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Tutkimuksen tavoitteena on tunnistaa erilaisten ERP-järjestelmien hyötyjä sekä haittoja aja-

tellen pk-yrityksen toiminnanohjausjärjestelmänvalintaprosessia. Tutkimuksessa tarkastel-

laan kriittisiä tekijöitä implementaation onnistumisen kuin epäonnistumisenkin kannalta. 

Tutkimuksen avulla havainnoidaan sekä listataan suurimpia tekijöitä sekä implementaation 

eri vaiheita, jotka ovat suuressa roolissa kokonaista implementaatioprosessia.  

Tutkimuksessa havainnollistetaan ERP-järjestelmien tärkeyttä myös pienemmissä yritys-

muodoissa niiden kehityksen avulla. Palveluntarjoajat luovat ja kehittävät koko ajan uusia 

ratkaisuja erilaisille yritysmuodoille, joiden avulla varsinkin pk-yritykset pystyvät säilyttä-

mään sekä lisäämään oman kompetenssinsa. Pilvipalvelujen lisääntyminen sekä kehittymi-

nen lisää pk-yritysten siirtymistä toiminnanohjausjärjestelmiin sen pienempien resurssivaa-

timusten takia.  

Tutkimustuloksina huomattiin, että implementaatio on todella pitkä sekä resursseja vaativa 

prosessi. Valintaprosessissa vaikuttavia tekijöitä havaittiin olevan niin pk-yrityksen organi-

saatio, että teknologisella tasolla. Todella riskipitoisen prosessin takia implementaation lii-

tetään kriittisiä tekijöitä sen onnistumisen kannalta sekä mahdollisten sudenkuoppien välttä-

miseksi. Ilman perusteellista suunnitelmaa sekä visiota ja tavoitteita, implementaatioprosessi 

voi pahimmassa tapauksessa ajaa koko pk-yrityksen sivuun liiketoiminta-alaltaan.  
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1  Johdanto 

1.1  Tutkimuksen lähtökohdat 

Pk-yritykset muodostavat jo miltei 99 % osuuden koko maan yrityksistä, josta niiden har-

teille kasautuu suuri vastuu lisäarvon luomisesta suuremmissa mittakaavoissa sekä työllis-

tämisen osalta. Pk-yrityksiä voidaan määritellä talouden ”selkärankana”, puhutaan sitten 

valtiokohtaisesti tai globaalisti. Tästä johtuen pk-yrityksillä on myös todella tärkeä rooli po-

liittisissa taloustekijöissä niiden kyvystä edistää sekä vahvistaa uudistuksia. Pk-yritysten ja 

varsinkin pienten yritysten merkittävyyttä uusien teknologioiden kehittämisessä sekä tuomi-

sessa markkinoille ei voi vähätellä hetkeäkään. (Robu, 2013, s. 84–89). ERP-järjestelmät 

(Enterprises Resources Planning) ovat skaalautuvia ja joustavia järjestelmiä, jotka toimivat 

pk-yrityksille täydellisinä ratkaisuina.  

 

Tutkimus käsittelee toiminnanohjausjärjestelmien kriittisiä tekijöitä sen käyttöönoton onnis-

tumisen kannalta. Tutkimuksen tarkoitus on elintärkeä antaakseen tukea ja suuntaa imple-

mentaation onnistumiseen, sillä noin 50 % implementaatioprosesseista epäonnistuvat jossain 

muodossa. (Chatzoudes et al. 2016) Tutkimus paneutuu myös yleisesti toiminnanohjausjär-

jestelmiin sekä niiden eroavaisuuksiin. Valintaprosessit ovat merkittävässä roolissa juuri oi-

kean järjestelmän räätälöinnissä yrityksen tarpeisiin, johon on tarjolla lukemattomia eri jär-

jestelmiä niin pilvipalveluina kuin yksilöityinä ohjelmistoina. Tutkimusaiheen räjähdysmäi-

nen kasvu sekä merkittävyys digitalisaation muokkaamassa toimintaympäristössä nostaa tut-

kimuksen tärkeyden omalle jalustalleen. Toiminnanohjausjärjestelmä aiheena on jo tärkeä, 

sillä miltei jokaisella yrityksellä tänä päivänä on järjestelmä, jossa yritys pystyy hallitsemaan 

sekä koordinoimaan omia ydintoimintojaan.  

ERP-järjestelmään investoiminen jopa pk-yrityksessä pidetään elintärkeänä toimivan liike-

toiminnan kannalta ja aiheena pk-yrityksen ERP-järjestelmän käyttöönotto on tuore ja tun-

tematon yleisellä mittakaavalla. Eroavaisuudet varsinaisissa ERP-järjestelmissä ei muuta 

niiden perinteistä käyttötarkoitusta yrityksen arjen helpotuksessa sekä toiminnan hallin-

nassa, yrityksen koosta riippumatta. ERP-järjestelmien kehittäminen sekä räätälöinti on 
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loputon prosessi, joka kehittyy entisestään erilaisten tarpeiden sekä liiketoimintojen muut-

tuessa ja kehittyessä. (Hossain et al. 2002) 

 

1.2  Tutkimuksen tavoite ja rakenne 

Itsessään pk-yritysten ja ERP-järjestelmien liittoa on tutkittu todella paljon ja todella mo-

nesta eri näkökulmasta. Tutkimuksissa tutkitaan yleisellä tasolla erilaisia vaiheita sekä pro-

sesseja alusta loppuun, mutta ilman rajausta nimenomaisesti käyttöönoton onnistumisen 

kannalta. Spesifioitu kanta käyttöönottoprosessiin valmistautumisesta sekä varsinaisen käyt-

töönoton onnistumisesta on jätetty ilman tarkempaa tutkimusta. Tämän tutkimuksen tarkoi-

tuksena on paikata löytynyt aukko erilaisten tutkimusten joukosta.  

Tutkimus koostuu viidestä pääkappaleesta, jotka alkavat ERP-järjestelmistä yleisesti sekä 

niiden kehityksestä. Kyseisessä kappaleessa tutkimus keskittyy myös järjestelmän valinta-

prosessiin sekä konkreettisen valinnan jälkeisiin toimintoihin ennen virallista käyttöönotto-

prosessia. Aloituskappaleen jälkeen tutkimuksessa siirrytään konkreettiseen järjestelmän 

käyttöönottoon sekä eri vaiheiden käsittelyyn. Vaihekatsauksen jälkeen tutkitaan kriittisiä 

tekijöitä onnistumisen kannalta sekä niistä ilmenneitä sudenkuoppia. Tutkimuksessa tutki-

taan myös koko prosessin mahdollisten riskien tunnistamista sekä niiden analysointia esi-

merkiksi riskikartoituksen avulla. Tutkimuksen lopussa kasataan yhteenvedon muodossa 

avaimet käyttöönottoprosessin onnistumiseen tärkeimpien tekijöiden sekä havaintojen pe-

rusteella. 

 

1.3  Tutkimusmenetelmä sekä aiheen rajaus 

Tutkimusmenetelmänä tutkimuksessa käytetään kirjallisuuskatsauksena. Tutkimuksessa ei 

käytetä case-kohtaisia tilanteita, vaan tutkitaan valittua aihetta sekä näkökulmaa erilaisten 

aineistojen pohjalta. Keskityn lähdekriittisyydessä sen tuoreuteen aihealueen sekä järjestel-

mien jatkuvan kehityksen takia. Tutkimuskysymykset koostuivat kolmesta päätutkimusky-

symyksestä ja yhdestä täsmentävästä sivukysymyksestä. 
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Tutkimuskysymykset: 

 

Mitä pk-yrityksen tulee huomioida ERP-järjestelmän valinnassa sekä ennen käyttöönottoa? 

 

Kuinka tunnistaa implementoinnin kriittiset tekijät valitun ERP-järjestelmän implemen-

toinnissa pk-yrityksessä?  

• Mitkä ovat ratkaisevat tekijät onnistuneeseen ERP-järjestelmän implementointiin? 

 

Mitkä ovat pk-yrityksen implementaatioprosessin riskit ja kuinka kriittisiä ne ovat onnistu-

misen kannalta? 

 

Tutkimuksen tärkeimmät hakukanavat ovat Google Scholar, Scopus sekä Lappeenrannan 

tiedekirjaston LUT Primo -palvelu. Tutkimuksessa on myös hyödynnetty palveluntarjoajien 

verkkosivuja ja tietokantoja.  

Kuva 1. Käytetyt hakusanat sekä tietokannat. 
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2  ERP-järjestelmä 

Kappaleessa paneudutaan ERP-järjestelmien toimintoihin sekä historiaan ja kehitykseen. 

Kappaleen lopuksi tutkimus keskittyy itse järjestelmän valintaprosessiin sekä toimintaan 

varsinaisen valinnan jälkeen.  

 

2.1  Toiminnanohjausjärjestelmät yleisesti 

ERP on helpoin ajatella organisaation tallennusjärjestelmänä, joka pitää sisällään kaikki or-

ganisaation ydinliiketoimintaprosessit. ERP-järjestelmä voi pitää sisällään liiketoiminnasta 

riippuen taloushallintoa, tuotantoa, toimitusketjuja, henkilöstöhallintoa, palveluja sekä esi-

merkiksi hankintoja. Tässä pitkälle automatisoidussa IT-painotteisessa liiketoiminnassa on 

pakko pysyä mukana jatkuvasti erilaisista ohjelmistoista kilpailukyvyn ylläpitämisen takia. 

Tämän takia toiminnanohjausjärjestelmät tarjoavat kaikki välineet yrityksen kasvavien tar-

peiden hallintaan tehokkaammin ja tehokkaammin. (Nwankpa, 2015) Yleisesti ERP-järjes-

telmä on hallintaohjelmisto liiketoimintaprosesseja varten. Järjestelmä konkreettisesti tar-

koittaa tietojenkäsittelyn sekä toiminnanohjauksen välistä symbioosia sekä sen integraatiota. 

Riippumatta virallisesti yrityksen liiketoiminnanalasta ERP-järjestelmä auttaa koordinoi-

maan yrityksen ydintoimintoja yhden ainoan ohjelmiston alla. Monimutkaisen ohjelmisto-

pakkauksen tärkein tehtävä on yhdistää tiedot ja liiketoimintaprosessit liiketoiminnan toi-

minnallisilla alueilla sekä niiden välillä. (Nwankpa, 2015) Suurin etu ERP-järjestelmän syn-

nyssä sekä kehityksessä oli tiedon kulkeutuminen ympäri yrityksen sektoreita reaaliajassa 

yhden ohjelmiston sisällä. Järjestelmien kehitys auttoi organisaatiota liiketoiminnan integ-

roinnissa sekä automatisoinnissa. 

 

Nykyiset ERP-järjestelmät ovat kaikkea muuta kuin vuosikymmeniä sitten. Jatkuvasti yleis-

tyvä pilvipalveluiden kautta toimitettavat järjestelmät syrjäyttävät perustavanlaatuisia ERP-

järjestelmiä jatkuvasti. Suurimpana muutoksena näiden perinteisten ERP-järjestelmien ja 

pilvipalveluiden välillä on uusien teknologioiden tuomat mahdollisuudet esimerkiksi teko-

älyn sekä koneoppimisen saralta. (Haddara & Zach, 2011) Pilvipalveluiden käytön 
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yleistyminen johtuu myös sen helppoudesta. Ulkopuoliset toimihenkilöt pitävät järjestelmää 

jatkuvasti ajan tasalla ja tässä tilanteessa isännöi koko käytössä olevaa palvelua. Moderni 

ERP-järjestelmä mahdollistaa myös sisäisten toimintojen yhdistämisen liikekumppaneihin 

sekä verkostoihin globaalisti, jonka avulla yritys saa kaiken mahdollisen avun ollakseen kil-

pailukykyinen tämänhetkisillä markkinoilla. (Al-Rashdan et al. 2020). 

 

ERP-järjestelmät koostuvat palveluntarjoajien luomista ohjelmistopaketeista sekä niistä löy-

tyvistä ohjelmistomoduuleista. Paketit eivät ole suunniteltu vain standardoimaan olemassa 

olevaa liiketoimintaa toteuttavan organisaation prosesseja, vaan tuomalla organisaatioille 

parhaita mahdollisia käytäntöjä. Jokaisella organisaatiolla on oma tapansa suorittaa liiketoi-

mintaansa, joka muodostaa aina aukkoja ohjelmistopakettien sekä organisaation tarpeiden 

välille. Yrityksen on aina mahdollista muokata olemassa olevia ohjelmistopaketteja, mutta 

se ei ole koskaan täysin riskitöntä. (Parthasarathy & Sharma, 2016). Yksi näistä suurimmista 

riskeistä on modifioidun ohjelmistopaketin tehokkuuden testaaminen verrattuna toimittajan 

alkuperäiseen ohjelmistopakettiin. (Haddara & Zach, 2011) 

 

Ohjelmistomoduulit ovat kehitetty spesifioituihin liiketoimintoihin tarjoamalla dataa ja tu-

keakseen yrityksen liiketoimintaa. Ohjelmistomoduulin toimintaperiaatteena on sen sisällyt-

täminen toiminnanohjausjärjestelmään sekä helppo poistaminen ja lisääminen yrityksen jär-

jestelmästä ilman suuria toimenpiteitä. Moduulit tarjoavat yrityksille mahdollisuuden inves-

toida vain relevantteihin toimintoihin toiminnanohjausjärjestelmässä eikä investoinnista 

kulu varoja mihinkään tarpeettomiin toimintoihin. (NetSuite, 2022) Tällä mahdollisuudella 

pystytään karsimaan uusiutuva implementaatioprosessi, vaikka järjestelmää halutaan muo-

kata tulevaisuudessa.  

 

Moduuleja tarjotaan yrityksille paketteina, jotka sisältävät toisiinsa helposti integroitavia 

moduuleja, kuten rahoitukseen ja varastointiin liittyviä moduuleja. Seuraavaksi käydään läpi 

viisi tyypillisintä moduulityyppiä yritysten toiminnanohjausjärjestelmissä. 
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Kirjanpito- ja rahoitusmoduuli: Moduulin tarkoitus automatisoida kaikki avaintoiminnot 

liittyen kirjanpitoon sekä rahoitukseen. Moduulilla myös mahdollisuus seurata kassavirtoja 

molempiin suuntiin sekä organisaation budjetointia. Yksi tärkeimpiä ohjelmistomoduuleja 

jokaiselle organisaatiolle sen kyvykkyyden tuottaa laskelmia sekä operoida reaaliajassa. 

(Baharun et al. 2018) 

 

Hankintatoimimoduuli: Moduuli edesauttaa hankintaprosessien virtaviivaistamisessa tar-

jouksesta ostovaiheeseen asti. Mahdollistaa hankintojen automatisoinnin integroimalla han-

kinnat varastonhallintaan. (ERP-Information, 2022) Hankintatoimenmoduuli tuo kyvyn hal-

lita ylimmän johdon päätöksiä hankintojen valossa. (Le Loarne, 2005) 

 

Myynti- ja palvelumoduuli: Myynnin tehokkuuden lisääminen sekä jakelutoimintojen hel-

pottaminen edesauttaa yrityksen kilpailukyvyn säilyttämiseen. (Management Study Guide, 

2015) Myyntimoduuli on todella helposti integroitava muihin moduuleihin, joka maksimoi 

yrityksen hyödyn kyseisestä moduulista.  

 

Varastonhallinta- ja jakelumoduuli: Auttaa hallitsemaan kokonaisuudessaan order-to-pay 

syklin, mikä pitää sisällään laskut, palautukset sekä maksut. Moduuli muodostaa keskitetyn 

ostoprosessin sekä optimoi toimitusketjun kokonaisuudessaan. (Uneecops, 2020) Varasto-

hallintamoduuli tuottaa reaaliaikaista dataa varastoista, joka auttaa yritystä vähentämään ne-

gatiivista varastokapasiteettia. (ERP-Information, 2022) 

 

Tuotanto- ja materiaalinhallintamoduuli: Tuotantomoduuli auttaa tuotannon aikataulu-

tuksessa sekä suunnittelussa. Moduuli mahdollistaa tämän lisäksi tuotantoprosessien hallin-

taan ja muuttamiseen. Moduuli pitää sisällään myös raaka-aine tarpeen tunnistamisen ja ana-

lysoinnin sekä lopputuotteista ja kertyneistä kustannuksista. (Estesgroup, 2022)  
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2.2  Toiminnanohjausjärjestelmien kehitys 

ERP-järjestelmien kehityksessä ja synnyssä ensimmäinen konkreettinen hetki oli 1960-lu-

vulla, jolloin syntyi ensimmäisiä kilpailukykyisiä järjestelmiä erityisesti materiaalin hallin-

taan sekä sen suunnitteluun. Tutkimuksessa käydään ERP-järjestelmien kehitys kronologi-

sessa järjestyksessä tähän vuosikymmeneen, joita pidetään merkittävinä rajapyykkeinä jär-

jestelmien kehityksessä. 

 

1960-luku: Tällä vuosikymmenellä suurin painoarvo kilpailukyvyssä oli kustannukset. 

Tämä ajattelu johti tuotekeskeiseen valmistusstrategiaan, joka painottui tuotannon volyymin 

kasvattamiseen, kustannusten minimointiin ja stabiiliin taloustilanteeseen. (Hossain et al. 

2002) MRP-järjestelmät (Material Requirements Planning) on kyseisenä vuosikymmenenä 

valmistettu ERP-järjestelmien sekä MRP II:n selkäranka, joka kehitettiin nimenomaisesti 

yritysten tarvelaskentaa varten. Kyseinen ohjelmisto oli siihen aikaan huippuluokan mene-

telmä suunnitteluun sekä toiminnan aikatauluttamiseen. (Chung & Synder, 1999) 

 

1970-luku: 1970-luku oli todella laajalti suuri kehityksen vuosikymmen niin liiketoiminnan 

ajattelussa kuin IT-alan yritysten kasvamisen ja syntymisen osalta. Alkuperäiset MRP-rat-

kaisut olivat todella suuria, kömpelöitä ja kalliita sen hetkisille yrityksille. Ne myöskin si-

toivat paljon teknologiahenkilökuntaa niiden ylläpitämiseen sekä kehittämiseen. Yhä nope-

ampien sekä suurempien tallennustilojen kehittäminen kovalevyihin oli elintärkeä teknolo-

gia, joka mahdollisti järjestelmien muovautumisen entistä integroidummiksi tietojärjestel-

miksi. 1970-luvulla ei vielä tunnettu sanaa ”tietokanta” ja ohjelmistotyökalut olivat todella 

rajallisia verrattuna nykyisiin hallintaohjelmiin. (Kalliokoski & Simons, 2001). 1970-luvun 

loppupuolella liiketoiminnan kilpailun pääpaino alkoi siirtymään markkinoinnin tehokkuu-

teen, mikä ajoi organisaatiot kohdemarkkinastrategioihin jalostettuna tehokkaammalla tuo-

tannon integroinnilla ja suunnittelulla. MRP-järjestelmät sopivat kyseiseen aikakauteen täy-

dellisesti sen kyvystä hahmottaa liiketoiminnan ennusteet, pääaikataulutuksen ja hankinnat. 

(Goldston, 2020) 

1970-luvulla IBM:n kehittämä ohjelmisto COPICS oli suuri tiennäyttäjä jalostetummalle 

versiolle materiaalintarpeenhallinnasta. Ensiaskeleet kohti MRP II olivat alkaneet. 
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Vuosikymmen oli todella suuri askel toiminnanohjausjärjestelmille. Saksassa sai alkunsa 

nykyisin yksi suurimmista toiminnanohjausjärjestelmä yrityksistä nimeltään SAP. (SAP, 

2022)  

ERP-järjestelmien jalostaminen yleisesti oli todella kovassa vauhdissa niin tietokantojen 

kuin ohjelmistojen laajentamisen osalta. Suurimpana syynä moiselle toiminnalle oli ihmisten 

tietoisuuden kasvaminen kyseisestä aiheesta ja siitä puhuminen organisaatiotasolla. Ensim-

mäiset oppaat ERP-järjestelmiin ja tiedonhallintaan tulivat julki, Oracle esitteli ensimmäisen 

tietokantansa, SQL:n (Structured Query Language) ja konsultointi organisaatioiden tasolla 

normalisoitui. (Oracle Database, 2005)  

Vuonna 1978 SAP julkaisi uuden, entistä integroidumman version itsestään, joka mahdollisti 

toimintojen suorittamisen erilaisten moduulien välillä sekä lisäominaisuuksia esimerkiksi ti-

lausten seurannan. (SAP, 2022) 

 

1980-luku: 1980-luvulla keskityttiin vanhojen järjestelmien sekä komponenttien kehittämi-

seen niin teknologisesti kuin kustannuksellisesti. 1960-luvulla kehitettyä MRP-järjestelmää 

kehitettiin sekä muutettiin nykyaikaisten ERP-järjestelmien kaltaiseksi. (Goldston, 2022) 

1980-luvun alkupuolella ohjelmistojen uudelleenkirjoitus oli pääasemassa, joka oli kustan-

nusten puolesta edukkaampi sen aikaisille tietokonestandardeille. Se pystyi tarjoamaan jous-

tavuutta kovalevyjen osalta, mikä mahdollisti myös järjestelmän käytön pienissä sekä kes-

kisuurissa organisaatioissa. (Kalliokoski & Simons, 2001). Kyseisen kehityksen myötä jo 

kehitettyä MRP-järjestelmää ryhdyttiin ajattelemaan enemmän tuotannon seurannan ja suun-

nittelun työkaluna, kun aikaisemmin sillä keskityttiin ainoastaan raaka-aineisiin. Lopulta ky-

seisten muutosten muokkaamaa järjestelmää ryhdyttiin kutsumaan MRP II -järjestelmäksi 

(Manufacturing Resource Planning II). (Mahmoud, 2014–2015) Perusajatus tässä uudessa 

järjestelmässä oli sama kuin aikaisemmassa MRP-järjestelmässä, mutta se oli uudelleenkir-

joitettu moderneilla ohjelmointikielillä. Järjestelmän vahvuudet olivat tuotannon strategi-

sessa ajattelussa, prosessinhallinnassa, maailmanluokan tuottavuudessa sekä yrityksen jat-

kuvien yleiskustannusten laskemisessa. Liiketoiminnan kannalta yleiskustannusten seuran-

taan kykeneminen sekä niiden laskemisen mahdollisuus oli suuri askel yritystehokkuuden ja 

kilpailukyvyn kannalta. Suljettu sisäinen aikatauluttaminen, tehostettu tasoraportointi ja 
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yhteydet projektinhallinnan sekä hankintojen välillä sekä entistä tarkempi kustannusrapor-

tointi kehitettiin ennalta mainittujen aspektien tueksi. 

Yritysten kannalta kehitys MRP-järjestelmästä MRP II -järjestelmäksi oli kriittinen. Sen yh-

teensopivuus pienempiin organisaatioihin oli erinomainen ja sen avulla pystyttiin luopu-

maan lukemattomien eri ohjelmien luomasta kokonaisuudesta, joiden välillä ei ollut mitään 

yhteyttä toisiinsa. 1980-luvulla kehitettiin pientietokoneita koostuvia systeemejä, joiden 

avulla on mahdollista reaaliaikaisiin tallennuksiin erilaisista liiketoiminnan tapahtumista, 

joka avasi ovia myös ongelmien ratkaisuun tiedon saapuessa samalla hetkellä kuin ongelma 

ilmenee. (Mahmoud, 2014–2015).  

Suurimpana yksittäisenä tekijänä näin suurelle teknologiselle kehitykselle hallintajärjestel-

missä oli ohjelmointikielien kehitys sekä pelkästään teknologian kehittyminen. (Kalliokoski 

& Simons, 2001) Teknologiayritykset keskittyivät enemmän kehitettyjen ohjelmistojen ja-

lostamiseen ja kehittämiseen. Se mahdollisti suuria harppauksia kohti kokonaista ERP-jär-

jestelmää. 1980-luvun loppupuolella julkaistiin ensimmäisiä ohjelmistoja henkilöstönhallin-

taan sekä IBM kehitti 1970-luvulla julkaistua COPICS-järjestelmää ja kehitti siitä ensim-

mäisen monitasoisen järjestelmän liiketoiminnan hallintaan ja suunnitteluun. (E2b Teknolo-

gies, 2016) 

 

1990-luku: 1990-luvulla aloitettiin ensimmäistä kertaa puhumaan ERP-järjestelmästä MRP 

II -järjestelmän sijasta. Kriittisin tekijä kehitykselle oli tiedonsiirtotekniikoiden sekä inter-

netin kehittyminen. Näiden kyseisten aspektien avulla oli mahdollista siirtää tietoa yritysten 

sekä järjestelmien välillä. Reaaliaikaiset toiminnot järjestelmissä kehittyivät entisestään ja 

niitä pystyttiin liittämään entistä useampaan toimintoon kuten tavaratoimituksiin niin lähte-

viin kuin saapuviin sekä raaka-ainetuotannosta lopputuotevarastojen seurantaan. (Gable et 

al. 2000). 

Vuonna 1992 SAP julkaisi uuden versionsa jo valmistetustaan järjestelmästään, joka käytti 

asiakaspalvelin arkkitehtuuria. Tämä oli suurin kehitys entisistä ERP-järjestelmistä, koska 

kyseinen arkkitehtuuri mahdollista kolmannen osapuolen integraation järjestelmään, jolloin 

tiedonsiirto reaaliajassa nostaa liiketoiminnan tehokkuutta huomattavasti. Monen tietoko-

neen yhdistäminen samaan järjestelmään oli yksi suurimmista askeleista teknologian osalta 
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toiminnanohjausjärjestelmiin. (SAP, 2022). Tämä vähensi henkilöstön tarvetta huomatta-

vasti, koska kuormitus kohdistuu monen tietokoneen kombinaatioon. 

2000-luku: 2000-luku oli yrityskauppojen sekä yhteistyökumppaneiden luonnin kulta-aikaa 

teknologiamarkkinoilla. Suuret ohjelmistoyritykset kuten SAP, Oracle ja PeopleSoft hallit-

sivat markkinoita ja liiketoiminta keskittyi enemmänkin yrityksen liiketoiminnan kehittämi-

seen kuin ohjelmistokehitykseen. (Jacobs & Weston, 2006). 2000-luvulla tehdyt muutokset 

laajensivat ERP-järjestelmien toimintaperiaatteita, joka heijasti suoraan ei-valmistusteolli-

suuteen kuuluvien yritysten siirtymiseen ERP-järjestelmien käyttöön. Järjestelmiä pidettiin 

organisaation ”selkärankana” liiketoiminta-alasta riippumatta. (Kalliokoski & Simons, 

2001) ERP-järjestelmästä ryhdyttiin käyttämään termiä ERP II, joka keskittyi tulevaisuu-

dessa toimialaosaamisen syvällisyyteen sekä yritysten väliseen asiantuntemukseen, eikä pel-

kästään liiketoiminnan ydintoimintoihin sekä niiden koordinointiin. ERP II piti itsellään 

vanhemman ERP-järjestelmän perusperiaatteet sekä toimintatavat, mutta sen käyttöönotto 

vaan toimii näiden ennalta kehitettyjen toimintojen laajennuksena organisaatioille. (Hof-

mann, 2008). 

 

2010-luku: ERP-järjestelmät kehittyivät pilvipohjaisiksi alustoiksi joko hybridijärjestel-

miksi tai pilvipohjaisiksi ERP-järjestelmiksi. Teknologian kehittyessä yleisellä tasolla pilvi-

tekniikkaan, on järjestelmämuunnoksia pidetty kehityksen keskeisenä strategisena teknolo-

giana yrityksen kyvyssä muuttaa perinteisiä IT-tapoja yrityksen liiketoiminnassa. (Demi & 

Haddara, 2018). Nämä ratkaisut tarjoavat merkittäviä etuja esimerkiksi kustannuksissa sekä 

nopeammassa käyttöönotossa ja ketteryydessä organisaation toimintoihin. Perusperiaatteet 

ovat kehitetty vuosikymmeniä sitten, joten suoranainen kehitys järjestelmiin on hiipunut, 

mutta pilvipohjaisuuteen siirtyminen tuo kehityksen kohteita niiden turvallisuuteen ja suo-

jaukseen sekä koko yrityksen IT-osaamisen kehittämiseen ja teknologiaan yleisesti. (Demi 

& Haddara, 2018). 

Taulukko 1. ERP-järjestelmien kehitys. 

1960-luku 1970-luku 1980-luku 1990-luku 2000-luku 2010-luku 

MRP SQL MRP II ERP ERP II Pilvipohjainen ERP 
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2.3  Perinteisen ja pilvipohjaisen ERP-järjestelmän erot 

Markkinoiden kasvaessa, kilpailun kiristyessä sekä tarjonnan laajentuessa on elintärkeää 

varmistua, että yrityksellä on hallussa kaikki asianmukainen sekä olennainen tieto sen yri-

tystoiminnasta. ERP-järjestelmän hankinnassa huomioidaan olemassa olevien järjestelmien 

räätälöinnin tarve. Pääajatuksena hankintaprosessin alkuvaiheessa on lähestyä tulevaan im-

plementaatiota kustannustehokkuuden kannalta omien tarpeidensa mukaan. Yksinkertaisuus 

sekä ohjelmiston tehokkuus nousee omaan arvoonsa ylimääräisten toimintojen poistuessa ja 

yrityksen liiketoiminnan koordinoinnin tehokkuus nousee huomattavasti. (Kalliokoski & Si-

mons, 2001). 

 

Pilvipohjaiset ERP-järjestelmät jaetaan yleisesti kolmeen erilaisiin tyyppiin, riippuen koh-

deyrityksen palvelujen tarpeista. Nämä kolme eri tyyppiä ovat Saas (Software as a Service), 

PaaS (Platform as a Service) ja IaaS (Infrastructure as a Service). Perusperiaatteena pilvi-

pohjaisessa järjestelmässä on ulkoisen palveluntarjoajan ja isännän hallitsema järjestelmä, 

jota loppuasiakas pystyy hyödyntämään omissa liiketoimintansa ydintoiminnoissa. Pilvi-

pohjaiset ERP-järjestelmät voidaan jakaa karkeasti kahteen tyyppiin, yksityisiin sekä julki-

siin järjestelmiin. Yksityiset palvelut eivät ole suoraan asiakkaan saatavilla ja muutettavissa, 

vaan palveluntarjoaja hallitsee ohjelmaa ja tarvittaessa tekee tarvittavat parametrimuunnok-

set yrityksen tarpeet täyttäen. Julkisiin järjestelmiin asiakkaalla on oikeus ja mahdollisuus 

tehdä tarvittavia muutoksia järjestelmään ja on pääsy hallitsemaan toimintoja. (Demi & Had-

dara, 2018). Pilvipohjaista ERP-järjestelmää tarjotaan asiakkaille nopeana palveluna, koska 

siihen ei tarvita erikseen minkäänlaisia laitteistoja eikä erityisohjelmiston asennukselle ole 

tarvetta. (Al-Rashdan et al. 2020) 

 

Taulukossa 2 käydään läpi järjestelmäerot perinteisen – ja pilvipohjaisen järjestelmän vä-

lillä. 
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Taulukko 2. Perinteisen ja pilvipohjaisen ERP-järjestelmän erot. (Al-Rashdan et al. 2020). 

Kategoriat Perinteinen ERP Pilvipohjainen ERP 

Järjestelmän kustannukset Järjestelmän lisenssin osto-

kustannus. Ylläpitokustan-

nukset vuositasolla. 

Kuukausiperiaatteinen 

maksu järjestelmästä. Ei ai-

heuta ylläpitokustannuksia. 

Järjestelmäasennuksen kus-

tannukset 

Laitteiston tuomat kustan-

nukset ja järjestelmän asen-

nuskustannukset. 

Ei asennuskustannuksia, jär-

jestelmä ulkoisen palvelun-

tarjoajan serverillä valmiina 

Järjestelmäpäivitykset Luetaan ylläpitokustannuk-

sissa, mutta tuo ylimääräisiä 

maksuja laitteiston ja järjes-

telmän päivityksistä. 

Kuuluu kuukausittaiseen 

käyttömaksuun. 

Implementaation kesto Pitkä ja tarkka käyttöönotto-

prosessi erilaisten asennus-

ten vuoksi. 

Nopea ja lyhytaikainen käyt-

töönotto. 

Joustavuus moduulien vä-

lillä 

Järjestelmä voidaan joutua 

lataamaan alusta uusien mo-

duulien takia ja vanha pa-

ketti tullaan poistamaan ko-

konaan. 

Uusia ja tarvittavia moduu-

leja voidaan lisätä nopeasti 

muiden moduulien tueksi 

tarvittaessa. 

Moduulivariaatioiden vali-

koima 

Vain tarvitut moduulit ote-

taan käyttöön 

Moduulit tulevat pakettien 

ohessa yleisesti tarjousten 

muodossa, jolloin yhden 

moduulin ostaminen on käy-

tännössä mahdotonta. 

Käytettävyys Vain asennetuilla laitteis-

toilla tai internet-yhteydellä 

lisämaksusta. 

Käyttömahdollisuus kaikki-

alla. 
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2.4  ERP-järjestelmän valintaprosessi 

ERP-järjestelmiä on nyt saatavilla kaikenkokoisina ja muodot kaikille alustoille ja kehitys-

ympäristöihin. (Leon, 2007) Organisaatiolle tehokkaan ja ennen kaikkea oikean ERP-järjes-

telmän valinta on todella kriittinen prosessi ja tärkeä prosessi. Päinvastoin virheellinen ERP-

järjestelmän valinta, joka ei pysty vastaamaan organisaation strategiset tavoitteet on riskial-

tis sudenkuoppa. Ohjelmisto- ja laitteistonäkökohdat ovat myös erittäin tärkeitä ulottuvuuk-

sia ja ominaisuudet, jotka on sisällytettävä asianmukaisen ERP-järjestelmän arviointiin ja 

valintaan. (Haddara, 2014).  

 

Valintaprosessi sopivimman ERP-ohjelmiston määrittämiseksi mahdollisten vaihtoehtojen 

joukosta markkinoilla on moniperusteinen päätöksenteko (MCDM) ongelma. (Karsak & 

Özogul, 2009) Sopivan ERP-järjestelmän valinta on jotain, joka pitäisi tehdä systemaattisesti 

ja tieteellisesti. Tärkein tekijä, mikä organisaation on säilytettävä mielessä, kun analysoidaan 

erilaista paketteja, että mikään niistä ei ole täydellinen. (Leon, 2007) Valintaprosessin ta-

voite on löytää joustava paketti tarpeeksi vastaamaan yrityksen tarpeisiin. Toisin sanoen or-

ganisaation tulisi löytää itselleen järjestelmä, jota voidaan mukauttaa mahdollisimman pal-

jon täyttämään organisaation tarpeita liiketoimintoihinsa. Järjestelmän valintaprosessiin on 

luotu monia erilaisia työkaluja onnistuneen valinnan saavuttamiseksi organisaatiolle. Valin-

taprosessin helpottamiseen sekä sopivien järjestelmien karsimiseen voidaan käyttää erilaisia 

menetelmiä kuten lineaarista – sekä staattista regressiota järjestelmien välillä. Tutkimuk-

sessa keskitytään painotettuun ZOGP-malliin (Zero-One Goal Programming), jolla pyritään 

määrittämään parhain mahdollinen asiakastyytyväisyys, erilaisten järjestelmien joukosta. 

Tämä ZOGP:n ominaisuus mahdollistaa useiden yrityksen tarpeisiin liittyvien tavoitteiden 

sisällyttämisen ERP-järjestelmän valintaprosessiin. ZOGP-malli ottaa huomioon kaikki or-

ganisaation tavoitteet samanaikaisesti muodostamalla saavutusfunktion, joka minimoi pai-

notetun kokonaispoikkeaman kaikista organisaation asettamista tavoitteista. 
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Valintaprosessi koostuu monista erilaisista vaiheista, joita organisaation tulisi suorittaa en-

nen virallista päätöstään. Tutkimuksessa käydään läpi prosessin vaiheet läpi hyödyntäen en-

nalta mainittu ZOGP-mallia. (Karsak & Özoglu, 2009). 

 

1.vaihe: Organisaation tulisi havainnoida toiminnassa olevat liiketoimintaprosessit sekä tun-

nistaa organisaation/asiakkaan sisäiset vaatimukset. 

2.vaihe: Identifioida ERP-järjestelmien eroavaisuudet sekä ominaisuudet, jotka ovat rele-

vantteja organisaation liiketoiminnan kannalta. 

3.vaihe: Määritä lyhyt luettelo ERP-järjestelmän vaihtoehdoista ja lähetä ehdotuspyyntö 

palveluntarjoajille (RFP, request for proposal). 

4.vaihe: Arvioi ja kerää relevanttien ERP-järjestelmien tiedot, perustuen palveluntarjoajien 

vastauksiin lähetettyihin tarjouspyyntöihin. 

5.vaihe: Organisaatio muuttaa ERP-ominaisuustiedot dimensiottomiksi arvoiksi hyödyntä-

mällä lineaarista normalisointia. 

6.vaihe: Havainnoi jäljellä olevien järjestelmien mieltymysluokitukset perustuen palvelun-

tarjoajan asiakastyytyväisyyslukuihin.  

7.vaihe: Asiakastyytyväisyyslukujen luokittelu tärkeysjärjestykseen perustuen hierarkki-

seen toimintatapaan. 

8.vaihe: Organisaation vaatimusten yhdistäminen tarjolla olevien järjestelmien ominaisuuk-

siin. 

9.vaihe: Organisaatio arvioi sen tarpeiden ja toiminnallisten suhteiden parametrit ERP-omi-

naisuudet sekä ERP-ominaisuuksien toiminnalliset suhteet käyttämällä lineaarista regres-

siota. 

10.vaihe: Organisaatio laatii lineaarisen ohjelmointimallin määrittääkseen tavoitearvonsa 

ERP-järjestelmä valinnassa käyttämällä edellisessä saatuja tietoja. 

11.vaihe: Organisaatio hyödyntää painotettua ZOGP tavoiteohjelmointia löytämään sopivin 

ERP-järjestelmävaihtoehto, joka minimoi poikkeamien painotetun summan suurimmista 

saavutettavissa olevista arvoista asiakasvaatimusten perusteella. 



17 

 

3  ERP-järjestelmän implementointi pk-yrityksessä 

Kappaleessa käsitellään pienten ja keskisuurten yritysten ERP-järjestelmän implementointi-

prosessia sekä sen kriittisiä onnistumistekijöitä alusta loppuun. Alussa paneudutaan pk-yri-

tykseen itseensä ja sen merkitykseen sekä implementaatioprosessiin ja sen elinkaareen. Kap-

pale keskittyy implementoinnin kannalta kriittisiin onnistumistekijöihin sekä niiden tunnis-

tamiseen. 

 

3.1  Pk-yritys 

Pienet ja keskisuuret yritykset nimetään kokoa osoittavilla adjektiiveilla, jolloin taloustietei-

lijät jakavat ne luokkiin valittujen kvantitatiivisten mitattavissa olevien indikaattoreiden mu-

kaan. Yleisimpänä indikaattorina yritysten määrittelemiseen asiantuntijat käyttävät työnte-

kijöiden määrää kyseisessä organisaatiossa. (Berisha & Pula, 2015). Eri asiantuntijat käyttä-

vät eri indikaattoreita muodostaessaan määritelmiä kyseisille organisaatioille.  

Yleisin määritelmä työntekijöiden kannalta pk-yritykselle on alle 250 työntekijää, kuten Eu-

roopan unionissa ja vuorostaan Yhdysvalloissa raja on asetettu 500 työntekijään. (OECD, 

2005). Euroopan unioni hyödyntää indikaattorinaan henkilömäärän lisäksi vuosittaista liike-

vaihtoa. (Berisha & Pula, 2015) Seuraavassa kuvassa havainnollistetaan Euroopan unionin 

määritelmä pk-yritykselle heidän indikaattoreillaan. 

 

 

 

 

 

Kuva 2. Euroopan unionin indikaattorien mukainen määrittely eri yritysmuodoille. (Euroo-

pan komissio, 2020)  
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Maailmanpankki käyttää kvantitatiivisina indikaattoreinaan henkilömäärän lisäksi taseen 

loppusummaa tai vuosittaisia myyntejä. (Berisha & Pula, 2015) Yrityksen tulee täyttää hen-

kilömäärän lisäksi yksi näistä indikaattoreista, jotta heidät voidaan tämän lajittelun perus-

teella määritellä pk-yritykseksi. Kuvassa 3. käy ilmi Maailmanpankin luoma asteikko eri 

yritysmuodoille. 

 

 

 

 

 

 

Kuva 3. Yrityskoon luokittelu Maailmanpankin indikaattoreiden mukaan. (Wach, 2015) 

 

 

3.2  Implementointiprosessi ja vaiheet 

Implementointiprosessi on todella haastava ja resursseja vievä prosessi, joka vie organisaa-

tiolta eniten resursseja koko uuden järjestelmän käyttöönotossa. (Haddara & Zach, 2011) 

ERP-järjestelmän implementaatioprosessi voidaan jakaa erilaisiin vaiheisiin, jotka pitävät 

sisällään erilaisia toimenpiteitä ja kokonaisuuksia, jotka yhdistämällä muodostavat onnistu-

neen implementaatioprosessin organisaatiolle. Normaalisti implementaatiovaiheet voidaan 

jakaa hyväksymisvaiheeseen, analysointi- ja suunnitteluvaiheeseen, hankintavaiheeseen ja 

käyttöönottovaiheeseen. Varsinaisen järjestelmän käyttöönoton jälkeen implementaatiopro-

sessi jatkuu ylläpidon sekä järjestelmän kehityksen muodossa. (Lam et al. 2015).  

 

 

Tutkimuksessa paneudutaan implementaationvaiheisiin perustuen Motiwallan ja Thompso-

nin (2012) luomaan malliin implementaation eri vaiheista. 
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Järjestelmän hyväksymisvaihe: Päättäjät kokoavat tarpeelliset vaatimukset, joita valitun 

järjestelmän tulisi täyttää. Ensimmäisessä vaiheessa analysoidaan sekä verrataan nykyisiä 

elintärkeitä liiketoimintoja uusiin mahdollisiin liiketoimintoihin, jolloin pyritään minimoi-

maan muutokset käyttöönoton jälkeen. Hyväksymisvaiheessa organisaation on mahdollista 

käyttää erilaisia mittareita parhaimman järjestelmän valintaan esimerkiksi ZOGP-mallia. 

(Berisha & Pula, 2015) 

 

Analysointi- ja suunnitteluvaihe: Implementaatioprosessin toisessa vaiheessa organisaatio 

suunnittelee ja analysoi tarvitsemansa moduulit tarvittavien toimintojen suorittamiseen. Or-

ganisaation on mahdollisuus valita kahden eri lähestymistavan väliltä, jossa toisessa hyö-

dynnetään järjestelmän modifiointia ja toisessa pitäydytään järjestelmän alkuperäisessä 

muodossa. Modifiointi lisää aina riskejä implementointiprosessiin sekä järjestelmän varsi-

naiseen käyttöön ja toimintoihin. Vaiheessa paneudutaan myös muutoksenhallintasuunnitel-

maan, siirtymiseen uuteen järjestelmään sekä henkilöstön koulutukseen uuden järjestelmän 

osalta.  

 

Hankinta- ja kehitysvaihe: Vaihe käynnistetään järjestelmänoston sekä asennuksen jäl-

keen. Ensimmäisen vaiheen aikana havainnoidut aukot toiminnoissa täytetään sekä esikäs-

ketyt henkilöt siirtyvät siirtämään järjestelmää kaikkien saataville sekä käyttäjien koulutus 

järjestelmään aloitetaan.  

 

Käyttöönottovaihe: Käyttöönottovaihe on kriittisin ja tärkein implementaatioprosessin 

vaihe järjestelmän hankinnan jälkeen. Takaiskuilta ei ikinä vältytä uuteen järjestelmään siir-

tyessä ja ilman nopeaa reagointia seuraukset voivat olla valtavia. Käyttöönotossa on neljä 

erilaista lähestymistapaa, joiden avulla yrityksen on mahdollista suorittaa virallinen käyt-

töönotto; vaiheistettu, pilotti, rinnastettu sekä ”bigbang”. Vaiheistettu lähestymistapa on eni-

ten aikaa vievä, mutta todella riskitön yritykselle. Pilotti lähestymistapa tarjoaa yritykselle 

suppeamman version varsinaisesta järjestelmästä yritykselle ennen kokonaista valmista jär-

jestelmää. Tätä käytetään sopivuuden selvittämiseen yritykselle. Rinnakkainen 
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lähestymistapa tuottaa yritykselle suurimmat kustannukset, koska silloin ylläpidetään sekä 

uutta että vanhaa järjestelmää samanaikaisesti mahdollisten epäkohtien varalta. Viimeinen 

lähestymistapa ”bigbang” on kaikkein yksinkertaisin, mutta omaa suurimmat riskit yritystä 

ajatellen. Tässä tilanteessa vanha järjestelmä sammutetaan ja uusi otetaan käyttöön ilman 

minkäänlaista varasuunnitelmaa. Vaihtoehtona tämä on kaikista halvin, mutta ehdottomasti 

riskialttein.  

 

Ylläpito ja järjestelmän kehitys -vaihe: Järjestelmän toimiessa organisaatiossa jatkuva 

kouluttaminen sekä kehitys on elintärkeää. Järjestelmää pyritään parantamaan jatkuvasti jär-

jestämällä koulutuksia ja pyytämällä palautteita koulutuksista, jolloin hallinto pystyy suorit-

tamaan mahdollisia muutoksia. Vaiheen aikana ollaan yhteydessä palveluntarjoajaan ja jat-

ketaan yhteistyötä mahdollisten päivitysten ja uusien ohjelmistoversioiden takia. 

 

Implementaatioprosessi pk-yrityksissä on huomattavasti erilainen kuin verrattuna suuriin 

yrityksiin, jonka syynä on yksinkertaisesti varallisuus. Suurimpana eroavaisuutena on eh-

dottomasti tiukkojen budjettien kanssa toimiminen, sillä pk-yritysten varallisuus on huomat-

tavasti suuryrityksiä pienempi. Näin ollen riskien minimointi nousee omaan arvoonsa, sillä 

pienetkin takaiskut saattavat keskeyttää koko käynnistetyn implementaation. (ERP News, 

2018). Toimenpiteet itsessään ovat samanlaisia, mittakaavat vain muuttuvat, mutta peruspe-

riaate säilyy prosessin eri vaiheissa.  

 

Eroavaisuudet nousevat teknologisissa merkityksissä riippuen hankitun ERP-järjestelmän 

muodosta. Pilvipohjaiseen järjestelmään siirtyessä painopiste toimenpiteet ulkoistetaan osit-

tain, mutta perinteisen yritykseen asennettavan järjestelmän kautta toimenpiteet säilyvät yri-

tyksen sisällä. (Haddara & Zach, 2011). 
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3.3  Implementoinnin tekijöiden luokittelu 

  

ERP-järjestelmän implementoinnin onnistumiseksi tulee ottaa huomioon monia eri asioita 

ja ryhtyä luokittelemaan oman implementaatioprosessin kriittisiä tekijöitä sekä niiden roolia 

prosessin onnistumisessa tai epäonnistumisessa. ERP-järjestelmän implementaatioprosessia 

ei tulisi pitää samanlaisena prosessina kuin esimerkiksi normaalit yritykset projektit. Imple-

mentaatio vaatii koko organisaation panoksen sekä huomion lähtöviivalta maaliin asti. Vaik-

kakin organisaatio tietäisi omat toiminnalliset tekijänsä onnistuneeseen prosessiin, suurin 

osa implementaatioprosesseista epäonnistuu hallinnollisten tekijöiden takia. Organisaatioi-

den tulisi painottaa prosessin aikana jatkuvasti osastojen välistä viestintää sekä yhteistyötä, 

implementaatioprosessin hallintaa sekä johdollista tukea. (Ahmad & Cuenca, 2013). Kriitti-

sistä tekijöistä muodostuu myös helposti sudenkuoppia tietämättömyyden takia, varsinkin 

tietämättömyydestä niiden toimimisesta keskenään. Tulevaa on mahdoton ennustaa, joka 

muodostaa kyseisen tyhjiön onnistuneen tai epäonnistuneen prosessin väliin. Vaikka alku-

vaiheessa tekijöiden yhdistäminen pystytään ennakoimaan ja suunniteltua, ei tiedetä kuinka 

prosessin edetessä tekijät toimivat keskenään eri vaiheissa. (Hustad & Olsen, 2014) 

 

 

Kriittisiä tekijöitä pk-yritysten implementaatioprosesseissa on monia kymmeniä, jotka osit-

tain liittyvät toisiinsa tai ovat johdannaisia toisista tekijöistä. Tekijöiden ja niiden merkitys-

ten selkeyttämisen takia ne voidaan lajitella luokkiin, jotka vaikuttavat samaan sektoriin tai 

ovat osana pk-yritysten implementaatioprosessia. (Golightly et al. 2016). Kyseisiä luokkia 

ovat ihmistekijät, teknologiset tekijät sekä organisatoriset tekijät. Organisatoriset tekijät 

omaavat suurimmat prosentin prosessin onnistumisessa, jota voidaan pitää suurimpana kriit-

tisenä tekijänä. Suhde onnistumiseen on selkeä, sillä mikäli organisaatio ei omaa selkeää 

visiota prosessista eikä ole kartalla mitä tapahtuu koska tapahtuu, prosessin onnistumispro-

sentti on todella pieni. (Leyh, 2014)  
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3.3.1  Organisatoriset tekijät 

ERP-järjestelmän implementaatioprosessi vaatii vahvan omistautumisen sekä hallinnan 

muutoksen keskellä prosessin onnistumiseksi. Mikäli organisaation johdolla on selkeä ja ko-

konaisvaltainen omistautumisen prosessille, on sen huomattu olevan suuri positiivinen tekijä 

onnistuneelle lopputulokselle. Suuri panostaminen hallinnolliseen tukeen sekä organisaation 

resurssien keskittämiseen kyseistä prosessia varten saattaa heijastua negatiivisena tekijänä 

prosessin edetessä.  Budjetin ylittyminen resurssien keskittämisen takia ja sen vaikutuksesta 

tuleviin leikkauksiin henkilöstön koulutuksista. Näin ollen voidaan ajatella, että panostami-

sen laajuus täytyy huomioida prosessissa ja tulevaisuuden liiketoiminta tulee turvata muu-

toksesta huolimatta. (Bansal, 2013). Mahdollinen epäonnistumisen haittavaikutukset heijas-

tuvat laajalle rintamalle organisaatiota sekä sen muuta liiketoimintaa. Kriittisen tekijän mer-

kitys prosessin onnistuessa turvaa mahdollisimman stabiilin siirtymisen uuteen toimintaym-

päristöön. (Bourgault et al. 2009)  

 

Organisatorisiin tekijöihin lukeutuu myös ylimmän johdon tuki (Top Floor Management). 

Ylimmän johdon tuki lukeutuu suurimpiin kriittisiin tekijöihin implementaation onnistumi-

sen kannalta ja sen ei tulisi loppua prosessin aloitus- sekä fasilitointivaiheisiin, vaan sen 

tulisi jatkua koko prosessin ajan, sillä sen avulla selkeys johtajuudesta ja tavoitteellisuudesta 

säilyy. Ylimmällä johdolla implementaatioprosessissa on yleisesti kaksi suurinta vastuualu-

etta, tarvittavien resurssien tarjoaminen sekä johtajuuden tarjoaminen prosessin aikana. 

Ylimmän johdon vastuut ERP-järjestelmän implementaatioprosessin toteutuksessa sisältää 

yrityksen strategian viestimisen kaikille organisaation jäsenille, rajoitusten ja kykyjen ym-

märtämisen kehittäminen, esittelysitoutuminen ja järkevien tavoitteiden asettaminen ERP-

järjestelmän käyttöönotolle. (Dezdar & Sulaiman, 2011).  

 

 

3.3.2  Ihmistekijät 

On todettu, että suurimpia inhimillisiä epäonnistumistekijöitä ovat käyttäjäkäyttäjien huo-

miotta jättäminen lopullisen järjestelmän käytössä sekä inhimillinen halu pyrkiä 
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saavuttamaan haluttu lopputulos mahdollisimman minimalistisella budjetilla esimerkiksi 

järjestelmän ominaisuuksien aukkojen korjauksessa. (Enterprise Talk, 2021) Kuitenkin 

edellä mainitut negatiiviset seikat ovat erittäin mahdollista kumota kattavalla suunnittelulla 

projektiryhmien kuin toteutuksen osalta. Ihmistekijät ovat yleensä aina sidonnaisia organi-

satorisiin tekijöihin, sillä kaikki toiminta lähtee ylimmän johdon tasolta ja heidän asettamista 

tavoitteistaan ja toimista, kuinka ne saavutetaan. Näin ollen voidaan ajatella näiden kahden 

tekijöiden merkittävyyttä ketjuna, joka alkaa yhteisymmärryksestä sekä toimintatavoista, 

kuinka oikealla toiminnalla pystytään hyödyntämään näitä ammattimaisia henkilöitä yrityk-

sessä ja varmistamaan heidän avullaan onnistunut lopputulos loppukäyttäjiä ajatellen. 

(Gubta & Misra, 2016).  

Ajatellen nykyaikaista globaalia liiketoimintaa ja erityisesti pk-yrityksiä, on yrityksen hen-

kilökunnalla suurin rooli toiminnan laajentamiseen sekä yrityksen menestymiseen. Strategi-

sen valinnan teoria korostaa, että organisaation työntekijät voivat olla tärkeitä roolia ympä-

röivän ympäristön muokkaamisessa. (Gubta & Misra, 2016) Organisaation henkilökunnan 

sekä projektiryhmien välillä tapahtuva kommunikaatio on kriittisin tekijä jouhevan sekä ta-

voitteellisen implementaatioprosessin kannalta. Jatkuva viestintä sekä jouheva tiedonsiirto 

on merkittävimpiä avaimia virheiden sekä ongelmien minimoinnissa. Myös oikea-aikainen 

tiedottaminen mahdollisista ongelmista eri implementaation vaiheissa edesauttaa oikeaan 

reagointiin ja antaa hieman aikaa päätöksentekoon, kuinka prosessia jatketaan ongelmasta 

huolimatta. (Kiran & Reddy, 2019).  

Implementaation alkuvaiheissa suoritetussa hankintapäätöksessä luottamus palveluntarjo-

ajan tarjoamaan järjestelmään täytyy olla suuri ja oletus yhteisestä ajatusmaailmasta on muo-

dostunut. Luottamus itsessään muodostuu aina ihmisten välille ja tässä tilanteessa sen mer-

kitys on todella suuri koko pitkän prosessin kannalta. Alussa muodostettu luottamus tulisi 

jatkua koko prosessin ajan, jotta nopeat parametrimuunnokset sekä järjestelmän tutuksi tu-

leminen olisi helpompaa. (Gubta & Misra, 2016) Pilvipohjaiseen järjestelmään päätyminen 

nostaa luottamuksen täysin omaan arvoonsa. Yritys luottaa kaikki avaintietonsa sekä ydin-

toimintonsa ulkopuolisen toimijan käsiin ja luottaa tietojensa pysyvän hyvässä turvassa il-

man minkäänlaisia tietovuotoja. (Golightly et al. 2016)  
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3.3.3  Teknologiset tekijät 

Vertaillessa teknologisia sekä organisatorisia tekijöitä keskenään, nousee esiin teknologisten 

tekijöiden spesifisyys keskittyen pelkästään ERP-järjestelmään itseensä. Organisatoriset te-

kijät keskittyvät enemmän toimintaympäristöön sekä sen prosesseihin ja rakenteellisuuteen. 

(Leyh, 2014) Teknologiset tekijät muodostavat siis suurimman kokonaisuuden prosessin on-

nistumisessa puhuttaessa nimenomaisesti pienemmistä implementaatioprosesseista. Muut-

kin tekijät omaavat tärkeän roolinsa ja paikkansa pienemmissäkin prosesseissa ja edistävät 

onnistunutta prosessia, mutta niiden relevantti vaikutus nousee omaan arvoonsa suurem-

missa prosesseissa. Esimerkiksi ylimmän johdon tuki ja muut projektinhallintaan liittyvät 

seikat ovat tällaisia tekijöitä organisatorisista tekijöistä. (Leyh, 2014).  

Puhuttaessa teknologisista tekijöistä tulee keskittyä myös tarjolla olevien järjestelmien 

muokkaamisen ja modifiointiin kohdeyrityksen tarpeisiin. Tarkka määrittely haluttavista ja 

tarvittavista toiminnoista ja parametreista määrittelee järjestelmän lopputuloksen ja sen käy-

tettävyyden kohdeyrityksessä. Suurten kertaluontoisten tuomat riskit eivät ole siis suositel-

tuja eikä haluttuja varsinkaan pk-yritysten liiketoiminnassa, jolloin resurssit ovat huomatta-

vasti pienemmät kuin suuremmissa yrityksissä. (Kiran & Reddy, 2019). Teknologisten teki-

jöiden puolesta suurten muutosten tekeminen palveluntarjoajien järjestelmiin ei ole missään 

nimessä suositeltavaa sen tuomien suurien riskien järjestelmän toimivuuden sekä käytettä-

vyyden merkeissä vastaten yrityksen tarpeita. (Celar et al. 2011) 

 

 

Kuva 4. Kriittisten tekijöiden luokittelu. 

 

 



25 

 

3.4  Kriittiset onnistumistekijät – sudenkuopat 

ERP-järjestelmän implementaatio vaatii huiman määrän resursseja koko yritykseltä, jolloin 

kriittisten tekijöiden tunnistaminen on elintärkeää onnistumisen kannalta. Implementaatio 

itsessään on todella monimutkainen, pitkä ja todella haastava kokonaisuus, jolloin kaikkien 

on mentävä täydellisesti. Tutkimusten mukaan prosessien onnistumisprosentti on jopa huo-

lestuttavan huono. Tutkimukset osoittavat, että vain noin 50 % aloitetuista prosesseista saa-

tetaan maaliin onnistuneesti, joista silti 90 % on mennyt huomattavasti yli suunnitellun bud-

jetin tai olleet myöhässä. (Chatzoglou et al. 2016).  

 

Monen tutkimuksen mukaan suurin painoarvo implementoinnin onnistumiselle on ylimmän 

johdon tuella sekä itse prosessinhallinnalla. Myös johdon selvällä visiolla sekä tavoitteelli-

suudella yrityksen tulevaisuudessa on tehdyn tutkimuksen mukaan todella suuri vaikutus 

siitä, kuinka prosessi lopulta saadaan suoritettua. (Aarabi et al. 2012) Teknologiset tekijät 

nousevat esiin vasta kaikkien organisatoristen tekijöiden sekä ihmistekijöiden jälkeen, joka 

osoittaa päämäärätietoisuuden sekä tavoitteellisen suunnittelun tärkeyden pk-yritysten im-

plementaatioprosessien onnistumisessa. Liian suuret suunnitelmat ja tavoitteet lähitulevai-

suudessa tuovat helposti ahneutta prosessiin ja liian suuren mittakaavan muutokset ydintoi-

minnoissa saattavat johtaa prosessin epäonnistumiseen. Suurimpana sudenkuoppana pk-yri-

tysten implementointiprosesseissa on ERP-järjestelmän sopimattomuus yrityksen käyttötar-

koituksiin, joka johtuu joko liian suuresta muuntelusta tai epätietoisuudesta mitä järjestel-

mältä todella halutaan. (Lakshmanan & Mehta, 2010).  

 

Tutkimuksessa hyödynnetään tehtyä tutkimusta pk-yrityksen implementaatioprosessin kriit-

tisistä onnistumistekijöistä painottaen niiden esiintyvyyttä kirjallisuudessa. Tutkimuksessa 

hyödynnettiin 17 erilaista tieteellisen kirjallisuuden pohjalta. (Aarabi et al. 2012) Kuvassa 4 

esitetään kriittiset onnistumistekijät niiden tärkeysjärjestyksessä onnistumisen kannalta.  
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Kuva 4. Kriittiset onnistumistekijät (CSF) ERP-järjestelmän implementaation aikana. 

(Aarabi et al. 2012). 

 

Kuten kuvasta 4. voidaan tulkita, että suurimmat kriittiset tekijät muodostuvat organisato-

rista sekä teknologisista tekijöistä. Painopisteet kasaantuvat johdon tekemään suunnitelmaan 

sekä yhteisen tavoitteen asettamiseen ja saavuttamiseen. Liiallinen painottaminen vain tietyn 

sektorin kriittisiin tekijöihin, on mahdollista unohtaa implementaation loppuvaiheiden kriit-

tisiä tekijöitä, joka johtaa hyvän suunnitelman ja prosessin aloituksen vesittymiseen. (Kiran 

& Reddy, 2019)  
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Yleisesti sudenkuoppa muodostuu liiallisesta keskittymisestä tiettyyn kriittiseen tekijään tai 

tekijöihin, jolloin huomio siirtyy pois muista tekijöistä prosessin edetessä. Suurimpana su-

denkuoppana, joka johtaa prosessin epäonnistumiseen löytyy ERP-järjestelmän sopimatto-

muudesta yrityksen tarpeisiin ja liiketoimintoihin. Syynä tämän toteutumiseen löytyy joko 

yrityksen haluttomuudesta joko muuttaa omia liiketoimintojaan järjestelmään sopivaksi tai 

kokemattomuudesta kyseisestä prosessista pk-yrityksessä. Yleisestä kokemattomuudesta 

johtuen pk-yrityksissä olisi suositeltavaa käyttää ja hyödyntää ulkoisia palveluja joko kon-

sulttien tai palveluntarjoajien apupalveluiden muodossa. Ulkoisten tekijöiden merkitys koko 

prosessin aikana on todella suuri positiivisesti ja heidän huomiokykynsä tiettyihin aspektei-

hin on tarkempaa kuin itse kokemattoman yrityksen. (Hustad & Olsen, 2014).  

 

Jatkuva riskien havainnointi ja analysointi on suurin tekijä sudenkuoppien välttämiseksi 

ERP-järjestelmän implementaatioprosessissa. Yrityksen tietotaso mahdollisista riskeistä 

sekä niiden vaikutuksista implementaatioprosessin eri vaiheissa antaa vakautta prosessiin 

sekä turvaa yrityksen toiminnalle, vaikkakin se ei takaa täysin onnistunutta implementaa-

tiota. (Kouri et al. 2006)  

 

Suurin osa ERP-riskeistä on peräisin jo valintavaiheesta, joten tämä vaihe on kriittisin pro-

jektin onnistumisen kannalta. Valintavaiheessa tehtyjä virheitä eivät helposti korjattavissa 

enää myöhemmin prosessin edetessä. Alkutaipaleella tehdyt virheet ovat yleisesti aina stra-

tegisella tasolla, jolloin niihin konkreettinen reagointi muuttaa koko prosessin luonteen pää-

laelleen. (Poba-Nzaou & Raymond, 2011) Käyttöönottovaiheessa tapahtuvat riskit ovat ylei-

sesti ainoastaan huolenaiheita ja perustuvat muutoksenhallintaan kyseisessä yrityksessä. Yl-

läpito- ja kehitysvaiheessa on lähinnä kysymys valvonnasta, kehittämisestä ja johdonmukai-

sen käytön varmistamisesta, jossa yritys varmistuu järjestelmän tuomista hyödyistä yrityk-

sen liiketoimintaan. (Abdollahzadegan et al. 2013)  
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Perinteinen riskienhallintaprosessi koostuu riskien tunnistamisesta, riskien arvioinnista, ris-

kienhallinnan toimenpiteiden tunnistamisesta ja toteuttamisesta sekä riskien havainnointi ja 

niistä aiheutuvat toimenpiteiden laatiminen tulevaisuudessa. Kaikki toimet nojautuvat kui-

tenkin kahteen eri toimenpiteeseen riskienhallinnassa, tunnistamiseen sekä havainnointiin. 

(Kouri et al. 2006) Kuvassa 5. havainnollistetaan riskienhallinnan kannalta tärkeiden vaihei-

den toimenpiteistä implementaatioprosessissa.  

 

 

Kuva 5. Riskien havainnointi implementaation eri vaiheissa. (Kouri et al. 2006) 

 

Riskienhallinnan eri vaiheet tulisi siis aloittaa hyvissä ajoin ennen varsinaisia toimenpiteitä 

jo ennen järjestelmän valintaprosessia. Riskien tunnistaminen ja arviointi tulisi kulkea käsi 

kädessä kriittisten tekijöiden laatimisen kanssa, sillä niiden välillä toimii aina syy-seuraus-

suhde. (Poba-Nzaou & Raymond, 2011)  
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4  Onnistuneen ERP-järjestelmän implementoinnin ABC 

Tutkimuksen viimeisessä kappaleessa käydään läpi onnistuneen implementointiprosessin 

vaiheet sekä vaiheiden kriittisiä kohtia, joilla yritys pystyy saavuttamaan onnistuneen ERP-

järjestelmän implementaation. Kappaleessa hyödynnetään tehtyä tutkimusta implementaa-

tion vaiheista sekä tutkimuksessa havainnollistettuja kriittisiä onnistumistekijöitä implemen-

taatioprosessissa. On tutkittu, että implementaatio koostuisi jopa seitsemästä eri vaiheesta, 

mutta kappaleessa käsitellään viittä vaihetta, jotka ovat käsitelty tutkimuksessa. 

 

Kappaleessa käsitellään implementaation vaiheet kronologisessa järjestyksessä ja käsitel-

lään jokaisen vaiheen kriittiset tekijät, jotta yritys välttäisi mahdolliset sudenkuopat ja saat-

taisi implementaatioprosessin onnistuneesti haluttuun lopputulokseen. 

 

 

Hyväksymisvaihe:  

o ERP-järjestelmän välttämättömyyden vertailu sekä analysointi. 

o Ensimmäinen riskianalyysi ennen konkreettisia toimia. 

o Yrityksen vision määrittäminen sekä siihen sitoutuminen. 

o Perusteellinen implementaatiostrategia ja metodologia. 

o Liiketoimintojen analysointi sekä mahdollinen muokkaaminen (BPR). 

o ERP-järjestelmäpaketin valintaprosessi. 

o Riskien uudelleenarviointi valintaprosessin jälkeen. 

o Yritysjohdon odotusten määrittäminen sekä välittäminen työnteki-

jöille. 

o Asianmukaiset liiketoiminta- sekä IT-järjestelyt 
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Analysointi- ja suunnitteluvaihe: 

o Selkeät tavoitteet sekä rajapyykkien asettaminen. 

o Ylimmän johdon tuki ja sitoutuminen. 

o Kokonaiskuvan luominen yrityksen sisällä tulevasta prosessista sekä 

sen toteutuksesta. 

o Muutostenhallintaohjelma. 

o BPR sekä minimi modifiointien suunnittelu. 

o ERP-käyttöönotto ryhmän kokoaminen, kompetenssi sekä korvaavuus.  

o Projektiryhmän vastuuhenkilön valinta. 

o Ulkoisten konsulttien käyttäminen. 

 

 

Hankinta- ja kehitysvaihe: 

o Suunniteltujen järjestelmän modifiointien toteuttaminen palveluntarjo-

ajan kanssa. 

o Ylimmän johdon tuki ja sitoutuminen. 

o Vision sekä tavoitteellisuuden säilyminen. 

o Palveluntarjoajan tuki. 

o Yrityksen sisäinen kommunikointi ja yhteistyö. 

o Tiedonhallinnan suunnittelu ennen uuteen järjestelmään siirtymistä. 
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Käyttöönottovaihe:  

o Ylimmän johdon tuki ja sitoutuminen. 

o Uusi riskianalyysi ennen virallista käyttöönoton aloittamista. 

o Yrityksen sisäinen kommunikointi ja yhteistyö. 

o Tiedonhallinta siirtymisen aikana.  

o Käyttäjäkäyttäjien sisäistäminen 

o Käyttäjäkäyttäjien koulutusten aikatauluttaminen sekä toteutus. 

o Suorituskyvyn seuranta ja arviointi. 

o Järjestelmäanalyysi. testaus sekä mahdollinen ongelmakartoitus. 

o Palveluntarjoajan tuki. 

o Projektiryhmän vastuuhenkilön aktiivisuus. 

 

Ylläpito- ja kehitysvaihe: 

o Ylimmän johdon tuki ja sitoutuminen. 

o Riskien uudelleenarviointi ja havainnollistaminen kahdesti vuodessa 

viimeisen vaiheen aika. 

o Palveluntarjoajan tuki. 

o Käyttäjäkäyttäjien sisäistäminen ja jatkuva koulutus. 

o Suorituskyvyn seuranta ja arviointi. 

o Tiedonhallinta. 

o Jatkuvat järjestelmäanalyysit, testaukset sekä ongelmakartoitukset. 
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Pääpainona implementaation onnistumiselle on selkeästi organisaation ylimmän johdon tuki 

sekä sitoutuminen, jonka avulla määrätyt projektiryhmät ja henkilöt voivat edetä päämäärä-

tietoisesti kohti asetettuja tavoitteita. Tuen ja sitoutumisen myötä vision säilyttäminen toteu-

tuu alusta loppuun ja epätietoisuutta prosessin aikana syntyy vähemmän. (Nikitovic & 

Strahonja, 2016). Hyvä ja perusteellinen suunnittelu sekä strategian luonti on merkittävin 

tekijä onnistumiselle. Myös omien liiketoimintojen muuttaminen sekä havainnointi, johtaa 

selkeämpään ajatteluun tarvittavista toiminnoista tulevan järjestelmän osalta. Tähän proses-

siin on tutkitusti suositeltua käyttää mahdollisia ulkoisia konsultteja yrityksen resurssien 

puitteissa. (Flouidani et al. 2020) Käyttöönottovaiheesta eteenpäin pääpaino on käyttäjäkäyt-

täjien sisäistämisessä sekä jatkuvassa koulutuksessa, jotta liiketoimintaprosessit säilyvät on-

nistuneina sekä toiminta on jouhevaa ja mutkatonta. (Haddara & Zach, 2011)  
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5  Johtopäätökset 

Tutkimuksen tavoitteena oli tutkia ERP-järjestelmien implementaatioprosessien kriittisiä te-

kijöitä sen onnistumiseen. Tutkimuksessa perehdyttiin erilaisiin ERP-järjestelmiin, niin pe-

rinteisiin sekä pk-yrityksille suunnattuihin pilvipohjaisiin ERP-järjestelmiin. Tavoitteena oli 

ennen kaikkea selvittää kuinka pk-yritys pystyy määrittelemään kriittisiä tekijöitä prosessin 

onnistumiseksi sekä tutkimaan mahdolliset ongelmakohdat, jotka estävät onnistuneen im-

plementaatioprosessin. Tutkimuksessa tutkittiin erilaisia tapoja järjestelmien valintaproses-

seihin sekä erilaisten järjestelmien hyötyihin sekä heikkouksiin. Tutkimuksen varsinaisia 

tutkimuskysymyksiä lähestyttiin kattavan teoriapohjaisen kirjallisuuskatsauksen kautta, 

jotta lukijalle pystytään luomaan selkeä kuva tutkittavasta aiheesta sekä siihen liittyvistä tut-

kimuskysymyksistä. Perusteellisen teorian avulla tutkimukselle luodaan myös tieteellinen 

pohja, jonka avulla varsinainen tutkimus suoritetaan. Tutkimuksen alussa lukijalle esitellään 

ERP-järjestelmät sekä niiden käyttötarkoitukset sekä määritelmät pk-yrityksille ja imple-

mentaatioprosesseille.  

 

Tutkimuksen päätavoite oli tutkia pk-yrityksen ERP-järjestelmän implementaation kriittisiä 

tekijöitä niin sen onnistumisen kuin epäonnistumisenkin kannalta.  

”Mitä pk-yrityksen tulee huomioida ERP-järjestelmän valinnassa sekä ennen käyttöönot-

toa?” 

 

Päällimmäiset aspektit pk-yrityksen ERP-järjestelmän valinnassa ovat ERP-järjestelmän 

tyyppi. Ennen hankintapäätöstä pk-yrityksen tulee määrittää omat tarpeensa järjestelmältä 

sekä siirtyykö yritys pilvipohjaiseen vai perinteiseen ERP-järjestelmään. ERP-järjestelmien 

vertailu keskenään sekä omaan liiketoimintaan on oiva tapa selkeyttää pk-yrityksen omat 

tarpeensa ja löytää juuri oikea järjestelmä omaan liiketoimintaansa.  

Pk-yrityksen ERP-järjestelmän valintavaiheessa yrityksen tulisi muodostaa mahdollisten 

yhteistyökumppaneiden kanssa yhteinen visio sekä yhdistää ajatusmaailma yrityksen toi-

veiden sekä tarpeiden mukaan, jotta valintaprosessi on onnistunut. Yhteinen ajatusmaailma 

on tärkein aspekti järjestelmän valinnassa, jolloin mahdollinen järjestelmien sekä 
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liiketoimintojen muokkaus olisi jouhevaa sekä mutkattomampaa. Tämän avulla mahdolli-

silta uusilta riskeiltä sekä mahdollisilta sudenkuopilta voitaisiin välttyä. 

Ennen virallista käyttöönottoa pk-yrityksen ylimmän johdon tulisi määrittää yrityksen tule-

valle prosessille selkeä visio sekä tavoite, jotka halutaan saavuttaa. Vision sekä tavoittei-

den lisäksi pk-yrityksen tulisi määrittää seuraavat asiat:  

 

o Riskien tunnistaminen sekä analyysi 

o Projektiryhmä sekä projektiryhmän esimies 

o Tiedonhallinnan suunnittelu 

o Budjetointi sekä muutoksenhallintaohjelma 

o Järjestelmän muokkaus sekä BPR-toiminnot 

o Pk-yrityksen liiketoiminnan sekä IT-järjestelyt 

 

Tutkimuksessa perehdyttiin myös, kuinka pk-yrityksen olisi mahdollista tunnistaa oman 

implementaationsa kriittiset tekijät sekä määrittää ratkaisevia tekijöitä onnistuneeseen 

ERP-järjestelmän implementaatioon.  

 

”Kuinka tunnistaa implementoinnin kriittiset tekijät valitun ERP-järjestelmän implemen-

toinnissa pk-yrityksessä?” 

 

Tutkimuskysymyksen alakysymyksenä tarkennettiin tutkimuksen painopistettä nimen-

omaisesti onnistumistekijöihin.  

” Mitkä ovat ratkaisevat tekijät onnistuneeseen ERP-järjestelmän implementointiin?” 

 

Kriittisten tekijöiden tunnistaminen alkaa jo valintaprosessissa, jossa implementaatiota 

suunnitellaan, palveluntarjoajia punnitaan keskenään sekä eri järjestelmiä vertaillaan. 

Nämä kaikki ovat tekijöiden tunnistamista, jotka määritellään pelkästään omien tavoittei-

den sekä tarpeiden mukaan, joista muodostuu koko prosessin elinkaarelle kriittisiä teki-

jöitä. Kriittisten tekijöiden tunnistamiseen on elintärkeää tunnistaa ja havainnoida koko 
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prosessin vaiheet sekä elinkaari, jotta eri tekijöiden luokittelu helpottaisi tekijöiden tunnis-

tamista. Tutkimuksessa implementaatio jaettiin viiteen erilaiseen vaiheeseen: 

1. Hyväksymisvaihe 

2. Analysointi- ja suunnitteluvaihe 

3. Hankinta- ja kehitysvaihe 

4. Käyttöönottovaihe 

5. Ylläpito- ja kehitysvaihe 

 

Vaiheiden määrittämisen jälkeen pk-yritys voi lajitella tekijät erilaisiin kategorioihin, jotka 

tutkimuksessa olivat: 

o Organisatoriset tekijät 

o Teknologiset tekijät 

o Ihmistekijät 

Lajittelu helpottaa erilaisten tekijöiden havainnointia, sillä ne pystytään heijastamaan tiet-

tyyn kontekstiin. Ainoastaan onnistumisen ajattelu ja sen kriittiset tekijät eivät itsessään 

riitä, vaan asiaa täytyy lähestyä tarkemmin ja erilaisten näkökulmien kautta se on mahdol-

lista.  

 

Tutkimuksessa käsiteltiin myös kriittisiä onnistumistekijöitä sekä niiden painoarvoja tehty-

jen tutkimusten perusteella. Osoittautui selkeästi pk-yrityksen johdon tuen tärkeys onnistu-

neessa implementaatiossa sekä yrityksen yhtenäisyys niin suunnittelu- kuin käyttöönotto-

vaiheessa. Yrityksen sisäinen yhteistyö ja kommunikointi on elintärkeää, jota ilman onnis-

tumisprosentti pienenee huomattavasti. Vaikka voisi ajatella, että tietoteknilliset asiat ovat 

suurimmat tekijät, johon implementaatio voi epäonnistua on asia kuitenkin aivan toisin. 

Uuteen järjestelmään siirtymisen jälkeen implementaatio ei todellakaan ole vielä ohi. Im-

plementaatiota voidaan pitää jatkumona, joka kehittyy jatkuvasti ja käyttäjäkäyttäjät kehit-

tyvät sen kanssa käsi kädessä. Ilman oikeaa panostusta henkilökuntaan sekä järjestelmän 

loppukäyttäjiin on kaikki sitä edennyt työ ollut turhaa. Motivointi, kiinnostavuus sekä yh-

teiset koulutukset järjestelmän parissa takaa, että onnistunut implementaatioprosessi saa 

jatkoa myös pk-yrityksen tulevaisuudessa, järjestelmän jokapäiväisessä käytössä. 
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Tutkimuksessa perehdyttiin myös pk-yrityksen implementaatioprosessin riskeihin sekä nii-

den merkittävyyteen itse onnistumisen kannalta.  

”Mitkä ovat pk-yrityksen implementaatioprosessin riskit ja kuinka kriittisiä ne ovat onnistu-

misen kannalta?” 

 

Tutkimuksen edetessä huomattiin, että riskien havainnointi ja tunnistaminen tulisi olla jär-

jestelmällistä, aikataulutettua sekä hyvin organisoitua. Riskikartoitusten sekä havainnointien 

osuus itse prosessissa on loppujen lopuksi jopa minimaalinen. Tämä johtuu siitä, että tie-

dossa olevat riskit ja tulevat riskit ovat jopa väistämättömiä, joiden kanssa on vain elettävä. 

Painavin riski pk-yrityksen ERP-järjestelmän implementaatiossa on sen tulevaisuus. Mikäli 

implementaatio epäonnistuu, voi yrityksen tulevaisuus olla ehdottomasti vaakalaudalla, joka 

johtuu väistämättä pienemmistä sekä tiukemmista resursseista verrattuna suurempiin orga-

nisaatioihin. Mahdollisia suurimpia yksittäisiä riskejä pk-yrityksen ERP-järjestelmän imple-

mentaatiossa ovat: 

o Heikko suunnitelma sekä selkeiden tavoitteiden puuttuminen 

o Palveluntarjoajan luottamuksenpuute 

o Liiketoiminnan ylläpito sekä tiedonhallinta 

o Käyttäjäkäyttäjien tyytymättömyys 

o IT-järjestelyjen riittämättömyys 

 

Kaiken kaikkiaan pk-yritysten kasvu sekä ERP-järjestelmän tarvittavuus nykyajan liiketoi-

minnassa on niin suurta, että kaikki yritykset törmäävät ERP-järjestelmän implementaatioon 

jossain vaiheessa. Näin ollen jatkuva tutkimus on elintärkeää pk-yritysten menestykselle, 

sillä epäonnistuneisuus on kriittisellä tasolla vielä tänäkin päivänä.  
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