikka syitä pilvipalvelumalliin siirtymiselle on lukuisia, ei se takaa täysin turvallista ja 

riskitöntä ympäristöä. Yleisimpiä riskejä ja haasteita ovat uuden oppimiseen, resursointiin ja 

projektin laajuudessa pysymiseen liittyvät riskit ja haasteet (Caroll et al. 2011, s. 4-5). Koska 

pilvipalvelumalli ei ole täysin riskitön vaihtoehto, tulisi asiakkaan toteuttaa riskien kartoitus 
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ennen käyttöönottoprojektia, jotta asiakas pystyy hallitsemaan ja ehkäisemään riskejä 

paremmin (Salo 2010, s. 71-73). 

 

Yhdenkään haastattelututkimukseen osallistuvan asiakkaan kohdalla ei onnistuttu toteuttamaan 

käyttöönottoprojektia, jossa ei olisi esiintynyt yhtäkään riskiä. Haastattelututkimuksen 

perusteella voidaan todeta, että riskien esiintyvyys on varsin yleistä pilvipalvelupohjaisten 

ERP-järjestelmien käyttöönottoprojekteissa. Lisäksi tietyt riskit ja haasteet esiintyivät 

jokaisessa projektissa. Tutkimuksen pienellä otosmäärällä on voinut olla myös vaikutus tähän, 

mikä pitää ottaa huomioon tuloksia tarkasteltaessa. 

 

Käyttöönottoprojektin aikana esiintyvät haasteet ja ongelmat heijastuvat yleensä aina jostakin 

tietystä riskistä, joka toteutuessaan voi aiheuttaa kyseiset haasteet ja ongelmat. Varsin yleinen 

riskitekijä on asiakkaan pääkäyttäjien kokemattomuus ERP-järjestelmien 

käyttöönottoprojekteissa. Pilvipalvelupohjaiset ERP-järjestelmät ovat melko tuore 

toimintamalli ja tämän vuoksi monella käyttäjällä ei ole aikaisempaa kokemusta niiden 

käyttöönottoprojekteista, vaan he ovat täysin uuden toimintamallin edessä. Pilvipalvelumalli 

tuo tiettyjä muutoksia käyttöönottoprojektin rakenteeseen ja lisäksi uuden järjestelmän 

käyttöliittymä voi olla hyvinkin erilainen kuin se, mihin käyttäjä on aikaisemmin tottunut. 

 

Haastattelututkimuksessa tuli ilmi monia käyttöönottoprojektin aikana esiintyneitä haasteita ja 

ongelmia, mitkä olivat peräisin yhdestä hallitsemattomasta riskistä, joka oli pääkäyttäjien 

projektikokemattomuus. Näitä esiintyneitä haasteita ja ongelmia olivat aikatauluongelmat, 

ylityöt, aliresursointi projektin eri vaiheissa sekä alkuperäisen budjetin arviointi. Nämä voivat 

aiheuttaa suuria euromääräisiä kustannuksia yritykselle pelkästään sen vuoksi, että riskiä ei olla 

osattu joko tunnistaa tai hallita oikein. Pahimmillaan se voi jopa johtaa siihen, että tuotantoon 

siirtymistä joudutaan siirtämään. Riskien kartoituksen merkityksellisyys ennen 

käyttöönottoprojekteja nousi esille haastattelututkimuksessa. 

 

Aivan kaikki riskit eivät olleet kuitenkaan peräisin asiakkaiden toiminnasta, vaan osa voi johtua 

valitun palveluntarjoajan toimintatavoista. Palveluntarjoajan valitseminen on jo itsessään yksi 

riskitekijä asiakkaalle, koska asiakkaan pitää pystyä luottamaan siihen koko 

käyttöönottoprojektin ajan (Aloini et al. 2007, s. 554). Näitä palveluntarjoajaan liittyviä riskejä 

ja haasteita voivat olla projektihenkilöiden aliresursointi, dokumentaation puute ja epäselkeästi 
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määritelty työnjako. Näistä riskeistä osa esiintyikin haastattelututkimuksen 

käyttöönottoprojekteissa. Asiakkaan tulisi miettiä tarkasti, minkä palveluntarjoajan hän 

valitsee, koska eri palveluntarjoajat tuovat mukanaan erilaisia riskejä. Yleensä 

palveluntarjoajan toiminta on kuitenkin ammattimaista ja asiallista, sillä sen henkilöstöllä on 

monesti pitkä kokemus kyseiseltä alalta. Tutkimuksen kohdeyritys oli toiminut pääasiallisesti 

erittäin ammattimaisesti ja edellä mainitut riskit eivät aiheuttaneet pieniä aikatauluongelmia 

suurempia haasteita käyttöönottoprojekteissa.  

 

Pilvipalvelupohjaisten ERP-järjestelmien käyttöönottoprojekteihin kohdistuu paljon muitakin 

riskejä ja haasteita, joita ei esiintynyt haastattelututkimuksessa. Kommunikointi, 

liiketoimintaprosessien uudelleensuunnittelun laiminlyönti, heikot IT-taidot, sisäisen 

yhteistyön puute ja projektin laajuuden hallinta ovat riskejä, joita esiintyy myös 

käyttöönottoprojekteissa (Aloini et al. 2007, s. 552-554; Pan et al. 2007, s. 411-413). Vaikka 

asiakas ei tekisikään riskien kartoitusta projektin alussa, ei se automaattisesti tarkoita sitä, että 

kaikki riskit esiintyisivät tällöin käyttöönottoprojektissa. Riskien esiintyvyydet ovat 

riippuvaisia muun muassa projektin luonteesta, koosta, siihen osallistuvista henkilöistä ja sen 

toteutusmallista. Positiivinen asenne käyttöönottoprojektia kohtaan ja hyvä ryhmähenki 

vähentävät jo itsessään tiettyjen riskien esiintyvyyksien todennäköisyyksiä, minkä vuoksi 

oikealla suhtautumisella henkilö voi tietämättään vähentää riskien esiintyvyyttä. Tätä voidaan 

edistää lisäämällä ymmärrystä siitä, mitä hyötyjä pilvipalvelun toimintamallilla voidaan 

saavuttaa. 

 

3. Miten asiakkaat kokevat palveluntarjoajan toiminnan ja tuen pilvipalvelupohjaisen 

ERP-järjestelmän käyttöönottoprojektissa? 

 

Asiakkaalle pilvipalvelupohjaisen ERP-järjestelmän käyttöönottoprojekti on yleensä uusi 

kokemus. Tällöin asiakkaan pitää pystyä luottamaan palveluntarjoajan toimintatapoihin ja sen 

henkilöstön osaamiseen oman puutteellisuuden tiedon vuoksi järjestelmästä ja projektista. 

Palveluntarjoajan tulee olla asiakkaan henkilöstön tukena koko projektin ajan, kouluttaa heidät 

riittävälle osaamistasolle sekä ohjata heitä läpi projektin (Aloini et al. 2007, s. 554). 

Haastattelututkimus tukee yleistä käsitystä, jossa asiakkaat kokevat palveluntarjoajan 

henkilöstön toiminnan ammattimaisena. Tutkimuksessa toiminta koettiin pääasiassa 

organisoiduksi ja selkeäksi, mikä itsessään jo voi muuttaa asiakkaan henkilöstön suhtautumista 
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käyttöönottoprojektia kohtaan. Kun asiakkaan henkilöstö huomaa, että palveluntarjoajan 

henkilöstö tietää koko ajan, mitä he tekevät ja mistä he puhuvat, tulee asiakkaan henkilöstölle 

varmempi olo käyttöönottoprojektin onnistumisen suhteen. 

 

Palveluntarjoajan pitää pyrkiä olemaan aktiivinen koko käyttöönottoprojektin ajan ja luomaan 

asiakkaan henkilöstölle sellainen tunne, että palveluntarjoaja on oikeasti kiinnostunut projektin 

onnistumisesta ja siitä, että asiakkaan henkilöt kehittyvät hyviksi ERP-järjestelmän käyttäjiksi. 

Viikkopalaverien sopiminen, palveluntarjoajan nopea reagointiaika, ERP-järjestelmän 

käyttöohjeiden ja riittävä tuen saanti todettiin haastattelututkimuksessa menetelmiksi, joilla 

asiakas saa positiivisemman kuvan palveluntarjoajasta. Samalla asiakkaan henkilöstön 

luottamus kasvaa palveluntarjoajaa kohtaan, kun he huomaavat, että he eivät ole täysin yksin ja 

oman tiedon varassa käyttöönottoprojektissa. 

 

Käyttöönottoprojekteille on ominaista, että vakiona tarjottavaan ERP-järjestelmään joudutaan 

tekemään räätälöintejä ja konfiguraatioita. Palveluntarjoaja ja asiakas määrittelevät yleensä 

yhteistyössä toteutettavien räätälöintien kriittisyyden, minkä perusteella ne sijoitetaan 

toteutettavaksi tietyssä järjestyksessä käyttöönottoprojektin aikana. Vähemmän kriittiset 

räätälöinnit voidaan myös siirtää tarvittaessa jatkokehitysvaiheeseen esimerkiksi projektin 

tiukan aikataulun vuoksi. Vaikka käyttöönottoprojektissa ollaankin siirrytty tuotantoon, ei 

asiakassuhde lopu siihen, vaan asiakkuus on edelleen yhtä tärkeä kuin projektin aikana. 

Palveluntarjoajan resursoinnin pitäisikin olla riittävää myös tuotantoon siirtymisen jälkeen, 

mikäli he haluavat luoda pitkiä ja syviä asiakassuhteita. Haastattelututkimuksen tuloksien 

perusteella palveluntarjoaja pystyy resursoimaan henkilöstöään riittävästi 

käyttöönottoprojektin aikana projektille, mutta resursointiongelmat ilmenevät 

jatkokehitysvaiheessa. Erityisesti kehittäjien resursoinnissa on huomattu olevan ongelmia, kun 

asiakkaiden jatkokehitysvaiheessa toteutettavia räätälöintejä ei olla saatu toteutettua sovitussa 

aikataulussa. Kyseisen ongelman on voinut aiheuttaa kehittäjien siirtäminen heti toiseen 

projektiin edellisen loputtua. Resursoinnissa nämä tulisi ottaa huomioon, koska pahimmillaan 

tämä voi johtaa asiakkuuden päättymiseen. 
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6.2 Tutkimuksen hyödyntäminen tulevaisuudessa 

 

Tässä tutkimuksessa pyrittiin tarkastelemaan haastattelututkimuksen kohteena olleiden 

yrityksen pilvipalvelupohjaisten ERP-järjestelmien käyttöönottoprojekteja, jotka oli toteutettu 

kohdeyrityksen toimiessa palveluntarjoajana. Haastattelututkimukseen osallistui yhteensä vain 

kolme eri yritystä, koska kohdeyrityksellä ei ollut vielä tutkimuksen toteuttamisen aikana 

montaa asiakasta, jotka olisivat siirtyneet pilvipalvelupohjaisiin ERP-järjestelmiin. Vaikka 

otosmäärä olikin pieni, pystytään tämän tutkimuksen tuloksia hyödyntämään kohdeyrityksessä. 

Tutkimustulokset antavat hyvän pohjan kohdeyrityksen toiminnan kehittämiselle 

tulevaisuudessa.  

 

ERP-järjestelmiin liittyvät markkinat ovat yksi nopeimmin kasvavista ohjelmistoteollisuuden 

aloista. Yhä useampi yritys investoi uuteen ERP-järjestelmään, jotta he pystyisivät 

saavuttamaan paremman markkina-aseman omalla liiketoiminta-alueella uuden järjestelmän 

käyttöönoton myötä tulevien hyötyjen avulla (Sumner 2005, s. 1-2). ERP-järjestelmäalan uusin 

trendi on ollut viime vuodet pilvipalvelupohjaiset ERP-järjestelmät. Tämä on noussut valtavaan 

suosioon yritysten keskuudessa, koska se mahdollistaa käyttäjien pääsemään järjestelmään 

ilman päätelaiteriippuvuutta. Lisäksi yritykset pääsevät eroon kiinteistä konesalimalleista, mikä 

onkin yksi pilvipalveluiden suurimmista eduista yrityksille (Lee et al. 2017, s. 48-49). 

Kiristyvän kilpailun vuoksi kohdeyrityksen tavoitteena on kehittää tulevaisuudessa omaa 

toimintaansa yhä tehokkaammaksi ja asiakaslähtöisemmäksi, koska mitä asiakaslähtöisempi 

toiminta palveluntarjoajalla on, sitä todennäköisemmin saadaan synnytettyä uusia ja pitkiä 

asiakassuhteita. 

 

Tämä tutkimuksen perusteella kohdeyritys pystyykin kehittämään jo omaa toimintaansa entistä 

parempaan suuntaan. Lisäksi se pystyy tarkastelemaan omaa toimintaansa tutkimuksessa 

saatujen tulosten perusteella, sillä osa tutkimuksen tuloksista esiintyi jokaisen haastateltavan 

yrityksen käyttöönottoprojektin kohdalla. Tulevaisuudessa kohdeyritys voi ottaa käyttöön 

nykyistä laajemman asiakaspalautemenetelmän jokaisen toteutetun käyttöönottoprojektin 

kohdalla. Palautteen saaminen voidaan toteuttaa esimerkiksi kirjallisena kysymyspatteristona 

tai se voidaan toteuttaa suullisesti haastattelumuodossa. Kohdeyritys pystyy käyttämään 

palautteeseen liittyvän kysymyspatteriston pohjana tämän tutkimuksen 



95 

 

 

haastattelukysymyspatteristoa, sillä tutkimuksen aikana sen huomattiin tuottavan kohdeyritystä 

kiinnostavia ja hyödyttäviä tuloksia. 

 

Jatkokehitys voitaisiin toteuttaa kohdeyrityksessä tulevaisuudessa niin, että jokaisen 

käyttöönottoprojektin jälkeen siinä mukana olleen asiakkaan kanssa käytäisiin läpi vakio 

kysymyspatteristo. Tällöin palveluntarjoajan toiminnan kehitys olisi jatkuvaa, jolloin 

kohdeyritys pystyisi ottamaan huomioon myös asiakkaiden keskuudessa mahdollisesti 

muuttuvat arvot ja odotukset palveluntarjoajaa kohtaan. Palaute tulisi käydä läpi esimerkiksi 

neljännesvuosittain sitä koskevassa liiketoimintayksikössä. Tällöin informaatio ei jäisi 

pelkästään käyttöönottoprojektissa olleiden henkilöiden tietoon, vaan muutkin kyseisen 

liiketoimintayksikön henkilöt pystyisivät tarkastelemaan omaa toimintaansa ja analysoimaan 

saadun palautteen perusteella, olisiko omassa toiminnassa joitakin kehittämisen kohteita. 
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7 YHTEENVETO 

 

Pilvipalvelupohjaiset ERP-järjestelmät ovat toiminnanohjausjärjestelmiä, joiden avulla 

yritykset pystyvät hallitsemaan, ohjaamaan ja seuraamaan omaa liiketoimintaansa. Jotta 

yrityksen olisi mahdollista ottaa käyttöön pilvipalvelupohjainen ERP-järjestelmä, tulee 

yrityksen toteuttaa siihen liittyvä käyttöönottoprojekti kyseistä ERP-järjestelmää tarjoavan 

palveluntarjoajan kanssa. Käyttöönottoprojektit ovat yleensä varsinkin järjestelmän 

käyttöönottavalle yritykselle raskaita ja paljon resursseja vaativia projekteja. Onnistuneen 

projektin toteuttamiseksi yritykseltä ja palveluntarjoajalta vaaditaan perusteellista projektiin 

valmistautumista, organisoitua ja vuorovaikutteista toimintaa projektissa sekä itse projektin 

toteutumiseen luottamista. Tutkimuksen päätutkimuskysymyksen tarkoituksena olikin 

selvittää, mitkä tekijät vaikuttavat pilvipalvelupohjaisen ERP-järjestelmän 

käyttöönottoprojektin onnistumiseen. Riskien ja haasteiden esiintyvyys 

käyttöönottoprojekteissa on yleistä ja todella harvoin pystytään toteuttamaan 

käyttöönottoprojekti, jossa ei olisi esiintynyt yhtään riskiä tai haastetta. Tämän vuoksi 

tutkimuksen toisessa alatutkimuskysymyksessä haluttiin paneutua tähän ja selvittää, millaisia 

haasteita ja riskejä yrityksillä esiintyy pilvipalvelupohjaisten ERP-järjestelmien 

käyttöönottoprojekteissa. 

 

Kohdeyrityksen kannalta oli erityisen tärkeätä, että tutkimuksen tulosten pohjalta he pystyvät 

analysoimaan ja tarkastelemaan omaa toimintaansa toteutuneissa ERP-järjestelmien 

käyttöönottoprojekteissa. Tulosten avulla kohdeyrityksellä on mahdollisuus kehittää omaa 

toimintaansa tulevaisuudessa toteutettavia käyttöönottoprojekteja varten ja samalla se pystyy 

parantamaan omaa asemaansa ERP-järjestelmien tarjoajana ja konsultoijana. Toinen 

tutkimuksen alatutkimuskysymys koskikin palveluntarjoajaa ja sen perusteella pyrittiin 

selvittämään, miten yritykset kokevat palveluntarjoajan toiminnan ja tuen 

pilvipalvelupohjaisten ERP-järjestelmien käyttöönottoprojekteissa. 

 

Tämä tutkimus koostui kahdesta eri osiosta, joista ensimmäinen on kirjallisuuskatsaus. Siinä 

oli ensimmäisenä tarkoitus tarkastella pilvipalvelupohjaisia ERP-järjestelmiä sekä niihin 

liittyviä riskejä ja haasteita. Suurimmaksi ja yleisimmäksi riskiksi nousi asiakkaan henkilöstön 

kokemattomuus ERP-järjestelmien käyttöönottoprojekteissa. Kirjallisuuskatsauksen 

tarkoituksena oli myös käsitellä ERP-järjestelmien käyttöönottoprojekteja, mitä eri ryhmiä 
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niihin kuuluu sekä niihin liittyviä kustannuksia, joita asiakkaalle aiheutuu. Lisäksi 

kirjallisuudessa käsiteltiin, mitkä menestystekijät mahdollistavat onnistuneen 

käyttöönottoprojektin. Tärkeimmiksi menestystekijöiksi nousivat jatkuva vuorovaikutus, 

riskien hallinta ja hyvä projektiin valmistautuminen. Kirjallisuuskatsauksessa haluttiin myös 

ottaa tarkempaan tarkasteluun empiiriselle osiolle merkittävimmät käyttöönottoprojektivaiheet, 

joita olivat toteutus- ja käyttöönottovaihe. Kirjallisuutta vertailtiin empiirisen osion 

havaintoihin ja tuloksiin, minkä perusteella pystyttiin analysoimaan, kuinka hyvin kirjallisuus 

tuki tehtyjä havaintoja. 

 

Tutkimuksen toinen osio on empiirinen osio, joka toteutettiin haastattelututkimuksena. Tämä 

on yksi kvalitatiivisen tutkimuksen alalaji, minkä vuoksi tutkimus on luonteeltaan 

kvalitatiivinen tutkimus. Empiirisen osiossa pyrittiin selvittämään, miten 

haastattelututkimuksen kohteena olevat kolme yritystä ovat kokeneet pilvipalvelupohjaisen 

ERP-järjestelmän käyttöönottoprojektin kohdeyrityksen toimiessa palveluntarjoajana. Lisäksi 

tässä osiossa analysoitiin tarkemmalla tasolla jokaisen yrityksen käyttöönottoprojektin 

toteutus- ja käyttöönottovaihe, ja niistä saatuja tuloksia vertailtiin keskenään. Lisäksi näitä 

empiirisen osion tuloksia vertailtiin tutkimuksessa läpikäytyyn kirjallisuuteen. Toteutetut 

käyttöönottoprojektit vastasivat pitkälti teoriassa esiteltyä käyttöönottoprojektimallia lukuun 

ottamatta muutamia yksittäisiä poikkeuksia, joita olivat muun muassa koulutukset ja 

datamigraatiot. Haastattelututkimukseen osallistuvien yrityksien organisaatiot ja lähtökohdat 

olivat hieman erilaisia, millä on ollut ainakin jonkun verran vaikutusta toteutuneen 

käyttöönottoprojektin rakenteeseen. 
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Liite 1. Kysely pilvipalvelupohjaisten ERP-järjestelmien käyttöönottoprojekteista 

   

 

Etukäteen täytettävät taustakysymykset haastattelua varten 

 

1. Mikä on roolisi yrityksessä?  

 

2. Mikä on yrityksenne toimiala?  

 

3. Paljonko yrityksenne liikevaihto oli vuonna 2020?  

 

4. Mitä järjestelmää yrityksenne käytti aikaisemmin toiminnanohjaukseen?  

 

5. Mikä pilvipohjainen ERP-järjestelmä yrityksellä on tällä hetkellä käytössä?  

 

6. Minä vuonna nykyinen pilvipohjainen ERP-järjestelmä otettiin käyttöön?  

 

7. Mitä nykyisen ERP-järjestelmän moduuleita yrityksellä on aktiivisessa käytössä tällä 

hetkellä?  

 

8. Oliko yrityksellänne tai henkilöstöllänne aikaisempaa kokemusta ERP-järjestelmistä tai 

niiden käyttöönottoprojektista?  
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Projektin taustoihin ja valmistautumiseen liittyvät kysymykset 

 

1. Mitkä olivat pääsyyt uuden ERP-järjestelmän hankkimiselle ja miksi valitsitte juuri 

Microsoftin pilvipalvelupohjaisen ERP-järjestelmän? 

 

a. Mitkä olivat suurimmat positiiviset ja negatiiviset vaikutukset uuden 

järjestelmän käyttöönoton seurauksena?  

 

2. Millaisia odotuksia ja tavoitteita teillä oli ennen käyttöönottoprojektin aloitusta?  

 

a. Toteutuivatko nämä asetetut tavoitteet ja odotukset? 

 

b. Käytiinkö nämä asetetut tavoitteet yhdessä läpi projektin alussa? 

 

3. Millaisia suurimpia haasteita tai ongelmia käyttöönottoprojektin aikana ilmeni, mikäli 

niitä ilmeni? 

 

4. Pysyttiinkö käyttöönottoprojektin osalta aikataulussa vai aiheuttiko jokin tietty osa-alue 

aikataulun venymistä? 

 

5. Pystyttiinkö käyttöönottoprojektin aikana tunnistamaan kaikki riskit ja pystyttiinkö niitä 

hallitsemaan? 

 

6. Miten muutoshallinta toteutettiin projektissa? 

 

7. Miten teidän ja palveluntarjoajan resurssien riittävyys toteutui projektissa? 

 

a. Miten valmistauduitte omien resurssien saatavuuteen ja riittävyyteen? 

 

b. Oliko käyttöönottoprojektin aikana joitakin merkittäviä tekijöitä, jotka 

vaikuttivat resurssien riittävyyteen? 

 

8. Ylittyikö käyttöönottoprojektille asetettu budjetti jollakin tietyllä osa-alueella? 

 

a. Jos ylittyi, osaatteko sanoa, mitkä tekijät aiheuttivat ylittymisen? 

 

9. Esiintyikö käyttöönottoprojektin aikana henkilöstönne keskuudessa muutosvastarintaa? 

 

a. Jos kyllä, niin millaisissa asioissa? 
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Toteutusvaiheen kysymykset 

 

10. Miten valmistauduitte palveluntarjoajan pitämiin työpajoihin ja millaiseksi työpajat 

koettiin henkilöstönne keskuudessa? 

 

a. Oliko niihin teidän puolelta osallistuva henkilöstömäärä sopiva? 

 

11. Saatiinko työpajojen ja räätälöintien tuloksena määriteltyä halutunlainen ERP-

järjestelmä? 

 

12. Jouduitteko uudelleensuunnittelemaan liiketoimintaprosessejanne? 

 

13. Tehtiinkö vakiona tarjottavaan ERP-järjestelmään räätälöintejä 

käyttöönottoprojektissa? 

 

a. Jos kyllä, niin kuinka paljon ja millaisia? 

 

14. Hyväksyttiinkö järjestelmätestauksen osalta kaikki tehdyt räätälöinnit ja konfiguraatiot 

ensimmäisellä kerralla vai jouduttiinko niitä uudelleenmuokkaamaan palveluntarjoajan 

toimesta? 

 

a. Ketkä henkilöt teillä suorittivat järjestelmätestauksen? 

 

Käyttöönottovaiheen kysymykset 

 

15. Toimiko kaikkien käyttäjienne yhteydet, järjestelmään kirjautumiset ja ohjelmiston 

asennukset heti vai ilmenikö näissä ongelmia? 

 

16. Miten valmistauduitte pääkäyttäjäkoulutuksiin ja millä perusteella henkilöstö valittiin 

teidän puolelta tähän? 

 

17. Millaiseksi koitte pääkäyttäjäkoulutukset? 

 

a. Oliko niitä riittävästi vai olisiko niitä pitänyt olla enemmän? Vaikuttiko 

käyttöönottoprojektin aikataulu tähän? 
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18. Pystyikö palveluntarjoajan konsultti kehittämään pääkäyttäjien osaamistason 

tuotantoon siirtymistä vastaavalle osaamistasolle? 

 

a. Miten pääkäyttäjänne onnistuivat loppukäyttäjienne koulutuksessa? 

 

19. Kuinka paljon jouduitte käyttämään omia resursseja datamigraatioon? Yllättikö tähän 

käytettyjen resurssien määrä? 

 

a. Tukiko palveluntarjoaja tässä tarpeeksi? 

 

b. Oliko data helposti siirrettävissä vai jouduttiinko sitä muokkaamaan paljon? 

 

20. Miten tuotantoon siirtyminen suoritettiin käytännössä ja kuinka se sujui? 

 

a. Ajettiinko vanha järjestelmä alas kokonaan vai porrastettuna? 

 

b. Oliko tuotantoon siirtymisellä vaikutusta normaaliin liiketoimintaanne 

hetkellisesti? 

 

21. Pääsittekö siirtymään tuotantoon ensimmäisellä go/no-go -päätöksellä? 

 

a. Jos ei, niin mitkä tekijät estivät tämän? 

 

22. Millaiseksi koitte palveluntarjoajan tuen tuotantoon siirtymisen jälkeisessä vaiheessa? 

 


