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This Master’s thesis investigated the factors contributing to the IT efficacy of an end user
for an information system based on three concepts. These include information system awareness, self-efficacy and absorptive capacity, i.e. an individual’s capacity to acquire, adopt and
apply new information. While IT efficacy has been previously studied separately based on
each of the three concepts, they have not yet been examined together. This study also explored the satisfaction of individuals with their current enterprise resource planning (ERP)
system and their perceptions of the features desirable in a future ERP system. The aim was
to obtain knowledge of the current state of efficacy at the client company and end-user needs
for the purpose of the procurement of a new system.
The client company operates in the steel industry. This quantitative study was implemented
among all white collars working in the company’s units in Finland and Sweden. The theoretical section concerned the success factors of an information system, aspects influencing
the acceptance of technology, and the planning phase of introducing an ERP system. The
second section included familiarisation with the factors that comprise the efficacy of an individual, particularly information technology efficacy. The data analysis methods included
principal component analysis, regression analysis, and cross-tabulation. The descriptive research approach was used.
The quality of the information obtained from a system emerged as the most important success factor of an information system. The information must be available, utilisable, understandable to individuals, relevant, accurate and precise in terms of content, timely, correct,
and consistent. The individual’s user experience is also significant; a system should be userfriendly and logical to use. The individual’s absorptive capacity emerged as the most important area of IT efficacy. The ability to acquire, adopt and utilise new information directly
influences individuals’ experiences of their self-efficacy and indirectly the perceived usefulness of the system. Absorptive capacity also has a particular positive impact on the individual’s specialised information system awareness related to an ERP system. This experience
is a significant predictive factor for absorptive capacity: gathering more experience also increases the individual’s absorptive capacity.
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1 JOHDANTO
Nykypäivän kilpailuympäristössä tietoteknologia on organisaatioille välttämätöntä eri liiketoimintaprosessien integroijana sekä prosessien linjaamisessa yrityksen liiketoimintatavoitteiden
mukaisesti (Tarik, Muharem & Tarik 2020). Tietoteknologian odotetaan parantavan organisaatioiden ketteryyttä epävakaassa toimintaympäristössä, jolle on ominaista lisääntyneen kilpailun
lisäksi nopeaa reagointia vaativat muutokset kuluttajakysynnässä sekä tarve tuotteiden jatkuvaan päivittämiseen (Zhou, Bi, Liu & Hua 2018, 695). Keväällä 2020 maailman myllertänyt
Covid19 -pandemia, joka tämän tutkielman kirjoitushetkellä ei osoita vielä laantumisen merkkejä, on korostanut entisestään paikkariippumattoman tietotyön mahdollistavan teknologian
merkitystä. Yritykset ovat ottaneet digiloikkia, siirtyneet etätyöskentelyyn ja asiakkaiden etätapaamisiin ja avanneet verkkokauppoja. Tämän kaiken onnistumisessa toimiva tietoteknologiainfrastruktuuri on avainasemassa. Niin kutsuttu teollisen esineiden internetin ja älykkään
valmistuksen käsittämä teollisuus 4.0, kiihdyttää entisestään yritysten tarvetta päivittää vanhentunutta teknologiaansa ja prosessejaan vastaamaan datan reaaliaikaisuuden vaateisiin sekä
varmistaa, että heillä on teknologista absorptiokykyä vastata myös pandemian aiheuttamiin
haasteisiin (Mahmood & Mubarik 2020).

Uutiset epäonnistuneista tietojärjestelmähankkeista, olemassa olevien järjestelmien puutteista,
tietoturvariskeistä tai -murroista ja tuskastuneista tietojärjestelmien käyttäjistä ovat väistämättä
tuttuja. Julkisuuteen todennäköisesti päätyvät helpommin epäonnistumiset kuin sujuvasti ja ongelmitta toteutuneet tietojärjestelmäprojektit. Ehkä tunnetuin tietojärjestelmäprojektien onnistumista arvioinut taho (da Silva, Jerónimo & Vieira 2019) on The Standish Group, joka on
julkaissut vuosittaista CHAOS -raporttia jo vuodesta 1994 maalaten melko toivotonta kuvaa
yritysten kyvystä onnistua tietojärjestelmän tai ohjelmiston käyttöönotossa (The Standish
Group 2021). Tahoa on kritisoitu luotettavuuden puutteesta (mm. Eveleens & Verhoef 2010),
mutta samankaltaisiin tuloksiin on päädytty muissakin tutkimuksissa (Malhotra 2005). Yleisimpiä syitä epäonnistuneelle hankkeelle ovat tutkimusten mukaan puutteellinen vaatimusmäärittely, sidosryhmien riittämätön osallistuminen sekä työryhmän vetäjän ja jäsenten heikot taidot, vähäinen kokemus ja emotionaalinen kypsymättömyys (da Silva et al. 2019, 688). Inhimilliset ja organisatoriset tekijät näyttelevätkin merkittävämpää roolia tietojärjestelmän käyttöön-
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otossa kuin varsinaiset teknologiset tekijät (Avison & Fitzgerald 2006, 11). Viime kädessä tietojärjestelmän onnistumista mittaa kuitenkin se, hyväksyvätkö tietojärjestelmän käyttäjät järjestelmän ja alkavat käyttää sitä (Tarik et al. 2020, 1563).

Tämän tietojohtamisen pro gradu -tutkielman tavoitteena on lisätä ymmärrystä tietojärjestelmän loppukäyttäjien tietoteknologiakyvykkyydestä sekä uudelta tietojärjestelmältä toivottavista
ominaisuuksista, jotka kohdeyrityksen on hyvä tiedostaa jo ennen varsinaista implementointia.
Tutkielman teoreettinen viitekehys perustuu tietoperustaiseen näkemykseen yrityksestä (knowledge-based view of the firm) (Grant 1996a) sekä tietopääomaan (intellectual capital) (Edvinsson 2002), joka pitää sisällään tietojärjestelmiin sekä henkilöstön osaamiseen ja kyvykkyyksiin
sitoutuvat tietovarannot.

Tutkielman kohdeyrityksessä pohditaan tietojärjestelmäprojektin käynnistämistä vanhan toiminnanohjausjärjestelmän tullessa vähitellen elinkaarensa päähän ja tulevan toiminnanohjausjärjestelmän sekä muiden käytössä olevien tietojärjestelmien on kyettävä vastaamaan tämän
päivän haasteisiin. Liiketoiminta digitalisoituu kiihtyvää vauhtia myös kohdeyrityksessä, jossa
digitaalisuus on nimetty yhdeksi kolmesta vuoden 2021 kehitysalueesta. Lisäksi pandemian
mukanaan tuomat etätapaamiset ja etätyö asettavat omat vaatimuksensa tietojärjestelmille.
Mahdollisuus saada luotettavaa tietoa reaaliaikaisesti ja pystyä hyödyntämään sitä niin johdon
päätöksenteossa kuin mikrotasolla henkilöstön päivittäin tekemissä päätöksissä korostuu maailmantaloudellisesti epävarmoina aikoina.

Nykypäivän yhteiskunnassa yritysten kilpailuetua tuottava pääoma koostuu merkittäviltä osin
aineettomista resursseista (Edvinsson 2002; Heisig 2009; Inkinen, Kianto, Vanhala & Ritala
2017; Mahmood & Mubarik 2020, 2). Tieto on yrityksille merkittävä aineeton resurssi (Alavi
& Leidner 2001, 107), tosin se ei tuota kilpailuetua pelkällä olemassaolollaan vaan yritysten on
osattava hyödyntää tietoa, jotta siitä tulee arvokasta (Oliveira, Curado, Balle & Kianto 2020,
894). Tietojärjestelmien rooli on merkittävä yritysten tiedon säilyttäjinä, datan muuntamisessa
hyödynnettäväksi ja arvokkaaksi tiedoksi ja tiedon jakamisessa yrityksen sisäisille ja ulkoisille
sidosryhmille.
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Tietojärjestelmien ja yrityksen muiden teknologioiden käyttäjien tietotekniset taidot sekä halukkuus teknologian hyödyntämiseen ovat ratkaisevassa roolissa tietojärjestelmien täysipainoisessa hyödyntämisessä. Tietoteknologian potentiaalisuus realisoituu hyödyksi vasta tietoteknologian toteuttajien ja käyttäjien muovaamana, siten tietojärjestelmiä voidaankin ottaa käyttöön
eri tavoin eri yrityksissä (Kettunen & Simons, 2001). Tietoteknologia hyödyttää yrityksiä vain,
jos sen käyttö on tehokasta, joten loppukäyttäjät ja heidän saamansa IT -tuki ovat merkittävässä
asemassa, jotta yritys voi onnistua parantamaan ydinosaamistaan tietoteknologian avulla
(Ravichandran & Lertwongsatien 2005, 245).

Työn taustaa

Kohdeorganisaatio on julkisesti noteerattu terästeollisuudessa toimiva yritys, jolla on toimintaa
useammassa maassa. Konsernissa on noin 650 työntekijää, joista suurin osa työskentelee Ruotsissa ja Suomessa sekä vähäisempi määrä Puolassa ja Baltian maissa. Toimihenkilöitä tästä on
(joulukuussa 2020) 288 henkilöä. Organisaatiossa on käytössä useita tietojärjestelmiä ja parhaillaan yrityksessä pohditaan uuden toiminnanohjausjärjestelmän hankintaa. Nykyinen toiminnanohjausjärjestelmä on ollut käytössä vuodesta 2012 ja useat sen ominaisuudet asettavat
esteitä toiminnallisuudelle sekä integroitumiselle muiden järjestelmien kanssa. Toiminnanohjausjärjestelmä on hyvin räätälöity, joka tekee siitä myös haavoittuvaisen mahdollisille virheille
ja asettaa haasteita niin ulkoiselle tekniselle tuelle kuin sisäiselle tiedon saannille, kun monikaan implementointiin osallistunut työntekijä ei ole enää yrityksen palveluksessa ja hiljainen
tieto on jäänyt tallentamatta kirjallisiksi käyttöohjeiksi.

Digitalisoituminen sekä ajasta ja paikasta riippumaton työ asettavat tulevalle järjestelmälle aivan erilaisia vaatimuksia kuin vuosikymmenen takainen vaatimusmäärittely. Datan määrä kasvaa maailmassa ja yrityksissä eksponentiaalisesti ja sen hyödynnettävyydeltä vaaditaan reaaliaikaisuutta, niinpä tietojärjestelmien on taivuttava palvelemaan käyttäjiään tässä kompleksisessa yhtälössä. Toiminnanohjausjärjestelmä koskettaa yrityksen kaikkia toimintoja ja on siten
kriittinen yrityksen toiminnalle, joten uuden järjestelmän käyttöönotto on suunniteltava huolellisesti.
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Tietojärjestelmät (IS, information system) koostuvat tiedoista sekä niitä käsittelevistä ihmisistä,
erilaisista tietojenkäsittelylaitteista tai ohjelmista sekä tietojen käsittelysäännöistä, joiden tarkoituksena on tehostaa, helpottaa ja mahdollistaa yritykselle tärkeitä toimintoja (Finto 2018).
Tietojärjestelmät tukevat usein monia yrityksen tietoprosesseja; kuten uuden tiedon hankkimista, tiedon luomista, jakamista, varastoimista ja hyödyntämistä ja siten niitä voidaan kutsua
myös tietojohtamisen järjestelmiksi (KMS, knowledge management system. (Alavi & Leidner
2001, 107; Karlinsky-Shicho & Zviran 2016, 57).

Tietoteknologian (IT, information technology) avulla organisaatioiden on mahdollista hankkia
tietoa, käsitellä ja tallentaa sitä sekä vaihtaa tietoja toisten organisaatioiden kanssa. Tietojohtamisen näkökulmasta IT:n avulla voidaan lisätä tiedon luomista, koska inhimilliseen kapasiteettiin verrattuna IT mahdollistaa suuremman nopeuden, muistikapasiteetin sekä paremmat viestintämahdollisuudet. (Górdova & Gutiérrez 2018, 394).

Toiminnanohjausjärjestelmät (ERP, enterprise resource planning) ovat tietojohtamisen järjestelmiä, jotka tukevat tietoprosesseista ainakin tiedon hyödyntämistä. (Becerra-Fernandez &
Sabherwal 2011, 233). Toiminnanohjausjärjestelmä sisältää organisaation tärkeimmät toiminnot, kuten esimerkiksi tuotannonohjauksen, tilaus-toimitusketjun, myynnin, talouden ja henkilöstöhallinnon, integroituina samaan tietojärjestelmään (Candra 2014). Toiminnanohjausjärjestelmien merkitys on yrityksille edelleen suuri, vaikkakin merkitys on uuden teknologian myötä
vähentynyt; maailmanlaajuisen tutkimuksen mukaan vuonna 2011 toiminnanohjausjärjestelmät
olivat toiseksi merkittävin teknologia BI (business intelligence) -järjestelmien jälkeen ja sijalla
viisi vuonna 2014 (Luftman, Zadeh, Derksen, Santana, Rigoni & Huang 2012, 200; Luftman,
Derksen, Dwivedi, Santana, Zadeh & Rigoni 2015, 295; ks. myös Bidan, Rowe & Truex 2012).
Suomessa toiminnanohjausjärjestelmä oli vuonna 2017 käytössä 39 prosentilla yrityksistä,
vaihdellen pienten yritysten 25 prosentista suurten yritysten 82 prosenttiin (Suomen virallinen
tilasto 2017).

Tietojärjestelmän käyttöönotto voidaan määritellä monin tavoin näkökulmasta riippuen. Näkökulmia voivat olla esim. teknologinen, sosiaalinen, organisatorinen ja ihmislähtöinen. Käyttöönottoon voidaan sisällyttää kaikki vaiheet, joita tarvitaan ennen kuin uusi järjestelmä on tuotantokäytössä. Myös tuotantokäytön aloittamisen jälkeinen tuki voidaan sisällyttää. Käyttöönotto voi tapahtua kertasiirtymänä tai vaiheittain. (Harju 2004, 9).
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Tietojärjestelmän loppukäyttäjä (end-user) nähdään tietojärjestelmän operationaalisena käyttäjänä. Rockart ja Flannery (1983, 778) määrittelevät loppukäyttäjät eri kategorioihin: ei-ohjelmoivat loppukäyttäjät, ”komentotason” loppukäyttäjät, jotka kykenevät yksinkertaiseen ohjelmointiin tai luomaan omiin tarpeisiinsa raportteja, ohjelmoivat loppukäyttäjät sekä tukihenkilö
-loppukäyttäjät, jotka ovat niin taitavia, että kykenevät kehittämään sovelluksia sekä auttamaan
muita loppukäyttäjiä. Näiden lisäksi ovat ohjelmointiin pystyvät loppukäyttäjät. (Avison &
Fitzgerald 2006, 12, 85). Tässä tutkielmassa loppukäyttäjällä tarkoitetaan toiminnanohjausjärjestelmää työssään päivittäin tai satunnaisemmin käyttävää kohdeyrityksen työntekijää.

Tietojärjestelmän menestystekijät (critical IS success factors) tarkoittavat niitä kriittisiksi havaittuja tekijöitä, joiden ansiosta tietojärjestelmästä tulee onnistunut. Käsite on monimuotoinen
ja dynaaminen tarkoittaen että menestystekijät muuttuvat esimerkiksi tietojärjestelmän käyttöönoton eri vaiheissa ja voivat tarkoittaa eri asioita eri käyttäjäryhmille tai erikokoisille yrityksille. (Shaul & Tauber 2013).

Tiedolle ja tietämykselle on kirjallisuudessa lukuisia määritelmiä ja jaotteluja, yksiselitteistä
määritelmää on kuitenkin vaikea antaa käsitteen abstraktiuden vuoksi. Tietojohtamisen standardin mukaan tieto on dataa, jolla on merkitys ja tietämys on yksilön tai organisaation resurssi,
joka mahdollistaa päätöksenteon ja tarkoituksenmukaisen toiminnan. Tietämystä voidaan tarkastella yksilö-, ryhmä- ja organisaationäkökulmasta ja sitä voidaan saavuttaa oppimisen ja kokemuksen kautta. (ISO 30401 2018, 4). Määrittelyn eksplisiittiseen näkyvään ja hiljaiseen näkymättömään tietoon laativat japanilaiset Nonaka ja Takeuchi vuonna 1995 (Nonaka, Toyama
& Konno 2000, 7; Sadowski 1995, 83). Tietojärjestelmissä oleva tieto on kodifioitua, näkyvää
tietoa, kun taas loppukäyttäjien taidot ja kyvykkyys ovat hiljaista, käyttäjien pään sisällä olevaa
tietoa.

Tietojohtaminen merkitsee tiedolla ja tiedon johtamista. Tietojohtamisen avulla voidaan tehostaa tuloksia ja oppimista ja luoda organisaatiolle arvoa tietoprosesseja tehostamalla. (ISO 30401
2018, 4). Tietojohtaminen keskittyy tietotyöntekijöiden ja tietoprosessien johtamiseen organisaatiossa. Tietojohtaminen käsitetään monesti kuuluvaksi tietojärjestelmätieteeseen ja korostetaan informaatioteknologian ja big datan merkitystä. Nämä ovat kuitenkin tietojohtamisen työkaluja, joiden lisäksi tarvitaan inhimillinen ulottuvuus, jotta johdettava tieto muuttuu viisaudeksi. (Bolisani & Bratianu 2018, 41). Tietojohtamista tarvitaan organisaation tietoprosessien
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johtamiseen. Tietoprosesseja ovat esimerkiksi tiedon hankinta, jakaminen ja luominen (Hussinki, Kianto, Vanhala & Ritala 2017, 1599).

Yksilön kyvykkyys tarkoittaa mahdollisuutta hyödyntää jotakin resurssia, kuten tuotantokonetta
tai tietokoneohjelmaa tai osaamista, sovitun tehtävän suorittamiseen (Savory 2005, 1055). Yksilön IT -kyvykkyys voidaan määritellä ”käyttäjän potentiaalina soveltaa teknologiaa mahdollisimman täysimääräisessä laajuudessa ja näin maksimoida tietyistä työtehtävistä suoriutuminen
(Marcolin, Compeau, Munro & Huff 2000, 38). Kyvykkyydelle on lukuisia määritelmiä ja
useita englanninkielisiä termejä. Tämän tutkielman tiedonhakuun käytettiin muun muassa termejä ’user competence’, ’information system skills’ ja ’end-user capabilities’.

Absorptiokyky (absorptive capacity) viittaa yksilön tai organisaation kykyyn hyödyntää uutta
tietoa aiemman tietämyksen perusteella (Grant 1996a, 111). Absorptiokyky ilmenee yksilötasolla ja kumuloituu yksilöiden kautta organisaatiotasolle. Aiemmalle tietämykselle on kuitenkin altistuttava toistuvasti, jotta se hyödyttää uuden tietämyksen omaksumista ja kyvykkyyden
kehittymistä. Tietämys itsessään ei vielä johda toivottuun käyttäytymiseen, vaan voi hyvin olla
myös johtamatta mihinkään. (Freeman 2001, 252-253). Suomennoksena näkee käytettävän
myös absorptiivista kapasiteettia, mutta tässä tutkielmassa käsite on suomennettu absorptiokyvyksi ja sitä tarkastellaan yksilön kyvykkyyden näkökulmasta.

Minäpystyvyys (self-efficacy) tarkoittaa yksilön käsitystä hänen omasta kyvykkyydestään suoriutua menestyksekkäästi jostakin tehtävästä (Bandura 2000). Tietojärjestelmätieteessä minäpystyvyyden käsite on tulkittu joko IT -kyvykkyyden edeltäjäksi (antecedent) tai lopputulokseksi (outcome) tai sen avulla on mitattu IT -kyvykkyyttä (Marcolin et al. 2000, 40). Tässä
tutkielmassa minäpystyvyyttä käytetään IT -kyvykkyyden mittarina.

Työn tavoite ja rajaus

Tietojärjestelmän käyttöönottoprosessin päävaiheita ovat suunnittelu, hankinta, käyttöönotto ja
tuotantokäyttö (Kettunen & Simonson 2001), joista tämä tutkielma rajautuu suunnitteluvaiheeseen. Tutkielman tavoitteena on selvittää kohdeyrityksen henkilöstön tietojärjestelmiin liittyvän kyvykkyyden nykytila sekä yksilöiden näkemys tulevan toiminnanohjausjärjestelmän toi-
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vottavista ominaisuuksista, niin kutsutuista menestystekijöistä. Varsinaista vaatimusmäärittelyä tässä työssä ei tehdä. Tutkimukset IT -kyvykkyydestä voidaan jakaa koskemaan IT -työntekijöitä, tietojärjestelmien loppukäyttäjiä sekä molempia. Tässä tutkielmassa näkökulma on
tietojärjestelmien loppukäyttäjien IT -kyvykkyydessä. Kohdeyritys voi siten hyödyntää tutkielman antia sekä tietojärjestelmän vaatimusmäärittelyn laatimiseen että käyttökoulutuksen suunnitteluun.

Tutkimus toteutetaan kvantitatiivisena survey -tutkimuksena laatimalla sähköinen kyselylomake yhtiön Suomen ja Ruotsin toimintojen toimihenkilöille. Kyselylomakkeen mittaristo rakennetaan tutkimuskirjallisuudesta löytyvien valmiiden mittareiden pohjalta. Toiminnanohjausjärjestelmän toivottavien piirteiden kartoittamiseen käytetään myös avoimempia kysymyksiä. Kysely toteutetaan Webropol -työkalulla.

Tietojärjestelmäinvestointi tulisi tehdä strategialähtöisesti eikä teknologialähtöisesti (Malhotra
2005), mutta päätösprosessiin tai sen taustoihin ei oteta tässä työssä kantaa. Tietojärjestelmä on
loppujen lopuksi vain teknologiaa, josta puuttuu inhimillinen tekijä, viisaus, sekä kyky tehdä
itsenäisiä, soveltavia ratkaisuja. Päätökset, ratkaisut ja vastuu järjestelmän käytöstä on tietojärjestelmän käyttäjällä. Työn näkökulma onkin yksilökeskeinen kartoittaen toiminnanohjausjärjestelmän loppukäyttäjien tietoteknologiakyvykkyyttä sekä heidän näkökulmastaan ominaisuuksia, joita järjestelmässä tulisi olla. Käyttäjätyytyväisyyden ja käyttöaikomuksen liittyessä
olennaisesti tietojärjestelmän onnistumiseen, työssä kartoitetaan myös loppukäyttäjien tyytyväisyyttä nykyiseen toiminnanohjausjärjestelmään sekä aikomusta käyttää tulevaa järjestelmää.
Työssä käytetään termiä tietojärjestelmä kattokäsitteenä tietoa välittäville ja säilyttäville teknologioille, jollainen toiminnanohjausjärjestelmä muiden teknologioiden ohella on.

Tietoperustaisen näkemyksen (knowledge-based view, KBV) mukaan organisaation tieto koostuu yksilöiden tiedosta ja organisaation tärkein tehtävä uuden tiedon luomisen sijaan onkin olemassa olevan tiedon hyödyntäminen. Yrityksen kilpailukyky muodostuu tällöin sen kyvystä
hyödyntää ja jalostaa tietovarantojaan. (Grant 1996a, ks. myös Kianto, Andreeva & Pavlov
2013; Noh, Kim & Jang 2016). Siten tutkielman linssinä käytetään tietoperustaista näkemystä
resurssiperustaisen näkemyksen (Barney 1991) sijaan. Barneyn (1991) resurssiperustaisen nä-
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kemyksen (resource-based view, RBV) mukaan yrityksen kilpailukyky muodostuu sen resursseista, jotka ovat arvokkaita (valuable), harvinaisia (rare), vaikeasti jäljiteltävissä (imperfectly
imitable) sekä vailla korvaavia vaihtoehtoja (non-substitutable).

Tietojärjestelmän, etenkin toiminnanohjausjärjestelmän, käyttöönotto on yritykselle usein suuri
muutos, jolloin yrityksen on tehtävä muutoksia prosesseihin ja käytänteisiin sekä taksonomiaan, jonka mukaan nimikkeitä ja työvaiheita on totuttu tarkastelemaan. Järjestelmän käyttäjät
on saatava vakuuttuneiksi uuden järjestelmän eduista ja uudenlaisista toimintamalleista. Muutosnäkökulmaa ei kuitenkaan käsitellä tässä työssä toisaalta laajuutensa vuoksi ja toisaalta siksi,
että tutkielman tekovaiheessa muutosta ei ole vielä tapahtunut. Tutkielman ollessa tietojohtamisen alan pro gradu -työ, tietojärjestelmien ominaisuuksia ei tarkastella tietojärjestelmätieteen
näkökulmasta. Toisaalta tietojohtaminen leikkaa sekä tietojärjestelmätieteitä, että organisaatiooppimisen tieteenalaa, joten näiden tieteiden kirjallisuutta on perusteltua hyödyntää. Lisäksi
yksilön kyvykkyyttä tutkiessa on tarpeen kurkistaa käyttäytymistieteiden kirjallisuuteen. Tutkielman aihe kumpuaa tekijän omasta kiinnostuksesta eikä ole suoranaisesti kohdeyrityksen
toimeksianto. Kohdeyritys kuitenkin tukee tutkielman tekemistä ja tuloksia on tarkoitus hyödyntää toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottoprosessissa molemmissa tutkielman kohdemaissa. Tutkielman tuloksista työstetään kohdeyrityksen käyttöön konkreettiset suositukset.

Tutkielman rakenne ja tutkimuskysymykset

Tutkimuskysymykset, joihin teorian ja empirian avulla pyritään löytämään vastauksia, ovat:

Päätutkimuskysymys: Miten yksilön tietoteknologiakyvykkyys tukee tietojärjestelmien tehokasta hyödyntämistä?

Päätutkimuskysymystä tukevat alatutkimuskysymykset:

Alatutkimuskysymys 1: Mistä osatekijöistä yksilön tietoteknologiakyvykkyys muodostuu ja
mikä on sen nykytila kohdeyrityksessä? (teoria ja empiria)

Alatutkimuskysymys 2: Mitkä ovat tärkeimpiä tietojärjestelmän menestystekijöitä? (teoria ja
empiria)
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Tutkielman rakenne muodostuu seuraavasti: johdannossa kappaleessa yksi käydään läpi tutkielman taustaa, aiempaa aiheeseen liittyvää tutkimustietoa ja perustellaan tutkielman tekemisen
tarve. Kappaleissa 2-4 luodaan tutkielman teoreettinen viitekehys perehdyttämällä lukija aihepiirin kirjallisuuteen. Kappale kaksi käsittelee tietojärjestelmän onnistumiseen liittyviä tekijöitä
sekä lyhyesti tietojärjestelmän käyttöönoton suunnitteluvaihetta. Kappale kolme johdattaa lukijan yksilön kyvykkyyteen liittyviin piirteisiin sekä yleisellä tasolla että erityisesti tietoteknologiaan liittyen. Kappaleessa neljä kootaan teoriaosa yhteen ja esitellään tutkielman teoreettinen
viitekehys. Kappaleessa viisi perehdytään tutkielman empiiriseen osuuteen esittelemällä kohdeyritys, tutkimukselliset valinnat sekä niiden toteutus ja aineiston analysointi. Kappale kuusi
perehdyttää lukijan tutkielman tuloksiin ja kappale seitsemän koostuu pohdinnasta ja johtopäätöksistä. Viimeisessä kappaleessa kootaan lisäksi yhteenveto tutkielmasta ja sen kontribuutiosta
sekä ehdotetaan jatkotutkimusaiheet. Tutkielma etenee kuvan 1 mukaisessa järjestyksessä.

Kuva 1. Tutkielman rakenne
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Katsaus aiempiin tutkimuksiin ja tutkimusaukon perustelu
Tietojärjestelmän käyttöönottoa on tutkittu runsaasti etenkin Leavitt’n sosioteknisen teorian
pohjalta muutosjohtamisen viitekehyksessä (esim. Chaudhry 2018; Lyytinen & Newman 2008)
ja organisaationäkökulmasta (esim. Levy & Powell 2000. Sosioteknisessä teoriassa teknologia
nähdään sosiaalisen rakenteen muokkaamana, sosiaalinen ja teknologinen (tai materiaalinen)
puoli organisaatiosta ovat riippuvuussuhteessa toisiinsa ja muutos toisessa vaikuttaa myös toiseen.

Tietojärjestelmän käyttöönoton onnistumiseen vaikuttavia tekijöitä ovat Chaudhryn (2018, 62,
65, 81) mukaan esimerkiksi yksilön luottamus kollegoihin ja johtoon sekä minäpystyvyys (indikoi muutosvalmiutta), aiempi kokemus muutoksista ja jaetun tiedon laadukkuus (indikoi
avoimuutta muutosta kohtaan) sekä henkilökohtainen resilienssi ja motivaatio (indikoi sitoutumista muutokseen). Lyytinen ja Newman käsittelevät tutkimuksessaan tietojärjestelmämuutosta laajemmasta näkökulmasta kattaen implementoinnin lisäksi myös uuden järjestelmän luomisen sekä hyväksymisen sekä syitä muutoksen epäonnistumiselle. Leavitt’n vuonna 1965 esittelemä timanttimalli käsittää neljä dimensiota, joita ovat rakenne, teknologia, ihmiset ja tehtävät. Kantavana ajatuksena on, että muutos yhdessä dimensiossa vaikuttaa myös toisiin dimensioihin. (Lyytinen & Newman 2008, 590).

Tietojärjestelmistä nimenomaan toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottoon keskittyvää tutkimustietoa löytyy muun muassa Candran (2014) ja Eden, Sederan ja Tan (2014) tutkimuksista.
Toiminnanohjausjärjestelmiä on tutkittu tietoperustaisesta näkökulmastakin, tosin tietoa ei ole
nähty aiemmin yhtä merkityksellisenä yrityksille kuin nykyään (Lacurezeanu & Bresfelean
2020, 257). Candra määrittelee toiminnanohjausjärjestelmän menestyksellisen käyttöönoton
mahdollistajiksi yrityksen tietovarannot eli tietoprosessit, sekä absorptiokyvyn, jonka avulla
tietoa voidaan hankkia, omaksua, muuttaa ja hyödyntää. (Candra 2014, 504).

Candran lisäksi esimerkiksi Mahmood ja Mubarik (2020) ovat tutkineet absorptiokykyä ja heidän tuoreen tutkimuksensa mukaan teknologisella absorptiokyvyllä on merkittävä vaikutus yritysten aineettomaan pääomaan sekä monimuotoisuuteen. Elbashir, Collier ja Sutton (2011, 161)
tutkivat ylimmän johdon ja operatiivisen johdon absorptiokykyä ja heidän mukaansa johdon
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luomalla kulttuurilla on suuri merkitys tarvittavan tietämyksen ja taitojen kehittymiseen yrityksessä. Näin voidaan integroida yksilöiden absorptiokyvykkyydet organisaation rutiineihin ja
käytäntöihin. Organisaation absorptiokyky onkin heijastus sen jäsenten kompetenssista.

Nguyen, Tate, Calvert, & Aubert (2017) mukaan organisaatio, jossa on korkeampi oppimiskyvykkyys tai valmius kartuttaa sitä, menestyy todennäköisesti paremmin toiminnanohjausjärjestelmän implementoinnissa sekä hyödyntää tätä strategisen aineettoman pääomansa kartuttamiseen. Heidän mukaansa organisaation oppimiskyvykkyys mahdollistaa dynaamisen prosessin
tiedon interaktion ja tietojärjestelmän implementoinnin välillä. Tällainen jatkuva prosessi edesauttaa aineettoman pääoman kasvua kun tietoa tallennetaan järjestelmään ja levitetään organisaatiossa; tietojärjestelmä itsessään ei johda yrityksen aineettoman pääoman kasvuun, vaan se
tapahtuu organisaation oppimiskyvykkyyden mahdollistamana. Nguyen et al. ehdottavat, että
organisaation oppimiskyvykkyys tulisi mitata ennen uuden toiminnanohjausjärjestelmän implementointia, jolloin todennäköisesti nähdään sen vaikutus organisaation tulevaisuuteen.

IT -kyvykkyyttä ovat tutkineet esimerkiksi Munro, Huff, Marcolin ja Compeau (1997) ja heidän
malliaan on lainattu myös myöhempien tutkimusten viitekehyksiin. Tutkijoiden mukaan loppukäyttäjän kyvykkyys koostuu käytettävään teknologiaan liittyvän tiedon laajuudesta
(breadth), syvyydestä (depth) sekä kyvystä soveltaa teknologiaa (finesse). Aiemman kokemuksen ja tietämyksen merkitystä kyvykkyyteen korostavat myös muut tutkijat, esimerkiksi Basselier, Benbasat ja Reich (2003). Varsinaisen IT -tiedon lisäksi tarvitaan ymmärrystä liiketoiminnasta (Zhou et al. 2018).

Tietojärjestelmäprojektin onnistumiseen vaikuttavia tekijöitä DeLonen ja McLeanin (1992)
niin ikään paljon hyödynnetyn tutkimuksen mukaan ovat järjestelmän laatu, tietosisällön laatu,
tiedon käyttö, käyttäjätyytyväisyys, vaikutus yksilöön sekä vaikutus organisaatioon, mallissa
käyttäjätyytyväisyyttä mitattiin johtajilta. Tutkijat päivittivät malliaan vuonna 2003. Uusittu
malli ottaa huomioon järjestelmään sekä järjestelmässä olevaan tietoon liittyviä laatutekijöitä,
jotka vaikuttavat käyttäjätyytyväisyyden lisäksi myös käyttäjän käyttöaikomukseen järjestelmää kohtaan ja aikeen myötä myös varsinaiseen käyttöön (DeLone & McLean 2003).
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Tietojärjestelmän käyttöä voidaan tutkia myös käyttäjäaikomuksen ja hyväksynnän näkökulmasta, kuten DeLonen ja McLeonin päivitetyssä mallissa. Näistä tunnetuin on perustellun toiminnan teoriaan (TRA) pohjautuva Davis’n (1989) TAM (technology acceptance model), joka
pyrkii selvittämään ulkoisten tekijöiden vaikutusta teknologian käyttäjän uskomuksiin, asenteisiin ja käyttöaikomuksiin. Uskomuksia ovat koettu hyödyllisyys (perceived usefulness) ja koettu helppokäyttöisyys (perceived ease-of-use). (Davis 1989). Mallia on hyödynnetty useiden
tutkimusten pohjalla ja siitä on tehty myös useita paranneltuja malleja.
Eden et al. (2014) synteesissä vuosien 2006 – 2012 aikana tehdyistä ERP -tutkimuksista todetaan, että ERP -tutkimus monelta osin on kyllääntynyt, mutta tutkimusaukkoja voidaan osoittaa
edelleen. Esimerkiksi implementointivaiheen menestystekijöitä on tutkittu kattavasti, muttei
juurikaan niiden toteutusta käytännössä. TAM -mallia ja sen lukuisia modifikaatioita on tutkittu
runsaasti, muttei esimerkiksi eri käyttäjäryhmien välillä. Lisäksi lukuisat tutkimukset sijoittuvat
Kiinaan, jossa kulttuurin merkitys on ainutlaatuinen.

Tietojärjestelmäprojekteja on tutkittu paljon, mutta tutkimus on keskittynyt projektin eri vaiheisiin, pääasiassa implementointivaiheeseen, implementointivaihetta edeltävän tutkimuksen
sen sijaan ollessa vähäistä (Ali & Miller 2017, 666; Samiei & Habibi 2020, 61). Kriittisiä menestystekijöitä on tutkittu ja määritelty kirjallisuudessa usean tutkijan toimesta, mutta näkökulma on ollut organisaatiotasolla ja ylimmän johdon roolissa menestystekijöiden arvioijana
jättäen loppukäyttäjän merkityksen huomioimatta (Tarik et al. 2020, 1563).

Tietojärjestelmän loppukäyttäjän kyvykkyyden tutkimus on hyvin hajanaista. Käsite on huonosti määritelty, epäjohdonmukaisesti mitattu eikä sille ole saatu luotua merkittävää teknologian hyväksyntää mittaavaa mallia (Marcolin et al. 2000, 37). Haleem’n ja Teng’n (2018, 173)
mukaan yksilön IT -kyvykkyyteen keskittyviä tutkimuksia kirjanpitojärjestelmän ja toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottoon ja onnistumiseen liittyen on tehty hyvin vähän. Freemanin
(2001, 249) mukaan yksilön tietämystä tietojärjestelmistä ei ole juurikaan tutkittu aiemmin.
Asenteita tietojärjestelmäimplementointia kohtaan tutkinut Chaudhry (2018) tunnisti tutkimusaukon siinä miten aiempi tutkimus on pyrkinyt vain analysoimaan ilmiötä tutkimatta mahdollisia toimenpiteitä ja toimia, joiden avulla organisaatiot voivat vaikuttaa näiden asenteiden
suotuisuuteen. Vaikuttaa olevan suhteellisen tuore ajattelutapa ylipäänsä ottaa loppukäyttäjä
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mukaan jo suunnitteluvaiheessa, esim. Kettusen ja Simonsonin (2001) mukaan loppukäyttäjien
odotetaan osallistuvan tietojärjestelmäprojektiin vasta järjestelmän käyttöönottovaiheessa.

Teknologian hyväksyntää ja tietojärjestelmän menestystekijöitä on tutkittu yhdessä (Mardiana,
Tjakraatmadja & Aprianingsih 2015). Aiempi tutkimus tietojärjestelmän käyttäjän IT -kyvykkyydestä on ollut hajanaista eikä tätä ole tutkittu yhdessä teknologian hyväksymisen kanssa
(Marcolin et al. 2000). Tutkimus on kuitenkin yleistynyt teknologian aikakaudella ja käsitteiden
minäpystyvyys ja IT -tietämys yhteyttä teknologian hyväksymiseen on tutkittu erikseen, mutta
ei yhdessä ennen aivan tuoretta Reddyn, Chaudharyn, Sharman ja Chandin (2021) tutkimusta.
IT -kyvykkyyden eri osa-alueista löytyy tutkimustietoa, mutta tutkimusta, jossa IT -tietämystä,
absorptiokykyä ja minäpystyvyyttä olisi tutkittu yhdessä, ei löytynyt. Kahden Pohjoismaan,
Suomen ja Ruotsin, välistä vertailua, tai ylipäätään maiden välisiä vertailuja, ei myöskään löytynyt.

Näiden tunnistettujen tutkimusaukkojen perusteella tämän pro gradu -tutkielman aiheen valinta
on perusteltua ja sillä on uutuusarvoa tietojohtamisen tutkimuskentässä. Seuraavissa luvuissa
perehdytään aiheeseen liittyvään tutkimuskirjallisuuteen ja luodaan tutkielman teoreettinen viitekehys.
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2 TAVOITTEENA ONNISTUNUT TIETOJÄRJESTELMÄ
Nykypäivän liiketoiminnassa tarvittavan ketteryyden saavuttamiseksi on olennaista kyetä yhdenmukaistamaan liiketoiminnan tavoitteet yrityksen käytössä olevien tietojärjestelmien
kanssa. Tutkimustieto tosin on kahtiajakautunutta sen suhteen, edistääkö vai estääkö tällainen
linjaus ketteryyttä, tätä kutsutaan ketteryysparadoksiksi. (Zhou et al. 2018, 695). Tietojärjestelmän, etenkin toiminnanohjausjärjestelmän, hallinta on tietointensiivinen tehtävä, johon osallistuu laaja joukko sidosryhmiä, joiden osaaminen ja tietämys on hyvin moninaista (Candra 2012,
142).

Tässä luvussa perehdytään tietojärjestelmän onnistumiseen vaikuttaviin tekijöihin loppukäyttäjän näkökulmasta. Uuden tietojärjestelmän hankinnassa teknologisten ratkaisujen lisäksi tulisi
ottaa huomioon sosiaalinen ympäristö, johon teknologia hankitaan. Sosiaalipsykologiset tekijät, kuten sitoutuminen ja motivaatio vaikuttavat siihen miten onnistuneeksi teknologiahanke
yrityksessä muodostuu (Malhotra & Galletta 2003). Tietojärjestelmätieteessä on tunnustettu jo
pitkään käyttäjien asenteiden ja käsitysten merkitys tietojärjestelmän onnistumiseen vaikuttavina elementteinä (DeLone & McLean 1992). Itse teknologian merkitys tietojärjestelmän onnistumistekijänä ei Nguyen et al. (2017, 13) mukaan ole olennaisinta, vaan organisaation sitoutuminen muutosprosessiin sekä riittävä oppimiskyvykkyys, jotta tietojärjestelmäprojektin onnistumiselle on edellytykset.

Tietojärjestelmän onnistumistekijät (critical success factors)

Tietojärjestelmän onnistumista voidaan tarkastella esimerkiksi kriittisten menestystekijöiden
(critical success factors, CSF) avulla. Shaul’n ja Tauber’n mukaan kriittisin tekijä toiminnanohjausjärjestelmäprojektin onnistumisessa on sopivan järjestelmän valitseminen siten, että se
tukee organisaatiota ja sen liiketoimintaprosesseja. Projektin johtamisen merkitys on kriittinen
tekijä, jottei projektin monimutkaisuutta aliarvioida ja esimerkiksi eri sidosryhmät otetaan riittävän kattavasti huomioon. Organisaation ylimmän johdon tulisi sitoutua sekä sopivan tietojärjestelmän valintaan, että tietojärjestelmäprojektin toteuttamiseen. Datan hallinta ja laatuvaatimusten tunnistaminen ovat välttämättömiä tietojärjestelmäprojektin onnistumisen kannalta. Si-
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dosryhmien kouluttaminen on tärkeää jotta on riittävä ymmärrys siitä miten liiketoimintaprosessit on toteutettu toiminnanohjausjärjestelmässä ja näin järjestelmän täysimuotoinen hyödyntäminen mahdollistuu. Edellä mainittujen tekijöiden lisäksi on saatava loppukäyttäjät sitoutumaan järjestelmän käyttöön ja ehkäistävä mahdollinen ilmenevä vastarinta. Käyttäjien huolenaiheina ovat usein pelko siitä, ettei uusi järjestelmä ole helppokäyttöinen, työnkuva, tärkeys tai
vastuut muuttuvat, arvokkaan tiedon saanti vaikeutuu tai tietoturva ei ole riittävällä tasolla.
(Shaul & Tauber 2013, 18-20).

Tarik et al. (2020) arvioivat kriittisiä menestystekijöitä loppukäyttäjien tehokkuuden näkökulmasta. Näitä ovat 1) järjestelmän yhteensopivuus muiden järjestelmien ja ohjelmistojen kanssa,
2) järjestelmän helppokäyttöisyys, 3) järjestelmän liittyvän teknisen tuen laatu, 4) järjestelmän
kyky vastata yrityksen ja käyttäjän tarpeisiin sekä 5) järjestelmän luotettavuus. Lin ja Rohm
(2009, 530) tutkimustulokset ovat osin yhteneväisiä Tarik et al. kanssa ja he listaavat kriittisiksi
menestystekijöiksi 1) uuden teknologian perustelu yrityksessä, 2) henkilökohtainen koettu merkityksellisyys, 3) koettu helppokäyttöisyys, 4) käyttäjätyytyväisyys, 5) käyttöönottoprojektin aikainen kommunikointi, 6) koulutus ja 7) jaetut uskomukset teknologian tuomista eduista.

Datan määrän voimakkaan kasvun myötä sekä esimerkiksi tekoälyn hyödyntämisen lisääntyessä organisaatioissa on tarpeen pohtia tietojärjestelmän onnistumista datan näkökulmasta. Esimerkiksi Azeroual, Saake, Abuosba ja Schöpfel (2020) määrittelevät tutkimustietojärjestelmiä
koskevassa tutkimuksessaan datan laadun kriittiseksi menestystekijäksi, jotta tietojärjestelmän
käyttäjä hyväksyy järjestelmän. Datan laatua tarkasteltiin seuraavien dimensioiden kautta: riittävä laajuus, syvyys ja soveltuvuus tehtävän suorittamiseen (completeness, täydellisyys), virheettömyys ja luotettavuus (correctness), tehtävän suorittamista tukeva tuoreus tai historia (timeliness) ja vertailukelpoisuus (consistency, johdonmukaisuus). (Azeroual, Saake & Wastl
2018, 1279). Tietojärjestelmän implementointi voi osoittautua ongelmalliseksi, jos siihen varastoitava data on puutteellista, virheellistä, tarpeetonta tai vanhentunutta. Lisäksi tiedon siirrossa ja integroinnissa voi esiintyä virheitä tai järjestelmässä olevaa tietoa ei ylläpidetä asianmukaisesti. Järjestelmän hyväksymisen kannalta kriittistä on käyttäjien pääsy käsiksi merkitykselliseen tietoon, varmuus siitä, että tieto on tarkkaa, täydellistä ja johdonmukaista sekä siten
luotettavaa. (Azeroual et al. 2020, 2).
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Motwani, Subramanian ja Gopalakrishna (2005, 541) mukaan tietojärjestelmän suunnitteluvaiheessa organisaation tulisi kiinnittää huomiota selkeään ymmärrykseen strategisista tavoitteista
ja linjata nämä tietojärjestelmän tavoitteisiin. Muiden tutkijoiden tavoin Motwani et al. korostavat ylimmän johdon sitoutumisen merkitystä onnistuneelle tietojärjestelmäprojektille. Lisäksi
he korostavat muutosjohtamisen merkitystä sekä valmiutta näihin kulttuurisiin ja rakenteellisiin
muutoksiin, joihin järjestelmämuutoksen myötä on sitouduttava.

Ram ja Corkindale (2013, 154) jakavat kirjallisuuskatsauksessaan toiminnanohjausjärjestelmän
menestystekijät organisaatiotasoisiin, teknologisiin, projektitasoisiin sekä yksilötasoisiin (taulukko 1).
Taulukko 1. Kriittiset tietojärjestelmän onnistumiseen vaikuttavat menestystekijät (Ram & Corkindale 2013, 154)

Tämän tutkielman keskiössä on yksilönäkökulma; mitä ovat ne tietojärjestelmän ominaisuudet,
jotka järjestelmän suunnitteluvaiheessa tulisi huomioida, jotta loppukäyttäjä hyväksyy uuden
tietojärjestelmän ja aikoo käyttää sitä. Tarkempaan tarkasteluun valittiin DeLonen ja McLeanin
IS success -malli, joka pyrkii selittämään tietojärjestelmän onnistumiseen vaikuttavia tekijöitä

27

kattavasti. Lisäksi perehdytään käyttäjätyytyväisyyteen ja teknologian hyväksynnän käsitteeseen, joiden nähdään tässä tutkielmassa olennaisesti selittävän sitä, tuleeko tietojärjestelmästä
onnistunut vai ei.

IS success -malli

Tietojärjestelmäprojektin onnistumiseen vaikuttavat dimensiot DeLonen ja McLeanin (1992)
klassisen IS success -mallin mukaan ovat 1) järjestelmän laatu, 2) informaation laatu, 3) tiedon
käyttö, 4) käyttäjätyytyväisyys, 5) vaikutus yksilöön sekä 6) vaikutus organisaatioon. Alkuperäinen DeLone ja McLean -malli pyrki kartoittamaan kattavasti aiemman tutkimuskentän perusteella tietojärjestelmän menestymiseen vaikuttavia tekijöitä ja tuli siihen tulokseen, ettei
konsensusta tutkijoiden keskuudessa ole (DeLone & McLean 1992, 80). Tutkijat nostivat malliinsa kuusi heidän mielestään keskeisintä käsitettä, jotka liittyvät toisiinsa ja ovat keskinäisessä
riippuvuussuhteessa. Tietojärjestelmän menestymistä mitataan kolmen dimension avulla; joita
ovat tekninen (järjestelmän laatu), semanttinen (informaation laatu) sekä tehokkuus (järjestelmän käyttö, käyttäjätyytyväisyys sekä vaikutus yksilöön ja organisaatioon). Viitekehystä on
hyödynnetty ilmestymisensä jälkeen merkittävästi tietojärjestelmän kriittisten menestystekijöiden arviointiin.

Järjestelmän laatu -muuttuja viittaa järjestelmän ominaisuuksiin dimensioiden vaihdellessa
suoraviivaisen teknisestä (esim. vasteaika) kokonaisvaltaisempiin ominaisuuksiin kuten helppokäyttöisyys tai toiminnallisuus. Informaation laadulla tarkoitetaan tietojärjestelmän tuotoksia
(output), joita ovat esimerkiksi tarkkuus, oikea-aikaisuus, täydellisyys, olennaisuus ja johdonmukaisuus. Tiedon käytöllä tarkoitetaan sitä, miten järjestelmän käyttäjä hyödyntää tietojärjestelmän tuotoksia. Käyttäjätyytyväisyys taas mittaa käyttäjän kokemaa tietojärjestelmän tuomaa
hyötyä. Vaikutus -muuttujilla tarkoitetaan tietojärjestelmän vaikutusta yksilön toimintaan sekä
organisaation tehokkuuteen. (DeLone & McLean 1992). Alkuperäisen mallin menestystekijät
ja niiden väliset suhteet ovat havainnollistettuna kuvassa 2.
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Kuva 2. Alkuperäinen tietojärjestelmän menestystekijöitä kuvaava malli (DeLone & McLean 1992, 87)

Alkuperäistä mallia on kritisoitu mm. siitä, etteivät kaikki mittarit, lähinnä 3) tiedon käyttö,
sovellu mittaamaan onnistunutta tietojärjestelmää, menestystekijöitä on liikaa eikä näiden kausaalisuutta toisiinsa ole pystytty aukottomasti osoittamaan. (Gable, Sedera & Chan 2003). Mallia on moitittu myös sekavuudesta sen pyrkiessä selittämään menestystekijöitä sekä prosessikuvauksena että niiden kausaalista suhdetta (Seddon 1997). DeLone ja McLean kehittivätkin
vuonna 2003 uusitun mallin tietojärjestelmän onnistumisen mittaamiseen pyrkimyksenään vastata alkuperäisen mallin saamaan kritiikkiin. Alkuperäisen mallin muuttujien keskinäisiä riippuvuuksia ei oltu testattu empiirisesti, joten myöhemmässä tutkimuksessaan DeLone ja
McLean (2003, 15) perehtyivät heidän malliaan hyödyntäneisiin tutkimuksiin ja saivat vahvaa
näyttöä muuttujien yhteydestä toisiinsa vastoin Gablen et al. tutkimustuloksia. Paranneltu malli
ottaa huomioon järjestelmään sekä järjestelmässä olevaan tietoon liittyviä laatutekijöitä, jotka
vaikuttavat käyttäjätyytyväisyyden lisäksi myös käyttäjän käyttöaikomukseen järjestelmää
kohtaan ja aikeen myötä varsinaiseen käyttöön (DeLone & McLean 2003).

Kuvassa 3 on DeLonen ja McLeanin uudistettu malli tietojärjestelmän menestystekijöistä, muutokset on kuvattu punaisella värillä. Uusitussa mallissa nuolet esittävät menestystekijöiden välisiä vaikuttavuussuhteita, mutta eivät näytä näiden positiivisia tai negatiivisia yhteyksiä kausaalisessa mielessä. Tietojärjestelmän ominaisuuksia kuvaavien laatu -muuttujien joukkoon lisättiin palvelun laatu. Tällä tarkoitetaan IT -tukifunktion luotettavuutta, reagointikykyä sekä
tarjoamaa tukea, antaen loppukäyttäjille niin tietoa kuin myös tukea tietojärjestelmään liittyvissä kysymyksissä. Lisäksi mallin yksinkertaistamiseksi vaikutus yksilöön ja vaikutus organisaatioon korvattiin nettohyöty -käsitteellä. Vaikutus voidaan kokea positiivisena tai negatiivisena muuttujana, joten DeLone ja McLean kokivat nettohyödyn kuvaavammaksi muuttujaksi.
Järjestelmän käyttö, joka viestii käytöksestä, jaettiin uudessa mallissa käyttöaikomukseen sekä
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käyttöön. Käyttöaikomus viestii käyttäjän asenteesta järjestelmää kohtaan. (DeLone & McLean
2003, 22-23).

Kuva 3. Tietojärjestelmän menestystekijöitä kuvaava uudistettu malli (DeLone & McLean 2003, 24)

Jeyaraj’n meta-analyysin (2020, 4, 8) mukaan paranneltua DeLone & McLean -mallia on hyödynnetty useammissa tutkimuksissa ja eri muuttujien osalta täydellisemmin kuin alkuperäistä
mallia. Sen on koettu myös selittävän tietojärjestelmän onnistumista paremmin kuin alkuperäinen malli. DeLonen ja McLeanin alkuperäistä mallia kritisoineet Gable et al. loivat oman menestystekijöitä kuvaavan mallinsa, johon he eivät sisällyttäneet kritisoimaansa ’käyttö’ -muuttujaa, sillä heidän nähdäkseen työtehtävien hoidossa pakollista tietojärjestelmää on joka tapauksessa käytettävä (ks. myös Seddon 1997; Karlinsky-Shichor & Zviran 2016, 56). Mallissaan he
ehdottavat, että käyttäjätyytyväisyyttä tulisi mitata yleisenä onnistumisen mittarina eikä niinkään yhtenä dimensiona. He näkevät, että tietojärjestelmän onnistumista arvioivat mittarit kertovat tietyn hetken ajantilasta, siten he jakavat dimensiot nykyhetkeen (käyttäjien arvio hyödyistä, joita järjestelmässä on tai ei ole) sekä tulevaisuuteen (dimensiot, jotka heijastavat tulevaa potentiaalia). Oheisessa kuvassa 4 Gablen et al. viitekehys onnistumistekijöistä.
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Kuva 4. Nelikenttä tietojärjestelmän onnistumistekijöistä (Gable et al. 2003, 586)

Seuraavassa alaluvussa tutustutaan vielä muutamaan muuhun näkökulmaan tietojärjestelmän
onnistumistekijöistä ja tämän jälkeen perehdytään syvemmin loppukäyttäjän tyytyväisyyteen
tietojärjestelmää kohtaan vaikuttaviin tekijöihin.

Ihminen-tietokone -vuorovaikutus

Ihminen-tietokone-vuorovaikutuksen tieteenala (HCI, human-computer interaction) pohjaa
vahvasti käytettävyyteen. Avison ja Fitzgerald (2006, 81) määrittelevät keskeisiksi ominaisuuksiksi tällöin läpinäkyvyyden, yksinkertaisuuden, johdonmukaisuuden ja joustavuuden. Läpinäkyvyys liittyy sekä osallisuuteen että tiedon kulkuun; kun työntekijät ymmärtävät miten
järjestelmä toimii, heidän on mahdollista hallita sen käyttöä. Toisaalta he saavat silloin myös
ajantasaista tietoa siitä mitä järjestelmässä kulloinkin tapahtuu. Yksinkertaisuus tarkoittaa selkeää ja informatiivista rakennetta, jolloin on helppoa valita oikea toiminto. Jatkuvuus merkitsee
käyttöliittymän logiikkaa, joka pysyy samankaltaisena tietojärjestelmän kaikissa toiminnoissa,
mielellään jopa kaikissa tietyn käyttäjäryhmän käyttämissä järjestelmissä. Joustava tietojärjestelmä mukautuu käyttäjän yksilöllisiin tarpeisiin.

Käyttäjäkokemukseen liittyvät tuoteominaisuudet voidaan määritellä esimerkiksi seuraaviin
neljään kategoriaan: tuotteen substanssi, tuotteen vetovoima, tuotteen käytettävyys ja tuotteen
uskottavuus. Substanssilla tarkoitetaan tuotteen sisältöä ja toiminnallisuutta käyttäjän kannalta.
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Tuotteen vetovoimaan voidaan sisällyttää esimerkiksi ulkoasu, mielikuvat, trendikkyys ja uutuus tai tuttuus käyttäjän näkökulmasta. Tuotteen käytettävyys tarkoittaa tuotteen sujuvaa ja
virheetöntä käyttöä esimerkiksi helppokäyttöisyyden, tehokkuuden, miellyttävyyden ja löydettävyyden kannalta. Tuotteen uskottavuus taasen kohdistuu sen ulkoasuun, laatuun, luotettavuuteen ja toimintavarmuuteen ja esimerkiksi imagoon. (Sinkkonen, Kuoppala, Parkkinen & Vastamäki 2006, 261-262). Toiminnanohjausjärjestelmään liittyen voitaisiin ajatella, että esimerkiksi SAP -järjestelmä herättää monenlaisia tunteita; toisille se on ”erppien mersu” ja toiset sitä
vastoin kammoksuvat järjestelmän oletettua monimutkaisuutta.

Wiion (2004, 29-31, 35) mukaan käyttäjäystävällinen ohjelma tai järjestelmä on ymmärrettävä,
vaivaton, kattava sekä esteettisesti miellyttävä. Ymmärrettävyys auttaa käyttäjää pääsemään
haluamaansa lopputulokseen järjestelmän käytössä. Ymmärrettävyys on aina subjektiivinen kokemus riippuen yksilön valmiuksista ja taidoista. Vaivattomuus tekee järjestelmän käytöstä yksinkertaista, säästää työntekijöiden aikaa ja motivoi hyödyntämään järjestelmän ominaisuuksia.
Kattava sovellus tai järjestelmä tarjoaa käyttäjän tarvitsemat toiminnot ja tiedot. Järjestelmän
esteettisyys viestii laadusta ja osaamisesta. Käytettävyyteen panostaminen voi alentaa käyttäjien kynnystä omaksua uusi sovellus sekä nostaa työn tehokkuutta ja vähentää käyttäjien tekemiä virheitä.

Loppukäyttäjän tyytyväisyys

Käyttäjän tyytyväisyys on todennäköisesti kaikkein yleisin tapa mitata tietojärjestelmän onnistumista. (DeLone & McLean 1992; DeLone & McLean 2003; Gable et al. 2003) Perinteisesti
tietojärjestelmäprojektissa on huomioitu hyvin teknologinen ja taloudellinen näkökulma inhimillisen näkökulman jäädessä vähälle huomiolle. Loppukäyttäjät ovat voineet tuntea katkeruutta johdon kauniiden lupausten edessä todellisten hyötyjen jäädessä vähäisiksi. (Avison &
Fitzgerald 2006, 79). Loppukäyttäjiä tulisikin ajatella järjestelmäprojektin asiakkaina, joiden
tyytyväisyys on tae projektin onnistumisesta.

Käyttäjätyytyväisyys on käyttäjän subjektiivinen arvio tietojärjestelmän käytön seurauksista
jatkumolla miellyttävä – ei miellyttävä (Seddon 1997, 249). Tyytyväisyys voi liittyä järjestelmän ominaisuuksiin, järjestelmän tuottamaan tietoon tai esimerkiksi käyttäjille tarjottuun pal-
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veluun tai tukeen (DeLone & McLean 1992). Tietojärjestelmän implementointivaiheessa käyttäjän tyytyväisyyttä voidaan tarkastella useasta näkökulmasta; käyttäjän tyytyväisyys osallistumisasteeseen implementointivaiheessa, tyytyväisyys järjestelmän käyttöön ja tyytyväisyys järjestelmään liittyvään tukeen ja palveluihin. Kaikki näkökulmat liittyvät olennaisesti loppukäyttäjän tyytyväisyyteen ja tyytymättömyys yhdelläkin osa-alueella voi johtaa käyttäjän muutosvastarintaan tai tehottomaan järjestelmän hyödyntämiseen. (Davis, Kettinger & Kunev 2009,
27).

Lin ja Rohm (2009, 357) mukaan käyttäjän tyytyväisyyttä teknologiaan voidaan mitata hänen
uskomuksellaan, että tietojärjestelmä tarjoaa integroitua, täsmällistä, oikea-aikaista ja luotettavaa tietoa ja on ominaisuuksiltaan parempi kuin aiemmin käytössä ollut järjestelmä. Tutkimuksen mukaan esimiehet hyväksyvät uuden tietojärjestelmän helpommin ja ovat siihen tyytyväisempiä kuin loppukäyttäjät. Tietojärjestelmän onnistumista mittaa myös teknologian hyväksynnän käsite. Jos käyttäjät eivät hyväksy teknologiaa, he todennäköisesti eivät myöskään käytä
sitä, jolloin tietojärjestelmää ei voida pitää onnistuneena. Teknologian hyväksyntää käydään
laajemmin läpi seuraavassa alaluvussa.

2.4.1 Aikomuksesta tietojärjestelmän hyödyntämiseen

Tietojärjestelmän käytön ja käyttäjäkokemuksen ohella on syytä tarkastella yksilön motivaatiota käyttää tuotetta tai järjestelmää. Motiivi toimii vaikuttimena yksilön toiminnalle ohjaten,
suunnaten ja ylläpitäen sitä. Huonon käytettävyyden ja huonon käyttömotiivin välillä vallitsee
luonnollisesti riippuvuus. Kuitenkin yksilön tarpeiden ollessa tarpeeksi suuret, motivaatiota järjestelmän käyttöön löytyy huonosta käytettävyydestä huolimatta. Persoonallisuuden muovaamat uskomukset vaikuttavat yksilön tapaan reagoida tuotteen käyttöön. Esimerkiksi aiempi uskomus epäonnistuneesta tuotteen käytöstä vaikuttaa tulevaisuuden halukkuuteen käyttää vastaavaa tuotetta. Yksilön usko omiin kykyihinsä onkin merkittävässä asemassa. (Sinkkonen et
al. 2006, 263, 265-266). Motivaatio voidaan jakaa esimerkiksi ulkoiseen ja sisäsyntyiseen motivaatioon, joita ei tässä yhteydessä käsitellä enempää.

Ajzen ja Madden vuonna 1986 esittelemän TPB -asenneteorian (Theory of Planned Behavior)
mukaan yksilön toteuttama käytös on suora seuraus hänen käyttäytymiseen kohdistamastaan
aikomuksesta (intentiosta). Aikomukseen vaikuttaa kolme tekijää; näitä ovat yksilön asenne
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käyttäytymistä kohtaan, yksilön subjektiiviset käyttäytymistä koskevat normit tarkoittaen sitä
mitä yksilö ajattelee muiden toivovan hänen tilanteessa tekevän (lähipiirin vaikutus), sekä koettu käyttäytymisen hallinta (pystyvyysuskomus). Koetun käyttäytymisen hallinta perustuu yksilön motivaatioon. (Basselier, Horneir Reich,, & Benbasat 2001, 174).

Teknologian hyväksyntä

Tietojärjestelmän onnistumista voidaan lähestyä esimerkiksi yllä esiteltyjen kriittisten menestystekijöiden, IS success -mallin avulla tai käyttäjän tyytyväisyyden näkökulmasta. Erittäin
merkityksellinen mittari on kuitenkin teknologian hyväksyntä. Tietojärjestelmää ei voi pitää
onnistuneena, jos käyttäjät eivät hyväksy sitä. Tämän vuoksi on tarpeen perehtyä laajemmin
teknologian hyväksyntää mittaaviin malleihin.

2.5.1 TAM -malli (technology acceptance model)

Tietojärjestelmän käyttöä voidaan tutkia käyttäjäaikomuksen ja hyväksynnän näkökulmasta,
kuten DeLonen ja McLeonin päivitetyssä mallissa ylempänä alaluvussa 2.2. Näistä tunnetuin
on perustellun toiminnan teoriaan (Theory of Reasoned Action, TRA) pohjautuva Davis’n
(1989) TAM (technology acceptance model), joka pyrkii selvittämään ulkoisten tekijöiden vaikutusta teknologian käyttäjän uskomuksiin, asenteisiin ja käyttöaikomuksiin. Tutkimuksen tavoitteena on luoda mittareita tietojärjestelmän käytön ennustamiseen ja selittämiseen. Tietojärjestelmän käyttöä tutkitaan kahden käsitteen kautta, joita ovat koettu hyödyllisyys (perceived
usefulness) ja koettu helppokäyttöisyys (perceived ease-of-use). (Davis 1989, 320).

Käsitteenä koettu hyödyllisyys on seurausta uskomuksesta, että yksilöt hyödyntävät erilaisia
järjestelmiä sen mukaan miten he kokevat niiden parantavan heidän työsuoritustaan. Hyödylliseksi koettua teknologiaa ei kuitenkaan välttämättä oteta käyttöön, jollei sitä koeta helppokäyttöiseksi. Mallin toinen uskomus on, että yksilöt käyttävät järjestelmää, jonka käytön uskovat olevan itselleen helppoa ja vaivatonta. (Davis 1989, 320). Mallia on hyödynnetty useiden
tutkimusten pohjalla ja siitä on tehty myös useita paranneltuja malleja. Kuvassa 5 alkuperäinen
TAM -malli vuodelta 1989.
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Kuva 5. Alkuperäinen TAM malli (Davis 1989)

Schepersin ja Wetzelsin (2007) meta-analyysi vahvisti TAM -mallin käsitteiden väliset yhteydet; tutkimusten mukaan koetun hyödyllisyyden ja koetun helppokäyttöisyyden yhteys yksilön
asennetta ja käyttäytymisaikomusta kohtaan oli merkittävä. Tutkimukset osoittivat vahvempaa
riippuvuutta koetun hyödyllisyyden suhteen omaksuttaessa uutta teknologiaa. (Schepers &
Wetzels 2007, 99). Koettu helppokäyttöisyys näyttää olevan enemmän kytköksissä implementointia edeltävään tilanteeseen kuin implementoinnin jälkeiseen aikaan (Venkatesh, Morris, Davis & Davis 2003, 442) indikoiden kaiketikin sitä, että kun järjestelmän käyttö on opittu, helppokäyttöisyydellä ei ole kovin suurta merkitystä. Toisaalta Al-Jabrin (2015, 115) tutkimuksessa
helppokäyttöisyyttä tutkittiin loppukäyttäjän tyytyväisyyttä edeltävänä tekijänä ja sen todettiin
vahvistavan täysin harjoittelun ja tyytyväisyyden välistä suhdetta sekä osittain viestinnän ja
tyytyväisyyden välistä suhdetta.

TAM -mallista kehitettiin paranneltu niin kutsuttu TAM2 -malli vuonna 2000. Koettu hyödyllisyys oli lukuisten empiiristen tutkimusten mukaan vahvasti kytköksissä yksilön käyttöaikomukseen ja parannellun mallin kehittäminen syntyikin tarpeesta ymmärtää koetun hyödyllisyyden määrittäviä tekijöitä sekä muutosta näiden tekijöiden vaikutuksessa järjestelmän käyttökokemuksen karttuessa. Siinä missä koettu hyödyllisyys on osoittautunut merkitykselliseksi, koettu helppokäyttöisyys ei ole saanut tutkimuskentässä vastaavaa huomiota. (Venkatesh & Davis
2000, 187). Kuvassa 6 TAM2 -malli, joka pyrkii avaamaan koettuun hyödyllisyyteen liittyviä
käsitteitä.
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Kuva 6. Paranneltu TAM2 malli (Davis 2000, 197)

2.5.2 UTAUT malli (unified theory of acceptance and use of technology)

UTAUT -malli kehitettiin kahdeksan aiemman mallin pohjalta kokoamaan yhteneväistä teoriaa
tekijöistä, jotka vaikuttavat teknologian hyväksymiseen. Davis’n alkuperäinen TAM -malli oli
yksi hyödynnetyistä malleista, muita olivat TRA (theory of reasoned action), motivaatiomalli,
suunnitellun käyttäytymisen teoria, TAM -mallin ja suunnitellun käyttäytymisen yhdistävä
malli, PC:n hyödyntämisen malli, innovaatiodiffuusioteoria ja sosiaaliskognitiivinen teoria.
Mallin tavoitteena on tarjota työkalu uuden tietojärjestelmän onnistumisen todennäköisyyden
arvioimiseen ja auttaa ymmärtämään teknologian hyväksyntään vaikuttavat ajurit, jotta näihin
on mahdollista suunnitella ennakoivasti sopivat interventiot, kuten koulutustoimenpiteet. (Venkatesh et al. 2003, 425-426).

Venkatesh et al. (2003, 446-447) esittävät, että kolme muuttujaa, yksilön odotus tietojärjestelmän vaikutuksesta työsuoritukseen, yksilön odotus tietojärjestelmän käytettävyydestä sekä yksilön muiden taholta kokema sosiaalinen paine käyttää tietojärjestelmää, määrittävät yksilön
käyttöaikomusta tietojärjestelmää kohtaan. Neljäs muuttuja, tietojärjestelmän käyttöä fasilitoivat tekijät, vaikuttaa suoraan tietojärjestelmän käyttöön. Lisäksi mallissa esitellään neljä moderoivaa muuttujaa, joita ovat sukupuoli, ikä, kokemus sekä vapaaehtoisuus tietojärjestelmän
käyttöön. Siinä missä TAM -malli suunniteltiin mittaamaan yleistä ja monesti vapaaehtoista
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tietojärjestelmän hyväksyntää, UTAUT pyrkii mittaamaan teknologian hyväksyntää silloin kun
sen käyttö on pakollista (Venkatesh et al. 2003). Kuva 7 esittelee UTAUT -mallin muuttujat ja
niiden väliset suhteet.

Kuva 7. UTAUT malli (Venkatesh et al. 2003, 447)

UTAUT -mallia on niinikään hyödynnetty myöhemmissä tutkimuksissa. Esimerkiksi Alshare,
Alomari, Lane ja Freeze (2019) hyödynsivät mallia tutkiessaan yksilön asenteen vaikutusta
käyttöaikomukseen ja sen seurauksena teknologian käyttöön. Tutkimus vahvisti aiempia tuloksia, joiden mukaan käyttöaikomus vaikuttaa voimakkaasti yksilön tietojärjestelmän käyttöön.
Käyttöaikomuksen vahvuuteen vaikuttaa yksilön asenne tietojärjestelmää kohtaan. Yksilön
odotukset tietojärjestelmän käytettävyydestä vaikuttivat asenteisiin enemmän kuin odotukset
työssä suoriutumisesta järjestelmän avulla. Loppukäyttäjät näyttäisivätkin arvostavan enemmän helppokäyttöistä, helposti opittavaa ja käyttäjäystävällistä tietojärjestelmää kuin hyödylliseksi koettua järjestelmää. Tämä on ristiriidassa TAM -mallista tehtyjen havaintojen kanssa,
ja kertoneekin siitä, että eri tutkimusmalleja voidaan hyödyntää hyvinkin erilaisten teknologioiden kontekstissa sekä käyttöönottoprojektin eri vaiheissa.
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TAM -mallista on laadittu vuonna 2008 TAM3 -malli ja UTAUT -mallista vuonna 2012
UTAUT2 -malli, mutta näistä kumpikaan ei ole tuonut merkittävää kontribuutiota tutkimuskenttään (Mardiana et al. 2015, 177). Tietojärjestelmän onnistumistekijät ja teknologian hyväksyntä kytkeytyvät olennaisesti toisiinsa teknologian hyväksynnän vaikuttaessa yksilön aikomukseen käyttää tietojärjestelmää. Tekemänsä meta-analyysin pohjalta Mardiana et al. (2015,
175) ehdottavat DeLone ja McLean -mallin käyttöaikomuksen ja käytön erillistämistä, jotta
muuttujia olisi helpompi mitata. Lisäksi käyttäjän arvio aikeestaan käyttää tietojärjestelmää ei
välttämättä kuitenkaan johda varsinaiseen käyttöön. Tutkijat määrittelivät ne teknologian hyväksyntää ennustavat muuttujat, jotka korreloivat vahvasti käyttöaikomuksen kanssa ja integroivat näiltä osin TAM- sekä UTAUT -mallin tietojärjestelmän menestystekijöihin. Kuvassa 8
integraatio IS success-, TAM- ja UTAUT -malleista.

Kuva 8. IS success, TAM ja UTAUT -mallien integraatio (Mardiana et al. 2015, 180)

Käyttöönottoprosessin suunnittelu

Tietojärjestelmän suunnittelu ja käyttöönotto koskee useimmiten kahta päätoimijaa; loppukäyttäjäyritystä, joka ottaa tietojärjestelmän käyttöönsä sekä tietojärjestelmän toimittanutta yritystä
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tai toimijaa. Päätoimijoiden näkökulmat eroavat toisistaan, koska osapuolten tavoitteet ja menettelytavat ovat yleensä toisistaan eroavia. Loppukäyttäjäyrityksen näkökulmaa voidaan tarkastella esimerkiksi elinkaarimallin avulla, jolloin tietojärjestelmäprojekti koostuu neljästä syklistä: strategiasuunnittelu, tietojärjestelmän suunnittelu ja järjestelmän valinta sekä vaatimusmäärittely, käyttöönottovaihe sekä lopulta tietojärjestelmän jatkuva kehittäminen. Strategian
huomioiminen tietojärjestelmäprojektissa on välttämätöntä, koska tietojärjestelmän elinkaari
on yleensä suhteellisen pitkä. Varsinainen tietojärjestelmähankkeen suunnittelu ajoittuu strategiasuunnitteluvaiheen päättymiseen. (Kettunen & Simonson 2001, 24-25).

Suunnitteluvaiheen tärkeys on tutkimusten mukaan monesti jäänyt huomioimatta niissä yrityksissä, joissa toiminnanohjausjärjestelmäprojekti on epäonnistunut. Suunnitteluvaiheessa tehdään toiminnanohjausjärjestelmän kannalta keskeiset liiketoimintapäätökset sisältäen liiketoimintamallit, käyttäjien vaatimukset, käyttöskenaariot ja toiminnalliset sekä järjestelmän vaatimukset. Tulevien ongelmien ennaltaehkäisyyn ja ratkaisemiseen on panostettava hyvissä ajoin
ennen varsinaisen projektin alkamista, sillä monesti vain ylin johto voi vastata olemassa oleviin
organisatorisiin haasteisiin. (Markus, Axline, Petrie & Tanis 2000). Johdon osallistuminen tietojärjestelmäprojektiin on tärkeää strategisesta näkökulmasta. Operatiivisesta näkökulmasta
loppukäyttäjien osallistuminen tietojärjestelmän analysointiin, suunnitteluun ja käyttöönottoon
on kuitenkin hyvin merkityksellistä loppukäyttäjän sitoutumisen kannalta, etenkin jos loppukäyttäjällä on ollut mahdollisuus osallistua itseään koskevien tietojärjestelmäprojektien päätösprosessiin. (Avison & Fitzgerald 2006, 79).

Loppukäyttäjän osallistuminen tietojärjestelmäprojektiin tulisi olla paljon enemmän kuin pintapuolinen haastattelu ja tehdyt testaukset järjestelmän käyttöönottovaiheessa. Jos loppukäyttäjät osallistetaan ja heille annetaan vastuuta jopa tietojärjestelmän suunnittelusta, on todennäköistä, että he ovat tyytyväisiä ja sitoutuneita järjestelmään kun se on otettu käyttöön. Loppukäyttäjien ja tietoteknologia-asiantuntijoiden tulisikin työskennellä tiimeinä; siinä missä IT asiantuntija hallitsee varsinaisen teknologian, loppukäyttäjällä on sovellukseen liittyvää kyvykkyyttä. Voidaankin ajatella, että tietojärjestelmä saadaan toimimaan heikolla teknologialla,
muttei heikolla sovellukseen liittyvällä tietämyksellä. (Avison & Fitzgerald 2006, 81).

Käyttöönottovaiheeseen liittyviä ongelmia, joita tulisi pohtia etukäteen, ovat esimerkiksi ohjelmistoon tehtävät muutokset, toiminnanohjausjärjestelmän integrointi muuhun arkkitehtuuriin,
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ongelmat projektiin liittyvien ulkoisten sidosryhmien organisoinnissa ja yhteistyössä sekä vaihtuvuus projektitiimissä. (Markus et al. 2000, 259-260). Käyttöönoton jälkeisiä havaittuja ongelmia, joihin myös tulisi kiinnittää huomiota hyvissä ajoin ovat esimerkiksi ongelmat toiminnanohjausjärjestelmän suorituskyvyssä, loppukäyttäjien tekemät virheet, järjestelmäongelmista
johtuva negatiivinen vaikutus sidosryhmiin, datan laatuongelmat sekä johdon puutteellinen raportointi. Suurin osa näistä ongelmista olisi mahdollista välttää panostamalla riittävästi projektin toteutukseen, loppukäyttäjien koulutukseen sekä järjestelmän testaamiseen, parantamalla
liiketoimintaprosesseja ennen järjestelmän käyttöönottoa ja kiinnittämällä huomio datan laatuun ja raportointitarpeisiin. (Markus et al. 2000, 261). Tietojärjestelmän käyttöönotto tulisi
suunnitella linjassa organisaation sisäisen muodollisen rakenteen kanssa, käsittäen esimerkiksi
päätöksenteko-oikeudet, johdon periaatteet ja organisaation muodollisuudet. Toisaalta myös
tietoteknologiaprosessien tulee tukea ja vastata liiketoiminnan tarpeita. Yhdenmukaistaminen
edellyttää sosiaalisesta näkökulmasta IT -toiminnon ja liiketoimintayksiköiden työntekijöiden
keskinäistä vuorovaikutusta, yhteistyötä ja jaettuja arvoja. Nämä sosiaaliset resurssit luovat perustan tiedon luonnille ja jakamiselle. (Zhou et al. 2018, 697).

Yrityksen IT -organisaation johto ei pienissä ja keskisuurissa yrityksissä ole välttämättä tietoinen yrityksen ulkoisesta IT -ympäristöstä ja sen tarjoamista mahdollisuuksista tietojärjestelmien kehittämiseen. Tämä vaikuttaa yrityksen investointihalukkuuteen ja kilpailukykyyn. Lisäksi esteeksi voi muodostua johdon kyky tietojärjestelmän suunnitteluprosessiin osallistuvan
tiimin koordinoinnista. Tiimiin valittujen työntekijöiden tulisi omata riittävät IT -taidot, motivaatio tehokkaan tietojärjestelmän kehittämiseen sekä hyvät vuorovaikutustaidot. Huomionarvoista on myös se, että koska IT -johto ei laadi IT -strategiaa tai priorisointeja, sen on haasteellista ennakoida projektin riskejä ja kriisejä. Lisäksi puutteellisesta strategisesta suunnittelusta
kertoo vaikeus tunnistaa uusia liiketoimintaprosesseja, jolloin tietojärjestelmät suunnitellaan
yrityksen olemassa olevien prosessien pohjalta, eivätkä ne palvele tulevaisuuden strategisia tarpeita. (Kamariotou & Kitsios 2019, 399-400). Taulukossa 2 esitetään tietojärjestelmän suunnittelun vaiheet strategisesta näkökulmasta.
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Taulukko 2. Tietojärjestelmän suunnittelun vaiheet strategisesta näkökulmasta (Kamariotou & Kitsios 2019, 403)

Käsite

Tehtävät

Strateginen käyttöönoton
suunnittelu

•
Toimintasuunnitelmien arviointi ja
määrittely
•
Muutosjohtamisen
lähestymistapojen määrittely
•
Seuranta- ja kontrolliprosessien
määrittely
•
Tietojärjestelmien nykytilan
analysointi
•
Ulkoisen liiketoimintaympäristön
nykytilan analysointi
•
Suunnittelutiimin organisointi
•
Parannusehdotusten tunnistaminen
•
Tärkeimpien IT -tavoitteiden
tunnistaminen
•
Korkean tason IT -strategioiden
tunnistaminen
•
Parannusehdotusten arviointi
•
Uusien IT -arkkitehtuurien
tunnistaminen
•
Uusien liiketoimintaprosessien
tunnistaminen
•
Liiketoimintajärjestelmien
nykytila-analyysi
•
Organisaatiojärjestelmien nykytilaanalyysi

IT ympäristön analysointi

Strategian suunnittelu

Strategian muotoilu

Sisäisen ympäristön
analysointi

Zhang, Lee, Huang, Zhang ja Huang (2005) kartoittivat toiminnanohjausjärjestelmän
käyttöönottoon liittyviä kriittisiä menestystekijöitä Kiinassa. Heidän mallinsa perustui osittain
alkuperäiseen IS success -malliin sekä Ives et al. ISs -malliin, johon ei tässä tutkielmassa
perehdytä tarkemmin. Zhang et al. malli ei ole herättänyt samanlaista kiinnostusta tutkijoiden
keskuudessa kuin esimerkiksi ylempänä esitelty Gablen malli (ks. esim. Mahdavian, Wingreen
& Ghlichlee 2016, 52; Moalagh & Ravasan 2013, 1237) sen ollessa ensisijaisesti viitekehys
ERP -järjestelmän onnistuneelle toteutukselle eikä niinkään käytännönläheinen malli ERP implementoinnin onnistumisen mittaamiseksi. Koska tämän tutkielman kohdeyrityksessä
uuden toiminnanohjausjärjestelmän hankinta on suunnitteluvaiheessa, on hyödyllistä perehtyä
lyhyesti Zhang et al. tutkimukseen.

Zhang et al. (2005) kartoittivat organisatorisia, käyttäjäympäristöön, järjestelmäympäristöön
sekä järjestelmän toimittajaan liittyviä tekijöitä, joihin panostaminen tukee onnistunutta ERP:n
käyttöönottoa. Tutkijat jakavat implementointivaiheen kolmeen osaan; järjestelmän
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valintavaihe,

implementointi

sekä

optimointivaihe,

jolla

pyritään

linjaamaan

liiketoimintaprosessit uuden toiminnanohjausjärjestelmän kanssa. Zhang et al. kartoittivat
kuhunkin kolmeen vaiheeseen liittyviä menestystekijöitä. Järjestelmän käyttäjäympäristöön
liittyviä menestystekijöitä ovat esimerkiksi koulutus ja perehdyttäminen, joiden merkitys on
tunnistettu muidenkin tutkijoiden toimesta (esim. Markus et al. 2000). Käyttäjien
osallistuminen käyttöönottoprosessiin nähdään merkityksellisenä käyttöönoton onnistumisen
kannalta, kuten on todettu aiemmin tässä luvussa (Avison & Fitzgerald 2006). Loppukäyttäjien
kyvykkyydet ja diversiteetti (taustakoulutus, tekninen versus liiketoimintaorientoitunut ym.)
voivat myös vaikuttaa tietojärjestelmän onnistumiseen. Käyttäjätyytyväisyys tunnistettiin
tärkeäksi

sekä

yleisenä

tyytyväisyytenä

että

tyytyväisyytenä

järjestelmän

implementointivaihetta kohtaan. Vaikutus yksilöön (vrt. DeLone & McLean 1992) määriteltiin
esimerkiksi yksilön kohonneena tuottavuutena, parempana tehtävistä suoriutumisena,
tehokkaana ja laadukkaana päätöksentekona sekä ajallisena riittävyytenä, jotta päätöksenteko
mahdollistuu. Kuvassa 9 on Zhang et al. mukaiset implementoinnin vaiheet sekä kuhunkin
vaiheeseen kohdistuvat menestystekijät, jotka yritysten tulisi huomioida.

Kuva 9. Kriittiset menestystekijät ERP -implementoinnin eri vaiheissa (Zhang et al. 2005, 78)
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Kettunen ja Simons (2001) toteavat toimittamassaan valtion teknillisen tutkimuskeskuksen julkaisussa, että tietojärjestelmän käyttöönotto on ennen kaikkea organisaation oppimisprosessi ja
teknologialähtöisestä ajattelutavasta tulisikin suuntautua kohti tiedon ja osaamisen hallintaa.
Loppujen lopuksi tietojärjestelmä on vain potentiaalista teknologiaa, jonka potentiaali ei realisoidu ilman loppukäyttäjäyrityksen kykyä hyödyntää sitä. Uusien järjestelmien hyödyntämiseen vaaditaan organisatorisia oppimisprosesseja, jotka todennäköisesti ylittävät myös organisaation rajat tietojärjestelmän toimittajan oppiessa jokaisen asiakasyrityksen myötä. Oppimisprosessit eivät kuitenkaan tapahdu itsekseen, vaan vaativat tietoisia käytänteitä, yhteistyötä ja
kommunikointia. Tietoa organisaatioissa on paljon, se on vain pääsääntöisesti sitoutunut yksilöihin, heidän näkemyksiinsä ja erilaisiin käytänteisiin ja rutiineihin. Tämä tieto tulisi valjastaa
yhteiseen käyttöön ja ymmärrettävään muotoon, jotta sen avulla voidaan yhdessä rakentaa toimintamalli uuden tietojärjestelmän käyttöönoton tueksi. (Kettunen & Simonson 2001, 28-29).

Alla olevassa taulukossa (taulukko 3) on koottu yhteen luvun 2 teoriaosuudesta nousevia keskeisimpiä tietojärjestelmäprojektin ja itse tietojärjestelmän onnistumiseen vaikuttavia tekijöitä.
Pohjana on taulukossa 1 esitetty Ramin ja Corkindalen (2013) jako organisatorisiin, teknologisiin, projektiin liittyviin sekä yksilöön liittyviin tekijöihin.
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Taulukko 3. Yhteenveto tietojärjestelmän onnistumiseen vaikuttavista tekijöistä

Lähde

Tietojärjestelmän onnistumiseen vaikuttavia tekijöitä

Motwani et al. (2005); Ram & Corkindale (2013); Shaul &
Tauber (2013)

Ylimmän johdon tuki ja sitoutuminen

Motwani et al. (2005); Nquye et al. (2017); Ram & Corkindale
(2013); Shaul & Tauber (2013)

Onnistunut muutosjohtaminen

Motwani et al. (2005); Ram & Corkindale (2013); Zhou et al.
(2018)
Ram & Corkindale (2013); Lin & Rohm (2009)

Strategian ja liiketoiminnan tavoitteiden linjaaminen ja
yhdenmukaistaminen
Järjestelmähankkeen perustelu

Kamariotou & Kitsios (2019); Kettunen & Simons (2001); Nquye
et al. (2017); Ram & Corkindale (2013); Shaul & Tauber (2013)

IT - organisaation ja sidosryhmien tarvittava koulutus ja
osaamisen yhteensovittaminen, organisaation oppiminen

Ram & Corkindale (2013); Shaul & Tauber (2013); Tarik et al.
(2020)
Azeroual et al. (2020); DeLone & McLean (1992 & 2003); Gable
et al. (2003); Kettunen & Simons (2001); Lin & Rohm (2009);
Ram & Corkindale (2013); Shaul & Tauber (2013)
DeLone & McLean (2003); Tarik et al. (2020)
DeLone & McLean (1992 & 2003); Gable et al. (2003); Tarik et
al. (2020)
Ram & Corkindale (2013); Shaul & Tauber (2013)

Järjestelmän valinta ja yhteensopivuus muiden järjestelmien
kanssa, kustomointi, integraatiot

Ram & Corkindale (2013)

Liiketoimintaprosessien uudelleensuunnittelu

Lin & Rohm (2009); Ram & Corkindale (2013)
Davis (1989); Lin & Rohm (2009); Ram & Corkindale (2013);
Schepers & Wetzels (2007); Venkatesh & Davis (2000)
Al-Jabri (2015); Davis (1989); Lin & Rohm (2009); Ram &
Corkindale (2013); Tarik et al. (2020)
Alshare et al. (2019); Ram & Corkindale (2013); Venkatesh et al.
(2003)
Ram & Corkindale (2013); Venkatesh et al. (2003)
Kettunen & Simons (2001); Ram & Corkindale (2013); Sinkkonen
et al. (2006); Zhang et al. (2005)
Davis et al. (2009); DeLone & McLean (1992 & 2003); Gable et
al. (2003); Lin & Rohm (2009); Mardiana et al. (2015); Ram &
Corkindale (2013); Seddon (1997); Zhang et al. (2005)

Projektin aikainen kommunikointi sidosryhmien välillä

Järjestelmän tuottaman informaation laatu ja hallinta
Järjestelmälle saatava tekninen tuki
Järjestelmän laatutekijät
Projektin hallinta ja johtaminen

Yksilön kokema hyödyllisyys ja jaetut uskomukset hyödyistä
Yksilön kokema helppokäyttöisyys
Yksilön asenne järjestelmää kohtaan ja käyttöaikomus
Sosiaaliset tekijät
Loppukäyttäjän kyvykkyys ja osaamisen hallinta
Käyttäjätyytyväisyys ja järjestelmän hyväksyntä
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3 YKSILÖN IT -KYVYKKYYTEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT
Teknologian hyväksymiseen johtavien yksilötason tekijöiden ymmärtäminen on kriittisen tärkeää, jotta uuden tietojärjestelmän käyttöönotosta tulee onnistunut (Brandon-Jones & Kauppi
2017, 24). Tietojärjestelmän, etenkin monimutkaisen toiminnanohjausjärjestelmän, onnistumiseen, vaikuttavat hyvin vahvasti inhimilliset tekijät, organisaatiossa oleva tietämys ja kyvykkyydet (Candra 2012, 141). Tässä kappaleessa perehdytään yksilön kyvykkyyden muodostaviin tekijöihin sekä yleisellä tasolla että tietoteknologian hyödyntämisen näkökulmasta. IT kyvykkyydelle ei löydy yksiselitteistä määritelmää, vaan tutkimuskenttä on hyvin hajanaista
kyvykkyyden käsitteen määrittelyssä ja ennen kaikkea siinä miten kyvykkyyttä tulisi mitata.
Esimerkiksi edellisessä luvussa esitellyistä teknologian hyväksymismalleista kyvykkyysaspekti
puuttuu kokonaan (Marcolin et al. 2000, 38).

Kyvykkyyttä voidaan tarkastella muun muassa taitona, persoonallisuudenpiirteenä ja tietämyksenä (Basselier et al. 2001, 162-164). Kyvykkyyden voidaan katsoa sisältävän sekä yksilön tiedot että aiemman kokemuksen. Tieto itsessään ei ole riittävä resurssi, vaan sitä on osattava
hyödyntää, jotta se on arvokasta. Tiedon voidaan ajatella olevan staattinen toiminnan väline,
kun taas tietäminen on dynaaminen toiminnan osa-alue. (Basselier et al. 2003).

Kyvykkyyttä voidaan myös tarkastella esimerkiksi kognitiivisten, taitopohjaisten sekä affektiivisten ulottuvuuksien kautta (Kraiger, Ford & Salas 1993). Kognitiivisella viitataan yksilöllä
olevaan tietopohjaan esimerkiksi tietystä tietojärjestelmästä ja sen käytöstä. Taitopohjainen tarkoittaa uuden tiedon hankintaa, sen hyödyntämistä eteen tulevissa tehtävissä sekä soveltamista
yhä monimutkaisempiin tehtäviin. Affektiivisella viitataan asenne- ja motivaatiotekijöihin.
(Marcolin et al. 2000, 39-40). Tässä tutkielmassa absorptiokyvyn, eli yksilön kyvyn omaksua
uutta tietoa ja hyödyntää sitä esimerkiksi tietojärjestelmän käytössä, ajatellaan olevan tällaista
taitopohjaista kyvykkyyttä. Kognitiiviseksi kyvykkyydeksi tutkielmassa määritellään yksilön
tietovarannot, tietämys ja kokemus. Affektiivisesta kyvykkyydestä käsitellään tässä yhteydessä
yksilön minäpystyvyys.
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Tieto ja tietämys yksilötasolla

Tieto on kytköksissä dataan ja informaatioon, ollen kuitenkin niistä erillinen käsite. Tieto on
sekoitus kokemusta, arvoja, käsitteellistä informaatiota ja asiantuntijuutta, jonka avulla on mahdollista arvioida uusia kokemuksia ja informaatiota. Tieto sijaitsee tietäjänsä pään sisällä sekä
organisaatioihin kätkettynä niiden rutiineissa, prosesseissa ja toimintamalleissa, näkyvän ja dokumentoidun tiedon lisäksi. Tieto on intuitiivista ja inhimillisyys tekee siitä monimutkaisen ja
ennustamattoman. (Davenport & Prusak 2000, 1-5).

Tieto ja tietämys on kontekstisidonnaista, yksilöiden ja yhteisöjen kyky jäsentää ja soveltaa
tietoa riippuu heidän taustastaan ja edustamastaan yhteisöstä. Sosiaaliset rakenteet voidaan aina
nähdä tietoa sisältävinä järjestelminä toimien viitekehyksenä jäsenilleen. (Holzner & Marx
1979). Tieto on heterogeenista, dynaamista, kontekstuaalista, käsitteellistä sekä henkilökohtaista yhtä paljon kuin sosiaalista. Tietämys on huomattavasti monimutkaisempi käsite kuin
tieto; se on sekoitus yksilön taipumuksia, kokemuksen ja harjoittelun kautta hankittua tietoa,
sääntöihin liittyvää integroitua ja sisäistettyä tietoa sekä refleksiivisen ajattelun kautta kertynyttä tietoa. (Gomez, Bouty & Drucker-Godard teoksessa Nicolini, Gherardi & Yanow 2003,
102, 122). Siinä missä tieto kohdistuu asioihin, elementteihin, faktoihin ja prosesseihin, tietämys kohdistuu toimintaan, tekemiseen ja käytäntöihin (Orlikowski 2002, 251). Jonnaert et al.
määrittelevät ranskankielisessä artikkelissaan vuodelta 2008 tiedon henkilökohtaiseksi resurssiksi ja kyvykkyyden henkilökohtaiseksi kapasiteetiksi, jonka avulla resursseja voidaan ottaa
käyttöön ja hyödyntää. Tiedon hallinta onkin tärkeää kyvykkyyksien kehittämisen kannalta.
(Charland, Léger, Cronan & Robert 2015, 32).

Tietoteknologiatietämys merkitsee sitä miten hyvin yksilöt ymmärtävät keskeiset tietoteknologiakäsitteet ja miten perillä he ovat oman organisaationsa tietoteknologiasta. Basselier et al.
(2003) määrittelivät IT -tietämyksen alle seuraavat osa-alueet: teknologia, sovellukset, järjestelmäkehitys, johtaminen sekä tiedon saatavuus. IT -kokemus tarkoittaa esimerkiksi kokemusta
osallistumisesta IT -projekteihin.

Tietoteknologian loppukäyttäjän IT -kyvykkyyttä ovat tutkineet esimerkiksi Munro et al.
(1997) ja heidän malliaan on hyödynnetty kattavasti myöhemmissä tutkimuksissa. Tutkijoiden
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mukaan loppukäyttäjän kyvykkyys koostuu käytettävään teknologiaan liittyvän tiedon laajuudesta (breadth), syvyydestä (depth) sekä kyvystä soveltaa teknologiaa (finesse). Tiedon laajuus
pitää sisällään yksilön työssään tarvitsemien tietoteknisten välineiden, kuten ohjelmistojen, taidon ja tietämyksen. Tiedon syvyys merkitsee tietyn osa-alueen tietämyksen hallinnan täydellisyyttä. Yksilöiden taidot eroavat esimerkiksi jonkin ohjelmiston käytössä, toisen hyödyntäessä
perusominaisuuksia ja toisen kyetessä käyttämään koko ohjelmiston ominaisuuksien potentiaalia. Tiedon syvyys kehittyy yleensä ajan myötä vaatien sekä perehtymistä että käytännön harjoitteita ohjelmiston parissa. Teknologian soveltamiskyky kuvaa loppukäyttäjän innovatiivisuutta ja luovuutta teknologian käytännön hyödyntämisessä – kykynä hyödyntää teknologiaa
uudella tai epätavallisella, erityisen tehokkaalla tavalla. (Munro et al. 1997).

Loppukäyttäjien tiedolliset valmiudet teknologian käyttöön voivat vaihdella noviisista tietoteknologia-alan ammattilaisen valmiuksiin asti. Siinä missä toiset hyödyntävät tietoa, toiset kykenevät myös tuottamaan sitä lisää toisten hyödynnettäväksi. Munro et al. tutkimustulosten mukaan loppukäyttäjän omaama tiedon soveltamiskyky korreloi enemmän tiedon syvyyden kuin
laajuuden kanssa. Loppukäyttäjän kyvykkyyden arvioinnissa näyttääkin korostuvan yksilön tietämys tietystä spesifistä tietoteknologian alueesta, kuin koko laajasta genrestä. (Munro et al.
1997).

IT -tietämys voidaan jakaa perustason tietojen sekä monimutkaisemman tiedon hallintaan.
Bloomin taksonomian mukaan perustason tiedonhallinnalla tarkoitetaan tarpeellisen tiedon tunnistamista. Monimutkainen tieto jakaantuu Bloomin taksonomiassa tiedon ymmärtämiseen, tiedon soveltamiseen ongelmanratkaisussa sekä tiedon analysointiin ja siihen liittyvien rajoitteiden käsittämiseen. Monimutkaisen toiminnanohjausjärjestelmään liittyvän tiedon hallinta ennustaa ERP -kyvykkyyttä. Perustason tiedonhallinnalla sen sijaan yhteyttä ei ole. (Charland et
al. 2015; ks. myös Krathwohl 2002).

3.1.1 Eksplisiittinen ja hiljainen tieto

Informaatio on merkityksen ja kontekstin saanutta dataa ja tieto on kytköksissä sen inhimilliseen tulkitsijaan ja tämän sitoutumiseen ja uskomuksiin. Voidaankin ajatella, että eksplisiittinen, näkyvä tieto on kodifioitua, selkeästi esitettävää ja tallennettavaa, kun taas tiedon toinen
ulottuvuus, hiljainen, näkymätön tieto on riippuvaista kantajastaan. Hiljainen tieto on juurtunut
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syvälle toimintaan, sitoutumiseen ja osallistumiseen tietyssä kontekstissa. Tämä tekee siitä vaikean kommunikoida ja ilmentää muodollisesti. (Nonaka 1994). Hiljainen tieto on tietämisen
(knowing) muoto ja siten erottamaton osa toimintaa. Hiljainen tieto muodostuu toiminnan
kautta eikä se siten ole erillään tietämisen käsitteestä. (Orlikowski 2002). Valtaosa tiedosta onkin epäsuorasti tallennettuna uskomuksiin, perinteisiin ja yksilöiden muistoihin (Holzner &
Marx 1979).

Tieto näkyvänä tai näkymättömänä elementtinä on klassinen tapa tarkastella tiedon olemusta.
Tietoa voidaan myös edelleen luokitella esimerkiksi paikalliseen versus yleiseen, kodifioituun
tai kodifioimattomaan, sääntöjen mukaiseen tai sääntöjä noudattamattomaan, menettelylliseen
versus deklaratiiviseen tai tietotaitoon (know-how) versus faktatietoon (know-what). Toisaalta
puhtaasti taksonomista jaottelua on kritisoitu siitä, että tietoa käsitellään tällöin varastona tai
erillisten elementtien joukkona. (Orlikowski 2002, 250). Tsoukasin (1996, 14, 22) mukaan taksonominen ajattelu pitää eksplisiittistä ja hiljaista tietoa erillisinä, vaikka ne ovat vahvasti yhteydessä toisiinsa. Hiljainen tieto on edellytys kaiken muun tiedon muodostumiselle. Integroidun lähestymistavan sijaan tieto näyttääkin olevan organisaatioissa hajallaan, prosessuaalisena ja luonnostaan määrittelemätöntä; on mahdotonta määritellä etukäteen mitä tietoa organisaatiossa on tai tulisi olla.

Johtajan IT -tietämys koostuu eksplisiittisestä ja hiljaisesta tiedosta, jonka avulla johtaja voi
johtaa omaan substanssialaansa liittyvissä IT -kysymyksissä. Eksplisiittinen IT -tietämys koostuu teknologiaan, sovelluksiin, järjestelmien kehittämiseen ja IT:n hallintaan liittyvästä tiedosta
sekä ymmärryksestä kuka organisaatiossa tietää mistäkin, jolloin tätä toisten tietämystä voidaan
hyödyntää menestyksekkäästi. Eksplisiittinen IT -tietämys auttaa työntekijöitä kommunikoimaan IT -työntekijöiden kanssa tietoteknologiaan liittyvissä kysymyksissä. Tällaista tietoa on
esimerkiksi tietämys tietovaroista ja -mahdollisuuksista, tietoteknologian arvon ja mahdollisuuksien ymmärtäminen sekä nykyisen ja tulevan teknologian rajoitusten ja potentiaalin ymmärtäminen. Hiljainen IT -tietämys näkyy kokemuksena henkilökohtaisessa tietojenkäsittelyssä, IT -projekteihin osallistumisessa kerrytetystä kokemuksesta sekä ylipäätään IT:n hallinnasta. Toisaalta hiljainen tietämys on kognitiota, tarkoittaen esimerkiksi johtajan kykyä prosessiajatteluun ja hänen näkemystään IT:n roolista yrityksen toiminnoissa. IT -kyvykäs johtaja on
halukas työskentelemään IT -työntekijöiden kanssa ja taipuvainen osallistumaan IT -projekteihin sekä johtamaan niitä. (Basselier et al. 2001).
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3.1.2 Taidot
Boyatzis ja Kolb (1995, 4) määrittelevät taidon seuraavasti: ”taito on yhdistelmä kykyä, tietoa
ja kokemusta, jonka avulla yksilö voi tehdä jotakin hyvin”. Katzin (1955; ks. myös Peterson &
Van Fleet 2004) klassisen taksonomian mukaisesti yksilön taidot voidaan jakaa teknisiin, inhimillisiin sekä käsitteellisiin taitoihin. Tekniset taidot merkitsevät tietyn toiminnan ymmärtämistä, joka edellyttää yksilöltä nimettyjen työkalujen, menetelmien, prosessien, menettelytapojen, tekniikoiden tai tiedon hyödyntämistä. Inhimillisillä taidoilla tarkoitetaan kykyä työskennellä yhteistyössä toisten kanssa, kommunikoida tehokkaasti, ratkaista konflikteja ja omata tiimihenkeä. Käsitteelliset taidot ovat Katzin mukaan kykyä nähdä organisaatio kokonaisuutena
ja osoittaa systeemistä ajattelua.

Katzin (1955) jaottelemien teknisten, inhimillisten ja käsitteellisten taitojen yhteyttä tietojärjestelmän onnistumiseen ovat tutkineet suhteellisen hiljattain esimerkiksi Mahdavian et al. vuonna
2016 (ERP) sekä Haleem ja Teng vuonna 2018 (kirjanpitojärjestelmä). Haleem ja Teng vahvistivat tutkimuksessaan kaikkien kolmen taitoluokan yhteyden tietojärjestelmän onnistumiseen
teknisten taitojen merkityksen ollessa voimakkain. Mahdavian et al. tutkimuksessa korostuivat
tekniset taidot, mutta myös inhimilliset niin sanotut pehmeät taidot, joiden kartuttamiseen organisaatioissa tulisikin heidän mukaansa panostaa enemmän. Käsitteelliset taidot eivät korreloineet tietojärjestelmän onnistumisen kanssa.

3.1.3 Kokemus

Kokemus suuntautuu aina menneisyyteen ollen kokijalle hiljaista tai näkyvää. Yksilön reflektiokyky määrittelee miten hän kykenee kyseenalaistamaan kokemuksiaan ja näkemään mitkä
niistä ovat hyödyllisiä oppimisen kannalta ja mitkä on syytä hylätä kahlitsevana. Tällöin puhutaan yksisilmukkaisesta tai kaksisilmukkaisesta kokemuksista oppimisesta. (Viitala 2006, 145146). Aiempi kokemus voi olla sekä hyödyllistä että haitallista ja nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä voi olla tarpeen poisoppia vanhentuneista tiedoista ja taidoista. Yksilön osaamista ei voi kopioida, vaan se on ainutlaatuinen koulutuksen, käytännön, virheiden, pohtimisen
ja toistamisen kautta syntynyt kokonaisuus. Sitä voidaan kuitenkin siirtää henkilöltä toiselle
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tietoa välittämällä tai toimintatapojen kautta. Oppiminen on vain osin tarkoituksellista ja tietoista, suuri osa oppimisesta tapahtuu kokemuksellisesti eli oppimalla omista kokemuksista tai
toisten esimerkistä. (Ranki 1999, 29-31).

Ranki (1999, 27-28) tunnistaa osaamiseen kuuluviksi tekijöiksi tiedollisen osaamisen, taidot,
kokemuksen, uskomukset ja arvot sekä sosiaalisen verkoston. Tiedollista osaamista on esimerkiksi tietämys tuotteen teknisistä ominaisuuksista, taitoihin lukeutuu tietojärjestelmän käytön
hallinta. Kokemukseen Ranki liittää erilaisten vaihtoehtojen hallitsemisen ja omista virheistä ja
onnistumisista oppimisen. Uskomukset ja arvot vaikuttavat tiedon tulkitsemiseen ja havaitsemiseen, sosiaalinen verkosto taas kattaa ekosysteemin sisällä suhteet, jotka edesauttavat työssä
onnistumista. Työssä onnistuminen edellyttääkin kyseisten osaamisen osa-alueiden yhdistelmää. Yksilön osaaminen on henkilökohtaista, mutta samalla se rakentuu jatkuvasti sosiaalisessa
vuorovaikutuksessa ympäristön kanssa.

3.1.4 Kyvykkyys
Yksilön osaamisesta voidaan käyttää termejä ’taidot’ (skills), ’pätevyys’ (competencies) ja ’kyvykkyys’ (capabilities). Taidoilla viitataan lähinnä yksilöllä olevaan erityisosaamiseen, jota voi
soveltaa työtehtävien hoidossa ja myös opettaa muille. Pätevyyttä ja kyvykkyyttä käytetään
monesti rinnakkain, Caravanin ja McGuiren vuodelta 2001 olevan määritelmän mukaan kyvykkyys tarkoittaa laajempia työelämässä tarvittavia metataitoja kun taas pätevyys viittaa tietyssä
työtehtävässä tarvittaviin valmiuksiin. Lisäksi voidaan puhua kompetenssista tai ammattitaidosta, jonka ajatellaan pitävän sisällään työtehtävien hoidossa tarvittavia tietoja, taitoja, valmiuksia sekä asenteita. Tällainen kyvykkyys on monipuolista ja kokonaisvaltaista. (Viitala
2006, 113).

IT -työntekijöillä tulisi olla liiketoimintatietopohjaa, esimerkiksi dynaamisista liiketoimintaympäristöistä ja ymmärrys miten tietoteknologia voi tukea tässä ympäristössä. Tietojärjestelmän
loppukäyttäjien tulisi omata hyvät tietoteknologiataidot, jolloin jaettu kompetenssi IT -työntekijöiden kanssa mahdollistuu. (Zhou et al. 2018, 706). Jaettu kompetenssi saa tukea muiltakin
tutkijoilta. IT -työntekijöiden ja loppukäyttäjien yhdistetty tietoteknologiatietämys hyödyttää
tietojärjestelmän käyttöönottovaiheessa ja lisää loppukäyttäjän tyytyväisyyttä järjestel-
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mäimplementointiin. (Davis et al. 2009, 26). Davis et al. (2009, 28) määrittelee yhdistetyn tietoteknologiatietämyksen syntyväksi silloin kun sidosryhmät käyttäjäkunnasta sekä IT -osastolta
integroivat yhteen henkilökohtaisen osaamisensa ja mahdollistavat näin tietojärjestelmän suunnittelemisen, käyttöönoton ja arvioimisen yhdessä tiiminä.

Näyttää siltä, ettei yksimielistä konsensusta eri käsitteiden määrittelyyn löydy jokaisen tutkijan
tarkastellessa kyvykkyyden ilmiötä oman tieteenalansa ja perehtyneisyytensä näkökulmasta.
Tämän on todennut myös muun muassa Marcolin et al. (2000). Tässä tutkielmassa kyvykkyys
käsitetään pääkäsitteenä, jonka alle tiedot, taidot, osaaminen ja aiempi kokemus nivoutuvat.
Lisäksi tässä tutkielmassa yksilön absorptiokyky ja minäpystyvyys nähdään kyvykkyyden osaalueina. Absorptiokyky määrittelee sen miten yksilö voi omaksua uusia tietoa ja taitoja, kartuttaa kokemustaan sitä kautta kehittää kyvykkyyttään.

Absorptiokyky

Organisaatiot omaksuvat, eli absorboivat, informaatiota ympäristöstään ja muuntavat sen toiminnassaan hyödynnettäväksi tiedoksi aiemman kokemuksensa, arvojensa ja sisäisen säännöstönsä muokkaamana (Davenport & Prusak 2000, 52). Absorptiokyky tarkoittaa kykyä omaksua
organisaation ulkopuolista, uutta tietoa ja hyödyntää sitä innovatiivisesti (Cohen & Levinthal
1990, 128). Absorptiokykyä on tutkittu paljon organisaation näkökulmasta, mutta kuitenkin organisaation jäsenten, yksilöiden, uniikki tietämys ja kokemus ovat ne tarvittavat tekijät, joiden
avulla uutta tietoa voidaan omaksua ja saavuttaa kilpailuetua sen johdosta (Lane, Koka &
Pathak 2006, 853-854). Absorptiokyky on tutkimuskirjallisuudessa käsitteellistetty epäjohdonmukaisesti toisten tutkijoiden nähdessä sen ”omaisuutena” (asset) ja toisten kyvykkyytenä (capability) (Roberts, Galluch, Dinger & Grover 2012, 634).

Tietämys kasvaa ajan kuluessa kokemuksen myötä omaksuessamme tietoa erilaisilta kursseilta,
kirjoista, toisilta ihmisiltä ja myös epämuodollisesti. Arvot ja uskomukset vaikuttavat siihen,
miten ja millaista tietoa kukin yksilö omaksuu ympäröivästä maailmasta. (Davenport & Prusak
2000, 7, 12). Ulkoisen tiedon arviointi ja hyödyntäminen edellyttää aiempaa tietämystä, jotta
relevantti uusi tieto on mahdollista tunnistaa ja hyödyntää sitä edelleen. Tutkimusten mukaan
aiempi tietämys fasilitoi oppimiskykyä, koska yksilön tietovarasto on kehittynyt assosiatiivisen
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oppimisen myötä, jolloin tapahtumat tallentuvat muistiin luomalla yhteyksiä jo olemassa oleviin käsitteisiin. Aiempi tietämys voi olla perustaitoja tai erikoistuneita esimerkiksi teknologisia kyvykkyyksiä. Uuden tiedon omaksuminen on sitä helpompaa mitä enemmän yksilöllä on
kyseiseen substanssiin liittyvää tietoa ennestään. Investoiminen henkilöstön koulutukseen on
esimerkki organisaation absorptiokyvyn kehittämisestä. (Cohen & Levinthal 1990, 128-129).
Criado-Perez, Collins ja Jackson (2020, 475) tunnistavat tuoreessa meta-analyysissaan yksilön
absorptiokyvyn mahdollistajiksi aiemman tietämyksen ja kokemuksen lisäksi yksilön motivaation oppimiseen sekä vaikutusmahdollisuuksien lisääntymisen työssä. Siten henkilöstön kouluttaminen kehittääkin absorptiokykyä vain, jos yksilöt ovat motivoituneita oppimaan. Toisaalta jotkut tutkijat (esim. Todorova & Durisin 2007) näkevät, että aiempiin kokemuksiin ”jumiutuminen” voi estää yksilöä tunnistamasta ja omaksumasta uutta arvokasta tietoa.

Tiedon siirto on yksi tärkeimmistä tietoprosesseista sisältäen kaksi vaihetta; tiedon lähettämisen
ja tiedon vastaanottamisen. Jollei tiedon vastaanottaja kykene omaksumaan saamaansa tietoa,
tiedon siirtymistä ei ole tapahtunut. (Davenport & Prusak 2000, 101). Mitä korkeampi yksilön
absorptiokyky on, sitä helpompaa hänen on havaita uutta tietoa ja kyetä hyödyntämään sitä
(Wang, Yang & Xue 2017, 1121). Yksilöiden joukosta saattaakin nousta niin sanottuja ”portinvartijoita”, joilla on kyvykkyyttä sekä havainnoida relevanttia tietoa, että perehdyttää muu organisaatio tai oma osasto tietoon muuntamalla se helposti ymmärrettävään muotoon. Kuitenkaan nopeissa muutoksissa ei ole hyödyllistä, jos uutta tietoa omaksutaan vain muutaman portinvartijan kautta, vaan koko tiimillä tai osastolla tulisi olla jonkin verran asiaankuuluvaa taustatietoa. (Cohen & Levinthal 1990, 132).

Taustatiedot ja jaettu tietämys sekä kokemus ovat merkityksellisiä sisäisen kommunikoinnin
toteutumiselle. Yksilöillä olevan tiedon tulisi olla monimuotoista, jotta organisaatiolla on kykyä
omaksua hyvinkin erilaista ulkoista tietoa. Yksilöiden tietämysten tulisi kuitenkin jossain määrin limittyä, jotta sisäinen kommunikaatio on mahdollista. Kriittisen teknisen tietämyksen lisäksi yksilöiden on tärkeää tunnistaa mistä (keneltä) tarvittava tieto löytyy organisaation sisäja ulkopuolella. (Cohen & Levinthal 1990, 133). Yksilöillä olevaa hiljaista tietoa on vaikeaa
absorboida ilman sosiaalista prosessia, joten voidaan sanoa, että organisaation työntekijät ovat
absorptiokyvyn kannalta käyttämätön resurssi (Kallio 2012, 49). Johdon luomalla kulttuurilla
on suuri merkitys tarvittavan tietämyksen ja taitojen kehittymiseen yrityksessä. Näin voidaan
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integroida yksilöiden absorptiokyvykkyydet organisaation rutiineihin ja käytäntöihin. Organisaation absorptiokyky onkin heijastus sen jäsenten kompetenssista. (Elbashir et al. 2011, 161).
Yksilöiden absorptiokyky voi olla merkittävässä roolissa etenkin tietojärjestelmän implementointivaiheessa, jotta tiedonsiirto ulkopuolisten konsulttien ja organisaation henkilöstön välillä
on tehokasta (Kauppi, Brandon-Jones, Ronchi & van Raaij 2012, 844). Candra (2014, 504)
määrittelee toiminnanohjausjärjestelmän menestyksellisen käyttöönoton mahdollistajiksi yrityksen tietoresurssit, sekä absorptiokyvyn, jonka avulla tietoa voidaan hankkia, omaksua, muuttaa ja hyödyntää. Ko, Kirsch ja King (2005) mukaan tietojärjestelmän käyttökoulutus ei välttämättä ole kaikkien loppukäyttäjien näkökulmasta riittävää tietojärjestelmän käytön omaksumiseen. Etenkin toiminnanohjausjärjestelmät ovat sen verran monimutkaisia, että ne vaativat
käyttäjiensä ymmärrystä ja oppimiskykyä. Absorptiokyky madaltaa kynnystä tiedon siirtoon
eri toimijoiden välillä. Park, Suh ja Yang (2007, 302) määrittelevät yksilön absorptiokyvyn
kyvyksi arvostaa, omaksua ja soveltaa uutta tietoa organisaatiossa. Tietojärjestelmän käyttöönottoon liittyen yksilön absorptiokyky ilmenee ensinnäkin 1) ulkoisen tiedon ymmärtämisenä,
jolloin yksilö ymmärtää sekä itse tietojärjestelmästä saamaansa tietoa, että ulkopuolisen järjestelmän toimittajan tai konsulttiyrityksen jakamaa tietoa, 2) tiedon omaksumisena, jolloin yksilö
kykenee sisäistämään uutta tietojärjestelmätietoa omaan tehtäväkenttäänsä liittyen sekä 3) uuden tiedon soveltamisena, joka ilmenee yksilön ongelmanratkaisutaitoina tietojärjestelmän käytössä. Park et al. (2007) mukaan tiedon soveltaminen on osoittautunut vaikeimmaksi absorptiokyvyn osa-alueeksi ja organisaation tuki onkin ehdottoman tärkeää, jotta loppukäyttäjä
ymmärtää tietojärjestelmän ja sen toimintojen arvon omien yksilöllisten tarpeidensa näkökulmasta.

Minäpystyvyys

Minäpystyvyys (self-efficacy) merkitsee yksilön uskomusta itsellään olevista kyvykkyyksistä
tietyn käyttäytymisen suorittamiseksi (Bandura 2000, 79). Siten IT -kyvykkyyteen liittyvä minäpystyvyys tarkoittaa yksilön käsitystä kyvyistään käyttää tietojärjestelmiä tai sovelluksia. IT
-minäpystyvyys rinnastetaan joissakin tutkimuksissa koetun helppokäyttöisyyden (perceived
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ease of use) tai odotuksen käytettävyydestä (effort expectancy) kanssa. Minäpystyvyyden yhteys tietojärjestelmän käyttöön on tunnistettu useissa tutkimuksissa. (Compeau & Higgins
1995).

Minäpystyvyydestä voidaan erottaa kolme erillistä, mutta toisiinsa liittyvää ulottuvuutta: suuruus (magnitude), vahvuus (strength) ja yleistettävyys (generalizability). Minäpystyvyyden
suuruus viittaa tehtävien vaativuuden tasoon, jonka yksilö kokee olevan itselleen saavutettavissa; mitä suurempaa yksilön minäpystyvyys on, sitä vaativampia tehtäviä hän uskoo pystyvänsä suorittamaan. Minäpystyvyyden vahvuudella tarkoitetaan kykyä selviytyä eteen tulevista
ongelmista ja esteistä. Yksilö, jonka minäpystyvyys ei ole kovin vahvaa, turhautuu ja luovuttaa
helposti, jollei koe suoriutuvansa tehtävässä. Minäpystyvyyden yleistettävyys näkyy yksilön
uskomuksessa siihen pystyykö hän suoriutumaan vain tietyissä olosuhteissa, vai uskooko hän
suoriutuvansa tehtävästä olosuhteista riippumatta ja eri tavoin. (Compeau & Higgins 1995, 191192).

Tietojärjestelmän käyttöön liittyvän IT -minäpystyvyyden (computer self-efficacy) on todettu
useissa tutkimuksissa ennustavan luotettavasti sekä aietta hyväksyä että käyttää teknologiaa.
Tällöin korkea minäpystyvyys esimerkiksi vähentää yksilön uutta teknologiaa kohtaan tuntemaa vastustusta sekä fasilitoi tietojärjestelmän hyväksymistä. Minäpystyvyys indikoi myös yksilön kokemaa helppokäyttöisyyttä ja hyödyllisyyttä. (Hasan 2006, 565; Reddy, Chaudhary,
Sharma & Chand 2021, 1511; ks. myös Venkatesh, Thong & Xu 2016, 366-368). Tiettyä järjestelmää kohtaan koetun minäpystyvyyden on tunnistettu ennustavan tietojärjestelmän hyväksyntää paremmin kuin yleisen yksilön kokeman minäpystyvyyden (Hasan 2006, 570).

Reddy et al. (2021) yhdistivät minäpystyvyyden sekä IT -taidot teknologian hyväksyntää mittaavaan TAM -malliin. Käsitteiden yhteyttä teknologian hyväksymiseen on aiemmin tutkittu
erikseen (esim. Alharbi & Drew 2019; Barclay, Donalds & Osei-Bryson 2018), mutta Reddyn
et al. tutkimus on ensimmäinen, jossa on tutkittu näitä molempia käsitteitä (yhdistetty viitekehys kuvassa 10). Tutkimus toteutettiin opiskelijoille ja tulosten mukaan sekä IT -taidot että
minäpystyvyys korreloivat vahvasti teknologian hyväksynnän kanssa.
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Kuva 10. IT -kyvykkyys integroituna TAM -malliin (Reddy et al. 2021, 1509)

4 YHTEENVETO JA TEOREETTINEN VIITEKEHYS
Edellisissä teorialuvuissa perehdyttiin tietojärjestelmän onnistumiseen liittyviin tekijöihin sekä
sivuttiin lyhyesti tietojärjestelmäprojektin suunnitteluvaihetta tämän ollessa kohdeyritykselle
pian ajankohtaista. Tietojärjestelmän onnistumista tutkittiin klassisen kirjallisuuden perusteella
perehtyen muutamiin yksilötasoisiin kriittisiin menestystekijöihin, IS success -onnistumismalliin sekä teknologian hyväksymismalleihin TAM ja UTAUT. Lisäksi perehdyttiin siihen, miten
tietojärjestelmän onnistuminen ja teknologian hyväksyntä nivoutuvat yhteen (kolmen mallin
integraatio, Mardiana 2015). Klassiset mallit valittiin siksi, että ne ovat yleisesti tunnustettuja
ja laajalti hyödynnettyjä. Teknologian hyväksymismalleihin liittyvä tutkimus ei ole viime vuosina juurikaan edennyt (Venkatesh et al. 2016, 328), joten mallit ovat relevantteja myös tämän
päivän tutkimuksissa. Tietojärjestelmätutkimuksen korkeasta maturiteettiasteesta johtuen käytettävien mallien reliabiliteetti on hyvin korkea, kaikkia esiteltyjä malleja on hyödynnetty ja
kehitetty hyvin laajasti.

Seuraavassa luvussa tarkasteltiin yksilön kyvykkyyttä ja sen eri osa-alueita sekä yleisellä tasolla
että kyvykkyyden ilmenemistä tietojärjestelmien käytössä. IT -kyvykkyyden käsitteen monimuotoisuuden ja hajanaisuuden (Reddy et al. 2021) vuoksi kaikkia tutkimussuuntia ei yritettykään seurata tämän tutkielman puitteissa, vaan keskityttiin määrittelemään mitä yksilön tieto ja
tietämys tarkoittavat sekä avattiin käsitteitä absorptiokyky ja minäpystyvyys. Näkökulma oli
yksilökeskeinen toisaalta uutuusarvon vuoksi ja toisaalta kuten Chang, Cheung, Cheng ja
Yeung (2008, 928) toteavat: ”vaikka ERP -järjestelmän käyttö ei välttämättä ole vapaaehtoista,
sen käyttöönoton ymmärtäminen loppukäyttäjän näkökulmasta hyödyttää organisaatioita valmistamaan työntekijöitään vastaamaan uusiin haasteisiin ja omaksumaan uuden teknologian
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tehokkaasti”. Teoreettisen viitekehyksen pohjalta pystytään vastaamaan osittain alatutkimuskysymyksiin yksi ja kaksi. Tutkielman viitekehys (kuva 11) luotiin teorialukujen annin ja niissä
esiteltyjen tutkimusmallien pohjalta ja sitä avataan seuraavaksi tarkemmin.

Kuva 11. Tutkielman teoreettinen viitekehys (tekijän oma synteesi)

Viitekehyksen keskiössä on tietojärjestelmän käyttöaikomus, johon vaikuttavat yksilön kyvykkyys käyttää tietojärjestelmää, tietojärjestelmän menestystekijät sekä yksilön tyytyväisyys tietojärjestelmää kohtaan. Yksilön IT -kyvykkyyden käsitteen kompleksisuuden vuoksi valmiin
viitekehyksen löytäminen tutkimuskirjallisuudesta osoittautui mahdottomaksi tehtäväksi, joten
tutkielman viitekehys on luotu synteesinä klassisten ja paljon hyödynnettyjen tutkimusten pohjalta.
•

Tietojärjestelmän menestystekijöistä tietojärjestelmän laatu ja informaation laatu ovat
DeLonen ja McLeanin IS success -mallista. DeLone ja McLeon määrittelemät menestystekijät sisällytettiin niiltä osin kuin myöhempi tutkimus (DeLone & McLeon 2003
sekä Gable 2003) tukivat menestystekijöiden tärkeyttä. Koettu hyödyllisyys pohjaa teknologian hyväksyntämalleihin TAM ja UTAUT.

•

Käyttäjätyytyväisyys nostettiin omaksi käsitteekseen Gable et al. (2003) mukaisesti.
Käyttäjätyytyväisyyttä mitattiin kyselyssä tietojärjestelmän laatuun ja informaation laatuun liitettyjä ominaisuuksia arvioimalla.
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•

Yksilön IT -kyvykkyyden käsitettä mitattiin Munro et al. (1997) mallia (tietojärjestelmätietämys), Compeaun ja Higginsin (1995) mallia (minäpystyvyys) sekä Cohenin ja Levinthalin (1990) käsitettä (absorptiokyky) hyödyntäen (kysymykset Park et al. 2007).
Käsitettä päädyttiin mittaamaan näistä näkökulmista, koska tutkimukseen haluttiin yksilön oma näkemys kyvykkyydestään, jolloin esimerkiksi loppukäyttäjien esimiesten
näkemyksiä ei kysytty.

Seuraavassa taulukossa (taulukko 4) esitellään viitekehyksen eri osa-alueet sekä niihin kytkeytyvät taustateoriat ja kirjallisuus. Aineistonkeruuinstrumenttina toiminut kyselylomake löytyy
tutkielman liitteistä (liite 1).
Taulukko 4. Aineistonkeruuinstrumentin muodostuminen
Yläkäsite
Taustatiedot
Yksilön IT -kyvykkyys

Yksilön IT -kyvykkyys

Käsite

Termi

Lähde

Kognitiivinen
kyvykkyys,
tietojärjestelmä tietämys

User competence

Taidolliset kyvyt,
absorptiokyky

Absorptive capacity

Munro, M. C., Huff, S. L.,
Marcolin, B. L. &
Compeau, D. R. (1997)
Understanding and
measuring user
competence
Park, J.-H., Suh, H.-J. &
Yang, H.-D. (2007)
Perceived absorptive
capacity of individual
users in performance of
enterprise resource
planning (ERP) usage
Compeau, D. R. &
Higgins, C. A. (1995)
Computer self-efficacy:
development of a
measure and initial test

Yksilön IT -kyvykkyys Affektiivinen kyvykkyys,
minäpystyvyys

Self-efficacy

Kysymykset
Nro 1 - 7
Nro 8 - 17

Nro 18 & 20

Nro 19
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Yläkäsite
Tietojärjestelmän
menestystekijät

Tietojärjestelmän
menestystekijät

Tietojärjestelmän
menestystekijät

Tietojärjestelmän
menestystekijät

Tietojärjestelmän
menestystekijät

Tietojärjestelmän
menestystekijät

Tietojärjestelmän
menestystekijät

Yläkäsite
Käyttäjätyytyväisyys

Käyttöaikomus

Avoimet kysymykset

Käsite
Tietojärjestelmän laatu

Termi
IS success

Lähde
DeLone, W. H. & McLean,
E. R. (1992) Information
systems success: The
quest for the dependent
variable
Tietojärjestelmän laatu
Human-Computer
Avison, D. & Fitzgerald,
interface
G. (2006) Information
systems development.
Methodologies,
techniques & tools
Tietojärjestelmän laatu
IS success
Gable, G. G., Sedera, D. &
Chan, T. (2003)
Enterprise systems
success: a measurement
model
Tietojärjestelmän laatu
IS success
DeLone, W. H. & McLean,
E. R. (2003) The DeLone
and McLean model of
information systems
success: a ten-year
update ja Tarik, Z.,
Muharem, K. & Tarik, M.
(2020) model of
information systems
success: a ten-year
update sekä Tarik, Z.,
Muharem, K. & Tarik, M.
(2020)
Informaation laatu
IS success
DeLone, W. H. & McLean,
E. R. (1992) Information
systems success: The
quest for the dependent
variable
Informaation laatu
Critical success factors Azeroual, O., Saake, G.,
Abuosba, M. & Schöpfel,
J. (2020) Data quality as a
critical success factor for
user acceptance of
research information
systems
Koettu hyödyllisyys
TAM, Perceived
Venkatesh, V. & Davis, F.
usefulness
D. (2000) A theoretical
extension of the
technology acceptance
model: four longitudinal
field studies

Käsite

Termi
User satisfaction

Intention to use

Kysymykset
Nro 21 (pois
lukien
väittämät
7,8,10,15-17)
Nro 21
(väittämät
7,8,10,17)

Nro 21
(väittämä 15)

Nro 21
(väittämä 16)

Nro 23 (pois
lukien
väittämät
9,11,12,13)
Nro 23
(väittämät
9,11,12,13)

Nro 29

Lähde
Kysymykset
DeLone, W. H. & McLean, Nro 25 & 27
E. R. (1992) Information
systems success: The
quest for the dependent
variable
Venkatesh, V. & Davis, F.
Nro 30
D. (2000) A theoretical
extension of the
technology acceptance
model: four longitudinal
field studies
Nro 22, 24, 26,
28 ja 31
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5 TUTKIELMAN TOTEUTUS
Seuraavaksi esitellään tarkemmin tutkielman kohdeorganisaatio sekä tutkimukselliset valinnat.
Lukijalle avataan aineistonkeruuinstrumentin suunnitteluun vaikuttaneet valinnat sekä aineistonkeruun toteutus kohdeyrityksessä. Lopuksi perehdytään tutkimusaineiston käsittelyyn ja tulkintaan.

Kohdeorganisaatio

Kohdeorganisaatio on Tukholman pörssiin listattu teräksen jakelu- ja tukkukauppa-alan yritys.
Sen toimialaa ovat B2B eli yritysten välinen terästuotteiden tukkukauppa sekä erilaiset teräspalvelut, kuten terminen leikkaus, nauha- ja arkkileikkaus sekä sahaus määrämittaan ja -muotoon. Yrityksen pääkonttori on Ruotsissa ja tytäryhtiöitä Suomen lisäksi Baltian maissa sekä
Puolassa. Työntekijöitä konsernissa on yhteensä noin 650, joista tämän tutkielman kohderyhmäksi valittiin 224 kappaletta. Tutkielman kohderyhmä käsittää Ruotsin (120) ja Suomen toimihenkilöt (104).

Konsernissa on käytössä Microsoft Dynamics AX -toiminnanohjausjärjestelmä, käyttöönotto
on tehty vuonna 2012. Toiminnanohjausjärjestelmästä ovat käytössä yleisimmät moduulit, kuten tuotanto, myynti, varasto ja kirjanpitoon liittyvät moduulit (pääkirja ja reskontrat). Toiminnanohjausjärjestelmään on myös integroitu monia muita tietojärjestelmiä, joten se koskettaa
välillisesti tai välittömästi kaikkia työntekijöitä. Yritys on digitalisoinut toimintojaan vauhdikkaasti viime vuosina, avannut verkkokaupan sekä kehittänyt tekoälyyn ja RPA -robotiikkaan
pohjautuvia toimintoja. Kaikki tämä kehitys asettaa haasteita tulevalle toiminnanohjausjärjestelmälle.

Tutkimukselliset valinnat ja aineiston keruu

Tieteellisen tiedon ja ajattelun vahvuus muuhun tietoon verrattuna perustuu sen systemaattiseen
aineiston keruuseen ja tulkintaan (Tähtinen, Laakkonen & Broberg 2020, 11). Ennen aineiston
keruuta tutkijan tulee tehdä valintoja liittyen ongelmanasetteluun, tieteenfilosofiaan, menetelmiin sekä teoreettiseen ymmärtämiseen. Valintojen kaikilla neljällä tasolla tulee olla keskenään
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yhteensopivia eli koherentteja. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009, 124). Tämän tutkielman
lähestymistapa on kvantitatiivinen (määrällinen). Tutkielman tarkoitus on kuvaileva. Kuvaileva
tutkimus esittää tarkkoja henkilö-, tapahtuma- tai tilannekuvauksia ja pyrkii dokumentoimaan
ilmiön keskeiset piirteet. Kvantitatiivisessa tutkimuksessa korostetaan yleispäteviä syyn ja seurauksen lakeja, sen tausta-ajatuksena on realistinen ontologia. Tällöin ajatellaan, että objektiivisesti todettavat tosiasiat rakentavat todellisuuden. Taustalla oleva filosofinen suuntaus on nimeltään looginen positivismi, joka korostaa kaiken tiedon perustuvan suoraan aistihavaintoon
sekä loogiseen päättelyyn näiden havaintojen pohjalta. (Hirsjärvi et al. 2009, 139).

Tutkielman tutkimusotteena oli tapaustutkimus ja tutkimustyypiltään tutkielma on Survey -tutkimus, joka toteutettiin sähköisenä kyselynä. Survey -tutkimuksen avulla voidaan tehokkaasti
arvioida tietyn sidosryhmän, kuten organisaation työntekijöiden, havaintoja ja asenteita (Rogelberg & Stanton 2007, 195). Tutkielman otokseksi valittiin kaikki kohdeorganisaation Suomessa ja Ruotsissa työskentelevät toimihenkilöt. Tutkielmaa ei toteutettu kokonaistutkimuksena, koska kaikki henkilöstöryhmät eivät käytä työssään toiminnanohjausjärjestelmää. Koska
kyselylomake käännettiin englannista vastaajien äidinkielelle, konserniin kuuluvat tytäryhtiöt
Puolassa ja Baltian maissa päätettiin jättää kyselyn ulkopuolelle. Näiden maiden henkilöstön
osuus kokonaishenkilöstöstä on hyvin vähäinen, joten valittu otos edustaa hyvin koko organisaatiota.

Lomakkeen kysymykset suunniteltiin perehtymällä aiempaan kirjallisuuteen. Tutkielman viitekehys perustuu kahteen hyvin tunnettuun ja tunnustettuun malliin, tietojärjestelmän menestysmalliin (IS success 1992 & 2003) sekä teknologian hyväksyntämalliin (TAM & UTAUT) ja
kysymyksinä pyrittiin hyödyntämään valmiita kysymyksiä. Yksilön IT -kyvykkyyden mittarit
perustuvat tietojärjestelmätietämyksen lisäksi minäpystyvyyden ja absorptiokyvyn käsitteisiin.

Aineistonkeruuinstrumentti koostui viidestä osa-alueesta: 1) taustatiedoista, 2) yksilön IT -kyvykkyyttä ja 3) tietojärjestelmän ominaisuuksia mittaavista osioista sekä 4) käyttöaikomusta ja
5) käyttäjätyytyväisyyttä mittaavista kysymyksistä. Taustatiedoissa kartoitettiin vastaajan ikäryhmä, sukupuoli, työkokemus yrityksessä, maa (Suomi/Ruotsi), osasto ja mahdollinen esimiesasema. Osastoja ovat hallinto ja IT, tuotanto, osto/hankinta sekä myynti. Hallinto ja IT
päädyttiin yhdistämään tietoturvasyistä IT -osaston ollessa kohdeyrityksessä hyvin pieni.
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Yksilön IT -kyvykkyyttä mittaavaksi pääkäsitteeksi valittiin yksilön absorptiokykyä ja minäpystyvyyttä sekä yksilön tietojärjestelmätietämystä mittaavia kysymyksiä. Yksilön kokemusta
toivottavasta tietojärjestelmän ja informaation laadusta mitattiin pääasiassa DeLonen ja McLeanin määrittelemillä dimensioilla täydennettynä muilla tutkimuskirjallisuudesta löytyneillä määreillä. Lisäksi kyselyssä oli avoin kysymys, jossa käyttäjä sai itse määritellä mielestään tärkeimpiä ominaisuuksia. Muissa kysymyksissä käytettiin 5 -portaista Likertin asteikkoa.

Tietojärjestelmän onnistumista mittaaviksi käsitteiksi valittiin tietojärjestelmän laatu, informaation laatu ja koettu hyödyllisyys. Gable et al. (2003) kritisoivat tietojärjestelmän ja informaation laatu -mittareita ERP:n onnistumisen mittaamiseen toiminnanohjausjärjestelmän käytön ollessa pakollista. Tässä tutkielmassa kuitenkin katsotaan, että laatutekijät ovat olennaisen
tärkeitä ensinnäkin käyttäjätyytyväisyyden kannalta ja toisaalta, jotta järjestelmän käyttöaikomus mahdollistuu koko potentiaalissaan. Työn kannalta pakollistakin tietojärjestelmää on mahdollista käyttää kovin monin tavoin; vain täysin välttämättömiin tarpeisiin, pyytäen kollegaa
hakemaan tarvittavan tiedon tai luovasti opetellen ja soveltaen itse. Lisäksi lomakkeella mitattiin käyttäjän tyytyväisyyttä nykyisin käytössä olevaa toiminnanohjausjärjestelmää kohtaan
sekä käyttöaikomusta tulevaa toiminnanohjausjärjestelmää kohtaan.

Tutkielman ollessa kuvaileva, hypoteeseja ei yleensä aseteta (Hirsjärvi et al. 2009, 158). Tässä
tutkielmassa pääpaino on ilmiön kuvaaminen teorian ja kohdeyrityksestä saatavan empirian
avulla, joten hypoteeseja ei asetettu. Koska yksilön IT -kyvykkyyden, tietojärjestelmien menestystekijöiden ja teknologian hyväksymisen yhdistävää mallia ei tutkimuskirjallisuudesta löytynyt, kuvaileva tutkimus on perusteltua. Lisäksi yksilönäkökulma tuo uutuusarvoa tunnettujen
ja paljon hyödynnettyjen IS success- ja TAM -malleihin.

Kysely toteutettiin Webropol -ohjelmalla ja kysymykset käännettiin sekä ruotsiksi että suomeksi. Ruotsinkielisten kysymysten oikea kieliasu varmistettiin äidinkielenään ruotsia puhuvalta kohdeyrityksen työntekijältä. Kysely testattiin muutamalla konsernin työntekijällä ja kysymykset esiteltiin Suomen IT -johtajalle, lisäksi pyydettiin tutkielman ohjaajan kommentteja.
Kommenttien perusteella lopulliseen kyselyyn tehtiin muutamia muutoksia. Näitä olivat muutaman kysymyksen yhdistäminen sekä käsitteiden tarkentaminen yksiselitteisemmiksi. Kysely
oli avoinna 22.4. – 4.5.2021 ja linkki kyselyyn lähetettiin kohderyhmälle sähköpostitse saate-
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kirjeen kera. Kyselyä jouduttiin lykkäämään alkuperäisestä aikataulusta viikolla toisen konsernitasoisen kyselytutkimuksen vuoksi. Näin pyrittiin välttämään vastaajakatoa molempien kyselyiden kohdalla. Muistutusviesti lähetettiin sähköpostitse koko kohderyhmälle viikon kuluttua kyselyn avautumisesta. Viestiin pyydettiin myös muutama sana konsernin toimitusjohtajalta, koska kyselyn vastaajaprosentti oli tässä vaiheessa vasta 17%. Lisäksi oli tiedossa, että
vapun mahdolliset vapaapäivät saattaisivat karsia kyselyyn viimeisinä päivinä vastaamista.

Vastauksia määräaikaan mennessä saatiin 87 kappaletta, jolloin vastausprosentiksi muodostui
39 %. Suomen toimihenkilöiden vastausprosentti oli 53 % ja Ruotsin 27 %. Ruotsin mahdollinen vastaajakato oli tiedossa, sillä tutkielman tekijä työskentelee Suomen tytäryhtiössä ja siteet
Ruotsiin ovat osin vähäisiä. Riskistä huolimatta myös Ruotsin yksikön toimihenkilöille haluttiin antaa mahdollisuus osallistua ja saada näin arvokasta tietoa maiden välisistä mahdollisista
eroista. Alhainen vastausprosentti saattaa herättää huolta tulosten yleistettävyydestä tai luotettavuudesta, mutta vastausprosentti ei yksinään kerro tutkimuksen laadusta ja toisaalta myös
korkean vastausprosentin saanut aineisto voi olla vääristynyt. Etenkin, jos tutkimustuloksilla
on uutuusarvoa, tuloksia ei pitäisi jättää huomiotta vain alhaisen vastausprosentin vuoksi. (Rogelberg & Stanton 2007, 198).

Aineiston käsittely ja tulkinta

Aineisto analysoitiin StataSE 16 -tilasto-ohjelman sekä Excel -taulukkolaskentaohjelman
avulla. Aluksi tarkistettiin aineiston virheettömyys. Tämän jälkeen data seulottiin muun muassa
aineiston jakaantuneisuuden ja mahdollisten poikkeavien arvojen (outliers) selvittämiseksi.
Analysointi aloitettiin eksploratiivisella data-analyysilla (exploratory data analysis, EDA). Dataa analysoidaan tutkimusongelman ja -kysymysten näkökulmasta, mutta on hyvin hyödyllistä
analysoida sitä eksploratiivisesti, koska tämä mahdollistaa joustavan lähestymistavan aineistoon ja mahdollisia uusia, ennalta suunnittelemattomia löydöksiä (Saunders, Lewis & Thornhill
2009, 428). Seuraavassa luvussa esitellään tutkielman tulokset.
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6 TUTKIMUSTULOKSET
Data-analyysi aloitettiin laskemalla jokaisen vastaajan antamien vastausten keskihajonta. Tällä
pyrittiin varmistamaan, ettei mukana ole ”huvin vuoksi” vastaajia, jotka olisivat vastanneet jokaiseen väittämään samalla arvolla. Keskihajonnat olivat keskimäärin noin 1, joten vastauksissa
oli keskimäärin riittävästi hajontaa. Kahden vastaajan vastausten keskihajonta oli hyvin matala
(0,11 ja 0,15) ja paljastui, että he olivat vastanneet jokaiseen kysymykseen arvolla 1. Heidän
vastauksensa poistettiin lopullisesta aineistosta, koska mitä todennäköisemmin vastaajat eivät
käytä lainkaan kyseisiä tietojärjestelmiä, eivätkä siten olleet kyselyn kohderyhmää. Matalin hyväksytty keskihajonta oli tämän jälkeen 0,52. Tarkempi perehtyminen vastaajan numeerisiin ja
sanallisiin vastauksiin ei tuonut vaikutelmaa, etteikö vastaaja olisi suhtautunut kyselyyn vakavissaan.

Vastauksia jäi tämän jälkeen 85 kappaletta vastausprosentin ollessa 38% (Suomi 53% / Ruotsi
25 %). 139 vastaajaa oli aloittanut kyselyn täyttämisen, mutta 52 vastaajaa oli jostakin syystä
jättänyt vastaamisen kesken. Kyselyn täyttämiseen meni aikaa noin 15 minuuttia, monivalintakysymyksiin vastaaminen oli määritelty pakolliseksi ja avoimiin kysymyksiin vastaaminen vapaaehtoiseksi. Vastausten anonymiteettia korostettiin sekä kyselyssä, että jokaisessa saatekirjeessä.

Avoin palaute kyselystä

Kyselyn lopuksi pyydettiin vastaajien avointa palautetta kyselyyn ja sen aiheeseen liittyen.
Näissä palautteissa mainittiin, että:
”Tulevan toiminnanohjausjärjestelmän on tuettava paremmin yrityksen liiketoimintaa; oltava läpinäkyvämpi ja tiedon oltava selkeästi saatavilla koko organisaatiolle tilaus-toimitusketjun osalta, Lisäksi järjestelmän nopeus/suorituskyky
oltava nykyisen dynaamisen toimintaympäristön vaatimukset täyttävä”.
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Lisäksi todettiin, että:
”Nykyinen AX ei tue osaston työtä kovinkaan hyvin. Työ on todella tehotonta.
Tärkeitä tietoja joutuu etsimään useasta paikasta ja on myös paljon kaikkea muistinvaraista tekemistä. On mielestäni ihme että työtä pystytään tekemään edes tällä
tasolla”.

Yhdessä kommentissa todettiin, että yrityksen olisi tärkeää valita seuraava järjestelmä toimialan
erityisvaatimukset täyttäväksi ja kyetä muuttamaan tarvittaessa nykyisiä prosessejaan siten, että
ne istuvat tulevaan järjestelmään.
”Det är viktigt att nästa system från början är anpassat för Metallindustrin och
att företag förändrar sina processer så de passar in i detta system. Vi ska systemutveckla själva längre utan använda samma system som andra företag gör i
samma bransch. På så sätt kan vi få nya funktioner för framtiden och "join the
ride". Men det innebär att företag måste anpassa sina processer efter detta system”.

Kyselyn aihe koettiin vastaajien kommenteissa erittäin ajankohtaiseksi. Toisaalta ihmeteltiin
sitä, miten voidaan vielä arvioida tulevan järjestelmän käyttöhalukkuutta, kun järjestelmää ei
ole valittu.

Vastaajien kuvailu

Kysely kohdistettiin kaikille Suomen ja Ruotsin yksiköissä työskenteleville toimihenkilöille,
joilla on lisenssi toiminnanohjausjärjestelmään, heitä oli 224 kappaletta. Vastauksia saatiin 87
kappaletta, joista dataseulonnan jälkeen hyväksyttiin 85 kappaletta. Näistä 55 (65%) oli Suomesta ja 30 (35%) Ruotsista. Vastaajista naisia oli 21% ja miehiä 78%, yksi vastaajista ei yksilöinyt sukupuoltaan. Enemmistö vastaajista (44%) kuului myyntiorganisaatioon, hallinto ja IT,
hankinta sekä tuotanto olivat keskenään yhtä suurin osuuksin edustettuna (19%, 18% ja 20%).
Ikäjakaumaltaan suurin osa vastaajista oli 41-50 vuotiaita (38%), toiseksi eniten oli 51-60 vuotiaita (29%) ja tämän jälkeen 31- 40 vuotiaita (18%), yli 60 vuotiaita (12%) sekä vähiten alle
30 vuotiaita (4%).
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Vastaajista 56 prosentilla oli alempi korkeakoulututkinto ja 8 prosentilla ylempi korkeakoulututkinto. 26 prosentilla koulutustaustana oli lukio. Ammattikoulu (5%) tai jokin muu koulutus
(5%) (esim. opistotaso tai keskeneräinen korkeakoulututkinto) oli muutaman vastaajan koulutustaustana (kuva 12). Työsuhteen kesto oli yli 20 vuotta peräti 44 prosentilla vastaajista. Kohdeyhtiö onkin tunnettu sitoutuneesta henkilöstöstään ja pitkistä työurista, joten vastaajat edustivat hyvin kohdeyhtiötä. Histogrammi kuvassa 13 havainnollistaa vastaajien työkokemuksen
jakauman. Vastaajista 23 kappaletta (27%) oli esimiesasemassa (kuva 14).
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Kuva 12. Vastaajien koulutustausta (n=85)
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Kuva 14. Vastaajien asema kohdeyrityksessä (n=85)

Tietojärjestelmän menestystekijät

Tutkielman viitekehys koostui loppukäyttäjän näkökulmasta tietojärjestelmän toivottavista
ominaisuuksista, joista käytettiin nimitystä menestystekijät, sekä loppukäyttäjän IT -kyvykkyyden muodostavista tekijöistä. Tietojärjestelmän menestystekijöiden analysoinnin tueksi suoritettiin faktorianalyysi, jonka vaiheet kuvataan alaluvussa 6.2.2.

6.2.1 Muuttujien jakauman tarkastelu

Muuttujille suoritettiin ensin Shapiro-Wilk W -testi normaaliuden selvittämiseksi. ShapiroWilk W-testi sopii parhaiten pienen aineiston (n≤50) analysointiin ja suurempaan aineistoon
soveltuu Kolmogorov-Smirov -testi Lillieforsin korjauksella (Tähtinen et al. 2020, 98). Stata tilasto-ohjelmassa Kolmogorov-Smirnov -testiä ei käytetä normaaliuden laskemiseen, joten
analysointi olisi tullut tehdä taulukkolaskentaohjelmalla. Lisäksi Shapiro-Wilk W -testin voidaan ajatella olevan luotettava, jos aineiston koko jää alle 2000 havaintoon (Park 2008, 15).
Siten tässä tutkielmassa katsotaan, että normaaliuden analysointi a) histogrammien, b) vinouden ja huipukkuuden sekä c) Shapiro-Wilksin avulla on riittävää. Muuttujien jakauman normaalius testattiin kaikilta muuttujilta.
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Shapiro Wilk W -testille asetetut hypoteesit olivat seuraavat:

H0: Muuttuja on normaalisti jakautunut (p>0.05)
H1: Muuttuja ei ole normaalisti jakautunut (p≤0.05)

Shapiro Wilk W -testin mukaan suurin osa yksittäisistä muuttujista sai W -arvon lähelle yhtä,
joka indikoi normaalijakaumaa. Arvot eivät kuitenkaan olleet kaikissa tilastollisesti merkitseviä. Ei normaalisti jakautuneiksi voidaan katsoa väittämät, joilla p≤0.05. Näitä olivat absorptiokykyä mittaavat väittämät, sekä tietojärjestelmän menestystekijöitä (tietojärjestelmän laatu ja
informaation laatu) mittaavat väittämät. Loput väittämät olivat pääosin normaalisti jakautuneita, joitakin yksittäisiä väittämiä lukuun ottamatta.

Yksittäisistä muuttujista muodostettuja summamuuttujia tarkasteltiin keskilukujen ja keskihajonnan suhteen taulukossa 5. Korkeimmat keskiarvot saivat tietojärjestelmän menestystekijöitä
(järjestelmän laatu ja informaation laatu) mittaavat summamuuttujat. Matalimmat keskiarvot
saivat käyttäjätyytyväisyyttä (järjestelmän laatu) ja koettua hyödyllisyyttä mittaavat väittämät.
Keskihajonta oli suurinta koettua hyödyllisyyttä mittaavalla summamuuttujalla ja pienintä tietojärjestelmän menestystekijöitä (informaation laatu) mittaavalla summamuuttujalla.
Taulukko 5. Summamuuttujien keskiluvut ja keskihajonnat

Yläkäsite
Käsite
Keskiarvo Mediaani Moodi Keskihajonta
Yksilön IT -kyvykkyys
Tietojärjestelmätietämys
3,4
3
3
0,72
Yksilön IT -kyvykkyys
Absorptiokyky
3,8
4
4
0,83
Yksilön IT -kyvykkyys
Minäpystyvyys
3,7
4
4
0,78
Tietojärjestelmän menestystekijät Tietojärjestelmän laatu
4,1
4
4
0,71
Tietojärjestelmän menestystekijät
Informaation laatu
4,4
5
5
0,52
Tietojärjestelmän menestystekijät
Koettu hyödyllisyys
3,2
3
3
0,94
Käyttäjätyytyväisyys
Tietojärjestelmän laatu
3,1
3
3
0,67
Käyttäjätyytyväisyys
Informaation laatu
3,4
3
3
0,75
Käyttöaikomus
4,1
4
4
0,71

Summamuuttujille lasketut histogrammit olivat silmämääräisesti tarkasteltuna täysin normaalijakautuneita ainoastaan käyttäjätyytyväisyyttä (järjestelmän laatu) (US_SQ) sekä koettua hyödyllisyyttä (PU) mittaaville summamuuttujille. Mediaaniarvo ja moodi olivat näillä summamuuttujilla 3, samoin kuin tietojärjestelmätietämyksellä (UC) ja toisella käyttäjätyytyväisyyttä
mittaavalla mittarilla (informaation laatu US_IQ).
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Muilla summamuuttujilla mediaani ja moodi saivat arvot 4 (absorptiokyky AC, minäpystyvyys
SE, tietojärjestelmän menestystekijöistä järjestelmän laatu SQ sekä käyttöaikomus IN) tai 5
(tietojärjestelmän menestystekijöistä informaation laatu IQ). Muiden summamuuttujien jakauma oli lievästi vino vasemman hännän ollessa oikeassa pidempi. Tällöin arvoja 4 ja 5 on
enemmän kuin arvoja 1 ja 2. Box plot -tarkastelu tuki silmämääräistä päättelyä muuttujien normaalijakautuneisuudesta. Vinosti jakautunutta aineistoa on syytä tarkastella aina kaikkien kolmen keskiluvun (keskiarvo, mediaani, moodi) avulla (Valli 2015, 86).

Lopuksi tarkasteltiin muuttujien vinoutta ja huipukkuutta (skewness and kurtosis). Data on normaalisti jakautunutta vinouden (skewness) ollessa välillä -0.5 ja 0.5 (McNeese 2016). Aineistosta yksikään muuttuja ei ollut positiivisesti vino (>0.5), sen sijaan negatiivisesti vinoja muuttujia oli useita, pääsääntöisesti näitä olivat tietojärjestelmän menestystekijöitä (tietojärjestelmän laatu ja informaation laatu) mittaavat arvot. Suurimman negatiivisen arvon (-2.472) sai
informaation laatua mittaava väittämä ”Tieto on ajantasaista” (IQ9). Huipukkuus (kurtosis)
noudatteli vinoutta ollen suurin (≥3) niiden muuttujien kohdalla, joilla negatiivinen vinouskin
oli suurin. Aineiston koko (n=85) ei välttämättä anna kovin luotettavaa mittaustulosta vinoudelle ja huipukkuudelle, mutta kaikkien kolmen normaaliutta mittaavien menetelmien jälkeen
voidaan todeta, että tietojärjestelmän menestystekijöitä (tietojärjestelmän laatu ja informaation
laatu) mittaavat muuttujat eivät ole normaalijakautuneita. Muut muuttujat sitä vastoin ovat joko
normaalijakautuneita tai pääosin normaalijakautuneita.

6.2.2 Faktorianalyysi

Faktorianalyysi sai alkunsa jo 1800 -luvun lopussa, kun oivallettiin että muuttuja voi olla latentti, jolloin sitä ei voi havaita tai mitata suoraan (Leskinen 1987, 1). Faktorianalyysi voidaan
jakaa kahteen pääluokkaan; eksploratorinen, kartoittava faktorianalyysi (Explorative Factor
Analysis, EFA) sekä konfirmatorinen, hypoteeseja testaava faktorianalyysi (Confirmatory Factor Analysis, CFA). Faktorianalyysin avulla voidaan tiivistää suuresta muuttujajoukosta ne,
jotka korreloivat keskenään muita enemmän ja näin muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden
(Metsämuuronen 2008, 25). Kolmas analyysimenetelmä on pääkomponenttianalyysi (PCA,
Principal Component Analysis). PCA ja EFA ovat paljolti samankaltaisia, mutta eroavaisuuksia
syntyy siitä, että 1) PCA:ssa analysoidaan kaikki muuttujien välinen varianssi, kun EFA:ssa osa
jää virhevarianssiksi, 2) PCA:ssa lasketaan teknisesti muuttujien välinen yhteys, kun EFA:n
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taustalla on teoria muuttujien yhteydestä toisiinsa ja 3) latausten suuruus määräytyy analyyseissa eri tavoin. (Metsämuuronen 2008, 27).

Ei normaalijakautuneelle aineistolle suositellaan tavallisesti pääkomponenttianalyysia, joka on
sallivampi jakauman suhteen. Tietojärjestelmätieteen tutkimusaineistot ovat tyypillisesti ei normaalijakautuneita, sillä käsitteitä tutkitaan usein mielipiteiden tai aikomusten avulla, jolloin
mitta-asteikkona käytetään Likert -asteikkoa ja tällöin tulokset ovat harvoin normaalisti jakautuneita (Treiblmaier & Filzmoser 2010, 200). Myös tässä tutkielmassa havaittiin, että IT -kyvykkyyteen liittyvät muuttujat olivat normaalisti jakautuneita, mutta tietojärjestelmän menestystekijöihin liittyvät muuttujat eivät olleet. Siten analysointimenetelmäksi valittiin pääkomponenttimenetelmä. Analyysit suoritettiin tietojärjestelmän menestystekijöitä (tietojärjestelmän
laatu, SQ1-SQ17 ja informaation laatu, IQ1-IQ13) mittaaville väittämille, näitä oli yhteensä
30 kappaletta.

Muuttujille ajettiin korrelaatiomatriisi, josta havaittiin, että muuttujien välillä on korrelaatiota
ja tulokset ovat tilastollisesti erittäin merkitseviä (p<0.001). Mikäli yksikään korrelaatio ei olisi
ylittänyt arvoa 0.3, faktorianalyysia ei olisi kannattanut tehdä (Metsämuuronen 2008, 28). Matriisista voitiin kuitenkin todeta, että suuri osa väittämistä korreloi keskenään. Korrelaatiomatriisin soveltuvuutta faktorianalyysiin arvioitiin myös Bartlettiin sväärisyystestillä sekä KaiserMeyer-Olkin -testillä (KMO -testi). Bartlettin sväärisyystesti tutkii hypoteesia siitä, ovatko korrelaatiomatriisin arvot nollia ja KMO -testi sitä onko osittaiskorrelaation arvo riittävän korkea,
jolloin muuttujilla on riittävästi varianssia ja ne korreloivat keskenään. Arvon tulisi nyrkkisäännön mukaan olla ≥0.6. Kuvasta 15 nähdään, että molempien testien mukaan pääkomponenttianalyysi on sopiva menetelmä tälle aineistolle. Ainoastaan IQ10 ”Tieto on ainutlaatuista” sai
verrattain alhaisen arvon, mutta sekin ylitti 0.6 raja-arvon.
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Kuva 15. KMO ja Bartlettin sväärisyystesti

Faktoreiden annettiin ensin muodostua vapaasti, jolloin muodostui 30 pääkomponenttia. Scree
plot -kaaviosta (kuva 16) sekä ominaisarvojen perusteella (kuva 17) havaittiin, että ensimmäiset
viisi komponenttia riittävät selittämään muuttujien varianssia riittävästi. Pääkomponenttianalyysissä viiden pääkomponentin ominaisarvo (eigenvalue) oli yli 1.0 ja selitysaste 71%.

Kuva 16. Pääkomponenttianalyysin scree plot -kaavio
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Kuva 17. Pääkomponenttianalyysin ominaisarvot

Pääkomponenttianalyysi ajettiin uudelleen rajaten nyt pääkomponenttien määrä viiteen (5).
Seuraavaksi suoritettiin rotaatio eli akseliston kierto kahdella valitulla menetelmällä, promaxsekä varimax -rotaatiolla. Rotatointimenetelmät määritellään yleensä ortogonaalisiin menetelmiin, joiden avulla saadaan korreloimattomia komponentteja sekä vinokulmaisiin (oblique) menetelmiin, joissa komponentit voivat korreloida keskenään. Eksploratiivisessa faktorimallissa
latausmatriisi ei ole yksikäsitteinen, jolloin käytettävän menetelmän valinta on aina lopulta tutkijan subjektiivinen tulkinta. (Leskinen 1987, 53). Siten tässä tutkielmassa haluttiin vertailla
useampaa menetelmää. Varimax -menetelmä on ortogonaalinen menetelmä ja promax vinokulmainen, jolloin korrelaatio on sallittua.

Rotaatiot suoritettiin ensin molemmilla valituilla menetelmillä. Koska rotaatiomenetelmät antoivat keskenään melko samat tulokset ja aineiston suhteen on odotettavissa, että muuttujien
kuuluukin korreloida keskenään, valittiin rotaatiomenetelmäksi promax. Liitteessä 2 ovat tarkemmat tulokset, lataukset sisällytettiin taulukkoon ensin vain mikäli arvo oli yli 0.3. Tätä pienemmän latausarvon saavien muuttujien ei katsota latautuvan yhteenkään pääkomponenttiin.
Jos muuttuja ei lataudu yhteenkään pääkomponenttiin vähintään 0.3 arvoisesti, muuttuja voi
olla tarpeen poistaa analyysista kokonaan. Varimax -rotaatiolla alle 0.3 arvon saivat muuttujat
SQ7, SQ8, SQ9, SQ12, SQ13, SQ14, SQ16, IQ1, IQ6, IQ9, IQ12 ja IQ13. Promax -rotaatiolla
samat muuttujat saivat matalan latausarvon sekä lisäksi muuttujat SQ11 ja IQ8.

Rotatointi tehtiin uudelleen sallien myös alle 0.3 lataukset, koska tarkoituksena ei ollut vähentää muuttujien määrää lähes puoleen, vaan tiivistää yksittäisiä muuttujia sopiviksi summamuuttujiksi ja tiputtaa pois vain tulosten kannalta epäolennaiset muuttujat. Siinä missä EFA:n avulla
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pyritään tunnistamaan ilmiön selittäviä latentteja muuttujia, PCA:ta voidaan hyödyntää samoin
kuin laadullista sisällönanalyysia: tiivistämään ja selkeyttämään aineistoa. Tässä kohtaa tiputettiin pois kolme muuttujaa, joiden latausarvot olivat matalat. Muuttujat SQ7 ” Käyttäjä saa
tietoa mitä järjestelmässä kunkin toimenpiteen aikana tapahtuu (näkyvyys)” ja SQ8 ” Käyttöliittymä noudattaa yhdenmukaista mallia läpi koko järjestelmän (johdonmukaisuus)” latautuivat kahteen komponenttiin samanarvoisesti. Muuttujalla IQ1 ” Järjestelmässä olevan tiedon tärkeys” kommunaliteetti jäi alle 0.5 arvon, jota ei voida pitää hyvänä.

Analyysi ja rotaatio tehtiin nyt uudelleen 27 muuttujalle rajaten edelleen pääkomponenttien
määrä viiteen. Tällä kierroksella poistettiin muuttuja IQ6 ” Tieto on oikeassa muodossa”, jonka
latausarvo jäi alle 0.3 ja lisäksi se latautui kahteen eri komponenttiin saman arvoisesti. Tässä
vaiheessa mukana oli 26 muuttujaa, joista yhdeksällä latausarvo jäi alle 0.3. Näitä ei haluttu
poistaa suoraan matalan latausarvon perusteella, vaan arvioida ensin toisivatko ne lisäarvoa
pääkomponenteille, joihin latautuivat. Kolmannen analyysiajon jälkeen havaittiin, että ensimmäinen komponentti näytti koostuvan järjestelmästä saatavan tietosisällön laatua mittaavista
muuttujista (8 kpl). Toinen komponentti sisälsi muuttujan SQ2 ” Järjestelmästä saatavan tiedon
taloudellinen merkitys kohdeyritykselle”, jonka latausarvo oli korkein sekä muuttujia, jotka
näyttivät mittaavan järjestelmän teknistä ulottuvuutta (yhteensä 8 kpl). Muuttuja SQ2 ei korreloinut juurikaan toisten komponentin muuttujien kanssa, kun taas loput seitsemän korreloivat
keskenään. Muuttuja SQ9 ” Järjestelmän tarkkuus” latautui alhaisesti eikä vaikuttanut tuovan
lisäarvoa mitattavaan ulottuvuuteen, joten tämä päätettiin poistaa. Lisäksi vaikutti siltä, että
muuttuja SQ2 olisi hyvä pitää erillään ja muodostaa lopuista muuttujista summamuuttuja mittaamaan teknistä ulottuvuutta.

Kolmas komponentti koostui järjestelmän helppokäyttöisyyteen, loogisuuteen ja yksinkertaisuuteen liittyvistä muuttujista, joten se nimettiin yksilön käyttökokemukseksi. Muuttuja SQ12
” Järjestelmän tehokkuus” poistettiin sillä se latautui kahteen komponenttiin, molempiin alle
0.3 arvolla. Muuttuja SQ13 ” Järjestelmän tekninen edistyksellisyys” päätettiin poistaa, sillä
sen latausarvo oli alhainen eikä sen nähty tuovan lisäarvoa käyttökokemusta mittaaviin muuttujiin. Muuttujia jäi tämän jälkeen neljä. Neljäs komponentti koostui järjestelmästä saatavan
tiedon kattavuutta mittaavista kolmesta muuttujasta ja viides komponentti järjestelmän mukautuvuutta mittaavasta kahdesta muuttujasta. Muuttujia olisi hyvä olla vähintään kolme komponenttia kohden, mutta toisaalta juuri tätä ulottuvuutta mittaavia muuttujia ei ollut enempää
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alkuperäisten 30 muuttujan joukossa. Komponenteista poistettiin lopulta kolme muuttujaa, joiden latausarvot olivat matalat, sen sijaan kuusi matalasti latautunutta muuttujaa päätettiin jättää
komponentteihin niiden tuoman lisäinformaation vuoksi.

Kolmen analysointikierroksen jälkeen yksittäisiä muuttujia oli jäljellä 23 kappaletta alkuperäisen 30 sijaan. Näistä muodostettiin viisi summamuuttujaa noudattaen pääkomponenttianalyysin
tuloksia. Lisäksi yhtä muuttujaa analysoitiin omanaan sen itsenäisyyden vuoksi. Seuraavaksi
muuttujille laskettiin kommunaliteetit (taulukko 6). Korkeimman kommunaliteetin (0,842) sai
muuttuja SQ4 ”Järjestelmän helppokäyttöisyys” ja matalimman (0,607) muuttujat IQ5 ”Tiedon
olennaisuus” sekä IQ8 ” Tieto on ytimekästä, sisältäen kuitenkin kaiken tarpeellisen”. Kaikkien
muuttujien kommunaliteetti ylittää 0.6 arvon, jota voidaan pitää nyrkkisäännön mukaan hyvänä
(Hair, Black, Babin & Anderson 2014, 106).
Taulukko 6. PCA:n avulla valittujen muuttujien kommunaliteetit

Var
IQ2
IQ3
IQ4
IQ5
IQ7
IQ9
IQ12
IQ13
SQ1
SQ3
SQ11
SQ14
SQ16
SQ4
SQ5
SQ6
SQ17
IQ8
IQ10
IQ11
SQ10
SQ15
SQ2

Muuttuja
Tiedon saatavuus
Tiedon hyödynnettävyys
Tiedon ymmärrettävyys
Tiedon olennaisuus
Tieto on sisällöltään tarkkaa ja täsmällistä
Tieto on ajantasaista
Järjestelmässä oleva tieto on oikein (virheettömyys)
Tiedot on esitetty järjestelmässä yhdenmukaisesti (johdonmukaisuus)
Järjestelmästä saatavan tiedon tarkkuus ja täsmällisyys
Järjestelmän taustalla olevien tietokantojen sisältö
Järjestelmän luotettavuus
Toimivat integraatiot muihin tietojärjestelmiin
Järjestelmälle tarjottava tekninen tuki
Järjestelmän helppokäyttöisyys
Järjestelmän käyttö on helppo oppia
Järjestelmään pääsy on helppoa
Yksinkertainen ja looginen käyttöliittymä (yksinkertaisuus)
Tieto on ytimekästä, sisältäen kuitenkin kaiken tarpeellisen
Tieto on ainutlaatuista
Järjestelmä sisältää kaiken tarvittavan tiedon (kattavuus)
Käyttäjät voivat mukauttaa käyttöliittymän omien vaatimustensa
mukaan (joustavuus)
Järjestelmä on räätälöity juuri yrityksen tarpeisiin
Järjestelmästä saatavan tiedon taloudellinen merkitys kohdeyritykselle

Kommunaliteetti
0,757
0,783
0,728
0,607
0,773
0,742
0,722
0,704
0,795
0,644
0,806
0,817
0,740
0,842
0,837
0,611
0,749
0,607
0,828
0,644
0,714
0,735
0,637
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6.2.3 Reliabiliteetti ja validiteetti

Pääkomponenttianalyysin avulla tiivistetty ja järjestetty tietojärjestelmän menestystekijöitä
mittaava aineisto sisälsi nyt 23 yksittäistä muuttujaa, joista muodostettiin kuusi ulottuvuutta: 1)
järjestelmän sisältämän tietosisällön laatu, 2) järjestelmän tekninen ulottuvuus, 3) yksilön käyttökokemus, 4) järjestelmän sisältämän tietosisällön laajuus, 5) järjestelmän mukautuvuus ja 6)
järjestelmästä saatavan tiedon taloudellinen merkittävyys. Komponenttianalyysin reliabiliteetti
varmistettiin laskemalla muodostetuille komponenteille Cronbachin alfat (taulukko 7).

Reliabiliteetti merkitsee mittaustulosten toistettavuutta, joka kertoo siitä, etteivät tulokset ole
sattumanvaraisia. Validiteetti eli mittarin tai menetelmän pätevyys merkitsee sitä, että tutkimuksessa onnistuttiin mittaamaan juuri sitä mitä tavoiteltiin. (Hirsjärvi et al. 2009, 231). Tutkimuksen luotettavuutta voidaan siten parantaa valitsemalla juuri kyseisen mittauskohteen mittaamiseen soveltuvat mittarit (Valli 2015, 139). Cronbachin alfa -kerroin on suosituin menetelmä mittaamaan summamuuttujan sisäistä yhtenevyyttä (konsistenssia), kun muuttujat ovat
polytomisia (Valli 2015, 142). Alfaa voitiin käyttää, koska mittareiden skaala oli riittävän laaja
(5 -portainen Likertin asteikko). Jos skaala on liian suppea, reliabiliteetti saattaa jäädä matalaksi
arvojen vähäisen vaihtelun vuoksi (Metsämuuronen 2000, 41-42). Alfan hyväksyttävä alaraja
on yleisesti 0,70. Liian korkea, lähempänä arvoa 1 oleva arvo voi indikoida sitä, että muuttujia
on liian vähän tai ne ovat liiankin samanlaisia. (Tähtinen et al. 2020, 86-87).

Summamuuttujat, joissa oli useampi muuttuja saivat erittäin korkeat alfat, korkein oli tietosisällön laatua mittaavalla summamuuttujalla (0.9377). Laatuväittämien mittaamiseen
Cronbachin alfa ei ehkä sovellukaan kovin hyvin, koska todennäköisesti kaikki valitut väittämät
olivat vastaajien mielestä tärkeitä ja siten hajontaa ei syntynyt. Summamuuttujissa 4) Tietosisällön laajuus ja 5) Järjestelmän mukautuvuus oli vain kaksi tai kolme yksittäistä muuttujaa,
joten niiden alfat jäivät alhaisemmiksi ylittäen kuitenkin 0.6 nyrkkisäännön mukaisen arvon.
Yksittäiselle muuttujalle ei voida laskea Cronbachin alfaa, joka mittaa summamuuttujan yhtenäisyyttä.
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Taulukko 7. Pääkomponentit ja niihin latautuneet muuttujat

α 0.9011 2) Tekninen ulottuvuus
SQ1

Järjestelmästä saatavan tiedon tarkkuus ja täsmällisyys

SQ3

Järjestelmän taustalla olevien tietokantojen sisältö

SQ11

Järjestelmän luotettavuus

SQ14

Toimivat integraatiot muihin tietojärjestelmiin

SQ16

Järjestelmälle tarjottava tekninen tuki

α 0.9026 3) Yksilön käyttökokemus
SQ4

Järjestelmän helppokäyttöisyys

SQ5

Järjestelmän käyttö on helppo oppia

SQ6

Järjestelmään pääsy on helppoa

SQ17

Yksinkertainen ja looginen käyttöliittymä (yksinkertaisuus)

α 0.7257 4) Tietosisällön laajuus
IQ8

Tieto on ytimekästä, sisältäen kuitenkin kaiken tarpeellisen

IQ10

Tieto on ainutlaatuista

IQ11

Järjestelmä sisältää kaiken tarvittavan tiedon (kattavuus)

α 0.6347 5) Järjestelmän mukautuvuus
Käyttäjät voivat mukauttaa käyttöliittymän omien vaatimustensa
SQ10
mukaan (joustavuus)
SQ15

Järjestelmä on räätälöity juuri yrityksen tarpeisiin

α N/A

6) Taloudellinen merkittävyys
Järjestelmästä saatavan tiedon taloudellinen merkitys
kohdeyritykselle

SQ2
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Validiteetti pyrittiin varmistamaan sillä, että jokainen kyselyn väittämä perustui aiempaan kirjallisuuteen ja sitä oli hyödynnetty lukuisissa aiemmissa vertaisarvioiduissa tutkimuksissa. Kysymykset käännettiin suomeksi ja ruotsiksi, jotta vastaajien olisi mahdollista vastata omalla äidinkielellään.

6.2.4 Menestystekijöiden analysointi

Tietojärjestelmän toivottavista ominaisuuksista muodostettiin summamuuttujat noudattaen
pääkomponenttianalyysin avulla saatuja pääkomponentteja. Kuvassa 18 nähdään muodostettujen menestystekijöitä kuvaavien muuttujien keskiarvot ja keskihajonta. Kuvaan sijoitettiin sekä
dimension tärkeys vastaajien mielestä että tyytyväisyys nykyiseen järjestelmään. Erot ovat tilastollisesti erittäin merkitseviä (p<0.001) tarkoittaen, että todennäköisyys sille, että ero tärkeyden ja tyytyväisyyden välillä johtuisi sattumasta, on alle 1%. Kuvasta nähdään, että vastaajat
kokivat tietosisällön laatuun liittyvät tekijät kaikkein merkityksellisemmiksi tietojärjestelmän
ominaisuuksiksi (ka 4,58). Lukuun ottamatta muuttujaa Järjestelmän mukautuvuus, muidenkin
ominaisuuksien tärkeys vastaajille oli korkea (keskiarvo yli 4). Tyytyväisimpiä nykyiseen tilanteeseen oltiin järjestelmästä saatavan tiedon taloudelliseen merkitykseen (ka 3,51) ja vähiten
tyytyväisiä tekniseen ulottuvuuteen liittyviin tekijöihin (ka 3,11). Erot muuttujien välillä olivat
melko pieniä.
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Kuva 18. Summamuuttujien keskiarvot ja -hajonnat

Vastaajien mielipiteitä tietojärjestelmän menestystekijöiden tärkeydestä tarkasteltiin samojen
taustamuuttujien suhteen kuin seuraavassa alaluvussa tarkastellaan IT -kyvykkyyden osa-alueita. Taustamuuttujiksi valittiin vastaajan työskentelymaa, työkokemus kohdeyrityksessä muutettuna dikotomiseksi muuttujaksi (≤5 vuotta työskennelleet sekä >5 vuotta työskennelleet),
sekä asema. Taustamuuttujien valinta avataan tarkemmin seuraavassa IT -kyvykkyyttä käsittelevässä alaluvussa. Kuvasta 19 nähdään, että Ruotsissa työskentelevistä 77% koki tietosisällön
laatuun liittyvät tekijät erittäin tärkeiksi (Suomi 65%). Järjestelmän teknistä ulottuvuutta piti
erittäin tärkeänä 47 % Ruotsissa ja 60 % Suomessa työskentelevistä vastaajista. Yksilön käyttökokemusta tukevat tekijät sen sijaan olivat erittäin tärkeitä 63%:n mukaan Ruotsissa työskentelevistä (Suomi 44%). Tietosisällön laajuus oli erittäin tärkeä ominaisuus 40%:n Ruotsissa
työskentelevistä ja 24%:n Suomessa työskentelevistä mielestä. Järjestelmän mukautuvuus oli
hyvin merkityksellistä 43% Ruotsissa työskentelevien ja 36% Suomessa työskentelevien mielestä. Toisaalta 9% Suomessa työskentelevistä arvioi, ettei mukautuvuus ole kovinkaan tärkeää
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(Ruotsi 0%). Taloudellinen merkittävyys ei noussut yhtä tärkeäksi ominaisuudeksi, tämän arvioi erittäin tärkeäksi 27% Ruotsissa työskentelevistä ja 24% Suomessa työskentelevistä. Maiden väliset erot eivät kuitenkaan olleet tilastollisesti merkitseviä.

Kuva 19. Menestystekijät kohdemaan mukaan tarkasteltuna

Seuraavana taustamuuttujana tarkasteltiin työsuhteen keston vaikutusta (kuva 20). Työsuhteen
kestolla ei näyttänyt olevan merkitystä siihen, mitä ominaisuuksia vastaajat arvostivat tietojärjestelmässä. Kaikkein tärkeimpänä vastaajat pitivät työsuhteen kestosta riippumatta tietosisällön laatuun vaikuttavia ominaisuuksia ja vähiten tärkeinä järjestelmän tuottaman tietosisällön
laajuutta. Yksikään eroista ei ollut tilastollisesti merkitsevä. Korkeimman arvosanan kaikille
kuudelle menestystekijälle antoivat alle 1 vuoden työsuhteessa olleet (ka 4,67), mutta tämä
ryhmä oli hyvin pieni (n=4). Eroa seuraavaan ryhmään oli eniten järjestelmän mukautuvuutta
mittaavan menestystekijän kohdalla. Matalimmat arvosanat (ka 3,96) antoivat 6-10 vuotta kohdeyrityksessä työskennelleet (n=13).
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Kuva 20. Menestystekijät kokemuksen mukaan tarkasteltuna

Viimeisenä taustamuuttujana tarkasteltiin esimiesaseman vaikutusta siihen mitkä tietojärjestelmän menestystekijät vastaajat kokivat tärkeiksi. Esimiesaseman mukaan tarkasteltuna muut
kuin esimiesasemassa olevat vastaajat antoivat korkeammat arvosanat kaikille kuudelle menestystekijälle (kuva 21). Tietosisällön laadun arvioi erittäin tärkeäksi peräti 77% muista kuin esimiehistä, kun esimiehistä näin arvioi 48%. Kaikki menestystekijät olivat suurimman osan mielestä joko melko tai erittäin tärkeitä. Tosin 13% esimiehistä oli sitä mieltä, että järjestelmästä
saatavan tiedon taloudellinen merkitys yritykselle ei ole kovinkaan tärkeää (muut kuin esimiehet 2%). Erot menestystekijöiden 1) tietosisällön laatu, 3) yksilön käyttökokemus ja 4) tietosisällön laajuus olivat tilastollisesti merkitseviä (p<0.05, Fisherin tarkka testi).
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Kuva 21. Menestystekijät esimiesaseman mukaan tarkasteltuna

6.2.5 Yksittäiset väittämät

Tietojärjestelmän menestystekijöitä mitattiin pääkomponenttianalyysin avulla tiivistetyillä
väittämillä, joita oli lopullisessa analyysissa 23 kappaletta. Korkeimman keskiarvon yksittäisistä väittämistä sai väittämä ”Tieto on ajantasaista” (ka 4,68). Matalimman keskiarvon (ka
3,60) sai väittämä ”Tieto on ainutlaatuista”. Väittämien keskiarvot ja keskihajonnat kuvassa 22.
Keskihajonta oli suurinta väittämällä ”Järjestelmälle tarjottava tekninen tuki” (sd 1,25) ja pienintä väittämällä ”Tiedon hyödynnettävyys” (sd 0,56).
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Kuva 22. Yksittäisten väittämien keskiarvot ja -hajonnat
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6.2.6 Avoimet kysymykset

Avoimissa kysymyksissä tiedusteltiin tietojärjestelmän ja informaation laatuun liittyen muita
vastaajien mielestä tärkeitä ominaisuuksia, joita ei tullut kyselyn vastausvaihtoehdoissa esiin
sekä pyydettiin heitä laittamaan tärkeimpiä ominaisuuksia tärkeysjärjestykseen. Tärkeimmiksi
ominaisuuksiksi avoimien vastausten perusteella tietojärjestelmän laatuun liittyen nousivat
helppokäyttöisyys (20 mainintaa), luotettavuus (19 mainintaa), järjestelmästä saatavan tiedon
tarkkuus (17 mainintaa), tiedon täsmällisyys (12 mainintaa) sekä toimivat integraatiot ja mukautuminen yrityksen tarpeisiin (molemmat 10 mainintaa). Kysymysvaihtoehtojen lisäksi mainittuja toivottuja ominaisuuksia olivat mm. toivomus visuaalisista raporteista, parempi rivikohtainen käsittelynopeus ja siirtonopeus järjestelmien välillä. Kuvassa 23 sanapilvi vastaajien
mielestä tärkeimmistä tietojärjestelmän ominaisuuksista.

Kuva 23. Sanapilvi tietojärjestelmään laatuun liittyvistä avoimista vastauksista
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Informaation laatuun liittyvän avoimen kysymyksen vastaukset ryhmiteltiin samalla tavoin aihepiireittäin ja käännettiin suomeksi. Tärkeimmiksi informaation laatuun liittyviksi ominaisuuksiksi vastaajat määrittelivät järjestelmästä saatavan tiedon virheettömyyden (oikeellisuus)
(23 mainintaa), tiedon ajantasaisuuden (16 mainintaa), tarkkuuden (12 mainintaa), sekä hyödynnettävyyden ja täsmällisyyden (kumpikin sai 10 mainintaa). Valmiiden vaihtoehtojen lisäksi toivottiin muun muassa tiedon läpinäkyvyyttä sekä sitä, että samaa tietoa ei olisi useassa
järjestelmän kentässä. Sanapilvi vastaajien mielestä tärkeimmistä järjestelmästä saatavan informaation ominaisuuksista kuvassa 24.

Kuva 24. Sanapilvi informaation laatuun liittyvistä avoimista vastauksista

Koettu hyödyllisyys

Koettua hyödyllisyyttä mitattiin neljän väittämän PU1-PU4 avulla (kuva 25). Väittämien
avulla kartoitettiin loppukäyttäjien kokemusta nykyisen toiminnanohjausjärjestelmän hyödyllisyydestä. Korkeimman keskiarvon sai väittämä PU4 ”Minusta nykyinen toiminnanohjausjärjestelmä on hyödyllinen työssäni” (ka 3,45) ja matalimman keskiarvon väittämä PU3 ”Nykyisen toiminnanohjausjärjestelmän käyttö parantaa työni tehokkuutta” (ka 3,07).
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Kuva 25. Koettu hyödyllisyys: väittämien keskiarvot ja -hajonnat

Vastaajien kokemusta nykyisen tietojärjestelmän hyödyllisyydestä mitattiin osana tietojärjestelmän menestystekijöitä. Jos järjestelmä koetaan hyödylliseksi, sitä todennäköisesti myös käytetään muutenkin kuin pakollisissa tehtävissä. Koettua hyödyllisyyttä tarkasteltiin aiempien alalukujen tapaan kolmen taustamuuttujan suhteessa (kuva 26). Suurin ero ristiintaulukoinnilla
saatiin työsuhteen kestoa tarkastelemalla. Yli 5 vuotta kohdeyrityksessä työskennelleistä 47%
koki nykyisen järjestelmän erittäin tai melko hyödylliseksi, kun korkeintaan 5 vuotta yrityksessä työskennelleistä näin koki 25%. Ero ei kuitenkaan ollut tilastollisesti merkitsevä.

Kuva 26. Koettu hyödyllisyys taustamuuttujien suhteen tarkasteltuna
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IT -kyvykkyys

IT -kyvykkyys muodostettiin tutkielman teoreettisessa viitekehyksessä kolmesta osa-alueesta:
tietojärjestelmätietämys, absorptiokyky ja minäpystyvyys. Osa-alueista muodostettiin kolme
summamuuttujaa, joita analysoitiin ristiintaulukoinnin avulla. Ristiintaulukointi kannattaa
tehdä absoluuttisten frekvenssien sijaan suhteellisista luvuista, jos havaintojen määrä muuttujan
eri luokissa ei jakaudu tasan (Alkula, Pöntinen & Ylöstalo 1994, 177). Summamuuttujien reliabiliteetti varmistettiin cronbachin alfan avulla ja taulukosta 8 nähdään alfojen olevan riittävän
korkeita.
Taulukko 8. Summamuuttujien sisäinen yhtenevyys

Yläkäsite
Käsite
Yksilön IT -kyvykkyys
Tietojärjestelmätietämys
Yksilön IT -kyvykkyys
Absorptiokyky
Yksilön IT -kyvykkyys
Minäpystyvyys
Tietojärjestelmän menestystekijät
Koettu hyödyllisyys
Käyttöaikomus

Cronbachin alfa
0,90
0,88
0,79
0,94
0,83

6.4.1 Ristiintaulukointi

IT -kyvykkyyttä tutkittiin vastaajan työskentelymaan, työkokemuksen ja esimiesaseman suhteen. Maa ja esimiesasema olivat dikotomisia muuttujia, työkokemus muutettiin dikotomiseksi
muuttujaksi jakamalla luokat kahteen ryhmään; 5 vuotta tai sitä lyhyemmän ajan yrityksessä
työskennelleet sekä yli 5 vuotta työskennelleet. Kohdeyritys on tunnettu pitkistä työsuhteista ja
sitoutuneesta henkilöstöstä, joten kyseinen määrittely noudatteli jakoa ns. uusiin ja kokeneisiin
työntekijöihin. Vastaajien koulutustaustaa ei otettu tarkempaan tarkasteluun, koska peräti 26%
(22 kappaletta) vastaajista oli ilmoittanut koulutustaustakseen lukion. Lisäksi kyselyssä ei tiedusteltu tietoteknologiaan liittyvistä koulutuksista tai kursseista, joten ei voida katsoa koulutustaustan näin yleisellä tasolla kertovan vastaajan IT -kyvykkyydestä. Sen sijaan kolmantena
taustamuuttujana tarkasteltiin esimiesasemaa, koska voidaan ajatella, että esimiesasemassa toimiminen todennäköisesti edellyttää hyvää koulutusta ja/tai monipuolista työkokemusta.
Ristiintaulukoiden tulosten tilastollista merkitsevyyttä testataan tyypillisesti χ² -testillä. Tässä
tapauksessa kyseistä testiä ei voitu käyttää, koska käyttöedellytykset eivät täyttyneet (mm. nollahypoteesin mukaisen jakauman lukumäärien pitäisi olla suuruudeltaan vähintään 1, kun niistä
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tässä tutkielmassa osa sai arvon nolla). Jos χ² -testin oletukset eivät ole voimassa, riippumattomuus voidaan testata Fisherin tarkalla testillä (Fisher’s exact test) (Tähtinen et al. 2020, 167).
Tässä tutkielmassa kaikkien ristiintaulukoiden tilastolliset merkitsevyydet testattiin siten Fisherin tarkalla testillä.

IT -kyvykkyyden osa-alueita tarkasteltiin ensin vastaajan kotimaan näkökulmasta (BV2). Kuvassa 27 nähdään, että vastaajat arvioivat oman IT -kyvykkyytensä hyvin samansuuntaisesti,
kotimaasta riippumatta. Eroavaisuuksia syntyi absorptiokyvyn ja minäpystyvyyden osalta korkeammissa arvoissa; suomalaista kolmasosa (33%) arvioi absorptiokyvykkyytensä erittäin korkeaksi (Likertin asteikolla 5), kun vastaava luku ruotsalaisilla oli 17%. Vastaavasti suomalaisista vain 2 prosenttia koki absorptiokyvykkyytensä melko matalaksi, kun ruotsalaisista näin
koki 13 %. Erot eivät kuitenkaan olleet tilastollisesti merkitseviä.

Kuva 27. IT -kyvykkyys kohdemaan mukaan tarkasteltuna

Seuraavaksi muodostettuja summamuuttujia tarkasteltiin työsuhteen keston näkökulmasta
(BV6). Taustamuuttuja muutettiin dikotomiseksi yhdistämällä luokat ”alle 1 vuosi” ja ”1-5
vuotta” yhdeksi luokaksi sekä loput neljä luokkaa ”6-10 vuotta”, ”11-15 vuotta”, ”16-20 vuotta”
sekä ”yli 20 vuotta”. Vastaajista 44% on työskennellyt kohdeyrityksessä yli 20 vuotta, yritys
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onkin tunnettu pitkistä työurista. Kuvan 28 perusteella nähdään, että yli 5 vuotta kohdeyrityksessä työskennelleet arvioivat yleisesti ottaen IT -kyvykkyytensä selvästi korkeammaksi kuin
korkeintaan 5 vuotta työskennelleet. Kun lasketaan yhteen vastausvaihtoehdot 4 ja 5, enemmän
työkokemusta yrityksessä omaavista 49% arvioi tietojärjestelmätietämyksensä hyväksi (verrokkiryhmä 30%). Absorptiokyvykkyytensä koki hyväksi 74% yli 5 vuotta työskennelleistä
(verrokkiryhmä 45%). Minäpystyvyydessä ero oli pienempi, pidempään työskennelleistä 66%
koki minäpystyvyytensä hyväksi (verrokkiryhmä 60%). Absorptiokyvyn oli kuitenkin arvioinut
erittäin korkeaksi (arvosana 5) 30% vähemmän työskennelleistä, kun pidempään työskennelleistä näin oli tehnyt 26%. Erot koetussa absorptiokyvyssä ja minäpystyvyydessä olivat molemmat tilastollisesti merkitseviä (p<0.05, Fisherin tarkka testi).

Summamuuttujia tarkasteltiin iän suhteessa mahdollisen lisäinformaation saamiseksi. Alle 40 vuotiaat arvioivat tietojärjestelmätietämyksensä (50% vastauksista korkea tai erittäin korkea)
sekä minäpystyvyytensä (78% korkea tai erittäin korkea) kaikkein korkeimmaksi, kun taas absorptiokyvykkyytensä arvioivat korkeimmaksi 51 vuotiaat ja sitä vanhemmat (71% vastauksista
korkea tai erittäin korkea). Vaikka puolet alle 40 -vuotiaista arvioi tietojärjestelmätietämyksensä korkeaksi tai erittäin korkeaksi, 11% arvioi tietämyksensä melko matalaksi, kun 51 vuotiaista tai vanhemmista näin arvioi vain 3%. Iältään 41-50%, joita määrällisesti oli vastaajissa
eniten (32 kappaletta) eivät edustaneet kumpaakaan ääripäätä, vaan heidän arvionsa olivat nuorempien ja vanhempien väliltä. Erot eivät olleet tilastollisesti merkitseviä.
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Kuva 28. IT -kyvykkyys kokemuksen mukaan tarkasteltuna

Viimeisenä IT -kyvykkyyden osa-alueita arvioitiin esimiesaseman mukaan (kuva 29). Esimiesasemassa olevat arvioivat tietojärjestelmätietämyksensä (61%) ja minäpystyvyytensä (70%)
korkeaksi tai erittäin korkeaksi, kun muista kuin esimiesasemassa olevista näin arvioi 39% (tietojärjestelmätietämys) ja 63% (minäpystyvyys). Sen sijaan absorptiokyvyn ryhmät kokivat
melko samalla tavoin. Muista kuin esimiehistä absorptiokyvyn arvioi korkeaksi tai erittäin korkeaksi 67% vastaajista ja esimiehistä 65%. Erot eivät olleet tilastollisesti merkitseviä.
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Kuva 29. IT -kyvykkyys esimiesaseman mukaan tarkasteltuna

Tietojärjestelmätietämystä mittaava muuttuja koostui kymmenestä väittämästä, joista viisi mittasi tietämystä tärkeimmistä kohdeyrityksessä käytössä olevista tietojärjestelmistä ja viisi mittasi tietämystä toiminnanohjausjärjestelmästä. Ristiintaulukoimalla haluttiin vielä selvittää
oliko yleisen ja erikoistuneen tietojärjestelmätietämyksen välillä eroja (kuva 30). Tietojärjestelmätietämys liittyen yleisimpiin tietojärjestelmiin oli korkeampaa (ka 3,66) kuin tietämys toiminnanohjausjärjestelmästä (ka 3,21). Ero oli tilastollisesti merkitsevä (p<0.01, Fisherin tarkka
testi). Taustamuuttujien valossa tarkasteltuna erot maiden välisessä tietämyksessä eivät olleet
tilastollisesti merkitseviä. Työsuhteen keston mukaan tarkasteltuna vastaajat kokivat yleisen
tietojärjestelmätietämyksensä melko yhteneväisesti työkokemuksestaan riippumatta. Sen sijaan
ERP -tietämys oli huomattavasti korkeampaa yli 5 vuotta työskennelleillä (ka 3,35, vertailuryhmän ka 2,77). Tämä ero oli myös tilastollisesti merkitsevä (p<0.05, Fisherin tarkka testi).
Esimiesaseman mukaan tarkasteltuna yleinen tietojärjestelmätietämys oli melko tai erittäin korkea (arvosanat 4 ja 5) 87%:lla esimiehistä, kun muista kuin esimiehistä näin koki hieman alle
puolet, 47%. Ero oli tilastollisesti merkitsevä (p<0.01, Fisherin tarkka testi). ERP -tietämyksensä koki matalaksi tai melko matalaksi muista kuin esimiehistä lähes neljännes, 23%. Esimiehistä näin koki 13%. Tämä ero ei ollut tilastollisesti merkitsevä.
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Kuva 30. Yleinen ja erikoistunut tietojärjestelmätietämys

IT -kyvykkyyden osa-alueiden välistä yhteyttä sekä yhteyttä koettuun hyödyllisyyteen ja käyttöaikomukseen tarkasteltiin muodostamalla korrelaatiomatriisi summamuuttujista (kuva 31).
Kaikki testatut korrelaatiot olivat tilastollisesti merkitseviä (p<0.05), mutta ainoastaan yksi korrelaatio ylitti 0.7 rajan. Korkein korrelaatio havaittiin erikoistuneen tietojärjestelmätietämyksen
(UC_ERP) ja absorptiokyvyn (AC) välillä (korrelaatio 0.7043, selitysaste 49,6%) ja toiseksi
korkein absorptiokyvyn (AC) ja minäpystyvyyden (SE) välillä (korrelaatio 0.6756, selitysaste
45,6%). Minäpystyvyys ja erikoistunut tietojärjestelmätietämys korreloivat jonkin verran
(0.5400), korrelaatio yleiseen tietojärjestelmätietämykseen (UC_GEN) sen sijaan jäi matalaksi.
Koettu hyödyllisyys korreloi eniten absorptiokyvyn sekä minäpystyvyyden kanssa. IT -kyvykkyydellä tai koetulla hyödyllisyydellä ei sen sijaan ollut yhteyttä käyttöaikomukseen. Korrelaatiomatriisin avulla selvitettiin myös, ettei muuttujien välillä esiintynyt liikaa multikollineriaarisuutta, jotta regressioanalyysin suorittaminen oli mahdollista.
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Kuva 31. Korrelaatiomatriisi

6.4.2 Usean muuttujan regressioanalyysi

Sinänsä varsin informatiivista ristiintaulukointia haluttiin syventää ajamalla muuttujille regressioanalyysi. Regressioanalyysi voitiin suorittaa, koska otoskoko oli vähintään 50, muuttujat olivat jatkuvia ja jakautuneet normaalisti (Valli 2015, 132). Analyysi suoritettiin siten, että kaikki
kolme IT -kyvykkyyden osa-aluetta olivat vuorollaan riippuvina muuttujina ja jäljelle jäävät
kaksi osa-aluetta, koettu hyödyllisyys, käyttöaikomus sekä kaikki 7 taustamuuttujaa riippumattomina muuttujina. Taustamuuttujat muutettiin dummy -muuttujiksi koodaamalla jokainen
luokka dikotomisesti 0 tai 1. Viimeinen luokka jätettiin pois analyysista multikollineriaarisuuden estämiseksi; viimeinen luokka tulee selitetyksi muiden luokkien avulla (Hair et al. 2014,
153). Myös luokiteltu muuttuja BV5_D5 jätettiin pois analyysistä, sillä siinä ei ollut lainkaan
havaintoja.

Korkein selitysosuus oli mallilla, jossa absorptiokyky (AC) oli valittu riippuvaksi muuttujaksi
ja tietojärjestelmätietämys (UC) ja minäpystyvyys (SE) sekä taustamuuttujat riippumattomiksi
muuttujiksi (kuva 32). Mallin selitysaste oli 0.7552 ja korjattu selitysaste 0.6629. Kuvasta nähdään, että sekä tietojärjestelmätietämyksen (t=5.35, p<0.001) että minäpystyvyyden (t=3.74,
p<0.001) sopivuus malliin (Coefficients) on korkeahko ja merkiltään positiivinen ja tulokset
ovat tilastollisesti erittäin merkitseviä. Tämä tarkoittaa sitä, että absorptiokyvyn nousu nostaa
todennäköisesti myös tietojärjestelmätietämyksen ja minäpystyvyyden astetta. Taustamuuttujista kohdemaa (BV2) oli tilastollisesti merkitsevä (t=-2.91, p<0.01) selittäjä. Sen regressiokerroin oli negatiivinen (-.4506) tarkoittaen tässä tapauksessa sitä, että Ruotsissa työskentelevien
kokema absorptiokyky oli matalampaa kuin Suomessa työskentelevien. Mallin jäännösarvo oli
normaalisti jakautunut (p>0.05) (kuva 33) ja histogrammin silmämääräinen tarkastelu tuki tätä
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päätelmää (kuva 34) joten regressioanalyysin voidaan ajatella selittävän muuttujien välistä suhdetta luotettavasti. Myöskään heteroskedastisuutta eli epätasaista hajontaa ei esiintynyt (p>0.5)
(kuva 35), joten tulosten merkitsevyyden voidaan katsoa olevan todellista. Tarkasteltaessa tietojärjestelmätietämystä jaettuna erikseen erikoistuneeseen ERP -tietämykseen ja yleiseen tietojärjestelmätietämykseen, havaittiin, että nimenomaan ERP -tietämys (t=3.08, p<0.01) selitti absorptiokyvyn nousua (kuva 36). Tämä päti myös toisin päin; absorptiokyky selitti ERP -tietämyksen kasvua jopa voimakkaammin kuin ERP -tietämys absorptiokyvyn kasvua. Maa (t=2.88,
p<0.01) oli tilastollisesti merkitsevä muuttuja myös tietojärjestelmätietämystä (UC) selittävässä mallissa. Tässä regressiokäyrä oli positiivinen (.4335) tarkoittaen sitä, että Ruotsissa työskentelevien tietojärjestelmätietämys oli korkeampaa. Keskiarvojen valossa tarkasteltuna tämä
kohdistuu yleiseen tietojärjestelmätietämykseen.

Kuva 32. Absorptiokyky regressioanalyysin riippuvana muuttujana
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Kuva 33. Regressioanalyysin jäännösarvon jakauman testaus

Kuva 34. Histogrammi regressioanalyysin jäännösarvon jakaumasta

Kuva 35. Regressioanalyysin jäännösarvon heteroskedastisuuden testaaminen
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Kuva 36. Regressioanalyysimalli, jossa tietojärjestelmätietämys jaettu erikoistuneeseen ja yleiseen

Mallissa, jossa minäpystyvyyttä (SE) tarkasteltiin riippuvana muuttuja (R²=0.6667, adj.
R²=0.5411), tilastollisesti erittäin merkitseviä muuttujia olivat absorptiokyky (t=3.74, p<0.001)
sekä osasto -taustamuuttujan luokka 1 (t=-3.79, p<0.001), merkitseviä koettu hyödyllisyys
(t=3.51, p<0.01) ja melkein merkitseviä työsuhteen kesto -taustamuuttujan luokka 2 (t=-2.16,
p<0.05). Osasto -taustamuuttuja oli tarkemmin hallinnon ja IT:n osasto (BV3_D1), jonka osalta
regressiokerroin oli voimakkaasti negatiivinen (-.7465) tarkoittaen, että yksilön kokema minäpystyvyys oli matalinta hallinnon ja IT:n osastolla. Työsuhteen kestossa luokka 2 merkitsi 1-5
vuotta kohdeyrityksessä työskennelleitä ja koska regressiokerroin oli negatiivinen, voidaan ajatella, että kasvu minäpystyvyydessä tapahtuu todennäköisemmin alle 1 vuotta tai yli 5 vuotta
työskennelleillä. Absorptiokyvyn ja koetun hyödyllisyyden regressiokäyrät olivat kumpikin positiivisia tarkoittaen, että minäpystyvyyden lisääntyminen todennäköisesti lisää myös absorptiokykyä ja koettua hyödyllisyyttä tietojärjestelmästä.
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IT -kyvykkyyden lisäksi koettua hyödyllisyyttä (PU) ja käyttöaikomusta (IN) pyrittiin kuvaamaan regressioanalyysin avulla. Koetun hyödyllisyyden mallissa ainoa tilastollisesti merkittävä muuttuja oli minäpystyvyys (t=3.51, p<0.01) ja yhteys oli positiivinen sekä kuten aiemmin todettu, kahden suuntainen; lisäys toisessa lisäsi myös toista. Käyttöaikomusta kuvaavan
mallin selitysaste jäi hyvin matalaksi. Ainoa tilastollisesti melkein merkitsevä yksittäinen muuttuja oli työsuhteen keston luokka 2 eli 1-5 vuotta kohdeyrityksessä työskennelleet (t=2.33,
p<0.05). Tässä ryhmässä työskentely indikoi korkeampaa käyttöaikomusta. Regressioanalyysin
avulla ei löydetty yhteyttä IT -kyvykkyyden ja tietojärjestelmän menestystekijöiden välillä. Absorptiokykyä selittävä malli esiteltiin ylempänä kuvassa 32, muut mallit löytyvät liitteestä 3.

6.4.3 Yksittäiset väittämät

Lopuksi IT -kyvykkyyden tilaa kohdeyrityksessä tarkasteltiin yksittäisten väittämien valossa.
Tietojärjestelmätietämystä mitattiin kymmenellä väittämällä UC1-UC10 (kuva 37), joista korkeimman keskiarvon (ka 3,98) sai väittämä UC3 ”Miten arvioisit omia kykyjäsi ratkaista työssäsi eteen tulevia ongelmia yleisesti tietojärjestelmien avulla?”. Matalimman keskiarvon (ka
2,80) sai väittämä UC10 ”Miten usein yrität hyödyntää nykyistä toiminnanohjausjärjestelmää
täysin uusin tavoin ratkaistessasi jotakin ongelmaa?”.
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Kuva 37. Tietojärjestelmätietämys: väittämien keskiarvot ja -hajonnat

Yksilön absorptiokykyä mitattiin kuuden väittämän AC1-AC6 avulla. Korkeimman keskiarvon
(ka 4,02) sai väittämä AC4 ”Osaan soveltaa nykyisestä toiminnanohjausjärjestelmästä saatuja
tietoja tehtäviini”. Matalimman keskiarvon (ka 3,59) sai väittämä AC3 ”Tiedän niiden nykyisen
toiminnanohjausjärjestelmän moduulien erityispiirteet, joita yleensä käytän”. Erot väittämien
keskiarvoissa tai -hajonnoissa eivät olleet kovin suuria (kuva 38).
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Kuva 38. Absorptiokyky: väittämien keskiarvot ja -hajonnat

Minäpystyvyyttä mitattiin niin ikään kuuden väittämän SE1-SE6 avulla (kuva 39). Keskiarvot
ja -hajonnat olivat melko tasaisia, korkeimman keskiarvon (ka 3,99) sai väittämä SE4 ”Olen
riittävän pätevä suorittamaan tehtäviä nykyisen toiminnanohjausjärjestelmän avulla”. Väittämän SE3 ”Osaan käyttää nykyistä toiminnanohjausjärjestelmää erittäin hyvin, kunhan joku
auttaa minua alkuun” keskiarvo oli matalin (ka 3,53).

Kuva 39. Minäpystyvyys: väittämien keskiarvot ja -hajonnat

97

Käyttäjätyytyväisyys ja aikomus käyttää tietojärjestelmää

Vastaajien tyytyväisyyttä nykyiseen järjestelmään tarkasteltiin ristiintaulukoiden samojen väittämien ja näistä muodostettujen summamuuttujien avulla kuin tulevalta järjestelmältä toivottavia ominaisuuksia. Käyttäjätyytyväisyyttä tarkasteltiin aluksi kohdemaan mukaan (kuva 40).
Vastaajat olivat kohdemaasta riippumatta melko yksimielisiä, suurimman eron syntyessä menestystekijän 6) taloudellinen merkittävyys kohdalla. Tämä tekijä sai myös korkeimman keskiarvon Suomessa työskenteleviltä (ka 3,69), kun Ruotsissa työskentelevät olivat tyytyväisimpiä tietosisällön laatuun (ka 3,56). Matalimman keskiarvon molempien ryhmien vastauksissa
sai tekninen ulottuvuus (Ruotsi ka 3,13 ja Suomi ka 3,11). Nykyisen järjestelmän mukautuvuuteen oli Ruotsissa työskentelevistä hyvin tyytyväisiä 17% ja ei ollenkaan tyytyväisiä 10%, kun
Suomessa työskentelevien vastaajien tyytyväisyys painottui enemmän keskilukuihin. Ruotsissa
työskentelevien käyttäjätyytyväisyys oli hivenen suurempaa, lukuun ottamatta järjestelmästä
saadun tiedon taloudellista merkittävyyttä, johon Suomessa työskentelevät olivat selvästi tyytyväisempiä. Ero tyytyväisyydessä järjestelmän mukautuvuuteen oli tilastollisesti merkitsevä
(p<0.01, Fisherin tarkka testi), samoin kuin ero tyytyväisyydessä tiedon taloudelliseen merkittävyyteen (p<0.05, Fisherin tarkka testi).
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Kuva 40. Käyttäjätyytyväisyys kohdemaan mukaan

Seuraavaksi käyttäjätyytyväisyyttä tarkasteltiin työsuhteen keston mukaan (kuva 41). Yli viisi
vuotta kohdeyrityksessä työskennelleet olivat jonkin verran tyytyväisempiä nykyiseen järjestelmään kaikkien menestystekijöiden osalta, tosin erot eivät olleet tilastollisesti merkitseviä.
Kaikkein vähiten tyytyväisiä olivat alle vuoden työskennelleet (n=4). Matalin keskiarvo tässä
ryhmässä annettiin yksilön käyttökokemukselle (ka 1,94) ja korkein järjestelmän mukautuvuudelle (ka 2,38). Tyytyväisin käyttäjäryhmä olivat 6-10 vuotta yrityksessä työskennelleet (n=13).
He olivat tyytyväisimpiä tietosisällön laatuun (ka 3,71) ja vähiten tyytyväisiä järjestelmän mukautuvuuteen (ka 3,31).
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Kuva 41. Käyttäjätyytyväisyys kokemuksen mukaan

Viimeisenä taustamuuttujana tarkasteltiin käyttäjätyytyväisyyttä esimiesaseman mukaan. Nämäkään erot eivät olleet tilastollisesti merkitseviä. Erot ryhmien tyytyväisyydessä olivat kokonaisuudessaan hyvin marginaalisia; esimiesten keskiarvo väittämiin oli 3,31 ja muiden kuin
esimiesten 3,28. Esimiehet olivat tyytyväisimpiä järjestelmästä saatavan tiedon taloudelliseen
merkitykseen (ka 3,57) ja vähiten tyytyväisiä tekniseen ulottuvuuteen (ka 3,05). Toisaalta tässä
oli myös melko suurta hajontaa; vaikka 17% esimiehistä oli erittäin tyytyväisiä (arvosana 5)
taloudelliseen merkitykseen, myös 17% oli melko tyytymättömiä (arvosana 2). Muut kuin esimiehet olivat tyytyväisimpiä tietosisällön laatuun (ka 3,49) ja vähiten tyytyväisiä järjestelmän
mukautuvuuteen (ka 3,07). Kuvasta 42 nähdään, että 18% eli lähes viidesosa muista kuin esimiehistä ei ollut ollenkaan tyytyväinen tai oli hyvin vähän tyytyväinen (arvosanat 1 ja 2) järjestelmän mukautuvuuteen.
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Kuva 42. Käyttäjätyytyväisyys esimiesaseman mukaan

Käyttäjätyytyväisyyttä tarkasteltiin myös yksittäisten väittämien avulla (kuva 43). Loppukäyttäjän tyytyväisyyttä nykyiseen toiminnanohjausjärjestelmään mitattiin samojen väittämien
avulla kuin tietojärjestelmän menestystekijöitä. Siten väittämiä oli lopullisessa analyysissä 23
kappaletta. Korkeimman keskiarvon sai väittämä ”Tiedon hyödynnettävyys” (ka 3,68) ja matalimman keskiarvon väittämä ”Järjestelmälle tarjottava tekninen tuki” (ka 2,66). Keskihajonta
oli suurinta väittämällä ”Järjestelmän käyttö on helppo oppia” (sd 1,12) ja pienintä väittämällä
”Tieto on ainutlaatuista” (sd 0,83).
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0,0
Järjestelmän käyttö on helppo oppia
Järjestelmälle tarjottava tekninen tuki

1,0

2,0
3,14
2,66

Järjestelmän helppokäyttöisyys

3,06

Järjestelmä on räätälöity juuri kohdeyrityksen tarpeisiin

3,14

Järjestelmässä oleva tieto on oikein (virheettömyys)

3,24

Toimivat integraatiot muihin tietojärjestelmiin

3,04

Tieto on ajantasaista
Tieto on ytimekästä, sisältäen kuitenkin kaiken tarpeellisen
Järjestelmän luotettavuus

Tieto on sisällöltään tarkkaa ja täsmällistä
Käyttäjät voivat mukauttaa käyttöliittymän omien
vaatimustensa mukaan (joustavuus)
Yksinkertainen ja looginen käyttöliittymä (yksinkertaisuus)
Järjestelmä sisältää kaiken tarvittavan tiedon (kattavuus)

3,59
3,45
3,21
3,38
3,20
2,91
3,19

Järjestelmään pääsy on helppoa

3,67

Tiedon saatavuus

3,58

Järjestelmästä saatavan tiedon taloudellinen merkitys
kohdeyritykselle

3,51

Tiedon ymmärrettävyys

3,53

Järjestelmästä saatavan tiedon tarkkuus ja täsmällisyys

3,39

Tiedot on esitetty järjestelmässä yhdenmukaisesti
(johdonmukaisuus)

3,29

Tiedon olennaisuus
Järjestelmän taustalla olevien tietokantojen sisältö
Tiedon hyödynnettävyys
Tieto on ainutlaatuista

3,0

3,54
3,27
3,68
3,14

Kuva 43. Käyttäjätyytyväisyyttä mittaavien väittämien keskiarvot ja -hajonnat

4,0

5,0
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6.5.1 Käyttöaikomus

Tulevaa järjestelmää kohtaan suuntautuvaa käyttöaikomusta mitattiin samojen taustamuuttujien suhteen kuin muita tutkielman viitekehyksen osa-alueita (kuva 44), erot eivät olleet tilastollisesti merkittäviä. Kohdemaan mukaan tarkasteltuna Ruotsissa työskentelevät arvioivat aikeensa käyttää tulevaa tietojärjestelmää hieman korkeammaksi (ka 4,17, Suomi ka 4,05). Toisaalta Suomessa työskentelevistä useampi, 80% (Ruotsi 73%), antoi arvosanan 4 tai 5, vaikka
arvosanan 5 antoikin harvempi (25%, kun Ruotsi 43%). Kaikkien seitsemän taustamuuttujan
valossa tarkasteltuna korkeimmaksi käyttöaikomuksensa arvioivat hankinnan ja oston osastolla
työskentelevät, 51-60 vuotiaiden ikäryhmä ja 1-5 vuotta kohdeyrityksessä työskennelleet.

Kuva 44. Käyttöaikomus tulevaa tietojärjestelmää kohtaan

Käyttöaikomusta mitattiin kolmen väittämän IN1-IN3 avulla. Väittämillä pyrittiin mittaamaan
käyttöaikomusta tulevaa toiminnanohjausjärjestelmää kohtaan. Korkeimman keskiarvon sai
väittämä IN1 ”Ennustan käyttäväni uutta toiminnanohjausjärjestelmää monipuolisesti ja innovatiivisesti” (ka 4,34) ja matalimman keskiarvon väittämä IN2 ”Aion käyttää uutta toiminnanohjausjärjestelmää tulevaisuudessa enemmän kuin nykyistä toiminnanohjausjärjestelmää” (ka
3,92). Väittämien keskiarvot ja keskihajonnat esitellään kuvassa 45.
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Kuva 45. Käyttöaikomus: väittämien keskiarvot ja -hajonnat
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7 POHDINTA JA JOHTOPÄÄTÖKSET
Tutkielman tavoitteena oli tuoda aiemmissa tutkimuksissa kuulumattomiin jäänyt yksilön ääni
esille ja kartoittavalla otteella avata yksilön kokemusta IT -kyvykkyyden olemuksesta sekä pohtia niitä menestystekijöitä, jotka tietojärjestelmästä tekevät onnistuneen. Tässä luvussa vastataan ensin tutkimuskysymyksiin teorian ja empiiristen havaintojen avulla. Lisäksi esitellään
tutkimuksen teoreettinen anti ja annetaan organisaatiolle käytännön suosituksia.

IT -kyvykkyys ja tietojärjestelmän menestystekijät kohdeyrityksessä

Tässä alaluvussa vastataan tutkielman kahteen apututkimuskysymykseen.

Mistä osatekijöistä yksilön tietoteknologiakyvykkyys muodostuu ja mikä on sen nykytila kohdeyrityksessä?

Apututkimuskysymyksen avulla pyrittiin selvittämään mistä osatekijöistä yksilön IT -kyvykkyys muodostuu ja mikä sen nykytila on tutkielman kohdeyrityksessä. Tutkimuskirjallisuuden
perusteella IT -kyvykkyyden käsite tunnistettiin hyvin monimuotoiseksi ja vaikeasti rajattavaksi (Marcolin et al. 2000, 38). Tietojärjestelmän, etenkin toiminnanohjausjärjestelmän, hallinta vaatii hyvin monimuotoista osaamista ja tietämystä (Candra 2012, 142). Kyvykkyyden
voidaan katsoa sisältävän yksilön tiedot ja aiemman kokemuksen aiheesta (Basselier et al.
2003). Kyvykkyyden voidaan ajatella tarkoittavan myös yksilön kykyä hankkia uutta tietoa,
kyetä hyödyntämään sitä päivittäisissä työtehtävissä ja soveltaa omaksuttua tietoa yhä haastavampiin ongelmiin. (Marcolin et al. 2000, 39-40). Asenne- ja motivaatiotekijät vaikuttavat kyvykkyyteen olennaisesti etenkin siinä, miten tehokkaasti uutta tietoa omaksumme ja hyödynnämme ja toisaalta siinä miten kyvykkyys vaikuttaa käyttöaikomukseemme tiettyä järjestelmää
tai ohjelmaa kohtaan. Kyvykkyys voidaan ajatella henkilökohtaisena kapasiteettina, johon vaikuttavat yksilön taipumukset ja kokemus (Charland et al. 2015, 32; Gomez, Bouty & DruckerGodard teoksessa Nicolini et al. 2003, 102, 122).
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Munro et al. (1997) mukaan kyvykkyys koostuu järjestelmään liittyvän tiedon laajuudesta, syvyydestä sekä kyvystä soveltaa teknologiaa. Tiedon soveltamiskyky kytkeytyy enemmän tiedon syvyyteen kuin laajuuteen. Loppukäyttäjän kyvykkyyden arvioinnissa näyttääkin korostuvan yksilön tietämys tietystä spesifistä tietoteknologian alueesta, kuin koko laajasta genrestä.
Tässä tutkielmassa IT -kyvykkyyttä mitattiin kolmen käsitteen avulla; yleisen ja erikoistuneen
tietojärjestelmätietämyksen, absorptiokyvyn sekä minäpystyvyyden avulla. Vastaajat arvioivat
tietojärjestelmätietämyksensä hieman alhaisemmaksi kuin absorptiokyvyn ja minäpystyvyyden. Toiminnanohjausjärjestelmään liittyvä tietämys arvioitiin muita osa-alueita alhaisemmaksi. Etenkin toiminnanohjausjärjestelmän hyödyntäminen täysin uusin tavoin ongelmien ratkaisuun arvioitiin matalaksi. Charland et al. (2015) mukaan monimutkaisen toiminnanohjausjärjestelmän tiedon hallinta ennustaa kyvykkyyttä, sitä vastoin perustason tiedonhallinnalla yhteyttä ei ole.

Vastaajat arvioivat korkeimmaksi kykynsä soveltaa toiminnanohjausjärjestelmästä saatuja tietoja työtehtävissä. Park et al. (2007) mukaan juuri tiedon soveltaminen koetaan usein vaikeaksi.
Työsuhteen kestolla oli tilastollisesti merkitsevä vaikutus sekä absorptiokykyyn että minäpystyvyyteen. Pidemmän työkokemuksen omaavat kokivat molemmat korkeammaksi. Alle 5 vuotta
työskennelleistä 15% arvioi absorptiokykynsä melko matalaksi ja 20% arvioi minäpystyvyytensä melko matalaksi. Pidempään työskennelleistä näin arvioi vain 3% ja 2%.

Tietojärjestelmätietämys liittyen yleisimpiin tietojärjestelmiin oli korkeampaa (ka 3,66) kuin
tietämys toiminnanohjausjärjestelmästä (ka 3,21). Sen sijaan ERP -tietämys oli huomattavasti
korkeampaa yli 5 vuotta työskennelleillä vastaajilla (ka 3,35, vertailuryhmän ka 2,77). Esimiesaseman mukaan tarkasteltuna yleinen tietojärjestelmätietämys oli melko tai erittäin korkea
87%:lla esimiehistä, kun muista kuin esimiehistä näin koki hieman alle puolet, 47%.

Regressioanalyysin tulosten perusteella absorptiokyky on IT -kyvykkyyden keskeisin ominaisuus. Sekä tietojärjestelmätietämys että minäpystyvyys selittivät absorptiokykyä. Molemmat
olivat tilastollisesti merkitseviä, mutta minäpystyvyys oli näistä merkitsevämpi ja sen regressiokerroin oli korkeampi tarkoittaen, että nousu minäpystyvyydessä kasvatti enemmän absorptiokykyä kuin tietojärjestelmätietämyksen nousu. Tulosten mukaan Suomessa työskentele-
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vien absorptiokyky oli korkeampaa kuin Ruotsissa työskentelevien. ERP -tietämys selitti absorptiokykyä hieman paremmin kuin yleinen tietojärjestelmätietämys. Yhteys oli kahdensuuntainen eli absorptiokyky selitti myös ERP -tietämyksen nousua.

Minäpystyvyys ja koettu hyödyllisyys selittivät regressioanalyysin tulosten mukaan toisiaan.
Koettu hyödyllisyys on tunnistettu tärkeäksi tietojärjestelmän menestystekijäksi ja indikoivan
yksilön käyttöaikomusta sekä varsinaista järjestelmän käyttöä. Kohdeyrityksessä ei löydetty
tutkituista taustamuuttujista tilastollisesti merkitsevää selittäjää sille, mikä ryhmä todennäköisemmin kokee järjestelmän hyödylliseksi. Minäpystyvyyden nousu vaikuttaa yksilön kokemaan hyödyllisyyteen positiivisesti ja toisaalta yksilön kokema hyödyllisyys kasvattaa myös
minäpystyvyyden tunnetta. Minäpystyvyydellä tarkoitetaan yksilön käsitystä omista kyvyistään
käyttää järjestelmiä tai ohjelmia (Compeau & Higgins 1995). Todennäköisesti korkean minäpystyvyyden omaava henkilö kykeneekin käyttämään järjestelmiä hyödyntäen niiden koko kapasiteetin, ja siten kokee järjestelmän itselleen hyödylliseksi. Yksilö, jonka minäpystyvyys ei
ole korkealla tasolla, luovuttaa ja turhautuu helpommin, jollei hallitse järjestelmän käyttöä eikä
siten todennäköisesti koe saavansa järjestelmästä riittävää hyötyä. Regressioanalyysin avulla ei
kyetty selittämään yksilön käyttöaikomusta eikä myöskään vahvistamaan IT -kyvykkyyden yhteyttä tietojärjestelmän menestystekijöihin tai käyttäjätyytyväisyyteen.

Mitkä ovat tärkeimpiä tietojärjestelmän menestystekijöitä?

Toisen apututkimuskysymyksen avulla pyrittiin selvittämään mitkä ovat tärkeimpiä tietojärjestelmän onnistumista indikoivia ominaisuuksia aiemman teorian perusteella sekä kohdeyrityksen loppukäyttäjien arvioimina. Tutkielman viitekehys perustui DeLonen ja McLeanin (1992)
alkuperäiseen IS success -malliin täydennettynä tuoreempien tutkimusten löydöksillä. Tietojärjestelmän menestystekijöitä mitattiin järjestelmän laatuun ja informaation laatuun liittyvillä
väittämillä. Lisäksi tarkasteltiin käyttäjätyytyväisyyttä sekä koettua hyödyllisyyttä, koska nämä
oli tutkimuskirjallisuudessa tunnistettu olennaisiksi menestystekijöiksi.

Järjestelmän laatua mitattiin sekä teknologisesta näkökulmasta, että yksilöön vaikuttavista näkökulmista, kuten helppokäyttöisyys ja toiminnallisuus. Informaation laatuun liittyviä väittämiä olivat esimerkiksi tuotetun tiedon tarkkuus, oikea-aikaisuus, olennaisuus ja johdonmukaisuus. (DeLone & McLean 1992). Järjestelmän tuottaman tiedon laatuvaatimusten merkitys on
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suuri datan määrän ja reaaliaikaisuuden vaateiden kasvaessa yrityksissä (Shaul & Tauber 2013;
Azeroual et al. 2020). Koettu helppokäyttöisyys nousee hyvin merkitykselliseksi ominaisuudeksi loppukäyttäjien näkökulmasta (Lin & Rohm 2009; Ram & Corkindale 2013; Tarik et al.
2020).

Pääkomponenttianalyysilla suoritetussa analyysissa tunnistettiin kuusi osatekijää, jotka selittivät menestystekijöitä kohdeyrityksessä yksilön näkökulmasta tarkasteltuna. Näitä olivat tietosisällön laatu, tekninen ulottuvuus, yksilön käyttökokemus, tietosisällön laajuus, järjestelmän mukautuvuus ja taloudellinen merkittävyys. Tilastollisesti merkitseväksi selittäjäksi
tunnistettiin vastaajan esimiesasema. Muut kuin esimiehet arvioivat jokaisen kuuden ulottuvuuden tärkeämmäksi kuin esimiehet. Suurinta ero esimiesten ja muiden kuin esimiesten välillä on
vastauksissa liittyen tietosisällön laajuuteen ja järjestelmästä saatavan tiedon taloudelliseen
merkitykseen. Kohdemaan tai työkokemuksen suhteen tarkasteltuna yhtä merkitseviä eroja ei
havaittu.

Tärkeimpänä ominaisuutena vastaajat esimiesasemasta riippumatta pitivät tietosisällön laatua
ja toiseksi tärkeimpänä yksilön käyttökokemusta. Tietosisällön laatu käsitti tiedon olennaisuuden, tarkkuuden, ajantasaisuuden, virheettömyyden ja johdonmukaisuuden. Yksilön käyttökokemuksella mitattiin kokemusta helppokäyttöisyydestä. Muut kuin esimiehet arvostivat käyttökokemuksen lisäksi yhtä paljon järjestelmän teknisiä ominaisuuksia, sekä sen tuottaman tiedon taloudellista merkitystä yritykselle. Tekninen ulottuvuus tarkoitti tässä sekä integraatioita
muihin tietojärjestelmiin, että saatavilla olevaa teknistä tukea ja integraatiot muihin järjestelmiin oli näistä vastaajille tärkeämpää. Helppokäyttöisyyden on tunnistettu olevan merkittävästi
yhteydessä yksilön asenteeseen ja käyttöaikomukseen (Schepers & Wetzels 2007). Helppokäyttöisyydellä näyttää olevan kuitenkin yksilölle suurempi merkitys ennen uuden järjestelmän implementointia kuin sen jälkeisessä ajassa (Venkatesh et al. 2003). Avoimissa vastauksissa eniten mainintoja saivat niinikään järjestelmän helppokäyttöisyys ja luotettavuus sekä järjestelmästä saatavan tiedon oikeellisuus ja ajantasaisuus.

Merkittäväksi tietojärjestelmän menestymisestä kertovaksi tekijäksi tunnistetaan käyttäjätyytyväisyys. Vastaajien tyytyväisyyttä kartoitettiin nykyiseen toiminnanohjausjärjestelmään, sillä
uutta ei ole vielä valittu. Kohdemaan mukaan tarkasteltuna Ruotsissa työskentelevät olivat hieman tyytyväisempiä järjestelmän mukautuvuuteen, kun taas Suomessa työskentelevät olivat
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selvästi tyytyväisempiä nykyisen järjestelmän tuottaman tiedon taloudelliseen merkitykseen.
Ruotsissa työskentelevien tyytyväisyys muihin mitattuihin dimensioihin oli hieman korkeampaa kuin Suomessa työskentelevien, mutta tämä ei ollut tilastollisesti merkitsevää.

Kohti tietojärjestelmien tehokasta hyödyntämistä

Tässä alaluvussa pyritään vastaamaan tutkielman päätutkimuskysymykseen.

Miten yksilön tietoteknologiakyvykkyys tukee tietojärjestelmien tehokasta hyödyntämistä?

Yksilöiden kyvykkyys kumuloituu koko organisaation kyvykkyydeksi, ja tiedon onnistunut integrointi onkin organisaation menestymisen ytimessä. Organisaation tulisi huomioida, että yksilöillä oleva erikoistunut tieto ennemminkin täydentää toisten yksilöiden erikoistunutta tietoa
eikä pyri korvaamaan sitä. Ja toisaalta mitä paremmin organisaatio onnistuu yksilöiden erikoistuneiden tietämysten integroinnissa, sitä vaikeampaa kilpailijoiden on jäljitellä organisaatiota.
(Grant 1996b, 375, 381). Tietojärjestelmätieteessä on tunnustettu jo pitkään, ettei järjestelmän
teknologialla ole yhtä suurta merkitystä, kuin järjestelmän loppukäyttäjien kyvykkyydellä,
asenteilla ja sitoutumisella (DeLone & McLean 1992; Malhotra & Galletta 2003; Nguyen et al.
2017). Teknologian potentiaali ei realisoidu ilman yrityksen kykyä hyödyntää sitä (Kettunen &
Simonson 2001).

Heisigin (2009) mukaan tietojohtamista hyödyntävissä yrityksissä kriittisimmiksi menestystekijöiksi osoittautuivat ihmislähtöiset tekijät, joihin sisältyvät myös työntekijöiden taidot ja
osaaminen. Teknologiaan liittyvät infrastruktuuri ja ohjelmistot olivat kolmanneksi tärkeimpiä
organisaatioon ja prosesseihin liittyvien tekijöiden ollessa toiseksi tärkeimpiä. Sekä ihmis- että
teknologialähtöiset menestystekijät valitsi merkittävimmiksi yli kaksi kolmasosaa tutkimuksen
vastaajista. (Heisig 2009, 11-12). Siten oli perusteltua tarkastella tutkimusongelmaa sekä ihmisettä teknologialähtöisesti.

Aiemman kokemuksen tuoma tieto auttaa yksilöä tunnistamaan, valitsemaan ja ottamaan käyttöön kannattavia käytäntöjä. Absorptiokyky on tässä looginen ja välttämätönkin moderaattori,
jotta lisääntyvää tietoa ja järjestelmiä kyetään hyödyntämään niiden täydellä potentiaalilla. Kil-
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pailuetu ei siten synny teknologian hankkimisesta, vaan sen tehokkaasta hyödyntämisestä. Järjestelmän käyttöönotossa menestyvät ne organisaatiot, joilla on teknisten valmiuksien lisäksi
kyky oppia ja jakaa tietoa. (Kauppi et al. 2012, 833, 844). Kohdeyrityksessä absorptiokyky
osoittautui tärkeimmäksi IT -kyvykkyyden osa-alueeksi, jonka nousu lisäsi myös yksilön tietojärjestelmätietämystä ja minäpystyvyyttä sekä välillisesti järjestelmästä koettua hyödyllisyyttä.
Munro et al. 1997) mukaan tiedon soveltamiskyky korreloi enemmän tiedon syvyyden kuin
laajuuden kanssa. Kohdeyrityksessä absorptiokyvyn yhteys erikoistuneeseen ERP -tietämykseen oli merkitsevämpää ja kuin yhteys yleiseen tietojärjestelmätietämykseen ja lisäksi yhteys
oli kahdensuuntainen. Kokemus selitti merkittävästi yksilön käsitystä IT -kyvykkyydestään kaikilla kolmella osa-alueella. Yksilön käsitys IT -kyvykkyydestään oli alhaisinta lyhimmän kokemuksen omaavilla sekä uudelleen hyvin pitkän kokemuksen omaavilla. Erot absorptiokyvyssä ja minäpystyvyydessä olivat tilastollisesti merkitseviä. ERP -tietämys oli kokemuksesta
riippumatta alhaisempaa kuin tietämys sitä tukevista tietojärjestelmistä.

IT -kyvykkyyden yhteyttä teknologian hyväksymismalliin (TAM) on tutkinut muun muassa
Reddy et al. (2021). Tässä IT -kyvykkyyttä tutkittiin tiettävästi ensimmäistä kertaa IT -taitojen
ja minäpystyvyyden käsitteiden avulla. Tietojärjestelmän menestystekijöiden yhteyttä teknologian hyväksymismalleihin (TAM, UTAUT) on tutkinut esimerkiksi Mardiana et al. (2015).
Kaikkien kolmen käsitteen yhdistävää mallia aiemmasta tutkimuskirjallisuudesta ei kuitenkaan
löytynyt. Tässä tutkielmassa ei siten asetettu hypoteeseja, vaan tutkimustapa oli kuvaileva. Siten tutkielmassa käsitteitä voitiin tutkia erillään; IT -kyvykkyyttä ristiintaulukoiden ja regressioanalyysin avulla ja tietojärjestelmän menestystekijöitä pääkomponenttianalyysin avulla ryhmitellen.

Tietojärjestelmän menestystekijöinä korostuivat järjestelmästä saatavan tiedon laatu sekä yksilön käyttökokemus. Tiedon laadulla tarkoitettiin tiedon saatavuutta, hyödynnettävyyttä, ymmärrettävyyttä, olennaisuutta, tarkkuutta, ajantasaisuutta, virheettömyyttä ja johdonmukaisuutta. Yksilön käyttökokemuksella viitattiin järjestelmän helppokäyttöisyyteen. Nykyisessä
järjestelmässä vastaajat olivat tyytymättömimpiä järjestelmän tekniseen edistyksellisyyteen
sekä sille tarjottavaan tekniseen tukeen. Ominaisuudet olivat selvästi tärkeämpiä muille kuin
esimiesasemassa oleville loppukäyttäjille ja tämä joukko todennäköisesti onkin juuri se, joka
päivittäisessä työssään toiminnanohjausjärjestelmää käyttää.

110

IT -kyvykkyyden tai tietojärjestelmän menestystekijöiden yhteyttä käyttöaikomukseen ei tässä
tutkielmassa saatu vahvistettua. Aiempi tutkimuskirjallisuus kuitenkin vahvistaa yhteyden ja
sekä TAM -malleja että IS success -malleja on tutkittu erittäin paljon. Taustamuuttujista esimerkiksi kokemuksen on todettu vaikuttavan yksilön käyttöaikomukseen (Davis 2000). Kohdeyrityksessä uutta toiminnanohjausjärjestelmää ei ole vielä valittu, joten tulevan käyttöaikomuksen tutkiminen ei ollut kovin hedelmällistä. Valtaosa vastaajista kuitenkin ennakoi hyödyntävänsä tulevaa järjestelmää monipuolisemmin kuin nykyistä järjestelmää. Myöskään selvää yhteyttä IT -kyvykkyyden tai tietojärjestelmän menestystekijöiden yhteydestä käyttäjätyytyväisyyteen ei vahvistettu.

Kuvassa 46 nähdään tutkielman tärkeimmät löydökset. Absorptiokyvyllä tarkoitetaan yksilön
ja organisaation kykyä ymmärtää, omaksua sekä soveltaa tietoa. Tällä kyvyllä on suurin merkitys yksilön IT -kyvykkyyden kehittämisessä. Sen on todettu vaikuttavan myös suoraan tietojärjestelmän käyttöönoton onnistumiseen (Candra 2014; Ram & Corkindale 2013). Aiempi kokemus on merkityksellistä absorptiokyvyn kehittämisessä ja tähän voidaan vaikuttaa myös koulutuksen ja perehdyttämisen keinoin. Kohdeyrityksessä vähemmän aikaa työskennelleistä 15%
koki absorptiokykynsä melko matalaksi, kun pidempään työskennelleistä näin koki 3%. Mentoroinnin ja kunnollisen perehdyttämisohjelman avulla kokeneempien työntekijöiden tietämys
tietojärjestelmistä olisi mahdollista siirtää myös uusille työntekijöille. Tämän lisäksi ulkoisen
teknisen tuen saatavuus ja kattavuus olisi tärkeää, etenkin uuden järjestelmän kohdalla, josta
kenellekään ei ole aiempaa kokemusta. Teknisen tuen saatavuus on tunnistettu merkittäväksi
tekijäksi uuden järjestelmän implementoinnin kannalta (Tarik et al. 2020).

Uuden järjestelmän tehokasta hyödyntämistä tukee yksilön kokemus sen helppokäyttöisyydestä
sekä hyödyllisyydestä. Loppukäyttäjällä on oltava kokemus järjestelmän luotettavuudesta, sopivuudesta yrityksen toimialan tuomiin mahdollisiin erityistarpeisiin sekä siihen, että järjestelmän tuottama tieto on mahdollisimman laadukasta. Jos teknologian käyttö on välttämätöntä
työtehtävien kannalta, kuten esim. toiminnanohjausjärjestelmän suhteen on, lienee odotettavissa, että koettu hyöty on merkityksellisempää kuin koettu helppokäyttöisyys.
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Kuva 46. Tutkielman keskeiset tulokset

Teoreettinen kontribuutio

Tämän pro gradu -tutkielman teoreettisena tavoitteena oli pyrkiä täyttämään muutamia kirjallisuudesta tunnistettuja tutkimusaukkoja. Tarik et al. (2020) tunnistivat tutkimusaukon siinä miten tietojärjestelmän menestystekijöitä on tähän asti tarkasteltu pääasiassa organisaatiotasolla
ja ylimmän johdon näkökulmasta. Tämän tutkielman näkökulma oli puhtaasti loppukäyttäjän
näkemyksissä. Tulokset tukivat aiempia tutkimuksia siinä, että tiedon laatuun liittyvät tekijät
ovat tärkeimpiä tietojärjestelmän onnistumistekijöitä. Loppukäyttäjän näkökulmasta myös järjestelmän tuottama käyttökokemus on hyvin merkityksellinen. Järjestelmän on oltava helppokäyttöinen ja looginen ja sen käytön helposti opittavissa. Myös teknistä käyttötukea tulee olla
saatavilla. Eden et al. (2014) mukaan TAM -mallia ja sen muunnoksia on tutkittu runsaasti,
muttei eri käyttäjäryhmien välillä. Tässä tutkielmassa koettua hyödyllisyyttä ja käyttöaikomusta tarkasteltiin kohdemaan, kokemuksen sekä esimiesaseman mukaan. Koetun hyödyllisyyden ja yksilön kokeman minäpystyvyyden välillä havaittiin toisiaan vahvistava yhteys.

Tietojärjestelmäprojektien tutkimus on ylipäätään keskittynyt paljolti järjestelmän implementointivaiheeseen, implementointia edeltävän tutkimuksen ollessa vähäistä (Ali & Miller 2017;
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Samiei & Habibi 2020). Tämän tutkielman fokus oli järjestelmän käyttöönottoa edeltävässä
suunnitteluvaiheessa. Loppukäyttäjien sitoutumisen kannalta on todettu merkittäväksi ottaa
heidät mukaan projektiin jo suunnitteluvaiheessa (Avison & Fitzgerald 2006) ja tällä tutkielmalla pyrittiin antamaan kohdeyrityksen loppukäyttäjille mahdollisuus tuoda omat näkemyksensä esille jo varhaisessa vaiheessa.

Lisäksi tavoitteena oli lisätä ymmärrystä hyvin hajanaisesti määriteltyyn IT -kyvykkyyden käsitteeseen. Sen osa-alueista absorptiokykyä oli tutkittu paljon innovaatioiden yhteydessä sekä
tietojärjestelmiin liittyen esimerkiksi ulkoisen konsultin ja yrityksen edustajan välillä (Candra
2014). Organisaatiotutkimuksesta yksilökulma oli puuttunut kokonaan (Lane et al. 2006; Roberts et al. 2012). Lisäksi kolmea osa-aluetta, tietojärjestelmätietämystä, absorptiokykyä ja minäpystyvyyttä ei oltu tiettävästi tutkittu aiemmin yhdessä.

Minäpystyvyyden on havaittu ennustavan voimakkaasti teknologian hyväksyntää esimerkiksi
Reddyn et al. (2021) tutkimuksessa. Käyttöaikomusta mitattiin koetun hyödyllisyyden ja koetun helppokäyttöisyyden avulla. Hasan (2006) tutki tiettyyn järjestelmään kohdistuvaa minäpystyvyyttä ja tulkitsi minäpystyvyyden vaikuttavan positiivisesti koettuun helppokäyttöisyyteen, koettuun hyödyllisyyteen ja käyttöaikomukseen. Myös tässä tutkielmassa minäpystyvyys
ennakoi yksilön kokemaa hyödyllisyyttä järjestelmästä. Käyttöaikomukselle ei saatu vahvistusta, ja käyttöaikomus tulisikin mitata siinä vaiheessa kun uusi järjestelmä on valittu ja loppukäyttäjät ovat saaneet perehdytyksen sen käyttöön.

Tämän tutkielman tuloksena havaittiin, että erityisesti yksilön absorptiokyky on merkittävä IT
-kyvykkyyden kannalta. Yksilö, jolla on kyky hankkia, omaksua ja soveltaa uutta tietoa, on
myös kykenevämpi kartuttamaan tietojärjestelmätietämystään ja minäpystyvyyttään. Minäpystyvyys puolestaan indikoi tietojärjestelmästä koettavaa hyödyllisyyttä. Yksilö, joka kokee
pystyvänsä ja osaavansa, on myös valmis ryhtymään vaikeampiin tehtäviin (Compeau & Higgins 1995) ja hyödyntämään järjestelmää monipuolisemmin, jolloin myös hyödyt ovat suuremmat. Park et al. (2007) mukaan etenkin tiedon soveltaminen on osoittautunut vaikeaksi. Tämän
tutkielman kohdeyrityksessä loppukäyttäjät sitä vastoin arvioivat kykynsä soveltaa tietoa korkeammaksi kuin muut absorptiokyvyn osa-alueet.
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Etenkin organisaation tuki on todettu tärkeäksi, jotta yksilö ymmärtää tietojärjestelmän merkityksen omien tarpeidensa näkökulmasta (Park et al. 2007). Kohdeyrityksen loppukäyttäjät eivät
kokeneet olevansa erityisen innovatiivisia tietojärjestelmien käyttäjinä. Kuitenkin juuri teknologian soveltamiskyky kuvaa innovatiivisuutta ja luovuutta teknologian hyödyntämisessä
(Munro et al. 1997). Munro et al. (1997) mukaan tiedon soveltamiskyky korreloi enemmän
tiedon syvyyden kuin laajuuden kanssa. Tämän tutkielman tulosten mukaan absorptiokyky vaikutti positiivisesti sekä spesifiin ERP -tietämykseen että yleisempään tietojärjestelmätietämykseen, mutta suhde ERP -tietämykseen oli kahdensuuntainen toisen vahvistaessa toista.

Käytännön suositukset yritykselle

Kohdeyritykselle laadittiin suositukset, jotka sen tulisi ottaa huomioon tietojärjestelmäprojektin
suunnitteluvaiheessa:

1. Suunnitteluvaiheen muistilista. Strategian huomioinen on välttämätöntä, koska tietojärjestelmän, etenkin toiminnanohjausjärjestelmän, elinkaari on yleensä pitkä. Tosin nykypäivänä myös järjestelmän on mukauduttava muutoksiin ja oltava modifioitavissa tarpeiden muuttuessa. Yrityksen tulisikin oman strategiansa lisäksi huomioida sidosryhmien tulevaisuuden näkymät ja toimialaan ja työelämään vaikuttavat megatrendit. Esimerkiksi vastuullisuuden merkitys tulee todennäköisesti korostumaan vielä lisää tulevaisuudessa ja tämä voitaisiin huomioida myös vaatimusmäärittelyssä. Tulevien ongelmien ennaltaehkäisyyn ja ratkaisemiseen tulee panostaa hyvissä ajoin ennen projektin
alkamista. Loppukäyttäjän osallistaminen tietojärjestelmän analysointiin, suunnitteluun
ja käyttöönottoon on erittäin merkityksellistä sitoutumisen kannalta. Työryhmässä tulisi
olla strategista osaamista, liiketoimintaosaamista, IT -osaamista sekä loppukäyttäjän sovellusosaamista. Suurin osa mahdollisista ongelmista voidaan välttää panostamalla riittävästi projektin toteutukseen, loppukäyttäjien koulutukseen ja järjestelmän riittävään
testaamiseen. Lisäksi liiketoimintaprosesseja tulee parantaa ja/tai suunnitella uudelleen
ennen järjestelmän käyttöönottoa ja kiinnittää huomiota yrityksen datan laatuun ja raportointitarpeisiin.
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2. Kriteerit uuden järjestelmän valitsemiselle. Tietojärjestelmän keskeisin kriteeri on
järjestelmän avulla tuotettavan tiedon ajantasaisuus, hyödynnettävyys, saatavuus, tarkkuus, virheettömyys ja johdonmukaisuus. Järjestelmän on tuettava sinne vietävän ja
sieltä luettavan tiedon laadukkuutta ja luotettavuutta. Toiminnanohjausjärjestelmä sisältää tyypillisesti yrityksen keskeisintä master dataa, kuten tuote- tai asiakastietoja, jonka
oikeellisuus on välttämätöntä tiedon hyödynnettävyyden ja jatkojalostuksen kannalta.

Järjestelmän tulisi olla loppukäyttäjän näkökulmasta helppo käyttää. Loppukäyttäjän on
kyettävä ymmärtämään järjestelmän toimintaperiaatteet. Käyttöliittymän on oltava looginen ja logiikan tulisi säilyä läpi eri toimintojen. Järjestelmän tulisi olla yhteensovitettavissa muiden yrityksen keskeisten tietojärjestelmien kanssa ja mukautettavissa käyttäjän tarpeisiin. Teknistä tukea tulisi olla saatavilla niin yrityksen sisä- kuin ulkopuolella. Järjestelmän tulisi olla hyödyllinen käyttäjilleen, jotta sen käytön opettelu on motivoivaa. Sen tulisi tukea yrityksen toimialan erityispiirteitä ja liiketoimintaprosesseja
sekä soveltua konsernin kaikkien tytäryhtiöiden käyttöön. Järjestelmä tulisi valita niin,
että se palvelee yrityksen tarpeita myös tulevaisuudessa. Olennaista ovat ketterät toimintamallit ja jatkuvan kehittämisen periaate.

3. Loppukäyttäjien kyvykkyyden kehittäminen ja tukeminen. Kyky hankkia, omaksua
ja soveltaa uutta tietoa määrittelee olennaisesti loppukäyttäjän kyvykkyyttä käyttää
uutta tietojärjestelmää. Johdon luomalla kulttuurilla on suuri merkitys tarvittavan tietämyksen ja taitojen kehittymiseen yrityksessä. Järjestelmävaihdoksen yhteydessä tulisi
tukea henkilöstöä poisoppimaan vanhan järjestelmän aikaisista prosesseista ja toimintatavoista ja suhtautumaan avoimesti uuteen järjestelmään ja sen käytön myötä vakiintuviin toimintamalleihin. Innovatiivisuutta henkilöstöstä löytyy, he eivät vain välttämättä vielä itse tiedosta sitä. Innovatiivisuutta, heittäytymistä ja kokeilun ja erehdyksen
kulttuuria tulisikin tukea, jotta loppukäyttäjät ymmärtävät itse oman potentiaalinsa ja
kokevat uusien asioiden opettelun turvalliseksi.

Peräti 45% korkeintaan 5 vuotta kohdeyrityksessä työskennelleistä arvioi toiminnanohjausjärjestelmään liittyvän tietämyksensä matalaksi tai melko matalaksi. Yli 5 vuotta
yrityksessä työskennelleistä vastaavasti arvioi 12%. Näistä korkeintaan 5 vuotta työskennelleistä suurin osa oli kuitenkin työskennellyt yrityksessä yli vuoden. Yrityksen
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tulisikin rekrytoinnin yhteydessä määritellä uuden työntekijän kannalta keskeisimmät
tietojärjestelmät ja niiden perehdyttämisohjelma. Nykyisen järjestelmän tekninen tuki
koettiin puutteelliseksi, joten tähän tulisi kiinnittää huomiota tulevaa järjestelmää määriteltäessä. Myös hiljaisen IT -tietämyksen hyödyntämistä tulisi pohtia, jotta yksilöiden
tekemät oivallukset ja parhaat käytännöt tulisi jaettua kollektiivisesti. Käyttöönottovaiheen jälkeen voisi esimerkiksi palkita parhaita innovatiivisia tapoja hyödyntää uutta järjestelmää tai nimetä joka osastolta erityisen meritoitunut loppukäyttäjä.

Käyttäjätyytyväisyyttä sekä käyttöaikomuksen toteutumista tulisi seurata, kun uusi järjestelmä on otettu yrityksessä käyttöön. Yrityksen tulisi myös reagoida palautteeseen
ketterästi ja olla valmis muuttamaan mahdollisia toimimattomaksi havaittuja ominaisuuksia ja prosesseja.

Rajoitteet ja jatkotutkimusaiheet

Aiheen valinta sai alkunsa tutkielman tekijän omasta mielenkiinnosta eikä aiempaa perehtyneisyyttä aiheeseen ollut, lukuun ottamatta henkilökohtaista mieltymystä tietojärjestelmien hyödyntämiseen mahdollisimman monipuolisesti. Varsin pian aihepiirin laajuus valkeni etenkin IS
success- ja TAM -mallien sekä niiden lukuisten laajennosten ja muunnosten osalta. IT -kyvykkyys sen sijaan alkoi vaikuttaa enemmän tutkimattomalta viidakolta, jonka merkitys vain kasvaa tulevaisuudessa. Käsitettä ei ole saatu tyhjentävästi määriteltyä ja määrittely on riippunut
lisäksi näkökulmasta; loppukäyttäjien näkökulmaa ei ole tutkittu niin kattavasti kuin johdon ja
IT -asiantuntijoiden. Tähän tutkielmaan valittiin kolme alakäsitettä, joiden avulla IT -kyvykkyyttä kartoitettiin yksilön kokemuksen näkökulmasta. Tämä ei kuitenkaan ole koko totuus,
vaan käsitettä tulisi tutkia lisää.

Kokemuksen todettiin vaikuttavan yksilön kokemaan absorptiokykyyn sekä minäpystyvyyteen.
Tätäkin olisi hyödyllistä tutkia lisää ja selvittää miksi absorptiokyky kääntyi laskuun korkean
kokemuksen omaavilla. Todorovan ja Durisin (2007) mukaan aiempi kokemus voi myös estää
uuden tiedon hyödyntämisen. Tämä voisi olla yhteydessä muutosvastarintaan ja yhteyttä olisikin mielenkiintoista tutkia enemmän.
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Tutkielman tuloksissa todettiin tilastollisesti merkitseviä eroja kahden kohdemaan välillä. Näitä
olivat erot koetussa absorptiokyvyssä ja minäpystyvyydessä sekä tyytyväisyydessä nykyiseen
järjestelmään. Tässä tutkielmassa otoskoko oli pieni ja toisen vastaajamaan vastausprosentti jäi
verrattain alhaiseksi, joten yleistäviä päätelmiä näistä tuloksista ei ehkä voine tehdä. Tämäkin
olisi mielenkiintoinen jatkotutkimusaihe.

Johtopäätökset

Tämän pro gradu -tutkielman tavoitteena oli lisätä ymmärrystä tietojärjestelmän loppukäyttäjien IT -kyvykkyydestä terästeollisuudessa toimivassa kohdeyrityksessä sekä uudelta tietojärjestelmältä toivottavista ominaisuuksista, jotka yrityksen tulisi huomioida uutta järjestelmää
hankittaessa. Tutkielman viitekehyksen keskiössä oli yksilönäkökulma ja tietopääoman merkitys tietojärjestelmäprojektin onnistumissa. Kvantitatiivinen tutkimus toteutettiin kohdeyrityksen suomessa ja ruotsissa työskenteleville toimihenkilöille. Tietojärjestelmän tärkeimmäksi
ominaisuudeksi loppukäyttäjät arvioivat järjestelmän tuottaman tiedon laadun. Tiedon on oltava täsmällistä, saatavilla ja yksilön hyödynnettävissä helposti ja oikea-aikaisesti. Järjestelmän
on oltava helppo ja looginen käyttää ja yksilön käyttökokemus onkin yhteydessä yksilön tyytyväisyyteen ja järjestelmän käyttöaikomukseen. Tietojärjestelmän tehokas hyödyntäminen edellyttää etenkin yksilön kykyä hankkia uutta tietoa, ymmärtää ja omaksua hankkimaansa tietoa
sekä hyödyntää sitä innovatiivisesti ja luovasti tietojärjestelmän käytössä. Siten tietojärjestelmän onnistuminen edellyttää teknisen ulottuvuuden lisäksi inhimillisen ulottuvuuden huomioimista. Ylimmän johdon tuella on tässä merkittävä rooli.
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