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ERP-järjestelmän käyttöönotto on pitkä ja kallis projekti, jonka epäonnistuminen saattaa 

pahimmassa tapauksessa ajaa käyttöönottavan yrityksen jopa konkurssiin. Järjestelmästä 

saatavat hyödyt ovat kuitenkin kiistattomia, minkä takia yritykset ottavatkin ERP-järjestelmiä 

yhä enenevissä määrin käyttöönsä. 

Tässä kandidaatintutkielmassa perehdytään ERP-järjestelmän onnistuneen käyttöönoton 

kannalta merkittäviin avaintekijöihin, sekä järjestelmän käyttöönoton jälkeisiin riskeihin. 

Tutkimuksen teoriaosuudessa perehdytään niihin asioihin, mitkä aikaisemmissa tutkimuksissa 

ovat nousseet esiin onnistuneen käyttöönoton avaintekijöinä, sekä käyttöönoton jälkeisinä 

riskeinä. Tutkimuksen empiirisessä osuudessa tutkitaan, miten teoriaosuudessa ylös nousseet 

aiheet ovat näkyneet kohdeyrityksen käyttöönottoprojektin aikana. Tutkimuksen empiirinen 

osuus on toteutettu kvalitatiivisena eli laadullisena tutkimuksena. Tutkimusaineisto on kerätty 

haastattelemalla työntekijää, jonka yrityksessä on juuri läpikäyty ERP-järjestelmän 

käyttöönotto. 

Tutkimustuloksissa voidaan todeta, että kohdeyrityksessä on koettu samoja riskejä mitä 

aikaisemmissa tutkimuksissa on todettu merkittäviksi riskeiksi. Myös onnistuneen 

käyttöönoton avaintekijöiden merkittävyys huomattiin käyttöönottovaiheessa, joidenkin osa-

alueiden onnistuessa paremmin kuin joidenkin toisten. Suurimpana haasteena 

käyttöönotossa koettiin sen tiukka aikataulu, minkä takia joitakin avaintekijöitä ei pystytty 

huomioimaan riittävästi. 



 
 

 

 

ABSTRACT 

 

Author:    Tuomas Arminen 

Title:     ERP-implementation critical success factors 

School:    School of Business and Management 

Degree programme:   Business Administration, Business Management 

Supervisor:    Nina Sorsa 

Keywords:    ERP, CSF 

 

In scientific research, ERP systems are still relatively new matter, but the number of studies is 

growing fast. ERP implementation is a long and expensive project, whose failure can in the 

worst-case scenario drive a company to bankruptcy. However, the benefits of ERP systems are 

undeniable, which is why companies are taking ERP systems to use to an increasing extent. 

This bachelor’s thesis focuses on critical success factors related to ERP systems 

implementation process, and to the risks that the company faces after ERP implementation. 

In the theory section of this study, we will focus on things that have emerged in earlier studies 

as a critical success factors, and risks after ERP implementation. The empirical section of this 

study was carried out as qualitative research. The data used in this study were collected by 

interviewing an employee of a company that had just gone through an ERP implementation 

project. 

From the results of this study, we can draw conclusions that the subject organization faced a 

lot of the same risks, that were notified as significant risks in earlier studies. Also, critical 

success factors from earlier studies were also noticed as significant from the subject company 

perspective, where some success factors were well managed, and some factors were not. The 

greatest challenge for the subject company was the tight schedule, which was the reason why 

some success factors did not the attention that they needed. 
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1. Johdanto 

Kandidaatintutkielmassani tutkitaan ERP-järjestelmien käyttöönottoprosessia ja erityisesti 

käyttöönoton jälkeistä järjestelmän kehitystä ja siihen liittyviä asioita. Tärkeimpiä tutkittavia 

asioita tulee olemaan ERP-järjestelmän kriittiset avaintekijät käyttöönoton eri vaiheissa, sekä 

järjestelmän käyttöön liittyvät erilaiset riskit. 

ERP-järjestelmien suosio on noussut vuosien mittaan, ja yhä pienemmät yritykset ottavat niitä 

käyttöönsä. ERP-järjestelmien käyttöönotto on pitkä ja haastava prosessi, johon kuluu paljon 

aikaa sekä muita resursseja, joidenkin arvioiden mukaan jopa 40–70 % käyttöönotoista 

epäonnistuu (Langenwalter 2000; Liang, Saraf, Hu & Xue 2007; Saeed, Shaikh, Memon, 

Memon, Abassi & Naqvi 2017). Käyttöönoton onnistuminen on ERP-järjestelmän elinkaaren 

kustannuksien kannalta tärkeää, koska epäonnistunut implementointi saattaa aiheuttaa sen, 

että järjestelmä ei tule missään vaiheessa elinkaarensa aikana olemaan yritykselle kannattava 

sijoitus. 

Järjestelmän käyttöönotto on yritykselle kriittistä, joka epäonnistuessaan aiheuttaa yritykselle 

suuria kustannuksia, ja pahimmillaan ajaa koko yrityksen konkurssiin. ERP-järjestelmien 

akateeminen tutkimus on vielä melko tuore asia, ensimmäiset tutkimukset ERP-järjestelmistä 

ovat 1990-luvulta. Sen jälkeen julkaisujen määrä on lisääntynyt nopeasti. ERP-järjestelmistä 

tehdyistä tutkimuksista suosituin aihe oli niiden käyttöönotto, mutta käyttöönoton jälkeinen 

vaihe on suurimassa osassa tutkimuksista jäänyt hieman varjoon. Esimerkiksi Estevesin ja 

Bohorquezin (2007) tutkimuksen mukaan kaikista ERP-järjestelmiin liittyvistä tutkimuksista 47 

% käsittelivät käyttöönottoa, mutta vain 15 % käsittelivät käyttöönoton jälkeistä vaihetta. 

Tutkimuksissa kiinnostus on kuitenkin alkanut siirtyä myös käyttöönoton jälkeiseen 

vaiheeseen yhä enenevissä määrin. (Botta-Genoulaz & Millet 2005; Esteves & Bohorquez 

2007) 

 

1.1. Tutkimuksen tavoite ja tutkimuskysymykset 

Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää mitkä ovat tärkeimpiä asioita onnistuneen 

käyttöönoton kannalta ja ERP-järjestelmän elinkaaren aikana. Erityisesti onnistumisen 

kannalta tullaan perehtymään siihen, että miten järjestelmää kehitetään käyttöönoton 
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jälkivaiheessa ja minkälaisia hyötyjä siitä voidaan saada. Tässä tutkimuksessa tulee olemaan 

yksi pääkysymys, ja pääkysymykseen vastaamisen avuksi käytän kahta alakysymystä. 

Päätutkimuskysymyksenä tulee toimimaan seuraava: 

- Mitkä ovat kriittisiä tekijöitä ERP-järjestelmän käyttöönoton onnistumisen kannalta? 

Alatutkimuskysymyksinä tulevat toimimaan seuraavat kysymykset: 

- Mitkä ovat merkittävimpiä riskejä ERP-järjestelmän käyttöönoton jälkeen? 

- Kuinka merkittäviä hyötyjä järjestelmän jatkuvasta kehittämisestä voidaan saada? 

Päätutkimuskysymys on selkeästi yleisluontoisempi ja siinä tulen tarkastelemaan tärkeimpiä 

asioita mitä ERP-järjestelmän käyttöönoton kannalta voidaan tehdä, sen onnistumiseksi 

mahdollisimman hyvin. Alatutkimuskysymyksissä perehdyn nimenomaan käyttöönoton 

jälkeiseen toimintaan, eli siihen miten järjestelmästä voidaan saada kaikki hyöty irti, vaikka 

käyttöönotto mahdollisesti epäonnistuisikin. Pyrin myös keräämään tietoa siitä, että mitkä 

ovat merkittävimpiä riskejä ERP-järjestelmän käytössä sen käyttöönoton jälkeen. Tutkimusta 

kuitenkin rajoitetaan niin, että siinä käydään vain merkittävimpiä asioita läpi, eikä jokaista 

mahdollista asiaa, joilla voi olla vaikutusta käyttöönoton onnistumiseen oteta huomioon. 

 

1.2. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys 

Tutkimuksen teoreettinen viitekehys tulee rakentumaan ERP-järjestelmien käyttöönottoa ja 

käyttöönoton jälkeisiä riskejä käsittelevien artikkelien ympärille. Tutkimuksessa on pyritty 

hyödyntämään mahdollisimman paljon erilaisia kansainvälisiä tieteellisiä artikkeleita liittyen 

ERP-järjestelmiin. Viitekehyksessä tullaan ensin perehtymään ERP-järjestelmiin, sekä niihin 

liittyvään koko käyttöönottoprosessiin, käyttöönoton jälkeinen toiminta mukaan lukien. 

Teoriassa tullaan myös tutustumaan riskeihin, mitä ERP-järjestelmän käyttöönottavalle 

yritykselle järjestelmästä mahdollisesti aiheutuu. 

 

1.3.  Tutkimusmenetelmä ja tutkimuksen rajaukset 

Tutkimus tullaan toteuttamaan laadullisena eli kvalitatiivisena tutkimuksena. Laadullisessa 

tutkimuksessa pyritään ymmärtämään ilmiöitä syvällisemmin, sitä joskus pidetäänkin 
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”laadukkaampana” tutkimustapana kuin kvantitatiivista eli määrällistä tutkimusta (Eskola & 

Suoranta 1998). Laadullisessa tutkimuksessa tutkitaan pääsääntöisesti tekstimuodossa olevaa 

materiaalia kuten haastatteluista saatuja tekstejä ja erilaisia dokumentteja tai visuaalista 

materiaalia kuten erilaisia valokuvia tai videoita (Saldana, 2011). Tässä tutkimuksessa tullaan 

tiedonhankintamenetelmänä käyttämään puolistrukturoitua teemahaastattelua. 

Puolistrukturoidussa teemahaastattelussa aihepiirit ovat jo etukäteen määrätty, kysymykset 

eivät kuitenkaan ole kovinkaan tarkkoja, jolloin vastaaja pystyy vastaamaan niihin omin sanoin 

(Eskola & Suoranta 1998). 

Tutkimus on rajattu käsittelemään ERP-järjestelmän käyttöönottoa ja erityisesti sen jälkeistä 

vaihetta. Teoriavaiheessa tullaan käymään läpi koko käyttöönottovaihetta ja sen lisäksi 

käydään läpi erityisesti käyttöönotonjälkeistä vaihetta.  Tutkimuksen empiirinen osuus tulee 

rajautumaan pelkästään tutkittavaan, listaamattomaan suomalaiseen yritykseen, joka toimii 

teknisellä alalla. Haastattelun tulen tekemään kyseisen yrityksen työntekijälle. 

 

1.4.  Tutkimuksen rakenne 

Tutkimuksen rakenne koostuu johdannosta, teoreettisesta viitekehyksestä, 

tutkimusmenetelmien läpikäynnistä, empiirisestä osuudesta, sekä johtopäätöksistä. 

Johdannossa johdatetaan tutkielman aiheeseen, sekä sen lisäksi käydään lyhyesti läpi 

tutkimuksen tavoite ja tutkimuskysymykset, tutkimuksen teoreettinen viitekehys ja 

tutkimusmenetelmä, tutkimuksen rajaukset, sekä tutkimuksen rakenne. Tutkimuksen 

teoreettisessa viitekehyksessä tullaan tarkemmin käymään läpi tutkimuksen kannalta 

olennaisimmat teoriat ja käsitteet. Tutkimusmenetelmien läpikäynnissä tullaan esittelemään 

tutkimuksessa käytetyt tutkimusmenetelmät, aineiston keräämistapa sekä aineiston 

käsittelytapa. Empiirisessä osuudessa analysoidaan kerättyä aineistoa sekä peilataan sitä 

tutkimuksen teoreettiseen viitekehykseen. Johtopäätöksissä tutkimuksesta tehdään 

yhteenveto ja vastataan tutkimuskysymyksiin, pohditaan tutkimuksen merkitystä sekä 

pohditaan mahdollisia jatkotutkimusaiheita. 
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2. ERP-järjestelmät 

Toiminnanohjausjärjestelmät eli ERP-järjestelmät (Enterprise Resource Planning) ovat 

myötävaikuttaneet yritysten tehokkuuteen merkittävästi. Nykyisessä yritysmaailmassa ne 

ovat yhä tärkeämmässä roolissa, ja ilman niitä monet yritykset eivät pystyisi toimimaan 

lähellekään yhtä tehokkaasti. Tutkimuksissa onkin osoitettu positiivista yhteyttä yrityksen 

tehokkuuden ja ERP-järjestelmän tehokkaan hyödyntämisen välillä (Nicolaou, Andreas I. & 

Bhattacharya 2006, 2008). ERP-järjestelmän tarkoitus on yhdistää yrityksen eri toiminnot 

yhdeksi suuremmaksi kokonaisuudeksi. Järjestelmä on suunniteltu niin, että se kokoaa kaikki 

yrityksen resurssit, informaation, ja toiminnot yhteen, jolloin koko prosessi aina 

tarjouspyynnöstä laskun maksamiseen asti tapahtuu samassa järjestelmässä. (Nawaz, 

Channakeshavalu, 2013) 

ERP-järjestelmät tarjoavat yritykselle standardiprosesseja, joihin yrityksen tulisi sopeutua, tai 

vaihtoehtoisesti muokata järjestelmää omiin prosesseihin sopivaksi (Ross, Vitale, 2000). Nämä 

standardiprosessit eli ”best practices” ohjaavat yritystä selkeästi tiettyyn muottiin, eivätkä ole 

välttämättä yhtään samankaltaisia yrityksen alkuperäisten prosessien kanssa (Morton, Hu, 

2008). Yrityksen ERP-järjestelmän käyttöönoton menestymisen kannalta olisikin tärkeää, että 

se pystyy hyödyntämään ERP-järjestelmän tarjoamaa integraatiota sekä dataa 

mahdollisimman tehokkaasti hyödyntämällä näitä prosesseja tehokkaasti (Markus, Tanis & 

Van Fenema 2000; Häkkinen & Hilmola 2008). 

ERP-järjestelmää pystyvät hyödyntämään lähes kaikkien toimialojen yritykset, koska se 

rakentuu moduuleista, jotka liittyvät liiketoiminnan eri osa-alueisiin. Tällaisia osa-alueita ovat 

esimerkiksi kirjanpito, varastonhallinta, tuotannonohjaus, toimitusketjun hallinta, sekä myynti 

ja jakelu. Täten yritys voi ottaa käyttöön moduuleita mitkä liittyvät omaan toimialaansa, ja jos 

yritys kasvattaa toimintaansa pystyy se lisätä moduuleita tarpeen mukaan järjestelmään. 

(Ibrahim, 2010) 

ERP-järjestelmästä saatavia hyötyjä ovat esimerkiksi tuotannon tehokkuuden nouseminen, 

varastonkierron nopeutuminen, tuotannon laadun paraneminen, sekä 

kustannustehokkuuden paraneminen (Shang & Seddon 2000). ERP-järjestelmien tarjoamaa 

informaatiota pystytään myös hyödyntämään tehokkaasti johdon päätöksenteossa, vaikka 

järjestelmiä ei usein markkinoidakaan merkittävänä apuna päätöksenteossa. ERP-järjestelmät 
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tarjoavat erilaisia analyyttisia työkaluja ja dataa yhä enenevissä määrin helpottamaan 

päätöksentekoa erilaisissa tilanteissa, ja päätöksenteon avustaminen onkin suhteellisen 

tärkeä asia järjestelmää valitessa (Holsapple & Sena 2005; Klaus, Rosemann & Gable 2000). 

Yleisimpiä syitä siihen, miksi ERP-järjestelmä halutaan ottaa käyttöön ovatkin: tarve saada 

yhteinen järjestelmä koko liiketoiminnalle, prosessien tehostaminen, saatavan datan 

näkyvyys, kulujen pienentäminen, parempi asiakastyytyväisyys, ja parempi strateginen 

päätöksenteko (Ross, Vitale, 2000). Kaiken kaikkiaan ERP-järjestelmän käyttöönotolla 

pystytään mahdollisesti tehostamaan yrityksen toimintoja pelkästään paremmalla 

järjestelmällä, tai parantamalla prosesseja. Rao (2000) kuvaakin ERP-järjestelmää 

järjestelmänä, joka antaa yritykselle tietoa niin, että se yritys tuottaa oikean tuotteen oikeaan 

aikaan oikealla hinnalla markkinoille. 

 

3. ERP-järjestelmän käyttöönotto 

ERP-järjestelmän käyttöönotto on erittäin haastava ja kallis projekti yritykselle. Siitä hetkestä, 

kun on tehty sopimus ERP-järjestelmän toimittajan kanssa järjestelmän käyttöönotosta, 

menee yleensä 1–5 vuotta järjestelmän lopulliseen käyttöönottoon (Ross & Vitale 2000). 

Vaikka yritykset käyttävät merkittäviä summia rahaa järjestelmän käyttöönottoon, Parrin ja 

Shanksin (2000) mukaan useissa eri tutkimuksissa on todettu, että useimmat yritykset kokevat 

merkittäviä ongelmia käyttöönotossa. Esimerkiksi eri tutkimuksissa on mainittu, että noin 65–

70 % ERP-järjestelmien käyttöönotoista epäonnistuu, ja eräässä tutkimuksessa mainittiin, että 

jopa 96,4 % käyttöönotoista epäonnistuu. (Saeed et al. 2017; Davenport 2000; Rao 2000). 

Toisessa tutkimuksessa taas sanotaan, että Standish Groupin tekemän tutkimuksen mukaan 

ERP-käyttöönottoprojektit ylittivät budjetin keskimäärin 178 %, kestivät 2,5 kertaa odotettua 

kauemmin ja niistä saatiin vain 30 % odotetuista hyödyistä (Zhang, Z., Lee, Huang, Zhang & 

Huang 2005). 

Koska implementointivaiheen onnistumisen mittareina käytetään yleensä projektin aikaa ja 

sen kustannuksia (Yusuf, Gunasekaran & Abthorpe 2004), on sen onnistumisen mittaaminen 

usein helpompaa, kuin jälki-implementoinnin onnistumisen mittaaminen. Jälki-

implementointivaiheessa ei mittareina enää käytetä kuluja tai projektiaikatauluja, vaan 
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mittareina toimivat järjestelmästä saatavat hyödyt organisaatiolle, sekä kuinka yrityksen tulos 

paranee suhteessa ERP-järjestelmän kuluihin (Ifinedo 2006; Sedera, Gable & Chan 2004).  

Järjestelmän käyttöönoton voisikin jakaa viiteen eri vaiheeseen. Nämä vaiheet 

aikajärjestyksessä ovat: 1. järjestelmän suunnittelu, 2. järjestelmän implementointi, 3. 

järjestelmän vakauttaminen, 4. järjestelmän jatkuva kehittäminen, 5. järjestelmän 

muuttaminen haluttuun suuntaan. Näistä vaiheista kolme viimeisintä on käyttöönoton 

jälkeen, eli niin sanotussa järjestelmän käyttöönoton jälkivaiheessa. (Ross & Vitale 2000) 

Järjestelmän suunnitteluvaiheessa yrityksellä on kaksi tärkeää päätöstä tehtävänä, toinen 

prosessien muutoksesta ja toinen prosessien standardoinnista. Ensiksi yrityksen täytyy 

päättää siitä, että haluaako se ottaa ERP-järjestelmän tarjoamat standardiprosessit 

käyttöönsä. Vaikka järjestelmät tarjoavat jonkin verran mahdollisuuksia pieniin muutoksiin, 

on niissä lähtökohtaisesti oletuksena se, että miten tiedon tulisi kulkea järjestelmän kautta. 

Tämä eroaa perinteisestä prosessien muodostamisesta missä johto ensin määrittelee 

prosessit ja sen jälkeen järjestelmä rakennetaan näiden prosessien ympärille. Toinen kysymys 

liittyi siihen, että missä määrin nämä standardoidut prosessit otetaan käyttöön. Otetaanko 

kyseiset standardiprosessit käyttöön koko yrityksessä vai vain tietyillä osastoilla. Se on tärkeä 

kysymys, koska ERP-järjestelmän käyttöönoton jälkeen prosesseja on huomattavasti 

vaikeampaa muokata. Monet yritykset ottivatkin standardiprosessit käyttöönsä, mutta 

muokkasivat pieniä yksityiskohtia omalle yritykselleen sopiviksi. (Ross & Vitale 2000) 

Toinen vaihe on järjestelmän virallinen käyttöönotto. Vaikka useimmat yritykset 

suunnittelivat käyttöönottoa pitkään, suurin osa yrityksistä koki, että virallinen käyttöönotto 

oli hyvin ongelmallinen. Ongelmat johtuvat paljolti siitä, että samaan aikaan tulisi ottaa 

käyttöön sekä uusi järjestelmä että uudet prosessit, koska ERP-järjestelmissä nämä ovat hyvin 

vahvasti sidoksissa toisiinsa. Yrityksen johto usein myös aliarvioi sitä, että kuinka paljon 

käyttöönotto vaikuttaa yrityksen työntekijöihin. Tämän takia työntekijöille tulisikin tarjota 

reilusti koulutusta uutta järjestelmää varten. Eräs johtaja vastasikin, että ehdottomasti 

tarjoaisi enemmän koulutusta työntekijöilleen liittyen uuteen järjestelmään, sekä uusiin 

prosesseihin. (Ross & Vitale 2000) 

Kolmannessa vaiheessa on siirrytty järjestelmän käyttöönoton jälkivaiheeseen. Välittömästi 

käyttöönoton jälkeen, yritysten tulisi pyrki vakauttamaan ERP-järjestelmänsä, jolloin se 
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selkiyttää prosessinsa sekä järjestelmän tarjoaman tiedon, ja pyrkii sopeutumaan uuteen 

järjestelmään ja uusiin prosesseihin. Tässä vaiheessa yrityksen suorituskyky oli usein 

alhaisempi, kuin ennen uuden järjestelmän käyttöönottoa. Tyypillisesti tässä vaiheessa 

keskitytään tiedon ja suorituskykymittareiden selkiyttämiseen, käyttäjien kouluttaminen 

uusiin prosesseihin ja uuteen järjestelmään, sekä palveluntarjoajan ja ulkopuolisten 

konsulttien kanssa työskentely, järjestelmän bugien korjaamiseksi. Tämä vaihe kestää yleensä 

yrityksestä riippuen noin 4–12 kuukautta, ja yleensä vakauttamisvaiheen loppupuolella 

aletaan huomaamaan järjestelmästä saatavia hyötyjä. (Ross & Vitale 2000) 

Neljännessä vaiheessa alkaa järjestelmän kehittäminen. Tässä vaiheessa järjestelmään 

aletaan lisäämään uusia toiminnallisuuksia, uusia moduuleita, sekä parannellaan jo olemassa 

olevia prosesseja (Ross & Vitale 2000). Koska ERP-järjestelmän tarjoavat standardiprosesseja 

yrityksille (Swan, Newell & Robertson 1999), eivätkä nämä standardiprosessit välttämättä kata 

yrityksen kaikkia tarpeita, järjestelmää saatetaan joutua räätälöimään yrityksen tarpeisiin. 

Järjestelmän räätälöiminen saattaa aiheuttaa ongelmia, koska järjestelmän toimittajalla ei ole 

niihin minkäänlaisia ratkaisuja, ja jos räätälöinti epäonnistuu, on vaikeaa saada apua 

ulkopuoliselta palveluntarjoajalta. Eräässä tutkimuksessa kuitenkin päästiin siihen tulokseen, 

että ERP-järjestelmän hyödyntäminen tehostui enemmän, kun sitä räätälöitiin omaan 

käyttöön sopivaksi sen sijaan, että olisi pelkästään sovitettu omia prosesseja järjestelmään 

sopiviksi (Chou & Chang 2008). Jos yrityksen prosessit eivät kuitenkaan ole erityisen hyvin 

suunniteltuja, saattaa ERP-järjestelmien tarjoamien standardiprosessien käyttöönotto nostaa 

radikaalisti yrityksen suorituskykyä. Yksi yleisimpiä syitä ERP-järjestelmän käyttöönoton 

epäonnistumiselle onkin se, että yritys aliarvioi kuinka paljon heidän pitää muuttaa omia 

toimintatapojaan vastatakseen ERP-järjestelmän vaatimuksiin (Zhang, Z., Lee, Huang, Zhang 

& Huang 2005). 

Viidennessä ja viimeisessä vaiheessa eli muutosvaiheessa suurin osa järjestelmän hyödyistä 

on huomattu, sekä yritys on joko sovittanut omat prosessinsa järjestelmään sopiviksi tai 

räätälöinyt järjestelmän sopimaan omiin prosesseihin. Tässä vaiheessa yritys voi alkaa taas 

panostamaan enemmän oman liiketoimintansa kehittämiseen esimerkiksi asiakashankinnan 

kautta. (Ross & Vitale 2000) 

Seuraavassa taulukossa on muutamia ERP-järjestelmän onnistuneen käyttöönoton kannalta 

merkittäviä avaintekijöitä. Useissa eri tutkimuksissa on todettu, että onnistuneita 
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käyttöönottoja yhdistää usein samat asiat. Seuraavassa taulukossa on listattu yleisimpiä 

tutkimuksissa esiin nousseita asioita onnistuneen käyttöönoton kannalta. 

 

Taulukko 1. Onnistuneen käyttöönoton avaintekijät (Finney, Corbett, 2007) 

Käyttöönoton avaintekijät Mainintoja eri tutkimuksissa 

Johdon tuki ja muutosjohtaminen 25 

Prosessien kehittäminen eli BPR 23 

Henkilöstön koulutus ja työnkuvan muutos 23 

Projektitiimi 21 

Käyttöönoton strategia ja aikataulu 17 

Ulkopuolisen tuen hyödyntäminen 16 

 Oikea visio ja hyvä suunnittelu 15 

 

 

Seuraavaksi käydään läpi hieman asioita, mitä olivat edeltävässä taulukossa eniten nousseet 

esiin. Näitä asioita olivat johdon tuki ja muutosjohtaminen, prosessien kehittäminen eli BPR, 

henkilöstön koulutus ja työnkuvan muutos, sekä projektitiimi ja projektinhallinta. 

 

3.1.  Johdon tuki 

Yrityksen valmiudella järjestelmän aiheuttamiin muutoksiin, on positiivinen vaikutus 

implementoinnin onnistumiseen. Erityisesti johdon vaikutus implementoinnin onnistumisen 

kannalta on merkittävä. Johto pystyy vaikuttamaan implementoinnin onnistumiseen kolmella 

tavalla. Johto pystyy jakamaan resursseja järjestelmän käyttöönottoon, joka nostaa 

käyttöönoton onnistumisen todennäköisyyttä. Johto voi myös vaikuttaa käyttöönoton 

onnistumiseen hyvällä muutosjohtamisella ja vähentämällä muutosvastarintaa, mitä tällaiset 

suuret projektit usein aiheuttavat työntekijöissä. Johto voi myös parantaa implementoinnin 

onnistumista ottamalla itse osaa järjestelmän käyttöönottoon, jolloin johto pystyy oppimaan 

järjestelmää itse, ja tämä uusi osaaminen voi siirtyä parempaan päätöksentekoon 

myöhemmissä vaiheissa. (Zhu et al. 2010; Ross & Vitale 2000) Monissa tutkimuksissa onkin 
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todettu, että johdon antama tuki järjestelmäprojektille on kriittisen tärkeää projektin 

onnistumisen kannalta (Al-Mashari, Al-Mudimigh & Zairi 2003; Ang, JSK, Sum & Yang 1994, 

1995; Umble, Haft & Umble 2003). ERP-projekteissa johdon tuki on erityisen tärkeää, koska 

järjestelmä tulee kattamaan eri osastoja, jolloin johto pystyy selvittämään osastojen välisiä 

ongelmia ja antaa projektille selkeän suunnan (Zhang et al. 2005). Johdon antama tuki on ERP-

projekteissa tärkeää myös niiden erikoisluonteisuuden takia. ERP-järjestelmäprojektit eivät 

ole normaaleja IT-projekteja, joissa ohjelmisto sovitetaan omiin prosesseihin sopiviksi, vaan 

omat prosessit sovitetaan järjestelmiin sopiviksi. Tämän takia johdolla on suuri vaikutus siihen, 

miten yrityksen prosessit tullaan sovittamaan, ja miten siinä tullaan onnistumaan. 

Tutkimuksissa on kuitenkin hieman ristiriitaa siitä, että mitkä asiat kuuluvat järjestelmän 

ylläpitoon ja mitkä sen kehittämiseen. Jotkut tutkijat ovat sitä mieltä, että kaikki ERP-

järjestelmän jälki-implementointi vaiheessa tapahtuva kehitys- ja ylläpitotyö kuuluvat vain 

järjestelmän ylläpitoon (Ng, Gable & Chan 2002; Wenrich & Ahmad 2009). Toiset tutkijat taas 

ovat erotelleet järjestelmän ylläpitotyöt järjestelmän kehittämisestä (Botta-Genoulaz & Millet 

2005).  

 

3.2.  Projektinhallinta 

Projektinhallinta on yksi merkittävimpiä tekijöitä onnistuneessa ERP-järjestelmän 

käyttöönotossa. Niin sanotussa Projektin Body of Knowledgessä voidaan katsoa 

projektinhallinnan koostuvan viidestä eri prosessiryhmästä (Schwalbe 2009). Nämä viisi 

prosessiryhmää ovat aloitusvaihe, suunnitteluvaihe, suoritusvaihe, tarkkailu- ja valvontavaihe, 

ja prosessien sulkemisvaihe. Nämä prosessiryhmät eivät mene suoraan aikajärjestyksessä, 

vaan ne ovat usein käynnissä samaan aikaan (Project Institute 2013). Erityisesti 

suunnitteluvaihe, suoritusvaihe, ja tarkkailu- ja valvontavaihe toistuvat useita kertoja 

projektin aikana, ja usein yhden projektin osa-alueen valmistuessa, se mahdollistaa toisen osa-

alueen aloittamisen. Laadukkaalla projektinhallinnalla saa useita erilaisia etuja kuten: parempi 

resurssienhallinta, alhaisemmat kustannukset, parempi tuottavuus, lyhyempi 

projektiaikataulu, ja korkeampi laatu (Schwalbe 2009). 
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Kuva 1. Projektin vaiheiden kuvaus (Project Institute 2013) 

 

Projektien kriittisistä avaintekijöistä on tehty runsaasti tutkimuksia, muun muassa Belassi ja 

Tukel (1996), sekä Pinto ja Slevin (1987) ovat tehneet tutkimuksen, missä käydään läpi useista 

eri tutkimuksista kerättyjä materiaaleja liittyen projektien kriittisiin avaintekijöihin. 

Tutkimuksissa on osittain käyty samoja tutkimuksia läpi, joten tulokset ovat molemmissa hyvin 

samankaltaisia. Lähes kaikissa tutkimuksissa toistuivat muutamat samat asiat onnistuneiden 

projektien kannalta. Nämä asiat olivat: johdon tuki projektille, selkeä tavoite projektille, hyvä 

projektinjohtaja, hyvät projektityöntekijät, sekä riittävät resurssit projektille (White & Fortune 

2002, 2006; Chan, Ho & Tam 2001; Jha & Iyer 2006; Belassi & Tukel 1996; Pinto & Slevin 1987; 

Ofori 2013). Oforin (2013) tekemässä kyselytutkimuksessa taas neljä yleisintä syytä siihen, 

miksi projektit onnistuvat ovat: tehokas kommunikointi ja koordinointi, johdon tuki, projektin 

onnistunut suunnittelu, sekä kokeneet ja osaavat projektityöntekijät. Oforin (2013) kyselyn 

mukaan taas kaksi selkeästi tärkeintä syytä miksi projektit epäonnistuivat, olivat riittämätön 

tuki ja resurssit, sekä huono kommunikointi ja koordinointi. 
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Jos nämä aikaisemmissa tutkimuksissa todetut projektien kriittiset avaintekijät otetaan ERP-

järjestelmän käyttöönottoprojektissa huomioon, todennäköisyydet käyttöönottoprojektin 

onnistumiselle nousevat huomattavasti. Koska merkittävä osa ERP-järjestelmän 

kustannuksista tulee käyttöönottovaiheessa, saattaa se, että käyttöönotto on onnistunut 

vaikuttaa merkittävästikin siihen, tuleeko järjestelmä olemaan missään vaiheessa kannattava 

elinkaarensa aikana. 

 

3.3.  Henkilöstö 

Yksi yleinen syy järjestelmän käyttöönoton epäonnistumiseen on kohdeyrityksen epäpätevät 

työntekijät. Jos työntekijöillä ei ole riittävää osaamista järjestelmän käyttöön, saattavat he 

keksiä omia toimitapoja järjestelmän käyttöön (Umble et al. 2003), mikä taas johtaa 

lisääntyneeseen määrään inhimillisiä virheitä (Gupta 2000). Koska ERP-järjestelmä tarjoaa 

vahvaa integraatiota yrityksen eri osastojen välillä tällaiset virheet usein kasautuvat, ja niiden 

korjaaminen vie runsaasti aikaa ja rahaa.  

Käyttäjien onnistuneella koulutuksella voidaankin nostaa ERP-järjestelmän tehokkuutta 

merkittävästi, mikä johtaa yrityksen toimintakyvyn nousuun (Somers & Nelson, 2003). Useissa 

tutkimuksissa onkin nykyään konsensus siirtynyt yhä enemmän siihen suuntaan, että 

onnistuneen ERP-järjestelmän käyttöönoton kannalta tärkeimmät tekijät ovat inhimillisiä, 

eivätkä niinkään teknisiä tai taloudellisia (Alvarez 2008; Sarker & Lee 2003). Salmeronin ja 

Lopezin (2010) tutkimuksessa, työntekijöiden kannustaminen aktiiviseen osallistumiseen ERP-

järjestelmän kehitystyöhön jälki-implementointivaiheessa, oli tärkeää järjestelmän 

onnistuneen käyttöönoton kannalta. Koska ERP-järjestelmät ovat erittäin monimutkaisia ja 

laajoja tietojärjestelmiä, ovat ne uudelle käyttäjälle hyvin hankalia, ja loppukäyttäjien 

osallistuminen järjestelmän koulutuksiin on tärkeää riskienhallinnan kannalta (Amrit, van 

Hillegersberg & van Diest 2013), ja nämä riskit realisoituessaan heikentävät yrityksen 

toimintakykyä. Jos loppukäyttäjät eivät pääse osallistumaan riittävästi käyttöönottoon, 

saattaa loppukäyttäjien ja järjestelmän suunnittelijoiden välille tulla turhia harhakäsityksiä 

siitä, että kuinka järjestelmän tulisi toimia (Markus & Mao 2004; Kappelman 1995; Barki, 

Rivard & Talbot 2001). Loppukäyttäjät pystyvät osallistumisellaan tarjoamaan 

palveluntuottajille tärkeää tietoa oman yrityksen tarpeista, joka parantaa järjestelmän laatua 



12 
 

 

kohdeyrityksen näkökulmasta (Markus & Mao 2004). On myös huomattu, että 

muutosvastarinta vähenee merkittävästi, jos järjestelmän loppukäyttäjät saavat olla 

aktiivisessa roolissa järjestelmän käyttöönotossa (Kappelman 1995; McKeen & Guimaraes 

1997). 

Käyttäjäkoulutuksen ajoitus on merkittävä asia onnistumisen kannalta, mutta se on jäänyt 

tutkimuksissa melko pieneen rooliin (Wagner & Newell 2007). Jälki-implementointivaiheen 

onnistuminen on kriittistä koko järjestelmän onnistumisen kannalta, ja tässä vaiheessa 

käyttäjäkoulutus on erittäin tärkeää. Varsinaisen implementointiprosessin aikana ainoastaan 

rajallinen määrä key usereita on mukana järjestelmän käyttöönotossa. Mutta välittömästi 

virallisen käyttöönoton jälkeen, suuri määrä yrityksen työntekijöitä alkaa käyttämään 

järjestelmää ja uusia ongelmia alkaa todennäköisesti löytymään (Markus & Mao, 2004; 

Wagner & Newell 2007). Järjestelmän kehittämisen kannalta, tässä vaiheessa on erittäin 

tärkeää, että käyttäjiltä otetaan palautetta, ja pyritään kehittämään järjestelmää palautteen 

mukaan. 

 

3.4. Prosessien kehittäminen 

Yrityksen omien prosessien kehittäminen ja muokkaaminen ERP-järjestelmään sopivaksi on 

yksi tärkeimmistä asioista ERP-järjestelmän onnistuneen käyttöönoton kannalta. Prosessien 

kehittämien eli niin sanottu business process reengineering eli tästä eteenpäin BPR on todettu 

useissa tutkimuksissa erittäin tärkeäksi ERP-järjestelmän käyttöönotossa (Ettlie et al. 2005; 

Zhang, L. et al. 2003). Vaikka kaikkia yrityksen prosesseja ei tarvitse, tulisi yrityksen kuitenkin 

sovittaa ainakin suurin osa prosesseistaan järjestelmään, koska muuten järjestelmän ja 

yrityksen prosessit voivat poiketa merkittävästi toisistaan ja se voi aiheuttaa merkittäviä 

ongelmia (Bingi, Sharma & Godla 1999; Nah, Zuckweiler & Lee-Shang Lau 2003). Jos 

järjestelmää aletaan räätälöimään liikaa yrityksen prosesseihin sopiviksi, saattavat 

järjestelmän kulut ja virheen mahdollisuudet nousta (Davenport, 1998). Pieni räätälöinti on 

järjestelmän toiminnan kannalta mahdollista ja joissain tapauksissa jopa suotavaa, mutta 

erityisesti prosessien suuret suuntaviivat tulisi olla ERP-järjestelmään sopivia. Erään 

tutkimuksen mukaan järjestelmän tulisi olla niin lähellä vakiota kuin vain mahdollista parhaan 

tuloksen kannalta (Nah et al. 2003). Riittävä yhteensopivuus yrityksen prosessien ja ERP-
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järjestelmän prosessien välillä on siis kriittistä ERP-järjestelmän käyttöönoton kannalta (Hong 

& Kim 2002). 

4.  ERP-järjestelmän käyttöönoton jälkivaiheet 

Implementointivaihe on moniosainen projekti, mikä ei vielä pääty siihen, että järjestelmä 

otetaan käyttöön. Davenport mainitseekin, että käyttöönotto on ERP-järjestelmälle vasta 

alkua (Hirt & Swanson 2001). Monien yritysten suorituskyky saattaa jopa hetkellisesti 

heikentyä ERP-järjestelmän käyttöönoton jälkeen (Hirt & Swanson 2001). Syitä käyttöönoton 

jälkeisiin ongelmiin on useita. Tämän takia olisi tärkeää, että jälki-implementointivaiheessa 

paneuduttaisiin niihin ongelmiin, mitkä aiheuttavat käyttöönoton jälkeiset ongelmat. 

Yleisimpiä syitä epäonnistumiseen ovat riittämätön käyttäjäkoulutus, epäonnistuminen 

yrityksen prosessien sovittamisessa ERP-järjestelmään, sekä epäonnistuminen järjestelmän 

määrittelyssä yrityksen tarpeisiin (Ross & Vitale 2000). 

Koska itse implementointivaihe usein epäonnistuu, tulisi ongelmia pyrkiä korjaamaan jälki-

implementointivaiheessa. Siinä mielessä jälki-implementointi on hyvin samankaltaista itse 

implementoinnin kanssa, että siinä usein paneudutaan asioihin, mitkä epäonnistuivat tai jopa 

jäivät kokonaan tekemättä implementointivaiheessa. Monet organisaatiot kuitenkin 

epäonnistuvat tässä, koska niissä ajatellaan, että implementointivaihe on viimeinen vaihe 

ERP-järjestelmän käyttöönotossa (Goyette et al. 2015). 

ERP-järjestelmän kehittäminen tulisi jatkua sen käyttöönoton jälkeen, ja sitä tulisi jatkuvasti 

tarkastella, arvioida ja kehittää yrityksen tarpeiden mukaan (Gable, Chan & Tan 2001). Tämä 

arviointi ja kehitystyö on tärkeää, että järjestelmä pystytään hyödyntämään tehokkaasti myös 

tulevaisuudessa (Hirt & Swanson 2001). Haastavan implementointivaiheen ja jatkuvan 

kehittämisen tarpeen vuoksi, monet yritykset myös ottavat ERP-järjestelmän käyttöön 

vaiheissa (Nicolaou, Andreas I., Bhattacharya 2006). Tällöin esimerkiksi otetaan aluksi vain osa 

moduuleista käyttöön, kerätään niistä kokemuksia ja laajennetaan järjestelmää myöhemmin 

kattamaan koko yritys. 

Monet eri asiat vaikuttavat jälki-implementoinnin onnistumiseen. ERP-järjestelmän 

implementoinnin onnistumisessa jälki-implementoinnilla on merkittävä vaikutus (Zhu et al. 

2010). Jälki-implementointivaiheessa on tärkeää tarkastella mitkä asiat onnistuivat 
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implementointivaiheessa, ja mitkä asiat taas epäonnistuivat ja kaipaavat korjausta. Kun 

implementointivaiheessa on tärkeää päättää se, että ottaako yritys käyttöön ERP-järjestelmän 

standardiprosessin vai aikooko se räätälöidä sen sopivaksi omaan käyttöön, tulisi jälki-

implementointivaiheessa arvioida, että onko tehty valinta oikea ja tarvittaessa tarjota 

työntekijöille lisää koulutusta liittyen uuteen prosessiin. Tämänkaltainen tarkastelu tulisi 

ulottaa jokaiseen uuden ERP-järjestelmän mukana tulleeseen uuteen asiaan, ja sitä kautta 

saada aikaan järjestelmän sekä organisaation jatkuvaa kehittämistä. 

Khamtanet, Fagerstøm ja kumppanit (2017) päätyivät tutkimuksessaan siihen tulokseen, että 

jälki-implementointivaiheen onnistumisen kannalta, viisi asiaa nousevat muita asioita 

tärkeämmiksi. Nämä viisi asiaa ovat: käyttäjien koulutus uusiin prosesseihin, käyttäjien 

kouluttaminen uuteen järjestelmään, vanhojen prosessien muuttaminen vastaamaan 

järjestelmän vaatimia prosesseja, yrityksen sisäisen teknisen tuen riittävyys ja osaavuus, sekä 

ulkopuolisen palveluntarjoajan antama tuki.  

 

4.1.  ERP-järjestelmän riskit jälki-implementointivaiheessa 

ERP-järjestelmän käyttöönoton jälkeen organisaatiolle saattaa aiheutua tehottomuutta 

uuden järjestelmän takia, mutta myös suoranaisia riskejä voi aiheutua, jotka pahimmillaan 

aiheuttaa merkittäviä tappioita. Nämä erilaiset riskit voi järjestää neljään eri kategoriaan. 

Nämä kategoriat ovat: operatiiviset riskit, analyyttiset riskit, organisaatiotason riskit, sekä 

tekniset riskit (Peng & Nunes 2009). Riskit ovat kuitenkin erittäin toimialariippuvaisia, eivätkä 

kaikki riskit ole samalla lailla läsnä eri toimialoilla, tai yrityksissä, mutta tässä pyritään 

tarkastelemaan riskejä tasolla, mikä olisi mahdollisimman hyvin yleistettävissä kaikkiin 

yrityksiin. Pengin ja Nunesin (2009) teettämässä kyselytutkimuksessa tutkittiin kiinalaisten 

valtionyhtiöiden havaitsemia riskejä ja niiden merkittävyyttä, jonka tietoja käytän näiden 

riskien arviointiin. Riskin arviointiin käytettiin riskipisteitä, jotka koostettiin laskemalla yhteen 

riskin todennäköisyys ja riskin merkittävyys. Seuraavaksi käyn läpi muutamia yrityksen 

kannalta merkittävimpiä riskejä jokaisesta kategoriasta. 
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Kuva 2. Riskikategoriat ja merkittävimmät riskit niiden sisällä (Peng & Nunes 2009) 

 

4.1.1.  Operatiiviset riskit 

Operatiivisilla riskeillä viitataan riskeihin, joita aiheutuu silloin kun työntekijät käyttävät 

järjestelmää päivittäisissä työtehtävissään. Tällaisia riskejä ovat esimerkiksi, kun työntekijä 

syöttää väärää dataa järjestelmään tai kun työntekijät ovat haluttomia käyttämään 

järjestelmää. Pengin ja Nunesin (2009) tutkimuksessa suurimpana operatiivisena riskinä 

pidettiin sitä, että järjestelmässä on väärää tietoa tuotteiden määrästä varastossa. Väärä tieto 

tuotteiden määrästä varastossa saattaa aiheuttaa merkittäviä ongelmia tuotantoon ja 

toimitusvarmuuteen. Jos myyjillä ei ole tarkkaa tietoa määristä, saattaa se aiheuttaa myös 

asiakkaalle merkittäviä ongelmia. (Peng & Nunes 2009) 

Toisiksi merkittävimpänä operatiivisena riskinä pidettiin sitä, että järjestelmässä oli 

vanhentunutta tai väärää tietoa asiakkaista. Väärä tai vanhentunut tieto asiakkaista voi 

aiheuttaa monenlaisia ongelmia. Tällaisia ongelmia ovat esimerkiksi erikoistarjousten 

tekeminen asiakkaille vaikeutuu laskien yrityksen arvoa asiakkaalle, joka voi aiheuttaa 

asiakasuskollisuuden laskua ja pahimmillaan asiakaskatoa (Wright & Donaldson 2002). (Peng 

& Nunes 2009) 

 

• Väärä tieto tuotteiden saldoista
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4.1.2.  Analyyttiset riskit 

Analyyttisillä riskeillä viitataan riskeihin, joita aiheutuu, kun johtotason henkilöt ja erilaiset 

analyytikot pyrkivät luomaan järjestelmästä saatavasta datasta erilaisia analyyseja. Tällaisia 

riskejä ovat esimerkiksi se, että kysyntäennusteen luominen epäonnistuu, minkä takia 

varastossa on väärä määrä tavaraa. 

Merkittävimpänä analyyttisena riskinä Pengin ja Nunesin (2009) tutkimuksessa pidettiin sitä, 

että ERP-järjestelmän luoma myyntiennuste on epätarkka ja huonosti tehty. Myyntiennusteen 

luominen on aina haastava tehtävä, johon tarvitaan sekä historiallista dataa että yrityksen 

ulkopuolista tietoa esimerkiksi toimialan talousnäkymistä. Epäonnistunut myyntiennuste 

saattaa esimerkiksi aiheuttaa ongelmia liikatuotannon kautta, kasvaneiden varastotasojen 

kautta, tai aiheuttaa ongelmia budjetointiin.  

Toisiksi merkittävimpinä analyyttisinä riskeinä pidettiin sekä sitä, että analyytikot ja johtajat 

eivät saaneet tarvittavaa tietoa ulos ERP-järjestelmästä, sekä sitä että budjetointi 

järjestelmällä epäonnistuu. Johtajilla ja analyytikoilla on lukuisia erilaisia tarpeita tiedolle, 

eivätkä ERP-järjestelmät välttämättä pysty tarjoamaan kaikkea tietoa tai jostain syystä 

kyseinen tieto saattaa olla väärää. Tämänkaltaiset ongelmat aiheuttavat vaikeuksia erilaisille 

ennusteille ja katelaskennalle. Budjetointi on taas kriittistä yrityksen toimintakyvyn kannalta. 

Onnistuneella budjetoinnilla pystytään varmistamaan riittävä kassa, sekä asettaa tarvittavia 

myyntivaatimuksia. (Peng & Nunes, 2009) 

 

4.1.3.  Organisaatiotason riskit 

Organisaatiotason riskeillä tarkoitetaan riskejä koko yritystä tarkoitta sekä sisäisiä että ulkoisia 

riskejä. Sisäiset riskit liittyvät yrityksen sisäisiin prosesseihin ja käyttäjiin, ulkoisilla riskeillä 

tarkoitetaan lähinnä ulkoisen järjestelmän tarjoajan mahdollisia riskejä. 

Suurimpana organisaatiotason riskinä Pengin ja Nunesin (2009) tutkimuksessa pidettiin ERP-

järjestelmään liittyvän hiljaisen tiedon menettämistä ajan myötä. On huomattu, että ERP-

järjestelmän implementointivaiheessa vahvasti mukana olleet yrityksen sisäiset työntekijät 

onnistuvat keräämään runsaasti tärkeää tietoa liittyen järjestelmään (Scott & Vessey 2000). 

Ongelma muodostuu, kun nämä implementoinnissa mukana olleet työntekijät eivät jaa 

tietoaan tehokkaasti eteenpäin uudemmille työntekijöille, koska yrityksissä ei ole 
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järjestelmällistä tapaa tiedon jakoon (Burrows, Drummond & Martinsons 2005). Tämän takia 

vanhojen työntekijöiden jättäessä yrityksen, saatetaan menettää paljon arvokasta tietoa 

järjestelmän toiminnasta. 

Toisiksi suurimpana organisaatiotason riskinä pidettiin johdon riittämätöntä tukea ERP-

järjestelmän jälki-implementointiin. Kuten useissa tutkimuksissa liittyen ERP-järjestelmän 

implementointiin on mainittu, myös järjestelmän jälki-implementointivaiheessa johdon tuki 

on merkittävässä roolissa. 

 

4.1.4. Tekniset riskit 

Teknisillä riskeillä tarkoitetaan riskejä mitkä liittyvät suoraan ERP-järjestelmän toimivuuteen, 

sekä sen yhteensopivuuteen muiden IT-järjestelmien kanssa. 

Suurimpana teknisenä riskinä Pengin ja Nunesin (2009) tutkimuksessa pidettiin sitä, että ERP-

järjestelmä ei sovi yhteen muiden tietojärjestelmien kanssa. Vaikka ERP-järjestelmät 

kattavatkin suuren osan yrityksen prosesseista, saattavat yritykset tarkoituksellisesti käyttää 

joissain prosesseissa eri tietojärjestelmiä. Jos ERP-järjestelmä ei toimi kunnolla näiden 

järjestelmien se voi aiheuttaa merkittäviäkin ongelmia. 

Toisiksi suurimpana teknisenä riskinä pidettiin sitä, että ERP-järjestelmän eri moduulit eivät 

kommunikoi toistensa kanssa kunnolla. Monesti yhden ERP-järjestelmän tarjoajan tarjoamat 

ratkaisut eivät tyydytä yrityksen koko tarvetta, niin yrityksessä joudutaan osittain 

yhdistelemään moduuleita eri järjestelmistä (Brehm & Gómez 2005; Currie 2003). Tämä 

kuitenkin nostaa riskejä moduulien yhteensopimattomuudesta ja saattaa aiheuttaa ongelmia. 

Tämän lisäksi edes saman palveluntarjoajan moduulit eivät välttämättä kommunikoi 

täydellisesti toistensa kanssa. 
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5.  Tutkimusmenetelmät 

Tämä tutkimus tehdään kvalitatiivisena eli laadullisena tutkimuksena. Tutkimuksen aineisto 

kerätään teemahaastatteluilla ja osallistuvalla havainnoinnilla. 

Laadullisella tutkimuksella ymmärtämään yksittäistä ilmiötä syvällisesti ja tarkasti. 

Laadullisessa tutkimuksessa ei välttämättä ole alussa mitään tarkkoja hypoteeseja. 

Laadullisessa tutkimuksessa tutkimusasetelma on usein melko avoin, ja alussa tutkijalla tulisi 

olla esiymmärrys aiheesta, jonka jälkeen hän syventää sitä kirjallisuuskatsauksen avulla, minkä 

jälkeen hän voi tarvittaessa arvioida uudelleen alkuperäistä käsitystään. 

Aineistonkeruuvaiheessa tutkijan on usein myös tarpeellista tarkastella alussa asettamiaan 

tutkimuskysymyksiä uudelleen, sekä pohtia tutkimuksen tavoitteita. Tutkimusprosessi siis elää 

ja muovautuu koko tutkimuksen keston ajan, kunnes aineistoista pystytään rakentamaan 

johtopäätökset. (Puusa, Juuti & Aaltio 2020) 

Pääasiallisena aineistonkeruumenetelmänä käytetään teemahaastatteluja. Teemahaastattelu 

on melko vapaa, eikä siinä ole tarkasti määriteltyjä kysymyksiä tai vastausvaihtoehtoja. 

Teemahaastattelu mahdollistaa myös sellaisten asioiden esiin saamisen, mitä tutkija ei ehkä 

olisi osannut ottaa huomioon. Teemahaastatteluissa on se oletus, että haastateltavalla on 

kokemusta tutkittavasta aiheesta, ja myös haastattelija on tutustunut huolellisesti 

aikaisempaan kirjallisuuteen ja tutkimukseen aiheesta. Teemahaastattelun ominaisuuksiin 

kuuluu se, että haastattelun lähtökohdat on etukäteen päätetty, mitä kautta haastattelija 

pystyy ohjaamaan haastattelun kulkua ilman, että hän on täysin kontrollissa. 

Teemahaastattelussa käydään läpi etukäteen määriteltyjä teemoja ja niitä koskevia 

tarkentavia kysymyksiä. Teemahaastatteluissa ei siis ole tarkasti määriteltyjä kysymyksiä, vaan 

haastateltavaa kannustetaan puhumaan aihepiiristä melko vapaasti. Teemahaastattelun 

onnistumisen kannalta on tärkeää, että tutkijalla on riittävästi tietoa tutkimuksen kohteena 

olevasta ilmiöstä. (Puusa, Juuti & Aaltio 2020) 
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6. Tutkimustulokset 

Tässä luvussa esittelen ja analysoin haastattelulla ja havainnoinnillani keräämää 

tutkimusaineistoa, hyödyntäen teoreettisessa viitekehyksessä esitettyjä teorioita ja käsitteitä. 

Tutkimustuloksissa perehdytään asiantuntijan haastatteluun, missä käytiin läpi 

kohdeyrityksen ERP-järjestelmän käyttöönottoprosessia, joka alkoi noin 1,5 vuotta sitten. 

Haastattelussa käytiin läpi merkittäviä asioita ERP-järjestelmän onnistuneen käyttöönoton 

kannalta, ja näitä tuloksia tullaan peilaamaan aikaisemmissa tutkimuksissa saatuihin tuloksiin. 

Haastattelun kohdeyritys on suurehko noin 500 työntekijän yritys, joka toimii teknisellä alalla. 

Suurimmat liiketoiminta-alueet ovat traktorit sekä niihin liittyvät jälkimarkkinat sekä 

trukkiliiketoiminta sekä niihin liittyvät jälkimarkkinat. Yrityksessä on hiljattain tapahtunut 

merkittävä liiketoimintakauppa, missä aikaisemmin suurin liiketoiminta-alue myytiin pois ja 

uusi ostettiin tilalle. Yrityksellä onkin selkeä kasvustrategia seuraaville vuosille, ja siihen uuden 

toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto kiinteästi liittyykin. 

Haastattelun alussa käytiin hieman läpi yrityksen käyttöönottoprosessin suunnitteluvaihetta 

ja aikataulua, sekä minkälaisia ongelmia tiukka aikataulu aiheutti. Teemoina käytettiin samoja 

aiheita mitä teoriaosuudessa oli käyty läpi, ja tätä kautta pyritty syventämään tietoja. 

Haastattelu oli melko vapaamuotoinen, teemat ohjasivat haastattelun kulkua, mutta 

haastateltava sai tuoda vapaasti omia näkemyksiään aiheista ilmi. 

Tässä luvussa jaottelen haastattelussa ylös nousseet asiat kolmeen kategoriaan, ensiksi 

käydään läpi järjestelmän määrittelyä ja järjestelmän virallista käyttöönottoa, sen jälkeen 

käydään läpi merkittäviä asioita ERP-järjestelmän onnistuneen käyttöönoton kannalta, ja 

lopuksi ERP-järjestelmän riskejä sekä ERP-järjestelmän käyttöönoton riskejä. 

 

6.1. Käyttöönoton suunnittelu 

Haastattelun alussa, kun käytiin läpi yleisiä asioita ERP-järjestelmän käyttöönotosta, nousi 

esille lyhyt käyttöönottoaika. Järjestelmän virallinen käyttöönotto tapahtui joulukuussa 2019, 

mutta järjestelmän kunnollinen suunnittelu oli ehditty aloittaa vasta elokuussa 2019. 

Yrityksellä oli kuitenkin järjestelmästä aikaisempaa kokemusta oman tytäryhtiönsä kautta, 

missä järjestelmä oli otettu käyttöön vuoden 2018 alussa. Yritys oli ottanut myös oman 
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yrityksensä eräällä liiketoiminta-alueella järjestelmän käyttöön keväällä 2019 

”harjoittelumielessä” ja virallisen käyttöönoton oli pitänyt tapahtua vasta vuoden 2020 

lopussa tai vuoden 2021 alussa. Kesällä 2019 yrityksessä oli kuitenkin havahduttu ongelmaan, 

että kun eräs suuri liiketoiminta myydään, tullaan menettämään siinä samalla vanha 

järjestelmä, ja tämän takia uusi järjestelmä jouduttiin ottamaan käyttöön nopeutetulla 

aikataululla. ERP-järjestelmän määrittelyvaihe täten jäi huomattavasti aiottua lyhyemmäksi. 

Käyttöönoton lyhyt aika erosikin huomattavasti siitä, mitä esimerkiksi Ross ja Vitale (2000) 

olivat tutkimuksessaan todenneet normaaliksi ERP-järjestelmän käyttöönottoajaksi, eli 1-5 

vuotta. 

Haastateltava kokikin, että määrittelyvaihe oli noin vuoden liian lyhyt, ja järjestelmä oli 

selkeästi keskeneräinen, kun se virallisesti otettiin käyttöön joulukuussa 2019. Tämä aiheutti 

moninaisia ongelmia, ja järjestelmää onkin jouduttu kehittämään merkittävästi vielä 

käyttöönoton jälkeenkin.  

 

”Se on sitten hyvin keskeneräisellä järjestelmällä joulukuussa jouduttu lähtemään liikkeelle, ja 

sitä on sitten koko viime vuosi ja tänä vuonna kehitetty, ja varmaan vielä ensi vuonnakin 

kehitetään, mutta ehkä ensi vuonna päästään semmoiseen stabiilimpaan olotilaan, missä 

voidaan vielä keskittyä yksityiskohtiin.” 

 

Haastateltavalla ei ollut tarkkaa tietoa siitä, että minkälaisia järjestelmää seuraavia 

suorituskykymittareita oli käytössä. Hänen mukaansa kuitenkin heti käyttöönoton jälkeen 

järjestelmä on vaatinut runsaasti manuaalista työtä ja valvontaa, joten on mahdollista, että 

yrityksen suorituskyky on laskenut hetkellisesti järjestelmän käyttöönoton jälkivaiheissa, 

osittain uuden järjestelmän takia ja osittain suuren liiketoimintakaupan myötä, kuten Hirt ja 

Swanson (2001) olivat tutkimuksessaan todenneet. Haastateltava oli samaa mieltä mitä useat 

tutkijatkin olivat todenneet, että järjestelmän jälkikehitys on äärimmäisen tärkeää, etenkin 

kun käyttöönottoaika oli erittäin lyhyt (Gable et al.; Goyette et al. 2015). Hän koki, että 

järjestelmä ei missään nimessä ollut täysin valmis käyttöönottohetkellä, joten jos 

järjestelmästä haluttaisiin saada täysin hyöty irti, oli sitä pakko kehittää myös jälkeenpäin ja 

kouluttaa työntekijöitä lisää.  
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6.2. ERP-järjestelmän käyttöönoton kriittiset avaintekijät 

Tämän alaotsikon alla käyn läpi haastattelussa käytyjä teemoja kriittisistä avaintekijöistä, 

nämä teemat olivat sellaisia, jotka nousivat selkeästi esiin tutkimuksen teoriavaiheessa. Nämä 

teemat ovat johdon tuki projektille, henkilöstön osaaminen, ERP-projektinhallinta ja omien 

prosessien sovittaminen järjestelmään. Projektinhallinnasta haastateltava ei osannut ottaa 

mitään erityistä kantaa, joten sitä en käy läpi erillisen alaotsikon alla.  

 

6.2.1. Johdon tuki projektille 

Haastateltava koki johdon tuen olevan erittäin tärkeää projektin onnistumisen kannalta, eikä 

hänen mukaansa tässä projektissa ollut minkäänlaista ongelmaa johdon tuen kannalta. 

Projektia on lähdetty vetämään nimenomaan yrityksen johtoa myöten, ja johto on ollut 

vahvasti mukana projektissa ja tarjonnut sille täyden tuen. Johdossa on hyvin ymmärretty se 

tosiasia, että järjestelmä on ollut hyvin keskeneräinen käyttöönottovaiheessa, ja sen 

kehittämistä on tuettu vahvasti myös jälkivaiheessa. Haastateltava pitikin merkittävänä sitä, 

että järjestelmän jälkikehitykseen saadaan riittävästi resursseja. Johdon kommunikointi oli 

myös ollut yrityksen suuntaan hyvää, ja tätä kautta mahdollisesti vähentänyt 

muutosvastarintaa. Haastateltava kokikin, että muutosvastarintaa varmasti oli ihan 

merkittävässäkin määrin, mutta että sitä on aina tämänkaltaisissa suurissa projekteissa jonkin 

verran. 

 

6.2.2. Henkilöstö 

Haastateltava koki, että lyhyen käyttöönottoajan takia, henkilöstön koulutusajat jäivät liian 

lyhyiksi. Kuten monissa tutkimuksissakin oli todettu (Alvarez 2008; Sarker & Lee 2003), myös 

haastateltava koki, että inhimilliset tekijät ovat erittäin tärkeässä asemassa onnistuneen 

käyttöönoton kannalta. Koska järjestelmä jouduttiin ottamaan käyttöön nopeutetussa 

aikataulussa, järjestelmän käyttöönottovaiheessa mukana olivat pääasiassa key userit, 

ulkopuoliset konsultit ja yrityksen omat järjestelmäasiantuntijat. Muut loppukäyttäjät eivät 
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ehtineet juurikaan osallistua kyseiseen projektiin. Tämä asia on myös saattanut aiheuttaa 

pientä muutosvastarintaa, mistä haastateltava aikaisemmin totesi. 

 

”Se olisi vaatinut pidemmän valmistautumisajan, se että key usereiden osaaminen olisi 

kasvanut ja olisi sitten pystynyt paremmin kouluttamaan muitakin käyttäjiä.” 

 

Haastateltava siis koki, että lyhyen käyttöönottovaiheen takia key userit eivät ehtineet 

riittävästi kouluttautumaan järjestelmään, mikä sitten vaikeutti myös muiden työntekijöiden 

koulutusta. Apua on kuitenkin tarjottu erittäin paljon käyttöönoton jälkeen, kun kaikki 

yrityksen työntekijät ovat alkaneet järjestelmää käyttämään. Erilaisia 

koulutusmahdollisuuksia on tarjolla runsaasti, esimerkiksi videoiden muodossa, ja 

työntekijöitä kannustetaan rohkeasti ottamaan yhteyttä ensisijaisesti key usereihin jos kokee 

tarvitsevansa apua. Jos key userilta ei ole tarvittavaa apua saatavilla, voi key user ottaa 

yhteyttä yrityksen sisäisiin järjestelmäasiantuntijoihin tai ulkopuolisiin konsultteihin. 

Alkuvaiheen vajavainen koulutus uuteen järjestelmään, sekä uusiin järjestelmän tarjoamiin 

prosesseihin kuitenkin aiheutti jonkinnäköistä tehokkuusvajetta. Samanaikaisen järjestelmän 

käyttöönoton sekä suuren liiketoimintakaupan aiheuttamat muutokset yrityksessä, 

aiheuttivat henkilöstölle merkittäviä haasteita, mistä on kuitenkin tehokkaan 

jälkivaiheenkoulutuksen avulla päästy pitkälti jo eroon. Tässä tapauksessa siis erityisesti aika 

oli se syy, miksi käyttöönoton aikainen koulutus ja perehdytys jäi vajavaiseksi. Monista 

ongelmista on kuitenkin päästy suureksi osaksi eroon hyvän jälkivaiheen koulutuksen myötä. 

 

6.2.3. Uusien prosessien käyttöönotto 

ERP-järjestelmän käyttöönotossa myös yrityksen prosesseja muutettiin järjestelmään 

sopiviksi. ERP-järjestelmä tarjosi standardiprosesseja, ja ne pyrittiin ottamaan 

mahdollisimman standardina käyttöön. Järjestelmän räätälöintiä pyrittiin siis välttämään 

mahdollisimman paljon. Erityisesti virallisessa käyttöönottovaiheessa järjestelmä oli erittäin 

standardi, ja myöhemmässä käyttövaiheessa, kun huomattiin järjestelmän tarvitsevan 

räätälöintiä, sitä lähdettiin räätälöimään. 
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”On niitä työntekemisen tapoja jouduttu tekemään uusiksi, että vaikka ne ehkä järjestelmässä 

olisi voitu tehdä samalla tapaa kuin aikaisemminkin, niin on haluttu sitten kuitenkin ottaa 

tiukempi linja esimerkiksi siihen, että esimerkiksi ostolaskuja voi kohdistaa vain, jos tavaran 

vastaanotto on tehty, sekin olisi mahdollista toteuttaa toisin, mutta on haluttu tehdä niin, että 

laskun voi kohdistaa vasta sitten kun tavarat on otettu vastaan.” 

 

Haastateltavan mukaan uudessa ERP-järjestelmässä jotkin prosessit ovat huomattavasti 

tiukempia kuin aikaisemmissa järjestelmissä, eikä samanlaisia prosessinoikaisuja ole 

mahdollista tehdä. Jotkin prosessit muuttuivat huomattavastikin aikaisemmista, ja työtapoja 

on jouduttu joissain tapauksissa muuttamaan reilustikin. Erityisesti alussa työntekijöillä on 

mennyt aikaa sopeutua uusiin toimintatapoihin, mutta ajan myötä prosessit ovat alkaneet 

sujumaan huomattavasti tehokkaammin ja paremmin. Tällaiset tiukat ja selkeästi määritellyt 

prosessit ohjaavat toimintaa selkeästi ja johdonmukaisesti ja saattaa tätä kautta tehostaa 

järjestelmän ja prosessien tehokkuutta. Tarkasti määritellyt prosessit myös vähentävät 

työntekijöiden mahdollisuutta niin sanottuun sooloiluun, mikä vähentää inhimillisten 

virheiden mahdollisuutta (Umble et al. 2003; Gupta 2000). 

Yksi haaste minkä haastateltava huomasi uusien prosessien käyttöönotossa oli se, että 

yrityksen sisällä on useita eri liiketoiminta-alueita, joilla kaikilla on hieman erilaiset toiveet 

prosessinmäärittelystä. Kun joku liiketoiminta-alue on huomannut järjestelmän tarjoaman 

standardiprosessin olleen omiin tarpeisiinsa heikosti toimiva ja haluaisi sitä räätälöidä, tuli sen 

kuitenkin ottaa huomioon muiden liiketoiminta-alueiden vaatimukset prosessille. 

 

”Oman haasteensa ja viiveensä tähän tuo se, että tässä on näitä monenlaisia liiketoiminta-

alueita ja jos vaikka meidän puolellamme havaitaan joku ongelma, joku kehitystarve, niin siinä 

on oma selvittämisensä sitten vielä siinä, että onko muilla osastoilla vastaava ongelma ja jos 

on, niin miten he haluaisivat sen toimivan tulevaisuudessa, koska sitä pyritään myös 

välttämään, että eri liiketoiminta-alueilla järjestelmä toimisi eri tavalla.” 
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Yllä kuvatun kaltainen ongelma on tietenkin hyvin toimiala- ja yrityskohtaista, eikä 

tämänkaltaisia ongelmia ole yrityksissä, missä on vain yksi liiketoiminta-alue tai jos 

liiketoiminta-alueet ovat hyvin samankaltaisia toistensa kanssa. Kyseessä on kuitenkin asia, 

mikä yritysten kannattaa ottaa huomioon järjestelmää suunnitellessaan. Käyttöönotossa 

olisikin hyvä olla mukana työntekijöitä mahdollisimman monilta eri liiketoiminta-alueilta. 

 

”Sitten jos semmoista kehitystä lähdetään tekemään, niin siinä vaiheessa tehdään siitä 

ongelmasta jonkinlainen ongelmankuvaus, käydään keskustelua järjestelmän toimittajan 

kanssa ja saadaan sieltä sitten ongelmaan ratkaisu ja työmääräarvio, ja sitten sen työmäärän 

arvion hyväksynnän jälkeen, niin sitä päästään sitten toteuttamaan, että pienemmät 

kehitykset pystyy kehitysjohtaja päättämään, mutta sitten isommat projektit menevät 

johtoryhmän kautta.” 

 

Uuden järjestelmän räätälöinnissä on siis johdon tuki hyvin tärkeää. Johtoryhmä pystyy 

tukemaan jälkivaiheen kehitystyötä tarjoamalla resursseja ja kannustamalla työntekijöitä 

löytämään järjestelmän kehitystarpeita. Peng ja Nunes (2009) pitivätkin suurimpana 

organisaatiotason riskinä sitä, että yrityksen johto ei sitoudu järjestelmän jälkikehitykseen 

riittävästi. 

Järjestelmän kehityksessä on myös suuri merkitys ulkopuolisen avun saamisella (Khamtanet, 

Fagerstrøm & Haddara 2017). Yleensä yrityksen sisältä ei löydy tietotaitoa järjestelmän 

merkittävään kehitykseen, ja apua tarvitaan ulkopuoliselta palveluntarjoajalta. Tämänkaltaisia 

palveluntarjoajia on Suomessakin useita, ja ne saattavat olla erikoistuneita tiettyihin ERP-

ohjelmistoihin tai tietyille toimialoille. Haastattelun perusteella yrityksessä on saatu hyvin 

tukea ulkopuoliselta palveluntarjoajalta, eikä sen osalta löydy juurikaan moitittavaa.  

 

”Kyllä ulkopuolista tukea saa, ehkä siinä on vähän sellainen ongelma olemassa, että kun he 

tekevät tietysti paljon töitä kaikkien muidenkin asiakkaiden kanssa, niin sitten tavallaan nämä 

meidän liiketoiminnan vaatimukset ja niitten erilaisuus suhteessa heidän toisiin asiakkaisiin ei 

välttämättä ole kaikille osapuolille, kaikille konsulteille, niin selvää, että he eivät aina 
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välttämättä aivan ymmärrä, että mitä me haetaan jollain asialla takaa, että miksi me 

haluttaisi tehdä joku asia toisella tapaa miten he ovat sen määritelleet, niin se on siinä ehkä 

se suurin ongelma minkä minä näen.” 

 

Haastateltava piti siis ulkopuolisen tuen osalta suurimpana ongelmana sitä, että konsulteilla 

ei ollut aina tietoa kyseisen yrityksen liiketoiminnan erityispiirteistä. Ulkopuolisilla konsulteilla 

on syvää tietämystä tarjottavasta järjestelmästä ja sen standardiprosesseista, mutta heillä ei 

välttämättä ole kovin syvällistä tuntemusta kohdeyrityksen liiketoiminnasta. Tämän takia 

kehitysprojekteissa on erittäin tärkeää, että yrityksen omat työntekijät ja ulkopuolinen 

palveluntarjoaja tekevät tiivistä yhteistyötä. Eri tutkimuksissa olikin huomattu merkittäväksi 

ongelmaksi se, että järjestelmän suunnittelijoiden ja loppukäyttäjien välillä ei ollut täyttä 

yhteisymmärrystä järjestelmän tarpeista (Markus & Mao 2004; Barki, Rivard & Talbot 2001; 

Kappelman 1995). 

 

6.3. ERP-järjestelmän riskit 

ERP-järjestelmän käyttöönoton aikana ja sen jälkeen järjestelmän käytöstä aiheutuu riskejä. 

Näitä riskejä tulisi pyrkiä vähentämään mahdollisimman paljon, koska realisoituessaan ne 

saattavat aiheuttaa yritykselle merkittäviä ongelmia. Tässä käyn läpi haastateltavan mielestä 

suurimpia riskejä, mitä käyttöönoton aikana ja sen jälkeen yritykselle aiheutuu uudesta 

järjestelmästä ja sen tarjoamista uusista prosesseista. Haastattelun pohjana käytin vahvasti 

Pengin ja Nunesin (2009) tutkimusta, mistä muodostin haastattelun riskien eri teemat. Eli 

kategorisoin riskit samalla tavalla kuin kyseisessä tutkimuksessa eli kategoriat olivat: 

operatiiviset riskit, analyyttiset riskit, organisaatiotason riskit, ja tekniset riskit. Haastattelun 

jälkeen jaoin haastateltavan mielestä suurimmat riskit näihin neljään kategoriaan. 

 

6.3.1. Operatiiviset riskit 

Kuten teoriaosuudessa oli käyty läpi, operatiiviset riskit ovat riskejä, mitä aiheutuu, kun 

työntekijät käyttävät ERP-järjestelmää päivittäisissä työtehtävissään.  Haastateltavan mielestä 

suurin operatiivinen riski oli se, että järjestelmään syötetään väärää tietoa. Erityisesti alussa 
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tämä on ollut suurempi riski, kun työntekijät eivät ole tottuneet käyttämään järjestelmää, niin 

tämänkaltaisia erheitä on sattunut useammin. Kuitenkin kyseinen riski on sellainen, että sitä 

ei missään vaiheessa pystytä täysin poistamaan. Kyseessä on huolimattomuusvirhe, eikä sitä 

pystytä parhaimmallakaan perehdytyksellä poistamaan kokonaan. Paras tapa tällaisen riskin 

korjaamiseen olisi se, että järjestelmä vaatisi ja mahdollisesti ymmärtäisi, jos järjestelmään 

ollaan selkeästi syöttämässä väärää tietoa. 

 

”Tosiaan virheitä on tapahtunut esimerkiksi alkuvaiheessa ei olla oltu tarkkana ostojen 

määräyksiköiden kanssa, esimerkiksi oston yhteydessä on voinut käyttää sekä litroja että 

kappaleita ja on vahingossa syötetty väärin koneelle, kun on pitänyt tulouttaa litroja ja 

tuloutettu kappaleita. Myös myydessä on saatettu myydä vääriä mittayksiköitä, minkä takia 

sitten saldot heittävät.” 

”Sitten varasto ilmoittaa, että näitä ei enää olekaan. Sen takia sitten aina tulee viivästymiä, 

että jos järjestelmässä tosiaan on vielä saldoa ja asiakkaalle luvataan, että voidaan heti 

toimittaa tai voi suoraan noutaa varastosta, mutta sitten keräilyvaiheessa tulee ilmoitus, että 

hyllyt ovat tyhjiä, niin kyllähän se toimitus viivästyy x-päivää riippuen tuotteen toimitusajoista, 

että saattaa olla pitkäkin viivästys.” 

 

Väärät varastosaldot saattavat siis aiheuttaa merkittäviäkin toimitusongelmia asiakkaalle, ja 

tätä kautta asiakastyytyväisyys laskea huomattavastikin. Jos asiakkaat eivät ole riittävän 

tyytyväisiä palvelun laatuun, ja tämänkaltaisia puutteita tulee jatkuvasti, saattavat he 

pahimmassa tapauksessa lopettaa asiakkuuden kokonaan. Sen takia olisi merkittävää, että 

väärän tiedon syöttämistä järjestelmään pyrittäisiin välttämään mahdollisimman paljon, ja 

mahdollisesti pyrkiä kehittämään järjestelmää siihen suuntaan, että se pystyisi tunnistamaan 

tämänkaltaiset virheet. 

 

6.3.2. Analyyttiset riskit 

Analyyttiset riskit ovat riskejä, joita tulee, kun tehdään vääriä analyyseja ERP-järjestelmän 

tarjoamasta tiedosta. Pengin ja Nunesin (2009) tutkimuksessa suurimpana analyyttisena 
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riskinä pidettiin myyntiennusteen epäonnistumista. Haastateltavan mukaan luotettavia 

myyntiennusteita onkin erittäin hankala luoda. Esimerkiksi hän nostaa muutama kuukausi 

uuden ERP-järjestelmän käyttöönoton jälkeen alkaneen Covid-19 pandemian. Covid-19 

pandemia aiheutti suuria muutoksia sekä tuotteiden kysyntään, mutta myös tuotteiden 

toimitukseen toimittajilta. Hän myös nosti esiin sen, että joissain tuoteryhmissä Covid-19 

pandemia aiheutti merkittäviäkin kysyntämuutoksia, kun taas joissain toisissa tuoteryhmissä 

muutosta ei tapahtunut läheskään yhtä selkeästi. Tämä trendi pätee myös muulloinkin, kuin 

pelkästään pandemian aikana. 

 

”Historiaan perustuvaa kysyntäennustetta tehdään, että osataan varautua siihen, että 

tuotetta olisi varastossa silloin, kun asiakas sitä mahdollisesti tarvitsee. Tietysti meilläkin on 

tässä monenlaisia tuotteita, että joissain tuoteryhmissä se onnistuu hyvinkin, se että pystytään 

tilaamaan tuotteita ennakolta oikea määrä oikeaan aikaan, mutta sitten jossain toisessa 

tuoteryhmässä niitä pystytään harvemmin tarkoin ennustamaan, niitä määriä mitä tullaan 

tarvitsemaan.” 

 

Ennusteiden tekemisen vaikeus yrityksessä riippuu siis paljon myös tuoteryhmästä. Myös eri 

toimialoilla ennusteiden tekemisen vaikeus voi olla merkittävääkin. Päivittäistavarakauppa on 

kysynnältään suurimman osan ajasta erittäin vakaata, kun taas esimerkiksi vaatteissa trendit 

ohjaavat vahvasti kysyntää. Haastateltava otti myös esille toimittajan toimitusvaikeudet. 

Joissain tapauksissa myyntiennusteet saattoivat olla melko tarkkojakin ja tuotteelle olisi 

löytynyt kysyntää, mutta toimittajan toimitusvaikeuksien takia ei ole pystytty tarjoamaan 

asiakkaille riittävästi tuotetta. 

 

”Esimerkiksi jotkut mikrosirut ovat maailmanlaajuisesti tällä hetkellä kiven alla, ja se vaikuttaa 

aika yllättävienkin tuotteiden valmistukseen, että todella monissa erilaisissa tuotteissa 

käytetään nykyään mikrosiruja. Monissa tuotteissa on myös toimitusajat saattaneet 

tuplaantua viime aikoina tai olla jopa vielä pidempiä.” 
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Tämänkaltaiset ulkopuoliset muutokset kysynnässä ja tarjonnassa tekevät välillä ennusteiden 

luomisesta erittäin vaikeita. Näissä tapauksissa kyse ei kuitenkaan välttämättä ole niinkään 

järjestelmän viasta, vaan ennustamisen vaikeus johtuu paljolti ulkopuolisista tekijöistä. 

Näiden syiden takia, pelkästään järjestelmän tarjoamiin ennusteisiin ei kannata luottaa, vaan 

ottaa mukaan myös inhimillinen näkökulma. 

 

6.3.3. Organisaatiotason riskit 

Organisaatiotason riskeistä merkittävimmäksi haastateltava nosti hiljaisen tiedon 

menettämisen ajan myötä. Yrityksessä on pyritty tekemään uusiin prosesseihin ja uuteen 

järjestelmään mahdollisimman monipuolisesti erilaisia ohjeita, mutta kaiken tiedon 

siirtäminen kokeneemmilta työntekijöiltä uusille työntekijöille on yksinkertaisesti 

mahdotonta. Haastateltava koki, että työntekijät yleensä osasivat omaan työnkuvaansa 

liittyvät prosessit melko hyvin, mutta he eivät aina ymmärtäneet sitä, miten järjestelmässä 

tehtävät asiat vaikuttivat muiden työntekijöiden töihin. ERP-järjestelmissä kun on yhdistelty 

lähes kaikki asiat yhden järjestelmän alle, voivat esimerkiksi prosessien oikaisut vaikuttaa 

yllättävinkin tavoin muiden osastojen työskentelyyn. 

 

”ERP-järjestelmissä kun kaikki asiat vaikuttavat toisiin asioihin, että ei ole semmoisia irrallisia 

asioita missä ei olisi vaikutuksia johonkin toiseen osa-alueeseen, niin tavallaan se semmoisen 

laajemman kokonaisuuden ymmärtämisen oppimisessa kestää pitkään. Sitten ne key userit tai 

enemmän järjestelmän kanssa tekemisissä olevat ketkä siitä jyvälle pääsevät, niin pystyvät 

hahmottamaan sitä laajempaa kokonaisuutta ja löytämään niitä syy-seuraussuhteita sieltä 

ihan itsekin, niin semmoisen tiedon menettäminen on meillä tässä ehkä se isoin riski.” 

 

Laajan kuvan ymmärtäminen järjestelmästä on siis hyvinkin haastavaa. ERP-järjestelmät ovat 

kuitenkin luonteeltaan usein niin monimutkaisia, että kaikkia asioita ei oikein kannata, eikä 

voikaan kouluttaa kaikille. Tärkeintä olisi siis mahdollisimman saumaton yhteistyö eri 

osastojen välillä, esimerkiksi pitämällä erilaisia palavereja osastojen kesken. Myös 

mahdollisimman monipuolisilla ohjeistuksilla voidaan pyrkiä siihen, että mahdollisimman 
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vähän tietoa menetetään, kun vanha työntekijä lopettaa työskentelyn yrityksessä. Uusien 

työntekijöiden monipuolisella perehdytyksellä voidaan myöskin vähentää kyseistä riskiä, 

mutta ERP-järjestelmissä ja uusissa prosesseissa voi tulla niin paljon erinäköisiä ongelmia, että 

kaikkiin niihin perehdyttäminen on lähes mahdotonta. Ainoaksi tavaksi siis jää se, että 

työntekijä kohtaa normaalissa työskentelyssään erilaisia ongelmia, ja pyrkii löytämään niihin 

ratkaisuja sieltä, mistä niitä on saatavilla. Esimerkiksi suurin osa ERP-järjestelmiä kehittävistä 

yrityksistä tarjoaa monipuolisesti ohjeistuksia järjestelmän käyttöön. Myös ulkopuolisilla 

konsulttiyrityksillä on runsaasti tietoa järjestelmän toiminnasta, mutta se saattaa olla usein 

melko hintavaa. Ulkopuolisen palveluntarjoajan osalta haastateltava mainitsee myös riskiksi 

sen, että palveluntarjoaja ei ymmärrä kohdeyrityksen vaatimuksia järjestelmälle. 

 

6.3.4. Tekniset riskit 

Teknisistä riskeistä haastateltava nosti merkittävimmäksi sen, että heidän käyttämä ERP-

järjestelmän eri moduulit eivät kommunikoineet kunnolla toistensa kanssa. Haastateltavan 

mukaan sen sijaan se, että ERP-järjestelmä ei toiminut kunnolla muiden, ulkopuolisten, 

järjestelmien kanssa, ei ollut heillä oikeastaan mikään merkittävä riski. Heillä on kuulemma 

ollut erittäin merkittäviäkin ongelmia ERP-järjestelmän eri osa-alueiden välillä, koska niissä ei 

ole tieto kulkenut kunnolla toistensa välillä. 

 

”Käyttöönottovaiheessa koin isoimmaksi sen riskin, että meillä oli käytössä kaksi eri 

järjestelmänkehittäjän ERP-järjestelmää, että on tämä perus ERP ja sitten on tämä CRM-

järjestelmä (customer relationship management), jota on tarkoitus käyttää korjaamon 

työmääräysmyyntiin ja tämmöiseen, tarjoukset tehdään siellä CRM-järjestelmässä, niin siinä 

on ollut alkuun todella isoja haasteita, että tiedot siirtyy sieltä CRM-järjestelmästä tänne ERP-

järjestelmän puolelle ja sama taas päinvastoin ja se on kyllä tässä pikku hiljaa parantunut ja 

mennyt eteenpäin, mutta alkuun siinä oli isoja haasteita.” 
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”Sellaisina Idoc-tiedostoina kulkee se tieto järjestelmien välillä, niin välillä saattaa se tieto 

jäädä jumiin, siellä saattaa olla vaikka joku virhe materiaalin perustiedoissa, mikä aiheuttaa 

sen, että saattaa olla että ERP:n puolella asia hoituu ihan oikein, mutta voikin olla että jos 

perustietoihin on lisätty joku tieto, että mitä se CRM-järjestelmä ei ymmärräkään, niin se 

saattaa aiheuttaa sen, että se jää jonovirheeseen se tiedosto, ja se sitten jumiuttaa sen koko 

tiedostosiirron, niin kauan kunnes se ongelman aiheuttanut tiedosto on sieltä korjattu tai 

siivottu pois, se on ehdottomasti se yleisin.” 

 

Selkeästi yleisin ongelma oli siis Idoc-tiedostojen jumittuminen järjestelmien välillä. ERP-

järjestelmässä käytetään usein niin sanottua ”master dataa”, missä on perustiedot esimerkiksi 

asiakkaista ja tuotteista. Jostain syystä siis eri järjestelmien välillä, tämä tieto saattoi aiheuttaa 

erilaisia ongelmia. Tämä ongelma aiheutti välillä merkittäviäkin ongelmia, koska virheitä ei 

välttämättä heti huomattu, vaan ne saattoivat jäädä roikkumaan järjestelmien välille 

pitkiksikin ajoiksi. Esimerkiksi ongelmista haastateltava antoi toimitusongelmat, mitä jumiin 

jääneet tiedot aiheuttivat. Ongelma aiheutti siis toimitusviivästymiä ja aiheutti tätä kautta 

asiakastyytymättömyyttä. Ongelma on kuitenkin selkeästi huomattu, ja sitä pyritään jatkuvasti 

korjaamaan. Tämänkaltainen kehitystyö on ERP-järjestelmän tehokkuuden kannalta 

äärimmäisen tärkeää. Haastateltavan mukaan muitakin teknisiä ongelmia järjestelmässä on 

havaittu, mutta ne eivät ole olleet merkitykseltään yhtä suuria.  

 

”Nykyään on onneksi kuitenkin sellaiset seurantatyökalut, että en ole viime aikoina kuullut 

juurikaan, että olisi mitään viivästymiä tullut. Virhetilanteita tulee edelleen viikoittain, mutta 

niihin päästään kyllä nopeasti kiinni, ja ne on sitten yleensä melko nopeasti ratkaistukin, että 

on saatu niitä eteenpäin.” 
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7. Johtopäätökset 

Johtopäätöksissä kertaan lyhyesti mitä työssä on tehty ja tutkittu, sekä vastaan 

tutkimuskysymyksiin. Käyn myös läpi tutkimuksen keskeisiä havaintoja ja tuloksia, sekä käyn 

läpi mahdollisia jatkotutkimusaiheita. Pyrin myös esittämään, että mitä uutta ja hyödyllistä 

tietoa tämä tutkimus on tuottanut mahdollisille tutkimuksen lukijoille. 

 

7.1. Tutkimustulokset 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli tutkia mitkä asiat ovat tärkeitä ERP-järjestelmän 

käyttöönoton aikana ja sen jälkeen. Tutkimuksessa pyrittiin myös selvittämään minkälaisia 

riskejä ERP-järjestelmä mahdollisesti aiheuttaa erityisesti sen käyttöönoton jälkeen, mutta 

myös koko sen elinkaaren aikana. Pyrin löytämään näihin kysymyksiin vastauksia sekä 

aiheeseen liittyvistä aikaisemmista tutkimuksista, että itse suorittamalla 

asiantuntijahaastattelun. 

Tutkimuksessani oli kolme tutkimuskysymystä. Näistä päätutkimuskysymyksenä toimi Mitkä 

ovat kriittisiä tekijöitä ERP-järjestelmän käyttöönoton onnistumisen kannalta? Tähän 

tutkimuskysymykseen liittyvää materiaalia oli paljon saatavilla, ja laadukasta materiaalia oli 

paljon. Pyrin löytämään näistä tutkimuksista yhteisiä tekijöitä, ja otin ne mukaan 

tutkimukseeni. Pyrin myös peilaamaan näissä tutkimuksissa esiin nousseita aiheita, 

haastattelulla keräämääni aineistoon. Tutkimuksessani pyrin erityisesti tarkastelemaan mitkä 

asiat ovat käyttöönoton jälkeen tärkeimpiä asioita, mutta tutkimusta tehdessäni huomasin, 

että aiemmissa tutkimuksissa samat asiat vaikuttivat vahvasti sekä virallisen käyttöönoton 

onnistumiseen että käyttöönoton jälkeiseen onnistumiseen. Haastattelussani kävin näitä 

samoja aiheita läpi haastateltavan kanssa, ja pyysin häntä lisäämään asioita mitkä hänen 

mielestään olivat tärkeitä. Näin koen, että tutkimukseni tuotti lisää tietoa tähän aiheeseen 

liittyen. 

Tutkimuksessani siis käytiin läpi kohdeyrityksen ERP-järjestelmän käyttöönottoa ja siihen 

liittyneitä onnistumisia ja epäonnistumisia. Tämän kyseisen kohdeyrityksen ERP-järjestelmän 

käyttöönottoprojektissa omaan silmääni nousi erityisesti järjestelmän kiireinen käyttöönotto. 

Tämä kiireellisyys vaikutti varmasti merkittävästi käyttöönoton onnistumiseen, ja aiheutti 
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merkittäviä haasteita. Monet kriittiset avaintekijät saattoivat myös kohdeyrityksessä meinata 

jäädä unholaan juuri kiireen vuoksi. Tämä kiireellisyys järjestelmän käyttöönotossa, saattoi 

myös nostaa järjestelmän käyttöönoton jälkeisen kehityksen merkitystä. Monet kriittiset 

avaintekijät olivat sellaisia, että riittämätön aika varmasti vaikuttaa niihin ainakin jossain 

määrin negatiivisesti. 

Teoriaosuudessani erääksi ERP-järjestelmän käyttöönoton kriittiseksi avaintekijäksi oli johdon 

tuki projektille. Haastatteleva nosti myös johdon tuen merkittäväksi asiaksi, jota ilman koko 

projekti olisi todennäköisesti epäonnistunut täysin. Kohdeyrityksessä ERP-projekti olikin 

nimenomaan ylimmän johdon ajama projekti, joten johto oli mukana siinä riittävillä 

resursseilla. Toinen keskeinen avaintekijä useiden tutkimusten mukaan oli projektinhallinta. 

Projektinhallinnan merkitys korostuu erityisesti käyttöönottovaiheessa, mutta on sillä myös 

merkitystä käyttöönoton jälkeen. Käyttöönoton jälkeen ERP-järjestelmää kehitetään usein, ja 

nämä kehitykset tapahtuvat yleensä projekteissa. 

Kolmas tutkimuksissa selkeästi esiin noussut asia ERP-järjestelmän käyttöönoton 

onnistumisen kannalta oli henkilöstön merkitys käyttöönotossa. Joissain tutkimuksissa sitä 

pidettiin mahdollisesti kaikkein tärkeimpänä asiana onnistumisen kannalta. Henkilöstöön 

liittyi useampia erilaisia asioita käyttöönottoon liittyen. Yksi asia oli yksinkertaisesti se, että 

joissain tapauksissa henkilöstölle ei tarjottu riittävästi koulutusta uuteen järjestelmään ja 

uusiin prosesseihin, mikä heikensi käytön nopeutta, että tarkkuutta. Toinen asia henkilöstössä 

liittyi siihen, että henkilöstössä usein koetaan ainakin jonkin verran muutosvastarintaa, ja 

joissain tapauksissa saattaa olla niin, että jotkut työntekijät eivät välttämättä edes halua oppia 

käyttämään uutta järjestelmää ja prosesseja. Tällöin saattaa olla mahdollista, että osa 

henkilöstöstä yrittää edelleen tehdä töitä vanhojen prosessien mukaan, mikä saattaa 

aiheuttaa ongelmia muille työntekijöille. Kohdeyrityksessä järjestelmän käyttöönoton 

aikainen koulutus jäi kiireen takia riittämättömäksi, mutta sitä ongelmaa on pystytty 

jälkeenpäin korjaamaan hyvin. Haastateltavan mukaan, jos key usereita olisi ehditty 

kouluttamaan paremmin, olisivat taas key userit kyenneet kouluttamaan muita loppukäyttäjiä 

paremmin. Tällöin järjestelmän virallinen käyttöönotto olisi saattanut olla merkittävästi 

sujuvampi. 

Neljänneksi tutkimuksissa esiin nousseeksi asiaksi muodostui yrityksen omien prosessien 

sopeuttaminen järjestelmään sopiviksi. Monissa tutkimuksissa katsottiin yritykselle parhaaksi, 
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että se ottaa käyttöön ERP-järjestelmän standardiprosessit mahdollisimman laajasti 

käyttöönsä. Järjestelmän räätälöinnillä katsottiin olevan enemmän negatiivisia kuin positiivisia 

puolia. Kuitenkin ainakin eräässä tutkimuksessa mainittiin, että pienimuotoisella järjestelmän 

räätälöinnillä saatettiin saada jonkin verran hyötyjä irti. Kohdeyrityksessä ERP-järjestelmän 

käyttöönoton ideologiana oli se, että järjestelmää räätälöitäisiin mahdollisimman vähän. 

Joissain tapauksissa nämä uudet prosessit olivat hyvinkin erilaisia vanhoihin prosesseihin 

verrattuna mikä saattoi aiheuttaa ongelmia. Tietyissä prosesseissa pientä räätälöintiä oli 

kuitenkin pakko tehdä, koska järjestelmän standardiprosessit eivät venyneet yrityksen 

tarpeisiin riittävästi. 

Ensimmäisenä tutkimuksen alatutkimuskysymyksenä toimi Mitkä ovat merkittävimpiä riskejä 

ERP-järjestelmän käyttöönoton jälkeen? Eräässä tutkimuksessa nämä riskit olivat jaettu 

neljään kategoriaan. Operatiivisiin riskeihin, analyyttisiin riskeihin, organisaatiotason 

riskeihin, sekä teknisiin riskeihin. Operatiivisia riskejä tunnistettiin myös kohdeyrityksessä. 

Haastateltavan mukaan operatiiviset riskit yrityksessä johtuivat yleensä siitä, että työntekijä 

syöttää vahingossa väärää tietoa järjestelmään, ja siitä aiheutuu erilaisia ongelmia. 

Analyyttisista riskeistä haastateltava nosti esiin kysyntäennusteiden haastavuuden erilaisissa 

tuoteryhmissä. Joissakin tuoteryhmissä kysynnän ennustaminen oli helppoa, kun taas joissain 

tuoteryhmissä se oli erittäin haastavaa. Analyyttisissa riskeissä ERP-järjestelmällä on kuitenkin 

melko pieni merkitys, koska siihen liittyvät yrityksen ulkoiset asiat niin vahvasti. 

Organisaatiotason riskeistä haastateltava tunnisti erityisesti hiljaisen tiedon menettämisen. 

Hän koki, että erityisesti projektissa mukana olleiden henkilöiden, jolla oli laaja-alaista 

kokemusta järjestelmän toiminnasta, menettäminen oli suuri riski. Ulkopuolisen 

palveluntarjoajan riittämätöntä tukea hän ei sen sijaan kokenut riskinä. Hän mainitsi 

ainoastaan sen, että joskus saattaa olla haasteellista kommunikoida oman yrityksen tarpeita 

ulkopuoliselle palveluntarjoajalle. Teknisistä riskeistä erityisesti eri moduulien 

kommunikoimattomuus ERP-järjestelmän sisällä oli realisoitunut kohdeyrityksessä. 

Alkuvaiheessa se aiheutti merkittäviä ongelmia kohdeyrityksessä, mutta käyttöönoton 

jälkeisellä kehityksellä on kyseisestä ongelmasta päästy pitkälti eroon. 

Toinen alatutkimuskysymys oli: Kuinka merkittäviä hyötyjä järjestelmän jatkuvasta 

kehittämisestä voidaan saada? Tutkimuksissa järjestelmän jälkikehitystä pidettiin tärkeänä. 

Haastattelussa myös todettiin, että ilman jälkikehitystä, järjestelmä olisi todella paljon 
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tehottomampi, kuin mitä se nykyhetkellä on. Haastateltavalla ei kuitenkaan ollut tietoa siitä, 

että minkälaisia tehokkuusmittareita järjestelmän mittaamiseen käytettiin, joten mitään 

konkreettisia numeroita ei haastattelusta saatu. Haastattelusta pystyi kuitenkin tulkitsemaan 

sen, että jälkikehityksen hyödyt olivat erittäin suuria, ja järjestelmää tulisi ehdottomasti 

kehittää virallisen käyttöönoton jälkeenkin. 

 

7.2. Tutkimuksen yhteenveto 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli tutkia ERP-järjestelmän käyttöönottoa, käyttöönoton 

jälkeisiä riskejä, sekä järjestelmän kehittämistä. Käyttöönoton kannalta pyrittiin löytämään 

asioita mitkä olivat merkittäviä ERP-järjestelmän onnistuneen käyttöönoton kannalta. 

Tutkimuksessa oli myös tarkoitus löytää vastauksia siihen, miten näiden riskien 

realisoituminen näkyy yrityksen toiminnassa ja minkälaisia ongelmia ne aiheuttavat. 

Tutkimuksessa pyrittiin myös tuomaan hieman esiin sitä, minkälaisia hyötyjä ERP-

järjestelmästä voidaan saada. 

Tutkimuksessa hyödynnettiin suurta määrää materiaaleja, joista lähes kaikki olivat aiheeseen 

liittyvä aiempia tutkimuksia. Näistä tutkimuksista muodostettiin teoreettinen pohja tälle 

tutkimukselle ja niistä saatuja vastauksia hyödynnettiin tutkimuskysymyksiin vastattaessa. 

Tämä teoreettinen viitekehys myös muodosti pohjan teemahaastattelukysymyksille, kun 

asiantuntijalta pyrittiin saamaan lisää tietoa aiheeseen liittyen. Haastattelun kautta saatiin 

siitä tietoa, miten kyseisessä kohdeyrityksessä on näitä tutkimuksista löydettyjä kriittisiä 

avaintekijöitä ja riskejä otettu huomioon, ja miten ne ovat vaikuttaneet kyseiseen yritykseen. 

Haastattelu kirjoitettiin puhtaaksi, ja saatuja vastauksia pyrittiin analysoimaan aiempaa 

tutkimustietoa hyödyntäen. 

Saatujen tutkimustulosten perusteella pystytään toteamaan, että kohdeyrityksessä on otettu 

kriittiset avaintekijät huomioon. Erityisesti kohdeyrityksen tapauksessa nousi esiin vahvasti 

käyttöönottoprojektin kiireellinen aikataulu. Kiireellinen aikataulu vaikutti moniin kriittisiin 

avaintekijöihin, mikä taas saattoi nostaa järjestelmän jälkikehityksen merkityksellisyyttä ERP-

järjestelmän käyttöönoton onnistumisen kannalta. Haastattelun perusteella voidaankin 

todeta, että ERP-järjestelmän jälkikehitys on erittäin tärkeää ERP-järjestelmän tehokkaan 

hyödyntämisen kannalta. Riskejä oli myös havaittu kohdeyrityksessä, ja niitä pyrittiin 
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korjaamaan mahdollisimman paljon jälkivaiheessa. Näitä riskejäkin olisi todennäköisesti 

pystytty paljolti välttämään, jos käyttöönotto ei olisi ollut niin kiireinen. Tutkimuksessa myös 

huomattiin, että samat asiat jotka vaikuttavat käyttöönoton aikana, ovat myös merkittäviä 

asioita käyttöönoton jälkeen, eikä tutkimuksessa sen takia käyty läpi sen tarkemmin 

onnistuneen jälkivaiheen avaintekijöitä. 

 

7.3. Tutkimuksen luotettavuus ja mahdolliset jatkotutkimusaiheet 

Tässä tutkimuksessa hyödynnettiin aikaisempaa tutkimusta ja empiirisessä osuudessa 

tutkittiin yhden kohdeyrityksen ERP-järjestelmän käyttöönottoprojektia. 

Jatkotutkimusaiheeksi soveltuisi siis esimerkiksi useampien eri yritysten 

käyttöönottoprojektin tutkiminen. Toinen jatkotutkimusaihe voisi olla myös tämän kyseisen 

kohdeyrityksen käyttöönottoprojektin laajempi tutkiminen, hyödyntämällä eri rooleissa 

olleiden työntekijöiden kokemuksia. Käyttöönottoprojektista saadut kokemukset saattaisivat 

nimittäin olla hyvinkin erilaisia riippuen työntekijän roolista kyseisessä projektissa. Kolmas 

tutkimusaihe voisi olla myös käyttöönoton jälkeisen järjestelmän suorituskyvyn seuranta ja 

mittaaminen. Tällaisella tutkimuksella voisi saada arvokasta tietoa siitä, että kuinka paljon 

jälkikehityksestä saadaan hyötyjä, ja miten uusi järjestelmä vertautuu vanhempaan 

järjestelmään. Tällöin voisi esimerkiksi tutkia sitä, että kuinka paljon hyötyjä ERP-

järjestelmästä saadaan koko sen elinkaaren aikana. 

Tutkimuksen luotettavuutta arvioitaessa pitää ottaa huomioon empiirisen aineiston 

rajallisuus. Kyseinen aineisto kuvaa vain yhden haastateltavan näkökulmaa kyseisestä 

aiheesta. Aineisto myöskin kuvaa yhden yrityksen käyttöönottoprosessia, eikä tuloksia 

välttämättä pystytä suoraan hyödyntämään eri kokoisten ja eri toimialoilla toimivien yritysten 

tarpeisiin. Tutkimuksen teoreettinen osuus pohjautuu kuitenkin vahvasti tieteelliseen 

tutkimukseen ja on pätevää. Tutkimusta ei siis ehkä kannatakaan hyödyntää yksinään, vaan 

käyttää sitä yhtenä osana laajempaa tutkimustietoa. 
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Haastattelupohja 

Teema 1: ERP-järjestelmän käyttöönoton alustus 

Minkälaisella aikataululla ERP-järjestelmä otettiin käyttöön? Miksi haluttiin ottaa uusi ERP-

järjestelemä käyttöön? 

Teema 2: ERP-järjestelmän käyttöönottoprojekti 

Minkälaisia ongelmia lyhyt käyttöönotto aiheutti? Kuinka paljon henkilöstö pääsi 

osallistumaan käyttöönottoon? Kuinka paljon johto tuki projektia? Kuinka paljon prosesseja 

muutettiin? Käyttöönoton projektinhallinta? 

Teema 3: ERP-järjestelmän jälkikehitys 

Onko järjestelmää kehitetty aktiivisesti? Onko henkilöstölle tarjottu koulutusta myös 

käyttöönoton jälkeen? Onko saatu tukea ulkopuoliselta palveluntarjoajalta? Onko 

järjestelmän tehokkuutta mitattu? 

Teema 4: ERP-järjestelmän riskit 

Minkälaisia riskejä on havaittu? Minkälaisia ongelmia nämä riskit aiheuttavat? Kuinka näitä 

riskejä pyritään hallitsemaan? 


