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Työn tavoitteena on muodostaa Steripolar Oy:lle ehdotus heidän tulevasta 

toiminnanohjausjärjestelmästä, sekä perehtyä käyttöönotto- ja valintavaiheen 

riskitekijöihin. Työn toisena osana tarkastellaan varastonhallintajärjestelmän 

tuomia hyötyjä Steripolarin varastoon päivittäiseen toimintaan.  

ERP-järjestelmät ovat kehittyneet viimeisien vuosikymmenien aikana 

huomattavasti ja uudet teknologiat, kuten pilvipalvelut, ovat tulleet uusien 

järjestelmien mukana yritysten käyttöön. Järjestelmän tullessa elinkaarensa päähän 

yrityksen on hankittava uusi ERP-järjestelmä. Tähän hankintaprosessiin liittyy 

paljon riskejä, jotka voi toteutuessaan tuoda yritykselle suuria kustannuksia. 

WMS-järjestelmällä pyritään tehostamaan varaston päivittäistä toimintaa ja 

vähentämään varastosta aiheutuvia kustannuksia.  

Steripolar Oy on uuden järjestelmän hankinnassa päätynyt kolmeen mahdolliseen 

toimittajaan, joista teorian ja vertailun pohjalta paras vaihtoehto heille olisi Odoo 

toiminnanohjausjärjestelmä, sen käyttäjäystävällisyyden ja hinnan takia. Yrityksen 

uuden ERP-järjestelmän käyttöönottoprosessissa on hyvin huomioitu mahdolliset 

riskikohdat käyttämällä ulkoista konsulttia apunaan. WMS-järjestelmä parantaisi 

Steripolarin varaston tehokkuutta huomattavasti, joka puolestaan vähentäisi 

varastosta aiheutuvia kustannuksia vaikuttaen positiiviesti yrityksen tulokseen. 
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1 JOHDANTO 

 

Tämä työ on tehty Lappeenrannan-Lahden teknillisen yliopiston tuotantotalouden 

kandidaatintyönä. Työn aiheena on uuden toiminnanohjausjärjestelmän vertailu ja valinta 

Steripolar Oy:lle, sekä kartoitus varastonhallintajärjestelmän tuomista hyödyistä heidän 

liiketoimintansa tukena.  

 

1.1 Työn tausta 

 

Tilastokeskuksen (2021) mukaan vuonna 2019 64 prosenttia 50-99 henkeä työllistävistä 

yrityksistä käytti liiketoimintansa tukena toiminnanohjausjärjestelmää ja yli sadan hengen 

yrityksissä vastaava luku oli 84 prosenttia. Monet kasvavat yritykset ovat hankkineet 

vuosituhannen alussa käyttöönsä ensimmäisiä toiminnanohjausjärjestelmiä, jotka ovat nyt 

jääneet teknologian kehityksestä jälkeen. Vanhan toiminnanohjausjärjestelmän tullessa 

elinkaarensa päähän on yrityksen hankittava uusi korvaava järjestelmä. 2000-luvun aikana 

toiminnanohjausjärjestelmät ovat kehittyneet digitalisaation mukana ja siirtyneet paikallisilta 

palvelimilta yrityksen ulkoisille pilvipalvelimille, joka on tuonut mukanaan uusia laajempia 

toiminnallisuuksia, joilla voidaan tehostaa yrityksen toimintaa (Peng & Gala. 2014, 22).  

 

Uuden ERP-järjestelmän käyttöönottoon sisältyy paljon riskejä, joita pystytään hallitsemaan 

suunnittelemalla käyttöönottoprosessi mahdollisimman hyvin alusta alkaen. Epäonnistuneet 

toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotot ovat osoittautuneet yrityksille kalliiksi sekä 

johtaneet jopa oikeustoimiin ohjelmiston toimittajia vastaan. Kriittiset onnistumistekijät 

(Critical Success Factors) vaikuttavat onnistuuko uuden toiminnanohjausjärjestelmän 

käyttöönotto. Yksi merkittävä osa-alue on organisaatiolle sopivan ohjelmiston sekä siihen 

liitettävien moduulien huolellinen valinta vastaamaan organisaation tarpeita ja vaatimuksia. 

(Ram et al. 2013, 158)  

 

1.2 Työn tavoitteet 

 

Tämän kandidaatintyön tavoitteena on antaa ehdotus uudesta toiminnanohjausjärjestelmästä 

Steripolar Oy:lle, sekä tarkastella toiminnanohjausjärjestelmän valintaan liittyviä tekijöitä 
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yleisellä tasolla suomalaisen tukkukauppaa harjoittavan Pk-yrityksen näkökulmasta. 

Päätavoitteen lisäksi tarkoituksena on kartoittaa varastonhallintajärjestelmän tuomia hyötyjä 

toiminnanohjausjärjestelmän rinnalla. Työn tavoite jakautuu kolmeen tutkimuskysymykseen, 

jotka ovat: 

 Mitä asioita ERP-järjestelmän valinnassa ja käyttöönotossa on otettava huomioon? 

 Mikä toiminnanohjausjärjestelmä parhaiten sopisi Steripolar Oy:n tarpeisiin heidän 

seuraavaksi järjestelmäksi? 

 Tarvitseeko ERP rinnalleen WMS-järjestelmää ja mitä hyötyä siitä on? 

 

1.3 Työn toteutus ja rakenne 

 

Kandidaatintyö on toteutettu kirjallisuuskatsauksena, jossa on perehdytty 

toiminnanohjausjärjestelmien valintaan vaikuttaviin tekijöihin, sekä case-tutkimuksena, jossa 

tarkastellaan teoriaa case-yrityksen ongelman näkökulmasta. Steripolariin ja 

sairaalatarvikealaan liittyvät tiedot on saatu yrityksen verkkosivuilta sekä teemahaastatteluna 

puhelimitse Steripolarin logistiikkapäällikön kanssa. Haastattelu toteutettiin 

teemahaastatteluna, koska siinä keskitytään ennalta määritettyihin teemoihin, eikä se sido 

keskustelua tiettyihin tiukkoihin kysymyksiin (Hirsjärvi & Hurme 2015, 48). Hastattelun 

teemat on esitettynä liitteessä 1. Teemahaastattelussa saatuja tietoja on käytetty case-yrityksen 

esittelyssä sekä työn empiriaosassa pohjana tehdylle vertailulle. 

 

Aluksi työssä on kirjallisuuskatsaus toiminnanohjausjärjestelmien teoriaan, jonka jälkeen 

perehdytään case-yritykseen sekä heidän ongelmaansa. Työssä käydään läpi mahdollisia 

toiminnanohjausjärjestelmiä ja niiden toimittajia. Lopuksi teorian pohjalta ja yrityksen 

vaatimusten mukaan muodostetaan suositus siitä, mikä toiminnanohjausjärjestelmä sopisi 

heidän tarpeisiinsa parhaiten ja tarvitseeko tämä järjestelmä varastonhallintajärjestelmää 

rinnalleen, sekä mitä hyötyä tämä tuo. 
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2 ERP-JÄRJESTELMÄT 

 

Toiminnanohjausjärjestelmiä, eli ERP-järjestelmiä (Enterprise Resource Planning), käytetään 

poikkeuksetta kaikissa yrityksissä riippuen kokoluokasta. Toiminnanohjausjärjestelmällä 

tarkoitetaan tietokoneohjelmistoa, jonka avulla yrityksen on mahdollista hoitaa 

liiketoiminnalleen kriittiset päivittäis- ja kausirutiinit. Näihin rutiineihin kuuluu muun muassa 

myyntitilausten ja varastotapahtumien kirjausta, toimitettujen tuotteiden laskuttamista, 

säännöllisesti maksettavia palkkoja, välitilinpäätökset sekä verottajalle tehtävät ilmoitukset. 

(Haavisto 2014, 14) Kettunen ja Simons (2014, 41) määrittelevät toiminnanohjausjärjestelmän 

siten, että sillä ohjataan yrityksen työtä ja resursseja. Ruohonen ja Salmela (2005, 42-47) 

määrittelevät tukkuliikkeen toiminnanohjausjärjestelmän karkeasti neljään pääkohtaan: 

asiakassuhteiden, myynnin, logistiikan ja hallinnon tietojärjestelmiin. Yritykset voivat omien 

tarpeidensa mukaan hankkia ERP-järjestelmien modulaarisuuden ansiosta juuri itselleen 

sopivan järjestelmän. Kuvassa 1 on esitetty ERP-järjestelmän rakenne yleisellä tasolla. 

(Ibrahim 2010, 3) 

Kuva 1 ERP-järjestelmän rakenne (mukaillen Ibrahim 2010, 3) 
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Ensimmäiset ERP-järjestelmät ovat lähtöisin 1960-luvulta, jolloin varastonseurantaan 

tarkoitettuja ohjelmistoja alettiin kehittämään. Nämä ohjelmistot olivat nykypäivän 

järjestelmiin verrattuna todella yksinkertaisia yrityksen sisäiseen käyttöön tarkoitettuja 

ohjelmistoja varastomäärien seurantaan, jotka olivat usein vielä yrityksen itse tekemiä. 1980-

luvulla ohjelmistoihin alettiin kehittämään varastonhallinnan lisäksi tuotannonhallintaa tukevia 

tietojärjestelmiä. Tällaisia olivat MRP- ja MRP II -järjestelmät (Materials Requirements 

Planning), jotka ohjasivat ostotoimintaa ja automatisoivat tilausten tekemistä esimerkiksi 

uudelleen tilauspisteen avulla. Modernia tominnanohjausjärjestelmää muistuttavat ohjelmistot 

tulivat markkinoille 1990-luvulla, kun MRP II -järjestelmiä ryhdyttiin yhdistelemään 

aikaisemmin erillisinä ohjelmina käytettyihin talous-, projekti- sekä henkilöstöhallinnon 

sovelluksiin. Näillä yhdistetyillä ohjelmistoilla koko yrityksen toimintaa pystytään ohjaamaan 

yhdellä ohjelmalla. Internetin tuomien mahdollisuuksien myötä ERP-järjestelmiin lisättiin 

sähköistä kaupankäyntiä ja yritysten tietojärjestelmien välistä tiedonsiirtoa mahdollistavia osia. 

(Kettunen & Simons 2001, 46-48) Kuvassa 2 on esitettynä toiminnanohjausjärjestelmien 

kehityshistoria 1960-luvulta eteenpäin. 

 

Kuva 2  Toiminnanohjausjärjestelmien kehitys (Kettunen & Simons 2001, 47) 
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2.1 ERP-järjestelmä pilvipalveluna 

 

ERP-järjestelmien kehitys on jatkunut 2010-luvulla pilvipohjaisten palveluiden yleistyessä. 

Yritys voi ostaa ERP-järjestelmän palveluna ulkoiselta palveluntarjoajalta kuukasimaksulla sen 

sijaan, että yritys asentaisi omiin tiloihin paikallisen palvelimen ja siihen 

toiminnanohjausjärjestelmän, jonka lisenssi on maksettu yhdessä erässä. SaaS-palvelumalli 

(Software as a Service) vähentää toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottoon liittyviä 

kustannuksia, kun yrityksen ei tarvitse ylläpitää omaa palvelinta tai siihen liittyvää henkilöstöä. 

(Seethamraju 2014, 478) Pilvipohjaisen ERP-järjestelmän hyötynä pk-yritykselle on myös 

nopeampi käyttöönotto ja alhaisempi palvelun kokonaiskustannus sekä ennalta arvattavat IT-

kustannukset kuukausimaksujen muodossa. (Seethamraju 2014, 478)  

 

Pilvipohjaiset ERP-järjestelmät sopivatkin näistä syistä etenkin pk-yritysten käyttöön. 

Taulukossa 1 on esitetty etuja ja hyötyjä, joita pilvipalveluna hankittu ERP-järjestelmä tuo Pk-

yritykselle verrattuna paikalliselle palvelimelle asennettuun ERP-järjestelmään. (Elmonem et 

al. 2014, 5-6) 

 

Hybridi ERP-järjestelmä yhdistää paikalliselle palvelimelle asennetun sekä pilvipalveluna 

toimitettavan toiminnanohjausjärjestelmän hyviä puolia. Tässä mallissa yritys pitää oman 

paikallisen palvelimen, jossa toiminnanohjausjärjestelmää pyöritetään, mutta sen lisäksi joitain 

toiminnallisuuksia tai moduuleja käytetään pilvipalveluna ulkoiselta palveluntarjoajalta. Tämä 

toiminnanohjausympäristö tuo mukanaan järjestelmien välisen integraation haasteen ja usein 

hybridi ERP-järjestelmissä on mahdollisuus siirtää lopulta kaikki moduulit pilvipalvelimelle 

ulkoiselle palveluntarjoajalle. (Ruivo et al. 2015, 596)  
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Taulukko 1 Pilvipohjaisen ERP-järjestelmän edut pk-yritykselle (Elmonem et al. 2014, 5-6) 

Hyöty yritykselle Selite 

Matalat käyttöönotto 

kustannukset 

Yritys säästää rahaa, kun omaa paikallista palvelinta ei osteta, 

vaan maksetaan pääsystä pilvipalvelimelle. 

Matalat 

käyttökustannukset 

Pilvipalveluntarjoajat vastaavat palvelun ylläpitämisestä ja 

toiminnasta, jolloin yrityksen ei tarvitse huolehtia ja maksaa 

erikseen ylläpidosta. 

Nopea käyttöönotto Pilvipalveluiden tarjoajat tarjoavat valmiita ERP palveluja, joiden 

valinta ja käyttöönotto on nopeaa modulaarisuuden ansiosta. 

Skaalautuvuus Cloud ERP:tä on nopea kasvattaa yrityksen kasvavien tarpeiden 

ja työtekijöiden mukaan. 

Kehittyneiden 

teknologioiden käyttö 

Pilven välityksellä yritys pääsee käsiksi tietoteknisiin resursseihin 

ja teknologioihin, jotka eivät ole mahdollisia omalta paikalliselta 

palvelimelta. 

Järjestelmän palautus 

onnettomuuden jälkeen 

Yrityksen ei tarvitse huolehtia järjestelmän varmuuskopioinnista 

ja palauttamisesta onnettomuuden tapahtuessa.  

Järjestelmän 

käytettävyys  

Cloud ERP -järjestelmään voidaan ottaa yhteys mistä vain, millä 

päätelaitteella tahansa, jolloin ERP:tä vaativia tehtäviä voidaan 

suorittaa mistä vain. 

Kustannusten 

ennustettavuus 

Yritykset maksavat cloud ERP:stä vain siitä mitä he käyttävät. 

Kuukausimaksu kattaa kaikki ERP-järjestelmään liittyvät 

kustannukset, eikä pääomaa tarvitse sitouttaa palvelimiin ja 

ohjelmisto lisensseihin.  

Järjestelmän turvallisuus Pilvipalveluntarjoajat käyttävät palvelimillaan kehittyneitä 

salauksia ja he ovat vastuussa siitä, että yrityksen tietoihin ei 

pääse ulkopuoliset käsiksi.  

 

 

Hybridi ERP-järjestelmän käyttöönotto on Pk-yrityksessä mahdollista, kun yrityksellä on jo 

paikallinen palvelin, josta nykyistä toiminnanohjausjärjestelmää käytetään. Kun yrityksellä on 

jo oma palvelin, johon toiminnanohjausjärjestelmä asennetaan, voidaan palvelimen 

päivittämisen sijasta siirtää osa ERP:n moduuleista pilveen. 
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2.2 ERP-järjestelmän elinkaari 

 

Toiminnanohjausjärjestelmän hankinta on yritykselle investointi siinä missä muutkin yrityksen 

pitkäaikaiseen käyttöön tarkoitetut resurssit, kuten tuotantolaitteet tai toimitilat. Esteves ja 

Pastor (1999) esittävät toiminnanohjausjärjestelmän elinkaaren kuuden vaiheen 

tapahtumaketjuna, joka alkaa hankintapäätöksestä ja loppuu järjestelmästä luopumiseen. 

Kuvassa 3 on esitetty ERP-järjestelmän elinkaaren viitekehys, joka koostuu elinkaaren 

vaiheista sekä siihen liittyvistä ulottuvuuksista. Tässä viitekehyksessä ulottuvuudet ovat 

tekijöitä, jotka kulkevat ERP-järjestelmän elinkaaren ajan yrityksen mukana. Ulottuvuuksia 

ovat henkilöstön osaaminen ja sen kehittäminen, liiketoimintaprosessit, joita 

toiminnanohjausjärjestelmällä hallitaan, sekä ymmärrys käytettävän tuotteen ominaisuuksista 

ja kyvystä vastata yrityksen tarpeisiin. Kaikki edellä mainitut ulottuvuudet antavat 

muutosjohtamiseen tietoa, joiden pohjalta arvioida onko tarvetta tehdä muutoksia käytettävään 

toiminnanohjausjärjestelmään. (Esteves & Pastor 1999, 5-6) 

 

 

Kuva 3 ERP-järjestelmän elinkaaren viitekehys (Esteves & Pastor 1999, 3) 

 

Toiminnanohjausjärjestelmän elinkaari alkaa hankintapäätöksestä, jolloin yrityksen johto 

määrittää mitä hyötyä investoinnista on yrityksen toiminnalle sekä mitä tulevalta ERP-

järjestelmältä vaaditaan, jotta se vastaisi mahdollisimman hyvin yrityksen tarpeisiin ja tukisi 

yrityksen strategiaa. Hankintavaiheessa tehdään päätös järjestelmästä ja siihen liitettävistä 

toiminnallisuuksista sekä miten käyttöönotto toteutetaan. Usein yritykset toteuttavat ERP-

järjestelmän käyttöönoton ulkoisen konsultin kautta, joka tuo mukanaan tarvittavat tiedot ja 
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taidot järjestelmän käytön alussa sekä kouluttaa yrityksen henkilöstöä käyttämään järjestelmää. 

(Esteves & Pastor 1999, 4-5)  

 

Toiminnanohjausjärjestelmän käyttövaiheessa investointi maksaa itseään takaisin yrityksen 

käyttäessä järjestelmää, sekä samalla ERP:tä ylläpidetään ja arvioidaan uusien 

toiminnallisuuksien lisäämistä. Lopuksi elinkaaren päässä toiminnanohjausjärjestelmä 

poistetaan käytöstä uusien teknologioiden tai järjestelmän toiminnallisuuksien 

riittämättömyyden takia. Tämän jälkeen yrityksen johto tekee päätöksen ERP-järjestelmän 

korvaamisesta, joka vastaa paremmin yrityksen muuttuneisiin tarpeisiin. (Esteves & Pastor 

1999, 4-5) 

 

Estevesin ja Pastorin elinkaarimalli on luotu vastamaan perinteisen yrityksen omissa tiloissa 

sijaitsevalle paikalliselle palvelimelle asennettavaan toiminnanohjausjärjestelmän elinkaarta. 

Demi & Haddara (2018) mukaan Estevesin ja Pastorin esittämä toiminnanohjausjärjestelmän 

elinkaarimalli on sellaisenaan sovellettavissa pilvipalveluna toimitettaviin ERP-järjestelmiin. 

Heidän mukaansa elinkaarimallin vaiheiden pituudet eroavat pilvipalveluna ja paikalliselle 

palvelimelle hankittujen välillä. SaaS-palveluna toimitetun ERP-järjestelmän käyttöönotto- ja 

käytöstä poistamisvaihe on perinteiseen toimitustapaan verrattuna nopeampaa, kun samalla 

järjestelmän käyttöikä pitenee. (Demi & Haddara 2018, 594)  

 

2.3 ERP-järjestelmäprojektin ja valinnan riskit 

 

Haddaran (2014) mukaan toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottoprojektit on yrityksille 

haasteellista ja se sitoo suuren määrän yrityksen resursseja, sekä projektin yksi ensimmäisistä 

ja haastavimmista vaiheista on sopivan järjestelmän valinta. Aloini et al. (2012) mukaan 

toiminnanohjausjärjestelmän valintaprosessi on eniten viitattu kriittinen onnistumistekijä ERP 

kirjallisuudessa, sekä epäonnistunut ERP-paketin valinta on tärkein riskitekijä ERP-

käyttöönotoissa. Väärin valitulla ERP-paketilla on suuri vaikutus ERP-projektien budjetin ja 

aikataulun ylittymiseen, jotka osaltaan voivat johtaa projektin epäonnistumiseen (Aloini et al. 

2012, 195). 
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Taulukossa 2 on Aloini et al. (2012, 193) mukaan eniten ERP-kirjallisuudessa esiintyviä 

riskitekijöitä sekä heidän määrittelemä ilmaantuvuusaste riskitekijälle, joka ilmaisee 

esiintyvyyden määrää.  

 

Taulukko 2 Riskitekijöiden ilmaantuvuus ERP kirjallisuudessa (Aloini et al. 2012, 193) 

Riskitekijä Ilmaantuvuusaste 

Epäpätevä ERP:n valinta Korkea 

Heikko projektitiimin johto Keskitaso 

Matala ylemmän johdon osallistuminen Keskitaso 

Tehoton kommunikaatio  Keskitaso 

Vaimea käyttäjien osallistuminen Keskitaso 

Riittämätön koulutus ja ohjeistus Keskitaso 

Monimutkainen ohjelmisto ja moduulien suuri määrä Matala 

Riittämätön liiketoiminta prosessien uudelleen suunnittelu Keskitaso 

Riittämätön taloushallinta Matala 

Riittämätön muutosjohtaminen Keskitaso 

Vanhan järjestelmän riittämätön hallinta Matala 

IT-järjestelmien riittämätön vakaus ja tehokkuus Matala 

 

 

Ojala et al. (2006, 193) mukaan toiminnanohjausjärjestelmän valintavaiheeseen liittyy paljon 

strategisia riskejä etenkin Pk-yrityksissä, joissa ei usein ole laajaa tietoteknistä osaamista. He 

määrittävät ERP-järjestelmän valintavaiheen suurimmiksi riskeiksi: 

 Vääränlaisen järjestelmän ostaminen 

 Huonon projektijohtajan tai -tiimin valitseminen 

 Huonon sopimuksen tekeminen 

 Uuden järjestelmän heikko integraatio vanhoihin järjestelmiin  

 Liian jäykän järjestelmän valitseminen, joka ei sovi yrityksen nykyisiin tai tuleviin 

tarpeisiin 
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Ojala et al. (2006) tutkimus on toteutettu suomalaisilla Pk-yrityksillä. Eroten muista vastaavista 

tutkimuksista toimitusjohtajien rooli toiminnanohjausjärjestelmän valinta vaiheessa on 

huomattavasti suurempi, jolloin johdolta saadaan tukea projektiin. Ennen ERP-projektin 

aloittamista yrityksen tulisi vastata näihin peruskysymyksiin, jotta yritys voisi mahdollisimman 

hyvin välttää edellä mainittuja riskejä (Ojala et al. 2006, 183): 

 Miksi tarvitsemme uuden toiminnanohjausjärjestelmän? 

 Mitä haluamme sillä saavuttaa? 

 Miten nämä tavoitteet saavutetaan yrityksessä? 

 

Näiden kysymysten pohjalta yrityksen johdon on helppo lähteä suunnittelemaan uuden 

toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottoa. Kysymykset ohjaavat yrityksen päätöksentekoa 

siten, että projektin fokus pysyy tärkeissä asioissa ja yritykselle saadaan hankittua tarpeita 

vastaava ohjelmisto.  

 

2.4 Varastonhallintajärjestelmä 

 

Varastonhallintajärjestelmä (WMS) tuottaa informaatiota, jota tarvitaan varastossa olevien 

tuotteiden vastaanottamisen ja lähettämisen hallintaan. Varasto on solmukohta tuotteiden 

liikkumisen kannalta, jota muut liiketoiminnot, kuten myynti ja hankinta, ohjaavat. Tämän 

vuoksi WMS-järjestelmän on kyettävä sujuvasti kommunikoimaan yritysten muiden 

käyttämien järjestelmien kanssa. Kommunikoinnin takia, varastonhallintajärjestelmiä 

integroidaan osaksi toiminnanohjausjärjestelmää, jonka ansiosta yrityksen materiaalihallinta 

yksinkertaistuu. Varaston sisällä varastonhallintajärjestelmä mahdollistaa erilaisten 

automatisointijärjestelmien sekä keräilyä helpottavien järjestelmien, kuten ääni- tai 

valokeräilyn, käyttöönoton. Näiden mahdollisuuksien ansiosta varastossa pystytään välttämään 

turhaa työtä, kun varastonhallintajärjestelmä laskee optimaalisen pääoman ja henkilöstön 

käytön. (Faber et al. 2002, 384) 

 

Varastonhallinnan neljä päätoimintoa on esitetty kuvassa 4. Varastoon tulevat tuotteet otetaan 

vastaan, siirretään varastoon säilytystä varten, keräillään ja lopuksi lähetetään eteenpäin. 

Varastonhallinnan voi tästäkin vielä yksinkertaistaa: jos tuotetta ei heti tarvita, se varastoidaan 

ja silloin kun sitä tarvitaan, se kerätään varastosta. Käytännössä varastonhallinta ei ole 
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kuitenkaan näin yksinkertaista, vaan siihen liittyy myös aika-, laatu- ja kustannustekijöitä. 

Nopean toimitusajan vaatimus on esimerkiksi aikaan liittyvä tekijä, jolloin halutut tuotteet on 

kerättävä mahdollisimman nopeasti. Laatutekijöitä ovat esimerkiksi tuotteen käsittelyyn 

liittyvät vaatimukset, kuten säilytyslämpötila, jolloin eri tuotteita on käsiteltävä eri tavoin. 

Kustannustekijänä on varaston koko ja siihen sitoutunut pääoma. Mitä enemmän varastossa on 

tavaraa, sitä enemmän siihen on sitoutunut pääomaa, joka vaikuttaa esimerkiksi 

korkokustannuksiin. (Hompel & Schmidt 2007, 4) 

 

 

Varastonhallintajärjestelmää hankittaessa on vaikeampi saada yrityksen johto vakuuttuneeksi 

sen tarpeesta yrityksessä, kuin itse WMS-järjestelmän valinta (Richards 2018, 236). 

Varastonhallintajärjestelmät eroavat toisistaan toiminnallisuuksien määrässä. Erityyppiset 

järjestelmät pystyvät vastaamaan varastohallinnan eri osa-alueisiin eri laajuudella. Faber et al. 

(2002, 385) jakaa varastonhallintajärjestelmät kolmeen eri tyyppiin, joista yritys voi valita 

sopivan oman varaston tarpeidensa mukaan:  

1. Tavallinen varastonhallintajärjestelmä, mikä mahdollistaa varastossa olevien 

tuotteiden määrän ja sijainnin seurannan. Tuotteet voidaan tunnistaa skannaus 

järjestelmän avulla, joka määrittää tuotteelle sijainnin ja tämän avulla optimoi 

varastoinnin ja keräilyn. Varastonhallintaan käytettävät tiedot ovat yksinkertaisia ja 

keskittyvät tuotteiden läpivientiin. 

 

2. Kehittynyt varastonhallintajärjestelmä lisää tavallisen varastonhallintajärjestelmän 

päälle lisää toiminnallisuuksia. Kehittynyt WMS-järjestelmä pystyy suunnittelemaan 

resurssien käyttöä ja toimintoja synkronoidakseen varastossa tapahtuvan 

Kuva 4 Varastonhallinnan päätoiminnot (Mangan et al. 2012, 213) 
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tavaraliikenteen. WMS-järjestelmä keskittyy läpiviennin, varaston ja kapasiteetin 

analysoimiseen.  

 

3. Kompleksi varastonhallintajärjestelmä mahdollistaa varaston tai varastoiden 

optimoinnin. Kompleksin WMS-järjestelmän avulla tavaroista tiedetään mistä se on 

tulossa, minne se on menossa ja miksi se on menossa. Varaston optimointiin käytetään 

erilaisia monimutkaisia varastointi-, täydennys- ja keräilystrategioita. Kompleksi 

WMS-järjestelmä myös mahdollistaa automatisointijärjestelmien käytön varastossa ja 

yhdessä suunnitelmien ja simulaatioiden avulla varaston toiminta voidaan optimoida 

kokonaisuudessaan.   

 

Koska varastoon liittyy useita erilaisia kustannuksia, varastonhallinnassa on usein tavoitteena 

kustannusten vähentäminen. Varastoon on aina sitoutunut yrityksen käyttöpääomaa ja se tuo 

aina mukanaan kustannuksia. Jos tämä pääoma on vierasta, se tuo mukanaan 

korkokustannuksia. Jos puolestaan varastoon on sitoutunut yrityksen omaa pääomaa, kyseessä 

on vaihtoehtoiskustannus, jolloin yrityksen pääoma voisi olla sijoitettuna johonkin muuhun, 

joka tuottaisi enemmän. Varaston tehokkuutta voidaan mitata varaston kiertonopeudella, joka 

kuvaa kuinka monta kertaa varasto kiertää ajanjakson aikana. (Mangan et al. 2012, 190-191) 

 

𝑉𝑎𝑟𝑎𝑠𝑡𝑜𝑛 𝑘𝑖𝑒𝑟𝑡𝑜𝑛𝑜𝑝𝑒𝑢𝑠 =
𝑉𝑎𝑟𝑎𝑠𝑡𝑜𝑛 ℎ𝑎𝑛𝑘𝑖𝑛𝑡𝑎ℎ𝑖𝑛𝑡𝑎

𝑉𝑎𝑟𝑎𝑠𝑡𝑜𝑛 𝑘𝑒𝑠𝑖𝑘𝑖𝑚ää𝑟ä𝑖𝑛𝑒𝑛 𝑎𝑟𝑣𝑜
 

 

Kiertonopeus saadaan laskemalla varastoitavien tuotteiden hankintahinta varaston 

keskimääräisellä arvolla. Mitä suurempi varaston kiertonopeus on, sitä tehokkaammin varasto 

toimii ja sitä vähemmän se sitoo käyttöpääomaa (Mangan et al. 2012, 190-191). Edellä 

mainittuja varaston taloudellisia mittareita seuraamalla, voidaan seurata varaston toiminnan 

tehokkuutta. Varastonhallintajärjestelmän avulla voidaan tehostaa varaston toimintaa kaikissa 

neljässä varaston päätoiminnossa.   
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3 CASE STERIPOLAR OY 

 

Steripolar Oy on suomalainen sairaalatarvikkeita maahantuova pk-yritys. Yritys on perustettu 

vuonna 1985 ja konsernin liikevaihto oli 23,5 miljoonaa euroa vuonna 2019. Steripolarin 

palveluksessa työskentelee Suomessa noin 60 henkilöä myynnin, markkinoinnin, 

asiakaspalvelun, logistiikan ja hallinnon parissa, sekä Ruotsissa vajaa 10 henkilö myynnin 

parissa. Steripolarilla ei ole omaa tuotantoa, vaan yritys toimii sairaalatarvikkeiden 

maahantuojana ja tukkuliikkeenä. Myytävät tuotteet valmistetaan ympäri maailmaa ja 

toimitetaan Espoon varastolle, josta ne lähetetään eteenpäin asiakkaille. Steripolar etsii 

jatkuvasti uusia tuotteita valikoimiinsa, jotka edistävät potilaiden parantumista ja 

potilasturvallisuutta. (Steripolar Oy 2021) 

 

Tästä eteenpäin esitetyt tiedot Steripolarista, heidän nykyisestä 

toiminnanohjausjärjestelmästänsä ja uuden järjestelmän vaatimuksista on saatu 

teemahaastattelusta, jonka teemat on esitetty liitteessä 1. Steripolarin tuotevalikoimaan kuuluu 

laajasti erilaisia sairaalassa ja terveydenhuollossa käytettäviä tuotteita. Tuoteryhmiä ovat 

esimerkiksi trakeostomia, kirurgia, gynekologia, ympäristö- ja henkilöhygienia sekä 

haavanhoito. Myytävistä tuotteista 14 prosenttia tuo 80 prosenttia yrityksen 

kokonaismyynnistä. Steripolarin valikoimassa on 11000 nimikettä, joista 2500 on aktiivisesti 

myynnissä. Viimeisimpiä tuotevalikoimaan lisättyjä tuotteita ovat esimerkiksi COVID-19- ja 

vasta-ainetestit sekä plastiikkakirurgian tuotteita, kuten rintaimplantteja. Asiakkaita Suomessa 

ovat yliopistolliset keskussairaalat, kunnalliset terveyskeskukset sekä yksityiset lääkäriasemat. 

Selkeästi suurin asiakas on Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS), koska sen 

erityisvastuualueella asuu 2,2 miljoonaa ihmistä. Steripolarilla on myös kuluttajille suunnattu 

verkkokauppa sekä pienemmille eläinlääkäriasemille Steripolar Vet -verkkokauppa.  

 

3.1 Haasteet nykyisen ERP-järjestelmän kanssa 

 

Tällä hetkellä Steripolarilla on käytössä vanha versio iScala ERP-järjestelmästä, jota ei enää 

tueta. Tämä toiminnanohjausjärjestelmä on otettu käyttöön 2000-luvun alussa ja käyttäjien 

mielestä järjestelmän ikä tuo haasteita päivittäisessä käytössä. Tämän rinnalle on luotu omia 

Microsoft Access -ohjelmalla tehtyjä analyysityökaluja, joiden käyttö ei ole työntekijän 
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kannalta tehokasta, mutta tällä tavoin saatu data on arvokasta varaston sekä taloushallinnon 

toiminnalle. Järjestelmän toiminta on monelta osin käyttäjien mielestä jäykkää ja ohjelma ei 

kykene tuottamaan yrityksen tarvitsemia raportteja. Nykyisessä toiminnanohjausjärjestelmässä 

on myös useita vanhentuneita ja myynnistä poistuneita tuotenimikkeitä. Nykyisen 

toiminnanohjausjärjestelmän rinnalla ei ole varastonhallintajärjestelmää, joka mahdollistaisi 

varaston toiminnan optimoimisen. Vanha ERP toimii paikalliselta palvelimelta yrityksen 

tiloista ja etäyhteydet suoritetaan ottamalla ensin etätyöpöytäyhteys palvelimeen ja sitä kautta 

saadaan pääsy toiminnanohjausjärjestelmään.  

 

3.2 Järjestelmän valintaan vaikuttavat tekijät 

 

Uuteen toiminnanohjausjärjestelmään kohdistuu aina suuria odotuksia siitä, miten se parantaa 

yrityksen päivittäisten liiketoimintaprosessien toteutumista. Steripolarin työntekijöillä ja 

johdolla on vahva kokemus nykyisen ERP-järjestelmän käytöstä ja sen vuoksi heidän 

mielipiteitänsä järjestelmän valinnassa on otettu huomioon. Yrityksen työntekijöiden yleinen 

näkemys nykyisestä ohjelmasta on, että se on vanhanaikainen ja jäänyt jälkeen uusien 

ohjelmien kehityskulusta.  

 

Tärkeimpänä asiana uuden ERP-järjestelmän valinnassa haastattelun aikana tuli esiin uuden 

järjestelmän nykyaikaisuus. Toiminnanohjausjärjestelmän tulisi olla ulkoasultaan ja 

ominaisuuksiltaan selkeä ja helposti käytettävä. Uudet toiminnanohjausjärjestelmät 

mahdollistavat reaaliaikaisen varastosaldotiedon kolmansille osapuolille. Asiakkaat ovat 

pyytäneet saada Steripolarin varastosaldotietoja omaan tilausjärjestelmään liitettäviksi, mutta 

nykyisellä järjestelmällä se ei ole mahdollista. Taulukkoon 3 on kerätty Steripolarin 

logistiikkapäällikön kanssa tehdyssä teemahaastattelussa esille tulleet asiat, joita uudelta 

toiminnanohjausjärjestelmältä vaaditaan.  
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Taulukko 3 Steripolarin vaatimukset uudelle toiminnanohjausjärjestelmälle (Teemahaastattelu) 

Vaatimus Selite 

Nykyaikainen ohjelmisto Ulkoasultaan ja käyttöliittymältään selkeä sekä helposti 

navigoitava. Ominaisuuksiltaan laaja ja sekä mahdollisuus 

tiedon jakamiseen kolmansille osapuolille.   

Laajat raportointi mahdollisuudet Taloudelliset raportoinnit, jakso- ja kausiraporttien 

tekeminen suoraan ERP-järjestelmästä. 

Toimii myös Suomen ulkopuolella Ruotsin tytäryhtiön tarpeisiin myös sopiva 

toiminnanohjausjärjestelmä. Steripolarilla on myös useita 

ulkomaalaisia asiakkaita, joita yritys palvelee ERP-

järjestelmän avulla.  

Yhteisvarasto mahdollisuus Suomen ja Ruotsin yhtiöiden yhteinen looginen varasto, 

joka on fyysisesti Suomessa, mutta Ruotsin osasto myy ja 

kuluttaa tuotteita sieltä. 

Toimitus pilvipalveluna Toiminnanohjausjärjestelmän tulee toimia ulkoiselta 

pilvipalvelimelta ja yhteyden muodostaminen palvelimelle 

tulee olla helppoa.  

Verkkokaupan tilaushallinta Steripolarin asiakaspalvelu halusi selkeämpää 

tilaustenhallintaa, etenkin verkkokaupan tilauksille. 

Esimerkiksi ulkoisella moduulilla toteutettuna, joka tekee 

tilaustenkäsittelystä yksinkertaisempaa. 

Varastosaldojen välittäminen 

asiakkaille 

Asiakkaat ovat jo pitkään halunneet nähdä reaaliaikaiset 

varastosaldot Steripolarin varastosta. Tämän tulisi siis olla 

mahdollista uudella ERP-järjestelmällä. 

Mahdollisuus sähköiseen keräilyyn Jos toiminnanohjausjärjestelmän rinnalle otetaan 

varastonhallintajärjestelmä, tämän tulisi mahdollistaa 

sähköisen keräilyjärjestelmän käyttöön ottaminen 

tulevaisuudessa.  
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4 ERP-JÄRJESTELMIEN ESITTELY 

 

Steripolar on uuden toiminnanohjausjärjestelmän valinnassaan päätynyt kolmeen mahdolliseen 

vaihtoehtoon: 

 Oracle NetSuite 

 Odoo  

 Efecte ERP 

 

Kaikki kolme yllä mainitut toiminnanohjausjärjestelmää ovat laajasti käytettyjä ja tunnettuja 

sekä niistä on näyttöä vastaavanlaisista yrityksistä Suomessa. Toiminnanohjausjärjestelmän 

käyttöönotossa Steripolar käyttää apunaan ulkoista konsulttia, joten tässä työssä keskitytään 

vain toiminnanohjausjärjestelmän ominaisuuksiin ja kustannuksiin. Samalla käydään myös läpi 

eri toiminnanohjausjärjestelmien varastonhallintajärjestelmä mahdollisuudet.  

 

4.1 Oracle NetSuite 

 

Oraclen NetSuite on yksi maailman suosituimmista toiminnanohjausjärjestelmistä. 

Ohjelmiston ensimmäinen versio on julkaistu vuonna 1998, jolloin NetSuite oli 

pilvipalveluiden edelläkävijä yrityksille suunnatuissa IT-palveluissa. Tällä hetkellä NetSuitella 

on yli 24000 asiakasyritystä yli 200 maassa ja se on maailman johtava pilvipohjaisten ERP-

järjestelmien tarjoaja. NetSuite koostuu neljästä päämoduulista, joita ovat ERP, CRM, 

Accounting sekä Professional Services Automation, joka sisältää projektin johtamiseen liittyviä 

osia. (NetSuite 2021a) NetSuite toiminnanohjausjärjestelmään sisältyy myös kehittynyt 

varastonhallintajärjestelmä, joka mahdollistaa viivakoodikeräilyn ja muiden varaston 

prosessien optimoinnin (NetSuite 2021b).  

 

Yritys voi valita mitä moduuleja se tarvitsee omaan toiminnanohjausjärjestelmäänsä ja näin 

rakentaa omia tarpeita vastaavan NetSuiten. NetSuite sopii laajasti eri aloilla toimiville kaiken 

kokoisille yrityksille ja ohjelmiston kotisivuilla on esitetty useita asiakaskokemuksia. Tämä 

toiminnanohjausjärjestelmä on kokonaan selainpohjainen, joten sitä voidaan käyttää millä 

tahansa päätelaitteella.  NetSuite on roolipohjainen järjestelmä, jolloin yksi käyttäjä näkee vain 
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oman roolinsa kannalta olennaiset asiat. NetSuite on myös sopiva kansainvälisille konserneille, 

koska sen ympäristö on monikielinen ja monivaluuttainen. (NetSuite 2021a) 

 

4.2 Odoo 

 

Odoo eroaa muista toiminnanohjausjärjestelmistä sen avoimen lähdekoodin takia, joka 

tarkoittaa sitä, että kuka tahansa voi luoda Odoo-ympäristössä toimivan integroidun moduulin. 

Tällä hetkellä näitä yhteisön luomia moduuleja on yli 16000 ja Odoon omia sertifioituja 

moduuleja on yli 30, joilla hoidetaan ERP-järjestelmän perusominaisuudet. Odoolla on 

kokonaan pilvipohjainen järjestelmä sekä paikalliselle palvelimelle asennettava versio, ja näillä 

versioilla on yhteensä yli viisi miljoonaa käyttäjää. Odoon kehityksessä on keskitytty 

käyttäjäystävällisyyteen sekä sovellusten ulkoasuun. Odoon kerrotaan olevan muita 

toiminnanohjausjärjestelmiä käyttäjäystävällisempi ja ollen samalla muita järjestelmiä parempi 

vastaamaan yrityksen liiketoiminnallisiin tarpeisiin. (Odoo 2021a)  

 

Odoon itse ylläpitämiin päämoduuleihin kuuluu muun muassa Finance, Sales, HR ja Inventory. 

Asiakas voi itse valita haluamistaan moduuleista omalle yritykselleen sopivimmat, jolloin 

yritys maksaa vain niistä ominaisuuksista mitä se todella tarvitsee. Päämoduulien kuukausi 

hinnat vaihtelevat 8-64 euron välillä, kun taas yhteisön tekemistä moduuleista voi joutua 

maksamaan useita satoja euroja. Uuden ominaisuuden käyttöönottaminen on Odoossa nopeaa, 

koska kaikki moduulit ovat tehty saman avoimenlähdekoodin pohjalta. (Odoo 2021a) 

 

Odoon Inventory varastonhallintajärjestelmä on erittäin kehittynyt ja täysin integroitu moduuli. 

Tämä Odoon itse ylläpitämä sovellus voidaan luokitella kehittyneeksi 

varastonhallintajärjestelmäksi (Odoo 2021b). Kolmansien osapuolien kautta Odoon ERP-

järjestelmään voidaan integroida laajempia komplekseja WMS-järjestelmiä (SprintIt 2021).  

  

4.3 Efecte ERP 

 

Efecte on suomalainen IT-yritys, joka tuottaa asiakkailleen pilvipohjaisia SaaS-ohjelmistoja, 

joiden tavoitteena on tehostaa asiakkaan liiketoimintaa. Efecte on perustettu 1998 ja tällä 
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hetkellä se työllistää noin 100 henkilöä. Yrityksellä on noin 300 asiakasta Pohjoismaissa ja 

Saksassa. (Efecte 2021a)  

 

Efecten ohjelmat toimivat Efecten omalta alustalta, joka voidaan toimittaa asiakkaalle Efecten 

omilla eri pilvipalvelumalleilla. Tämän alustan päälle on lisättävissä moduuleja, joita on 

esimerkiksi IT-palveluiden ja -laitteiden hallintaan, henkilöstöhallintoon, projektin johtamiseen 

ja taloushallintoon. Nämä moduulit kommunikoivat keskenään luoden mutkattoman 

tiedonkulun yrityksen sisällä. Efecten ohjelmistolla voidaan ratkaista yrityksen tiedonkulun 

ongelmia yhdistämällä aikaisemmin käytetyt sovellukset yhdeksi ratkaisuksi. Yrityksen 

sisäisten ongelmien, kuten huoltojen ja vikatilanteiden, välittäminen oikeille henkilöille ja 

tilanteen seuranta onnistuu tällä ohjelmistolla hyvin. Samoin myös projektien johtaminen 

ohjelmiston Kanban-taululla ja muilla Agile kehitysmallin toiminnoilla. (Efecte 2021b) 

 

Efecten ohjelmisto on tarkoitettu enemmän palvelualan yrityksille, kuin valmistaville 

yrityksille. Ohjelmistoon ei kuuluu varastonhallintaan ja toimitusketjuun liittyviä moduuleja, 

joten tähän toiminnanohjausjärjestelmään ei ole mahdollista integroida 

varastonhallintajärjestelmää. Efecten (2021b) verkkosivuilla on yhdeksi mahdollisuudeksi 

nimetty kustomoitu ohjelmisto, mutta sivulta ei löydy viitteitä ohjelmiston sopivuudesta 

valmistavalle tai tukkukauppaa harjoittavalle yritykselle.    



22 

 

   

 

5 OHJELMIEN VERTAILU 

 

Tässä kappaleessa vertaillaan aikaisemmin esitettyjä toiminnanohjausjärjestelmiä. Vertailu 

tapahtuu Steripolarin esittämien vaatimusten pohjalta perustuen järjestelmien verkkosivuilta 

löytyvään tietoon kyseisistä toiminnanohjausjärjestelmistä (Odoo 2021a; NetSuite 2021a; 

Efecte 2021a). Taulukossa 4 on Steripolarin vaatimusten mukaisesti vertailtu kolmea 

aikaisemmin esiteltyä toiminnanohjausjärjestelmää.  

 

Taulukko 4 ERP-järjestelmien vertailu 

Vaatimus NetSuite Odoo Efecte 

Nykyaikainen ohjelmisto X X X 

Laajat raportointi mahdollisuudet X X X 

Toimii myös Suomen ulkopuolella X X X 

Yhteisvarasto mahdollisuus X X  

Toimitus pilvipalveluna X X X 

Verkkokaupan tilaushallinta X X  

Varastosaldojen välittäminen 

asiakkaille 
X X  

Mahdollisuus sähköiseen keräilyyn X X  

 

Yllä olevasta taulukosta voimme nähdä suoraan, että Efecten järjestelmä ei ole sopiva 

Steripolarille eikä vastaa heidän tarpeisiinsa. Efecten järjestelmä ei sovellu tukkukaupan 

tarpeisiin, koska siinä ei ole tilaus ja toimitusketjun kannalta tärkeitä osia. Steripolarilla ei ole 

palveluliiketoimintaa niin suuressa määrin, että Efecten ohjelmistot toisivat hyötyä tälle osa-

alueelle. Näillä perusteilla Efecten ERP-järjestelmä voidaan karsia pois tulevista vertailuista.  

 

5.1 NetSuite vs. Odoo 

 

Lopullinen toiminnanohjausjärjestelmän valinta tehdään NetSuiten ja Odoon välillä. 

Molemmat järjestelmät vastaavat Taulukon 4 mukaisiin Steripolarin vaatimuksiin ja samalla 

ovat moderneja toiminnanohjausjärjestelmiä, joiden toimitus on mahdollista toteuttaa 

pilvipalvelun kautta. Odoosta ja NetSuitesta löytyy asiakaskokemuksia suomalaisista 
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tukkuliiketoimintaa harjoittavista pk-yrityksistä, joko suoraan ERP-järjestelmän toimittajan 

omilta sivuilta tai suomalaisen kumppanin verkkosivuilta.  

 

Steripolar haluaa seuraavaksi toiminnanohjausjärjestelmäkseen mahdollisimman 

käyttäjäystävällisen järjestelmän, joka samalla on toiminnallisuuksiltaan kattava. NetSuite ja 

Odoo on molemmat arvoteltu todella helposti käytettäviksi ja selkeiksi järjestelmistä. 

Verkkolähteiden mukaan Odoo on kuitenkin hieman NetSuitea parempi tältä osin (Capterra 

2021; G2 2021). Odoo on saanut myös paremmat arvostelut järjestelmä teknisestä tuesta sekä 

käyttöönoton otosta. Toiminnanohjausjärjestelmät ovat toiminnallisuuksiltaan lähes identtiset, 

jolloin Odoon etuna vertailussa on järjestelmän käyttöjäystävällisyys. 

 

NetSuite on näistä kahdesta vaihtoehdosta huomattavasti tunnetumpi kuin Odoo. Oracle 

yrityksenä on myös monille yrityksille paljon tutumpi muiden ohjelmistojen kautta. NetSuitella 

on yli 24 000 asiakasyritystä, kun taas Odoo ilmoittaa asiakkaidensa määräksi viisi miljoonaa 

yksittäistä käyttäjää. Molemmat toiminnanohjausjärjestelmät sopivat niin pienille kuin suurille 

yrityksille toimialasta riippumatta, mutta Odoon etuna on sen laajempi modulaarisuus sekä 

valittujen moduulien mukaan menevä hinnoittelu. NetSuite ei ole kovin avoin omasta 

hinnoittelustaan ja siitä on vaikea saada tietoa ilman tarjouspyynnön jättämistä. NetSuite 

räätälöi toiminnanohjausjärjestelmän hinnoittelun aina asiakaskohtaisesti heidän tarpeidensa 

mukaan. Taulukkoon 5 on koottu eri verkkolähteistä suuntaa antavat hinnat vertailtaville ERP-

järjestelmille. 

 

Taulukko 5 NetSuiten ja Odoon hintavertailu (Odoo 2021c; Cumula 2021; BetterBuys 2021) 

Kustannus  NetSuite Odoo 

Kuukausimaksu 500-1000€ 150-300€ 

Käyttäjälisenssin 

kuukausimaksu 

75-125€ 22€ 

Käyttäjälisenssit 60 

käyttäjälle kuukaudessa 

4500-7500€ 1320€ 

Yhteensä kuukaudessa 6500-8500€ 1470-1620€ 
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Yllä olevan taulukon luvuissa on epätarkkuutta, mutta tämän taulukon tarkoituksena on olla 

suuntaa antava ja apuna yrityksen päätöksen teossa. NetSuiten hinta määräytyy aina 

asiakaskohtaisesti, kun taas Odoon kotisivuilla hinnat kerrotaan todella selkeästi (Odoo 2021c). 

Odoon kuukausimaksu määräytyy valittujen moduulien mukaan sekä käyttäjien määrän 

mukaan. Alle 300 euron kuukausimaksulla saataisiin kaikki Steripolarin tarpeet tyydyttävät 

moduulit käyttöön, jolloin järjestelmä vastaisi laajuudeltaan NetSuitea. 

 

Käyttöönottokustannuksia on vaikea arvioida vertailtaville järjestelmille, koska Steripolar 

käyttää ulkopuolista konsulttia järjestelmän käyttöönoton tukena. NetSuiten 

käyttöönottokustannukset ovat myös asiakaskohtaisia, joten siihen ei löydy tarkkoja lukuja 

järjestelmän verkkosivuilta, mutta verkosta löytyvien muiden lähteiden mukaan se olisi noin 

20000-60000 euroa (Cumula 2021; BetterBuys 2021). Odoo sen sijaan ilmoittaa omilla 

sivuillaan käyttöönottokustannukset (Odoo 2021c). Asiakas voi valita neljästä eri vaihtoehdosta 

kuinka laajan käyttöönoton ja tuen he haluavat. Näiden pakettien hinnat vaihtelevat 5000 ja 

25000 euron välillä riippuen siitä kuinka suuren järjestelmän käyttöönotto on kyseessä. Odoon 

kustannukset ovat tältä osin myös huomattavasti NetSuiten käyttöönottokustannuksia 

pienemmät.  

 

Tämän kappaleen vertailun perusteella Steripolarin seuraavaksi toiminnanohjausjärjestelmäksi 

ehdottaisin Odoon ERP-järjestelmää. Odoon ja NetSuiten toiminnallisuudet vastaavat toisiaan, 

mutta Odoon käyttäjäystävällisempi käyttöliittymä, modulaarisempi rakenne sekä 

huomattavasti alemmat käyttö- ja käyttöönottokustannukset tekevät järjestelmästä NetSuitea 

paremman valinnan Steripolarin käyttöön. Järjestelmän pitkän käyttöiän myötä Odoo tuo 

Steripolarille parempaa vastinetta järjestelmään investoitua pääomaa vastaan.  

 

5.2 Järjestelmän implementointi 

 

Molempien toiminnanohjausjärjestelmien toimitus onnistuu sekä pilvipalvelimelta että 

paikalliselta palvelimelta. Järjestelmän toimittaminen asiakkaalle pilvipalvelun vähentää 

käyttöönottoon tarvittavaan aikaa, jolloin projekti saadaan toteutettua nopeammin kuin 

paikalliselle palvelimelle asentaessa. Steripolarin tapauksessa kustannussäätöjä saadaan myös 
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siitä, kun toiminnanohjausjärjestelmälle ei tarvita enää omaa paikallista palvelinta ja sitä ei 

tarvitse ylläpitää ja päivittää. Pilvipalveluna toimitettuja ERP-järjestelmiä on myös helppo 

skaalata yrityksen toiminnan kasvaessa. Uusille työntekijöille voidaan ostaa lisenssit ohjelman 

käyttöä varten ja yrityksen toiminnan laajentuessa uusia moduuleja on helppo lisätä 

toiminnanohjausjärjestelmään toimintaa keskeyttämättä.  

 

Uusien toiminnanohjausjärjestelmien elinkaarimalli ei ihan noudata perinteistä elinkaarta. 

Steripolar etsii käyttöönsä järjestelmää, jonka käyttöikä olisi toistakymmentä vuotta. 

Molemmat vertailtavat järjestelmät erittäin suosittuja ja sen vuoksi saavat vähintään vuosittaisia 

päivityksiä, joten on odotettavissa, että järjestelmien elinkaari tulee olemaan pitkä. 

Modulaarisuuden ansiosta ohjelmiin, etenkin Odooseen, on helppo lisätä toiminnallisuuksia 

tarvittaessa. Steripolarin ei tarvitse ostaa ja rinnakkaiskäyttää erillistä sovellusta 

toiminnanohjausjärjestelmän lisäksi, kun sovelluksen saa suoraan liitettyä osaksi Odoota.  

 

Toiminnanohjausjärjestelmänprojektissa kriittisin vaihe on yritykselle sopivan ohjelmiston 

valinta. Tämä on monissa projekteissa se, mikä lopulta määrää kuinka onnistuneesti projekti 

saadaan toteutettua. Väärin valittu järjestelmä voi johtaa suuriin kustannuksiin ja yritys voi 

tämän takia joutua taloudellisiin ongelmiin. Tärkeää toiminnanohjausjärjestelmän 

käyttöönotossa on myös yrityksen ylimmän johdon ja hallituksen tuki kyseiselle projektille. 

Toimitusjohtaja ja muu ylin johto on usein mukana projektin suunnittelussa ja toteutuksessa, 

etenkin pk-yrityksissä. Osaava ja hyvin johdettu projektitiimi on myös omalta osin vaikuttaa 

projektin läpiviennin onnistumiseen. 

 

Steripolarin tapauksessa uuden toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto on lähtenyt todella 

hyvin käyntiin. Yrityksen suhteellisen pieni koko sekä hyvä organisaatio rakenne antaa 

mahdollisuuden koko yrityksen työntekijöille antaa oman mielipiteensä 

toiminnanohjausjärjestelmän ominaisuuksiin liittyen. Ulkopuolinen konsultti yhdessä 

Steripolarin IT-osaston kanssa toteuttaa lopullisen järjestelmän käyttöönoton ja tiedon siirron 

vanhasta järjestelmästä uuteen. Toiminnanohjausjärjestelmän vaihtoprojekti on tältä osin 

todella hyvin valmisteltu ja suunniteltu.  
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5.3 Varastonhallintajärjestelmän tuomat hyödyt 

 

Steripolarin varasto sitoo suuren määrän yrityksen varoja. Tällä hetkellä Steripolarin 

järjestelmässä on noin 11000 erillistä nimikettä, joista 2500 on aktiivisesti myynnissä. 

Yrityksen tekemän ABC-analyysin perusteella noin 14 % myytävistä tuotteista tuo 80 % 

kokonaismyynnistä. Myytävät tuotteet eroavat toisistaan paljon menekin ja fyysisen koon 

puolesta ja 3000 neliömetrin varastossa joitakin tuotteita voi olla jopa hankala löytää. Samalla 

myös yksittäisen tuoteryhmän sisäiset tuotevariantit tuovat haasteita keräilyyn, kun samaa 

tuotetta voidaan myydä samanlaisissa pakkauksissa mutta eri kokoisina, tuotenumeron 

muuttuessa vain yhdellä merkillä. Sairaalatarvikkeissa on todella tärkeää eränumeron seuranta 

laadun varmistamiseksi, sillä tuotteiden mahdollista takaisinvetoa varten on tarkasti tiedettävä 

minkä erän tuotteita on kenellekin asiakkaalle lähetetty.  

 

Varastonhallintajärjestelmän avulla Steripolarin varastoon voitaisiin käyttöönottaa 

viivakoodeihin perustuva keräilyjärjestelmän. Tämä mahdollistaisi monelta osin tuotteiden 

keräilyprosessin tehostamisen verrattuna nykyiseen paperiin ja tulostimeen pohjautuvaan 

keräilytapaan. Sähköinen keräilyjärjestelmä vähentäisi varastotyöntekijöiden päivittäistä 

kävelymatkaa varastossa optimoimalla kuljettavat reitit ja suunnittelemalla varastossa olevien 

tuotteiden sijoittelun siten, että eniten myyvät tuotteet ovat helposti saatavilla. Samalla 

varastoitavien vanhenemisen vuoksi epäkurantiksi meneviä tuotteita tulee vähemmän, kun 

WMS-järjestelmä varmistaa aina vanhimman tuotteen keräilyn. Sähköiseen varastokeräilyyn 

siirtymiseen siirtyminen vaatisi WMS-järjestelmän hankkimisen lisäksi muun muassa 

varastontyöntekijöille päätelaitteet, joilla keräiltävien tuotteiden viivakoodit luetaan, sekä koko 

varaston kattavan langattoman verkkoyhteyden, joka mahdollistaa päätelaitteiden 

reaaliaikaisen käytön.  

 

Varastonhallintajärjestelmällä saadaan optimoitua varaston toimintaa myös muidenkin kuin 

keräilyn osalta. Tavaran vastaanotto ja hyllytys olisi tehokkaampaa, kun päätelaitteen avulla 

nähdään hyllytettävien tuotteiden paikat sekä onko tuotetta mahdollisesti jälkitoimituksessa. 

Tuotteiden varastosaldojen tarkastaminen yksittäisissä tapauksissa tai osana inventaariota 

voitaisiin toteuttaa suoraan päätelaitteelta ilman ylimääräisten papereiden tulostamista. 

Tilausten lähettäminen tehostuu, kun ERP- ja WMS-järjestelmät välittävät asiakkaan 
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toimitustiedot suoraan varaston käyttöön ja erillistä toimitusjärjestelmää ei enää tarvittaisiin, 

johon on aikaisemmin pitänyt manuaalisesti syöttää vastaanottajan tiedot. Kokonaisuudessa 

varastonhallintajärjestelmän avulla Steripolar pystyy poistamaan sekaannukset varaston 

toiminnasta ja optimoimaan varaston toimintaa niin ajallisesti kuin rahallisesti. Esimerkiksi 

varastonkiertonopeuden kasvaessa varastoon sitoutunut pääoma vähenee, joka puolestaan 

vähentää kustannuksia ja parantaa yrityksen tulosta.  

 

Haasteena varastonhallintajärjestelmään ja tuotteiden viivakoodeihin perustuvassa 

keräilyprosessissa on, että sairaalatarvikealalla ei ole standardia viivakoodeihin. Joistakin 

tuotteista voi viivakoodin kautta lukea kaiken tarvitun tiedon, mutta toisissa tuotteissa ei ole 

ollenkaan viivakoodeja. Tuotepakkauksien viivakoodien tulisi sisältää tiedot tuotenumerosta, 

valmistuserästä sekä valmistus- ja vanhenemispäivästä. Sekä hygienia että turvallisuus syistä 

yksittäisiin tuotepakkauksiin ei joissain tapauksissa ole mahdollista liimata erillistä 

viivakoodia, eikä tämä myöskään olisi tehokasta varaston näkökulmasta. Vähittäiskauppaan 

verrattuna sairaalatarvikealan yrityksillä ei ole vastaavaa neuvotteluvoimaa tuotteiden 

valmistajia kohtaan. Tämä takia tuotteiden valmistaja ovat päätösvaltaisia siitä, mitä tietoja 

heidän tuotteidensa viivakoodeista löytyy. Usein viivakodissa olevat tiedot palvelevat vain 

valmistajan tarpeita, eikä jälleenmyyjän tai asiakkaan.  
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Työn tarkoituksena oli luoda Steripolar Oy:lle ehdotus siitä mikä, toiminnanohjausjärjestelmän 

heidän tulisi valita uudeksi järjestelmäkseen ja mitä lisähyötyä varastonhallintajärjestelmällä 

saataisiin heidän logistiikkansa prosesseihin. Lopulliset päätökset uusien järjestelmien 

valinnasta jäävät yrityksen tehtäväksi, mutta tässä työssä on perehdytty mahdollisiin järjestelmä 

kandidaatteihin ja niiden ominaisuuksiin sekä mitä potentiaalista hyötyä niistä olisi 

Steripolarille. Työn tutkimuskysymykset ovat: 

 

Mitä asioita ERP-järjestelmän valinnassa ja käyttöönotossa on otettava huomioon? 

 

Mikä toiminnanohjausjärjestelmä parhaiten sopisi Steripolar Oy:n tarpeisiin heidän 

seuraavaksi järjestelmäksi? 

 

Tarvitseeko ERP rinnalleen WMS-järjestelmää ja mitä hyötyä siitä on? 

 

Työn alussa on perehdytty toiminnanohjausjärjestelmän valinnan ja käyttöönoton teoriaan, mitä 

riskejä näihin liittyy ja miten niitä voidaan välttää. Työn yhtenä tutkimuskysymyksenä on: 

”Mitä asioita ERP-järjestelmän valinnassa ja käyttöönotossa on otettava huomioon?”. Monien 

aiheesta kirjoitettujen artikkelien tuloksena oli, että väärin valittu toiminnanohjausjärjestelmä 

on suurin syy ERP-järjestelmän käyttöönottoprosessin epäonnistumiseen. Muut usein mainitut 

epäonnistumistekijöitä on listattu alle: 

 Huonon projektijohtajan tai -tiimin valitseminen 

 Huonon sopimuksen tekeminen toimittajan kanssa 

 Uuden järjestelmän heikko integraatio vanhoihin järjestelmiin  

 Vaimea käyttäjien osallistuminen projektiin 

 Liian jäykän järjestelmän valitseminen, joka ei sovi yrityksen nykyisiin tai tuleviin 

tarpeisiin 

 Heikko ylemmän johdon osallistuminen projektiin 

 

Toiminnanohjausjärjestelmän valinnassa ja käyttöönottoprosessissa on otettava huomioon näitä 

edellä mainittuja asioita. Steripolarin EPR-järjestelmä projektissa nämä riskin paikat on hyvin 
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otettu huomioon käyttämällä ulkoista konsulttia tukena käyttöönotossa ja tämä työ omalta 

osaltaan tukee projektin onnistumista. 

 

Työn konkreettisimpana tutkimuskysymyksenä oli: ”Mikä toiminnanohjausjärjestelmä 

parhaiten sopisi Steripolar Oy:n tarpeisiin heidän seuraavaksi järjestelmäksi?”. Steripolar oli 

päätynyt omassa alustavassa kartoituksessaan kolmeen mahdolliseen 

toiminnanohjausjärjestelmään, jotka ovat NetSuite, Odoo ja Efecten ERP-järjestelmä. Näistä 

kolmesta Steripolarin omien vaatimusten perusttella huomattiin, että Efecten järjestelmä oli 

vähiten sopiva yrityksen käyttöön, sillä sen tilaus- ja toimitusketjun hallintaan liittyvät osat 

eivät olleet läheskään yhtä kattavat kuin kahden muun.  

 

Jäljelle jääneistä ohjelmistoista ominaisuuksien ja hinnan puolesta Odoon avoimeen 

lähdekoodiin perustuva toiminnanohjausjärjestelmä olisi tämän työn pohjalta paras valinta 

uudeksi järjestelmäksi. Odoon laaja modulaarisuus ja kohtuullinen käyttäjäkohtainen 

hinnoittelu vaikuttivat eniten valintaan. Tästä toiminnanohjausjärjestelmästä on vastaavaa 

näyttöä tukkukaupan alalta ja Odoon kustomointimahdollisuuksien ansioista siitä saadaan 

Steripolarin käyttöön sopivin. Odoon etuna on myös varastohallintajärjestelmien helpompi 

integrointi osaksi toiminnanohjausjärjestelmää, kuten järjestelmän omat kehittynyt WMS-

moduuli. 

 

Viimeisenä tutkimuskysymyksenä oli: ” Tarvitseeko ERP rinnalleen WMS-järjestelmää ja mitä 

hyötyä siitä on?”. Järjestelmään sisältyy varastonhallintamoduuli, joka mahdollistaa 

perustoimintojen suorittamisen ilman ulkoista moduulia. Järjestelmän integraation jälkeen 

Steripolar voi tarvittaessa lisätä Odoon rinnalle erillisen kompleksin 

varastonhallintajärjestelmän varaston toiminnan tehostamiseksi. Kompleksin 

varastonhallintajärjestelmän käyttöön ottaminen ei tällä hetkellä ole välttämätöntä, mutta siitä 

saadut hyödyt tulisivat edistämään yrityksen varaston päivittäistä toimintaa. Järjestelmän 

käyttöönotto on tehtävä viimeistään silloin, kun yrityksen toiminta on kasvanut siihen 

pisteeseen, että varastoon olisi palkattava uusia työntekijöitä. Suosittelisin tähän liittyen 

laajempaa perehtymistä esimerkiksi referenssivierailuiden muodossa. 
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