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Työn tavoitteena on selvittää millainen on toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottoprosessi pk-

yrityksissä sekä millaisia ongelmia, haasteita ja hyötyjä se aiheuttaa. Tarkoituksena on luoda selkeä 

kuva siitä, millaisia asioita tulee ottaa huomioon käyttöönottaessa toiminnanohjausjärjestelmää ja 

millaisia resursseja se vaatii pk-yritykseltä. 

 

Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto pk-yrityksissä on haastava projekti. Se vaatii yritykseltä 

niin henkisiä, fyysisiä kuin taloudellisia resursseja. Resurssien vähäisyys on yksi syy, miksi pk-

yritysten tulee pohtia, kannattaako heidän lähteä toiminnanohjausjärjestelmäprojektiin olleenkaan. 

Vastapainona raskaalle projektille on toiminnanohjausjärjestelmästä saatavat hyödyt. Nämä hyödyt 

linkittyvät niin yrityksen omaan toimintaan kuin alihankkijoille ja asiakkaille. 

 

Tutkimustulokset osoittavat, että toiminnanohjausjärjestelmäprojekti on järkevä investointi pk-

yrityksille. Se tehostaa yrityksen toimintaa, antaa mahdollisuuden kasvaa tehokkaasti, mutta halli-

tusti ja parantaa yrityksen seurantaa. Tuloksissa tulee myös esille, että toiminnanohjausjärjestelmä 

ei ole pelkästään yrityksen itsensä hyöty, vaan se hyödyttää myös yrityksen yhteistyökumppaneita. 
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1 JOHDANTO 
 

Toiminnanohjausjärjestelmät ovat yleistyneet viimevuosina voimakkaasti pk-yrityksissä. Toimin-

nanohjausjärjestelmän käyttöönotto on jo itsessään raskas ja monimutkainen prosessi yritykselle ja 

se vaatii yritykseltä myös taloudellisia ja henkisiä resursseja. Pk-yritykset kokevat ongelmaksi toi-

minnanohjausjärjestelmää hankkiessaan toiminnanohjausjärjestelmän valinnan ja sen, riittävätkö 

yritysten resurssit kyseisen toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottoon. 

1.1 Tavoitteet ja rajaukset 
 

Työn suunnitteluvaiheessa pääkysymyksiksi nousivat: Mikä on pk-yrityksen toiminnanohjausjärjes-

telmän käyttöönottoprosessi ja siihen vaikuttavat erityispiirteet pk-yrityksessä? Mitä etuja pk-yritys 

saavuttaa ottamalla käyttöön toiminnanohjausjärjestelmän? Ovatko pk-yrityksen saavuttamat edut 

riittävän suuret kattamaan toiminnanohjausjärjestelmän ongelmat ja haasteet? Näitä kysymyksiä 

hyödyntämällä lähdettiin selvittämään työn tavoitteita. 

 

Työn tavoitteena oli luoda pk-yrityksille selkeä kuva toiminnanohjausjärjestelmän hankintaproses-

sista ja siitä aiheutuvista ongelmista, haasteista ja hyödyistä. Työssä haluttiin tuoda myös esille 

käyttöönoton erityispiirteitä pk-yrityksissä ja luoda näin selkeämpi kuva toiminnanohjausjärjestel-

män käyttöönotosta. 

 

Työssä ei oteta kantaa eri valmistajien toiminnanohjausjärjestelmien eroavaisuuksiin tai niiden yh-

teensopivuuksiin pk-yrityksissä. Olemme jättäneet myös käsittelemättä eri ohjelmistojen ominai-

suudet, vaikka pk-yrityksille on luotu omia toiminnanohjausohjelmistoja. Työssä ei myöskään oteta 

kantaa pk-yritysten sisäisiin eroavaisuuksiin.   

1.2 Työn rakenne 
 

Työ koostuu kuudesta kappaleesta. Johdannon jälkeen työssä on käsitelty pk-yrityksen määritelmä. 

Kolmannessa kappaleessa käsitellään toiminnanohjausjärjestelmän pääpiirteitä, historiaa, tulevai-

suuden kehityssuuntaa ja toiminnanohjausjärjestelmän käyttöä pk-yrityksissä. 
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Neljäs kappale käsittelee toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottoa pk-yrityksissä. Neljännessä 

kappaleessa on käsitelty toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottoprosessi yleisesti, käyttöönottoon 

vaikuttavat erityispiirteet pk-yrityksissä, ongelmat ja haasteet siitä, mitä toiminnanohjausprojekti 

aiheuttaa pk-yrityksissä, sekä hyödyt. Viidennessä kappaleessa käsitellään tulokset ja johtopäätök-

set, joita voidaan työn perusteella tehdä ja se peilaa tutkimuskysymyksiin. Kuudes kappale on yh-

teenveto työstä. 

1.3 Menetelmät ja aineisto 
 

Tämä työ on kirjallisuustutkielma, jonka tarkoitus on olla analyyttinen kandidaatintutkielma. Ai-

neistossa on pyritty käyttämään mahdollisimman laajasti tieteellisiä lähteitä, jotka koskevat pk-

yrityksiä ja näiden toiminnanohjausjärjestelmäprojekteja. 
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2 PK-YRITYS 
 

Vuonna 2009 Suomen 320 682 yrityksestä 99,8 % oli pk-yrityksiä. Nämä yritykset muodostivat 

yhteensä 51 % Suomen yritysten kokonaisliikevaihdosta sekä työllistivät 925 795 työntekijää, mikä 

on 64 % kaikkien Suomen yritysten työntekijöistä. Pk-yritykset olivat jakautuneet seuraavasti: 99,1 

% oli pieniä yrityksiä ja näistä alle 10 henkilöä työllistävien mikroyritysten osuus oli 94,5 %. Kes-

kisuurten yrityksen osuudeksi jäi 0,7 % kaikista yrityksistä (Suomen virallinen tilasto 2009). Näi-

den edellä mainittujen lukujen perusteella voidaan huomata pk-yrityksien merkittävyys Suomen 

talouden kannalta. Pk-yritykset muodostavat myös merkittävän innovaatioiden lähteen ja tätä kautta 

varmistavat kilpailukyvyn säilymisen kansainvälisillä markkinoilla. (Euroopan komissio 2005, s. 5) 

 

Keskitymme käsittelemään työn aihetta pienten ja keskisuurten yritysten kannalta jättäen mikroyri-

tykset pois. Vaikka mikroyritysten osuus on suuri, on niiden työllistämä henkilömäärä keskimäärin 

vain noin 1,3 henkilöä per yritys.  Luontevampaa on käsitellä asiaa nimenomaan pienten ja kes-

kisuurten yritysten näkökulmasta näiden henkilömäärän ollessa 10–250 henkilöä (Suomen viralli-

nen tilasto 2009). 

 

Pienet ja keskisuuret yritykset (pk-yritykset) määritellään yleisesti yrityksiksi, jotka täyttävät kes-

kisuuren yrityksen kriteerit. Pk-yritykset voidaan jakaa kuitenkin kolmeen alaluokkaan, joita ovat 

mikro, pienet sekä keskisuuret yritykset. Tämä tarkastelu antaa tarkemman kuvan siitä, minkä ko-

koisten yritysten kanssa ollaan tekemisissä. (Euroopan komissio 2005, s.14) 

 

Taulukossa 1 on esitetty pk-yrityksien jaottelu kolmeen alaryhmään. Yrityksen tulee täyttää taulu-

kon 1 asettamista raja-arvoista henkilöstöä sekä vaihtoehtoisesti vähintään joko liikevaihtoa tai ta-

seen loppusummaa koskevat rajat, jotta sitä voidaan pitää pk-yrityksenä (Euroopan komissio 2005, 

s. 14). 
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Taulukko 1. Pk-yrityksien rajoja (Euroopan komissio 2005, s. 14) 

 Henkilöstö Vuosiliikevaihto € Taseen loppusumma 

€ 

Mikro < 10 ≤ 2 miljoonaa ≤ 2 miljoonaa 

Pieni < 50 ≤ 10 miljoonaa ≤ 10 miljoonaa 

Keskisuuri < 250 ≤ 50 miljoonaa ≤ 43 miljoonaa 

 

Yleisesti pk-yrityksen määritelmänä voidaan pitää taulukon 1 mukaan sellaista yritystä, jonka pal-

veluksessa on alle 250 henkilöä ja sen liikevaihto on alle 50 miljoonaa tai taseen loppusumma alle 

43 miljoonaa euroa. Lisäksi pk-yrityksen tulee täyttää riippumattomuuden kriteerit. Riippumattomi-

na yrityksinä pidetään yrityksiä, joiden pääomasta tai äänivaltaisista osakkeista alle 25 % on sellai-

sen yrityksen omistuksessa tai sellaisten yritysten yhteisomistuksessa, joihin ei voida soveltaa pk-

yrityksen määritelmää. Yritys ei voi myöskään omistaa itse yli 25 % toisen yrityksen pääomasta tai 

äänivaltaisista osakkeista. (Euroopan komissio 2005, s. 12–22) 
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3 TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄ 
 

Tässä kappaleessa on määritelty toiminnanohjausjärjestelmä sekä kerrottu sen historiasta ja tulevai-

suuden suunnista. Kappaleessa on myös käyty läpi toiminnanohjaukseen liittyvät tärkeimmät lyhen-

teet. 

3.1 Toiminnanohjausjärjestelmän määritelmä 
 

Toiminnanohjausjärjestelmä on yrityksen tietojärjestelmä, joka sisältää ja auttaa ylläpitämään yri-

tyksen perustietoja ja eri tapahtumiin liittyviä tietoja. Tällaisten toiminnanohjausjärjestelmien mer-

kitys on kasvanut jatkuvasti yritysten hallinnoimisessa. Toiminnanohjausjärjestelmiä kutsutaan 

yleisesti ERP-järjestelmiksi (Enterprise Resource Planning). (Haverila et al. 2009 s. 430) 

 

Toiminnanohjausjärjestelmän pääidea on toiminnanohjauksen ja tietojenkäsittelyn yhteensovittami-

nen. Tämä mahdollistaa tietojenkäsittelyn siten, että myös muut käyttäjät pystyvät käyttämään toi-

minnanohjausjärjestelmää ilman, että heidän tarvitsee kirjata tietoja uudelleen heidän omiin järjes-

telmiinsä. Tämä ominaisuus tulee hyvin esille esimerkiksi laajoissa organisaatioissa, joissa myynti-

konttoreita on ympäri maailmaa. (Haverila et al. 2009 s. 430) 

 

Toiminnanohjausjärjestelmät ovat jatkuvassa muuttuvassa tietoteknisessä ympäristössä. Niistä on 

muutaman vuosikymmenen aikana muodostunut koko yrityksen toiminnan selkäranka. Ilman toi-

minnanohjausjärjestelmää harva yritys pystyy enää myymään, ostamaan tai valmistamaan mitään. 

Historia on osoittanut, että vaikka järjestelmät muuttuvat, niiden käyttökohteet säilyvät. (Lehtonen 

2004 s. 127)  

 

Toiminnanohjausjärjestelmissä on erilaisia sovellusalueita yrityksen eri toiminnoille. Rahavirran 

ohjaamista varten toiminnanohjausjärjestelmästä löytyy sovellusalueita palkanlaskentaan, myyn-

tisaamisten, pääkirjan ja ostovelkojen kirjaamiseen sekä hallintaan. Tuotanto- ja toimitusketjun oh-

jaamiselle järjestelmässä on omat kokonaisuutensa myynnille, materiaalinhallinnalle, tuotannonoh-

jaukselle ja hankinnalle. Toiminnanohjausjärjestelmästä löytyy myös omat sovellukset johdon las-

kentatoimen ja prosessien seurannan sekä niitä koskevan päätöksenteon tueksi. Alla olevassa kuvas-

sa 1 on esitetty toiminnanohjausjärjestelmän keskeiset sovellusalueet. (Lehtonen 2004, s. 129) 
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Kuva 1. Toiminnanohjausjärjestelmän keskeiset sovellusalueet (Lehtonen 2004 s. 129) 

3.2 Historiaa 
 

Toiminnanohjausjärjestelmien kehittäminen alkoi 1960-luvulla. Ensimmäiset toiminnanohjaukseen 

suunnitellut ohjelmistot olivat hyvin yksinkertaisia verrattuna nykypäivänä käytössä oleviin toimin-

nanohjausjärjestelmiin ja niiden pääasiallisena tarkoituksena oli vain seurata varastotasoja. (Kettu-

nen & Simons s.46)  

 

1970-luvulla alettiin kehittää seuraavaa sukupolvea tietojärjestelmiin. MRP-järjestelmät (Materials 

Resource Planning) olivat laajempia toiminnaltaan, mutta edelleen hyvin raskaita ja kankeita käyt-

tää. Nämä järjestelmät kuitenkin pystyivät toteuttamaan materiaalitarvelaskentoja sekä luomaan 

taloudellisia eräkokoja tuotannon suunnittelua varten. 1970-luvun loppupuolella tietojärjestelmistä 

alkoi tulla kaupallisempia, eikä niitä enää valmistettu pelkästään yhden yrityksen käyttöön, vaan 

pystyttiin käyttämään samaa pohjaa monen yrityksen käytössä. Yritysten ei siis tarvinnut enää itse 

luoda ohjelmistojaan, vaan tarjolla oli palveluntarjoajia, joilla oli jo olemassa tarvittava ohjelmisto. 

(Kettunen & Simons s.46) 

 

MRP II-järjestelmät, eli astetta kehittyneemmät 1970-luvun järjestelmistä, alkoivat kehittyä 1980-

luvulla. MRP II pohjana oli vanha MRP-järjestelmä, mutta siihen oli lisätty uusia toimintoja. Lattia-

tason toiminnanohjaus sekä jakeluhallinnan osa-alueet olivat uutta MRP II:ssa. Näiden tietojärjes-

telmien kehitystä ja levinneisyyttä lisäsivät myös PC-tietokoneiden (Personal Computer) yleistymi-

nen. (Kettunen & Simons 2001 s. 46–47) 
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1990-luvulla tietojärjestelmien kehittäminen jatkui siten, että tietojärjestelmään liitettiin projektin-

hallinnan, taloushallinnon ja henkilöstöhallinnon osa-alueet. Tällaista ohjelmistoa voidaan jo kutsua 

ERP-järjestelmiksi. 1990-luvun loppupuolella toiminnanohjausjärjestelmiin liitettiin myös Internet. 

Yritystasolla tiedonsiirtoa on ollut aikaisemminkin, mutta 1990-luvun lopulla kehittyneet tekniikat 

mahdollistivat sähköisen tiedonsiirron yrityksen tietojärjestelmien välillä sekä sähköisen kaupan-

käynnin. Tällöin uskottiin sähköisen tiedonsiirron vähentävän siirtokustannuksia ja sen sovellusalu-

eiden laajenevan. (Kettunen & Simons 2001 s. 47) 

 

Nykyaikaista käytössä olevaa toiminnanohjausjärjestelmää voidaan kutsua nimellä ERP + Internet 

(Kettunen & Simons s. 47). Tällaisella toiminnanohjausjärjestelmällä yritysten välinen tietojenkäsit-

tely voidaan toteuttaa erilaisilla Internet-pohjaisilla sovelluksilla. Tällä hetkellä kehityksessä ollaan 

siinä vaiheessa, että pystytään lähettämään ainoastaan yksinkertaisia sanomia kuten tilauksia, tila-

usvahvistuksia, laskuja, lähetteitä ja niin edelleen. (Haverila. et al. 2009. s. 432) 

 

ERP + Internet on mahdollistanut niin sanottujen pilvipalveluiden käytön. Pilvipalveluiden ideana 

on se, että palvelut ja resurssit on jaettu useammalle palvelimelle. Tämä parantaa toiminnanohjaus-

järjestelmän vikasietoisuutta. Pilvipalvelu mahdollistaa myös palvelun päivittämisen siten, että sii-

hen ei synny käyttökatkoksia, vaan toimintaa voidaan jatkaa normaalisti päivityksen yhteydessä. 

(MHG systems 2010) 

 
 

Kuva 2. Toiminnanohjausjärjestelmien kehityshistoria (Kettunen & Simons 2001 s. 47) 

 

Räätälöityvaraston-‐
hallinta	  

• Varastonhallinta	  
• 1960-‐1970	  

MRP	  
• Kehi<ynyt	  
varaston	  ja	  
materiaalin-‐
hallinta	  
• 1970-‐1980	  

MRP	  II	  
• Varaston	  ja	  
materiaalinhal-‐
linta,	  
tarvelaskenta	  
• 1980-‐1990	  

ERP	  
• Toiminnanohjaus	  
• 1990-‐2000	  

ERP	  +	  Internet	  
• E-‐liiketoiminta,	  
verkostojen	  
ohjaus	  
• 2000-‐	  
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3.3 Tulevaisuuden kehityssuunta 
 

Toiminnanohjausjärjestelmät ovat yleistyneet viime vuosina, etenkin suuryrityksissä (Lehtonen 

2004 s.139). Nämä suuryritykset tulevat määrittämään toiminnanohjausjärjestelmien kehityssuun-

nan. Vuonna 2009 sanottiin, että toiminnanohjausjärjestelmät tulevat kehittymään Internetin ja sen 

tarjoamien palveluiden ympärille. Kehityksen alla on myös toiminnanohjausjärjestelmän tietojen-

vaihto, joka tulee monipuolistumaan. (Haverila et al. s. 432)   

 

Toiminnanohjausjärjestelmät tulevat kehittymään nykyisestä tasostaan varmasti. Raahen seudun 

yrityksissä tehdyn tutkimuksen mukaan yksi yritys oli tyytyväinen tämänhetkiseen toiminnanoh-

jausjärjestelmään. Yrityksistä viidellä oli puutteita toiminnanohjausjärjestelmän käytössä. Kyselyyn 

osallistuneista kolme oli käynnistämässä toiminnanohjausjärjestelmäprojektia. Kyselyyn osallistui 9 

yritystä. (Klaavu & Iskanius 2009, s. 17) 

 

Edellä mainittu tutkimus kertoo, että toiminnanohjausjärjestelmillä on muutospaineita kehittymisen 

suhteen. Tutkimuksen perusteella voidaan sanoa, että toiminnanohjausjärjestelmätoimittajien tulisi 

lähteä kehittämään tuotteitaan asiakaslähtöisesti. Tuotteiden tulisi pystyä muovautumaan asiakkaan 

tarpeiden mukaisesti sekä pystyä tarjoamaan asiakkailleen luotettava pohja yritystoiminnan tueksi. 

 

Yritysten viimeaikainen, voimakas ja osittain myös strateginen verkostoituminen tarjoaa suuren 

kentän toiminnanohjausjärjestelmiä valmistaville ja integrointipalveluita tarjoaville yrityksille. Tä-

hän on syynä sähköisen liiketoiminnan kehittyminen sekä Internetin merkitys nykyisessä liiketoi-

minnassa. Uudet tiedonsiirtotekniikat ja Internetin mahdollisuudet pienentävät siirtokustannuksia ja 

luovat uusia mahdollisuuksia toiminnanohjausjärjestelmien käytölle. (Kettunen & Simons 2001 s. 

48) 

 

Tulevaisuudessa toiminnanohjausjärjestelmän eri verkostojen tiedonsiirto tulee yleistymään. Toi-

minnanohjausjärjestelmät pystyvät lähettämään monipuolisempaa tietoa verrattuna nykypäivän yk-

sinkertaisiin sanomiin. Tulevaisuuden toiminnanohjausjärjestelmien keskeinen kehitysalue tulee 

olemaan siis Internet ja sen ympärille rakennetut toiminnot. (Haverila et al. s. 432) 

 

Tulevaisuudessa toiminnanohjausjärjestelmien kehitys näyttäisi keskittyvän uusien lisäarvosovel-

lusten käyttöönottoon. Itse pohjaratkaisu pysyy melko samanlaisena, mutta sitä kehitetään ja pide-
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tään yllä ilman suuria muutoksia. Useiden asiantuntijoiden mukaan tulevaisuudessa toiminnanoh-

jausjärjestelmät säilyvät, mutta tulevat markkinoille entistä kypsempinä. (Lehtonen et al. s. 139–

140) 

 

Tulevaisuudessa toiminnanohjausjärjestelmää voidaan käyttää puhelimella. Tällaisia sovelluksia on 

jo käytössä, mutta ne ovat vielä melko tuoreita ja uskomme, että ne tulevat kehittymään huimasti 

tulevien vuosien aikana. IFS (toiminnanohjausjärjestelmiin erikoistunut yritys) sanoo, että puheli-

men välityksellä toimivan toiminnanohjausjärjestelmän on mahdollistanut nykyinen älypuhelimien 

kehitys ja niiden tehokkuus (Seppälä 2011). Puhelimella käytettävä toiminnanohjausjärjestelmä 

mahdollistaa työskentelyn toimiston ulkopuolella. Tällainen sovellus tehostaa työntekijöiden ajan-

käyttöä. Työntekijöiden ei aina tarvitse ajaa toimistolle, vaan riittää että he ottavat puhelimen kä-

teensä ja alkavat tehdä töitä. (Rannisto 2009, s. 6) 

3.4 Toiminnanohjausjärjestelmän käyttö pk-yrityksissä 
 

Keväällä 2011 kaikista Suomen yrityksistä 32 % oli käytössään toiminnanohjausjärjestelmä. Tämä 

luku sisältää niin suuret kuin pienet ja keskisuuret yritykset. Tilastosta on rajattu pois mikroyrityk-

set. Mikroyrityksien pois rajaaminen on mielekästä, koska keskimäärin mikroyrityksissä työskente-

lee 1,3 henkilöä (Suomen virallinen tilasto 2009). Tilastossa pienet yritykset on jaettu vielä henki-

lömäärän suhteen kahteen osaa. Ensimmäisessä osassa ovat yritykset, joiden palveluksessa on 10–

19 henkilöä. 10–19 henkilöä työllistävissä yrityksissä toiminnanohjausjärjestelmä oli käytössä 19 % 

yrityksistä. Toinen osa pienistä yrityksistä sisältää henkilömäärän mukaan yritykset, jotka työllistä-

vät 20–49 henkilöä. Näistä yrityksistä toiminnanohjausjärjestelmää käytti 36 %. Keskisuuret yrityk-

set ovat jakautuneet seuraavasti kahteen osaan. Ensimmäisessä osassa ovat yritykset, jotka työllistä-

vät 50–99 henkilöä ja toisessa osassa yli 100 henkeä työllistävät yritykset. 50–99 henkilöä työllistä-

vissä yrityksissä toiminnanohjausjärjestelmä oli käytössä 56 % ja yli 100 henkilöä työllistävissä 

yrityksissä 75 %. Tilastoa tulkittaessa on kuitenkin huomioitava se, että yli 100 henkilöä työllistävät 

yritykset sisältävät myös suuret yritykset. Tämän takia tilasto ei anna täydellistä kuvaa Suomen pk-

yrityksien toiminnanohjausjärjestelmien käytöstä. Tilasto antaa kuitenkin hyvän kuvan pienten yri-

tyksien toiminnanohjausjärjestelmien käytön tasosta Suomessa. (Suomen virallinen tilasto 2011) 

 



   

10 

 

 

 

Kuva 3. Yrityksellä käytössä toiminnanohjausjärjestelmä (ERP) keväällä 2011 henkilöstömäärän 

mukaan, osuus kaikista yrityksistä (Suomen virallinen tilasto 2011) 

 

Tilaston perusteella voidaan todeta, että toiminnanohjausjärjestelmän käyttö ei ole vielä saavuttanut 

suurinta suosiotaan pienten yrityksien osalta. Pienistä yrityksistä noin joka viidennellä oli käytös-

sään toiminnanohjausjärjestelmä. Pienissä yrityksissä kuitenkin ero oli huomattava, sillä 20–49 

henkilöä työllistävistä yrityksistä noin joka kolmannella oli käytössä toiminnanohjausjärjestelmä. 

Vuonna 2004 sanottiin, että pk-yritykset voivat ratkoa ongelmia ilman toiminnanohjausjärjestelmän 

tuomaa tukea (Lehtonen 2004 s. 139). Tilastokeskuksen tutkimus kuitenkin osoittaa, että nykypäi-

vänä useat pk-yritykset käyttävät toiminnanohjausjärjestelmiä liiketoiminnan tukena. Myös toimi-

alojen välillä on suuria eroja toiminnanohjausjärjestelmän käytössä. Teollisuudessa ja tukkukaupas-

sa toiminnanohjausjärjestelmä oli käytössä yli puolella yrityksistä, mutta majoitus- ja ravintolatoi-

minnassa järjestelmä oli käytössä vain 3 % yrityksistä. (Suomen virallinen tilasto 2011) 
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4 TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄPROJEKTIN ETENEMINEN 
 

Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottoprosessia voidaan lähestyä monesta eri näkökulmasta. 

Mallit vaihtelevat hieman niiden portaiden lukumäärän ja tarkkuuden mukaan. Kettusen ja Simon-

sin (2001, s. 24) tietojärjestelmän käyttöönottoprosessin elinkaarimallissa on neljä porrasta alkaen 

suunnittelusta ja päättyen kehittämiseen. Esteves:n ja Pastor:n (1999) mallissa on kuusi vaihetta 

alkaen päätöksestä toiminnanohjausjärjestelmäprojektin aloittamisesta ja päättyen sen käytöstä pois-

tamiseen. Tässä tutkielmassa käytämme lähestymismallina Vilpola & Kourin (2006, s. 13) toimin-

nanohjausjärjestelmäprojektin etenemismallia. Tämä malli soveltuu mielestämme parhaiten käytet-

täväksi pk-yrityksille ja on riittävän kattava antamaan kokonaisvaltaisen käsityksen käyttöönotto-

prosessin monimuotoisuudesta. Valitsemamme malli ei ota kantaa käyttöönottovaiheen jälkeisiin 

vaiheisiin. 

 

Kuvassa 4 on esitetty toiminnanohjausjärjestelmän hankintaprosessin päävaiheet. Kuva havainnol-

listaa vaiheet järjestyksessä ylhäältä alaspäin. Rinnakkain kuvattujen vaiheiden järjestys voi tilan-

teesta riippuen vaihdella tai ne voivat olla osittain päällekkäisiä vaiheita. Vaiheet esitellään seuraa-

vissa kappaleissa. 
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Kuva 4. Toiminnanohjausjärjestelmän hankintaprosessin päävaiheet (Vilpola & Kouri 2006, s. 13) 

4.1.1 Päätös toiminnanohjausjärjestelmäprojektin aloittamisesta 

 

Vaiheessa yksi yritys tekee päätöksen toiminnanohjausjärjestelmäprojektiin lähtemisestä. Useasti 

varsinkin pk-yrityksissä toiminnanohjausjärjestelmän hankintapäätökseen vaikuttaa yrityksen ulko-

puolisten sidosryhmien vaatimukset. Vaatimukset ja paineet tulevat usein yrityksen suurilta asiak-

kailta, jotka saattavat vaatia tietojärjestelmän käyttöönottoa liiketoimintasuhteen edellytyksenä. 

(Iskanius et al. 2009, s. 12) Tämän lisäksi on olemassa myös muita syitä, jotka vaikuttavat toimin-

nanohjausjärjestelmän hankintapäätökseen. Kuvassa viisi on esitettynä keskeisiä syitä, jotka vaikut-

tavat varsinkin pk-yrityksen päätökseen toiminnanohjausjärjestelmäprojektin käynnistämisestä. 

Toiminnan tehostamisen sisäinen tarve sekä kilpailijoiden ERP-hankinnat ovat molemmat sellaisia 
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syitä, jotka vaikuttavat suoraan yrityksen kilpailukykyyn. Mikäli yrityksen kilpailijat hankkivat 

toiminnanohjausjärjestelmän, se voi tällöin heikentää oman yrityksen kilpailukykyä markkinoilla. 

Sisäisen tehostamisen tarve saattaa tulla eteen myös omasta aloitteesta ja halusta parantaa kilpailu-

kykyä sekä sisäisiä prosesseja. Liiketoiminnan verkostoituminen toimii myös usein ajurina toimin-

nanohjausjärjestelmän hankintapäätöksissä. Tällöin on helpompaa vaihtaa tietoja verkoston yrityk-

sien kanssa. (Vilpola & Kouri 2006, s.12–13) 

 
Kuva 5. Toiminnanohjausjärjestelmän hankinnan keskeisiä syitä (Vilpola & Kouri 2006, s.12–13) 

 

Päätöksen jälkeen on yrityksellä edessään paljon suunnittelua projektin kokonaisuuden kannalta. 

Päätösvaiheessa yritys suunnittelee alustavan aikataulutuksen ja kustannusarvion hankkeen läpi-

viemiseksi (Vilpola & Kouri 2006, s. 14). Pk-yrityksen tulee myös määritellä projektiryhmä, jossa 

on edustettuna mahdollisimman hyvin kaikki toiminnalliset osa-alueet. Tämä tarkoittaa käytännössä 

yrityksen toiminnoista vastaavien henkilöiden osallistumista projektiin (Deep et al. 2007, s. 441). 

Päätösvaihe sisältää myös strategista suunnittelua, jossa määritellään projektin tavoitteet liiketoi-

minnan kannalta ja sen laajuus. Kaikki suunnitelmat ja määrittelyt tulee dokumentoida, jotta ne ovat 

saatavilla myöhempää tarkastelua varten. (Vilpola & Kouri 2006, s. 14) 
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Yrityksen tulee määritellä toiminnanohjausjärjestelmälleen vaatimukset ja etsiä niiden perusteella 

sopiva ohjelmisto sekä toimittaja. Järjestelmävaatimuksien tulee palvella yrityksen liiketoimintaa 

sekä ottaa huomioon yrityksen eri toiminnot ja prosessit riittävällä tarkkuudella. Vaatimuksien arvi-

ointikriteerit tulee priorisoida ja niille tulee antaa painoarvot. (Juuso & Iskanius 2009, s. 23) Tämän 

jälkeen yrityksen tulee etsiä mahdollisimman paljon tietoa vaihtoehtoisista toiminnanohjausjärjes-

telmistä sekä niiden ominaisuuksista (Ziaee et al. 2006, s. 487). Pk-yrityksillä ei usein ole riittäviä 

mahdollisuuksia järjestelmävaatimuksien määrittelyyn eikä eri vaihtoehtojen kartoitukseen. Tällöin 

turvautuminen yrityksen ulkopuolisen asiantuntijan apuun helpottaa sekä parantaa mahdollisuuksia 

järjestelmän valinnan onnistumiselle. 

 

Järjestelmävaatimuksien määrittelyn jälkeen yrityksen on helpompaa käydä neuvotteluja eri tieto-

järjestelmätoimittajien kanssa sekä laatia tarvittavat tarjouspyynnöt. Tarjouspyynnössä pk-yrityksen 

tulee kuvata yrityksen liiketoimintaa ja järjestelmälle asetettavia vaatimuksia. (Vilpola & Kouri 

2006, s. 14) Perusteelliset vaatimusmäärittelyt toimivat myös perustana onnistuneelle yhteistyölle 

järjestelmätoimittajan kanssa, koska tällöin molemmat osapuolet ymmärtävät toisiaan paremmin 

(Kettunen & Simons 2001, s. 25). Yrityksen tulee myös tarkastella eri järjestelmävaihtoehtojen ta-

kaisinmaksuaikoja ja selvittää niiden taloudellinen kannattavuus (Esteves & Pastor 1999). Vaati-

muksia määriteltäessä yrityksen tulee kuitenkin muistaa, että järjestelmien räätälöinti on kallista ja 

vaikeuttaa järjestelmän myöhempiä päivityksiä. (Vilpola & Kouri 2006, s. 14) 

4.1.2 Toiminnanohjausjärjestelmän sekä toimittajan valinta 

 

Yritys pyrkii löytämään markkinoilta vaatimuksiinsa parhaiten sopivan toiminnanohjausjärjestel-

män ja sen toimittajan. Tämä vaihe on koko projektin kannalta ratkaisevin, koska yritys sitoutuu 

tällöin toiminnanohjausjärjestelmän tukemaan toimintamalliin. Pk-yrityksissä toiminnanohjausjär-

jestelmän valinnassa keskeinen kriteeri onkin usein juuri järjestelmän yhteensopivuus yrityksen 

omaan toimintamalliin. Toimittajan valinnassa tulee kiinnittää huomiota henkilösuhteisiin ja niiden 

toimivuuteen. (Vilpola & Kouri 2006, s. 14) Lisäksi on hyvä arvioida toimittajan vakavaraisuutta, 

toiminnan pitkäjänteisyyttä sekä hinnoittelupolitiikkaa (Juuso & Iskanius 2009, s. 24).  

 

Toimittajan valinnassa tulisi myös tehdä samantyyppinen vaatimusmäärittely kuin toiminnanoh-

jausjärjestelmälle. Pk-yrityksen kannattaa laatia lista mahdollisista toimittajaehdokkaista. Toimitta-

jat tulee järjestää paremmuusjärjestykseen määritettyjen vaatimuksien perusteella ja parhaisiin ote-

taan yhteyttä (Deep et al. 2007, s. 441). On erityisen suositeltavaa tavata tulevan toimittajan projek-
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tipäällikkö tai yhteyshenkilö henkilökohtaisesti ennen toimittajanvalintaa. Tällöin yritys voi varmis-

tua toimittajan ammattitaidosta ja siitä, että se saa parhaan mahdollisen henkilön toteuttamaan ja 

auttamaan yritystä projektin aikana. On myös suositeltavaa, että projektipäällikkö olisi sama koko 

projektin ajan parhaan mahdollisen lopputuloksen turvaamiseksi. (Vilpola & Kouri 2006, s. 14) 

4.1.3 Toiminnanohjausjärjestelmän muokkaus, testaus ja käyttöönoton suunnittelu 

 

Vaihe kolme on järjestelmän muokkaus ja testaus. Nämä toimenpiteet ovat teknisiä toimenpiteitä, 

joilla varmistetaan järjestelmän yhteensopivuus yrityksen mahdollisiin muihin järjestelmiin ja tieto-

jen käsittelyyn. Muokkauksessa tehdään järjestelmään konfigurointeja tiedostojen, käyttöliittymien 

sekä jopa moduulien muuttamiseksi yritykselle sopivaksi. Konfigurointi jää tyypillisesti varsinkin 

pk-yrityksissä järjestelmän antaman raportin muokkaamiseksi yrityksen haluamaan muotoon. Rää-

tälöinnissä muokataan ohjelmiston koodia, mutta tämä on vähentynyt viimeaikoina sen korkean 

hinnan vuoksi ja sen aiheuttamien ohjelmistopäivityksien vaikeuttamisen takia. Järjestelmän testa-

uksessa varmistetaan yrityksen oman tiedon ja järjestelmän tiedonkäsittelyrutiinien yhteensopivuus. 

Testauksessa tarkistetaan yrityksen valmiin tiedon käyttökelpoisuus. Vain käyttökelpoinen tieto 

siirretään järjestelmän tietokantaan. Uutta toimintamallia varten saatetaan joutua luomaan huomat-

tava määrä uutta tietoa, kuten hinnastoja, tuoteluetteloja tai rakenteita. (Vilpola & Kouri 2006, s. 

15) 

 

Käyttöönoton suunnittelussa tarkoituksena on suunnitella käyttöönottoon liittyvät tehtävät siten, että 

käyttöönotto aiheuttaa mahdollisimman vähän haittaa tuotannolle sekä työntekijöille. Mahdollisena 

haasteena on siirtyminen vanhasta järjestelmästä uuteen. Tässä vaiheessa määritetään myös käyttä-

jien koulutuksen ja järjestelmän käytön aloittamisen ajankohta sekä käyttöönoton tukitoimien laa-

juus. Käyttöönoton ajoittamisen suunnittelussa on hyvä ottaa huomioon mahdolliset lomat sekä se-

songit. Ajankohdan ei tulisi olla yrityksen pahimpaan sesonkiaikaan. Käyttöönottoa suunniteltaessa 

on myös otettava huomioon mahdolliset ongelmat ja tunnistettava riskit, joita voi ilmetä käyttöön-

oton yhteydessä. Suunnittelussa on otettava huomioon yrityksen toimintaympäristö. Käyttäjien kou-

lutuksen suunnittelussa tulee huomioida koulutuksen kesto, laajuus sekä ajankohta käyttäjäryhmit-

täin. (Vilpola & Kouri 2006, s. 15) 
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4.1.4 Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto, käyttö ja käyttäjien kouluttaminen 

 

Käyttäjien koulutuksen tarkoituksena on kouluttaa henkilöstö uuden järjestelmän käyttöön. Koulu-

tuksen avulla voidaan myös vaikuttaa siihen, kuinka nopeasti käyttäjät sopeutuvat uuteen järjestel-

mään. Mitä nopeammin henkilöstö sopeutuu järjestelmään, sitä nopeammin yritys voi saavuttaa 

järjestelmän mukanaan tuomat liiketoiminnalliset hyödyt. Koulutuksen tulee antaa käyttäjille koko-

naiskuva järjestelmän logiikasta ja sen tuomista hyödyistä yritykselle. Koulutus on hyvä sijoittaa 

ajallisesti siten, että se on hieman ennen käyttöönottoa tai osaksi sen kanssa päällekkäin. (Vilpola & 

Kouri 2006, s. 15) 

 

Järjestelmän käyttöönoton ja erityisesti tuotantoon käyttöönoton aikana on tärkeää, että koko henki-

löstö on mukana toiminnassa, tällöin käyttöönotto helpottuu. Projektin vastuuhenkilöiden tulee olla 

täysin keskittyneitä seuraamaan käyttöönoton etenemistä ja reagoida mahdollisiin ongelmiin ja 

käyttäjien toiveisiin mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti. Tuotantoon käyttöönottaminen on 

tietojärjestelmähankkeissa kriittinen vaihe ja sen onnistuminen vaatii organisaatiolta ja ohjelmisto-

toimittajilta paljon vaivaa. (Kettunen & Simons 2001, s.25) Käyttöönottovaiheessa tehdyt virheet 

saattava johtaa koko järjestelmän käyttämättä jättämiseen. (Vilpola & Kouri 2006, s. 16) 

 

Viimeinen vaihe on järjestelmän hyödyntäminen päivittäisessä liiketoiminnassa. Tämän vaiheen 

voidaan katsoa alkaneeksi silloin, kun järjestelmän käyttö on vakiintunut. Tällöin tulee tarkastella 

projektin onnistumista ja korjata mahdollisesti huomatut virheet (Vilpola & Kouri 2006, s. 16). Tä-

mä vaihe pitää sisällään myös järjestelmän ylläpitämistä sekä kehittämistä. Ylläpidolliset toimenpi-

teet mahdollistavat järjestelmän käytön vaivattomuuden ja sujuvuuden. Kehittämisessä taas pyritään 

muovaamaan tietojärjestelmää vastaamaan paremmin yrityksen tarpeita sekä kattamaan mahdolliset 

muutokset yrityksen toimintaprosesseissa tai organisaatiossa. Kehittäminen tarkoittaa myös yrityk-

sen omien sisäisten prosessien ja toimintamallien kehittämistä, jotta voidaan hyödyntää paremmin 

tietojärjestelmän mukanaan tuomat hyödyt.  (Kettunen & Simons 2001, s. 25–26) 
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5 TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄPROJEKTIN MENESTYSTEKI-

JÄT 
 

Kuvassa 6 on esitettynä kriittisiä menestystekijöitä toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottopro-

jektin kannalta. Kriittiset menestystekijät tarkoittavat niitä yhteisiä tekijöitä, joiden on havaittu vai-

kuttavan onnistuneiden toiminnanohjausjärjestelmäprojektien taustalla. Seuraavat kappaleen 4.2:n 

alaotsikot käsittelevät kuvaa 6. 

 

 
Kuva 6. ERP-järjestelmähankkeen kriittiset menestystekijät (Kaataja & Kouri 2008, s. 8) 

 

Kuvassa 6 esitetyt kriittiset menestystekijät ovat yleisesti toiminnanohjausjärjestelmäprojektien 

menestystekijöitä, mutta näistä valtaosa koskettaa myös pk-yrityksille kriittisiä menestystekijöitä. 

Kriittiset menestystekijät voidaan jakaa neljään eri kategoriaan. Kuhunkin kategoriaan on listattu 
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onnistuneille toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottoprojekteille ominaisia piirteitä. Ensimmäi-

nen kategoria käsittelee ylimmän johdon toimintaa ja sitoutumista projektiin. Seuraava kategoria 

käsittelee projektia ja sen johtamista koskevia vaatimuksia. Kolmannessa kategoriassa paneudutaan 

organisaatioon ja tämän kykyyn muuttua. Neljäntenä on itse toiminnanohjausjärjestelmään ja sen 

toimittajiin liittyvät tekijät. (Kaataja & Kouri 2008, s. 8-9) 

 

5.1.1 Pk-yrityksen johdon toiminta ja projektinhallinta 

 

Ylin johto sarakkeessa on listattu ylimmän johdon toiminnan kriittiset tekijät toiminnanohjausjär-

jestelmäprojektin kannalta. Pk-yrityksissä ylimmäksi johdoksi voidaan käsittää yrityksen ylemmät 

toimihenkilöt, toimitusjohtaja, omistajat sekä hallitus. Projektin onnistumisen kannalta on tärkeää, 

että projektille asetetaan selkeät tavoitteet sekä päämäärät, jotka ohjaavat projektin etenemistä ha-

luttuun suuntaan (Koh et al. 2011, s.395). Ylimmän johdon tuki projektille on tärkeää. Pk-

yrityksissä tämä tarkoittaa käytännössä omistajien ja hallituksen tukea projektille (Doom et al. 

2009, s. 393). Varsinkin pk-yrityksissä on varmistettava resurssien riittävyys projektin läpiviemi-

seen. Strategisella IT-suunnittelulla (informaatioteknologia) varmistetaan sekä täsmennetään tieto-

tekniikan rooli eli miten hyödynnetään tietoteknisiä sovelluksia, jotta ne puoltavat yrityksen liike-

toimintastrategiaa (Kettunen & Simons 2001, s. 25–26). Ylimmän johdon tulee tiedostaa oma tie-

tämyksensä sekä projektiin osallistuvien tietämys aiheesta. Useimmiten pk-yrityksistä puuttuu tämä 

osaaminen ja tällöin pk-yrityksen tulisikin kääntyä osaavien konsulttien puoleen ja hankkia tarvitta-

va tietotaito tätä kautta. (Iskanius et al. 2009, s. 13) 

 

Projektisarakkeeseen on listattu itse projektin toteuttamisen ja sen johtamisen kriittiset tekijät toi-

minnanohjausjärjestelmäprojektin kannalta. Ensimmäisenä on listattu projektin johtaminen, jolla 

tarkoitetaan sitä, että projektille on määrätty projektinvetäjä, joka on vastuussa projektin etenemi-

sestä. Pk-yrityksissä tämä henkilö on usein henkilö, joka ymmärtää tietotekniikasta eniten yrityk-

sessä. (Iskanius et al. 2009, s. 13) Tämä toimintatapa ei kuitenkaan ole projektin onnistumisen kan-

nalta paras mahdollinen, koska projektin johtamiseen määrätyllä henkilöllä ei välttämättä ole osaa-

mista viedä projektia eteenpäin (Bourne 2005, s. 3). Pk-yrityksissä ei välttämättä ole erillisiä osasto-

ja näiden pienen koon vuoksi, mutta on kuitenkin tärkeää ottaa projektiin mukaan eri toiminnoista 

vastaavat henkilöt ja huomioida näiden ehdotukset toiminnanohjausjärjestelmään liittyen. (Doom et 

al. 2009, s. 393)  
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Toiminnanohjausjärjestelmäprojektille tulee asettaa selkeä ja realistinen visio siitä, minkälainen 

toiminnanohjausjärjestelmän tulee olla ja millaisia hyötyjä siitä saadaan. (Koh et al. 2011, s.395) 

On myös tärkeää laatia projektisuunnitelma ja toteutusstrategia siten, että ne on toteuttamiskelpoisia 

ja mahdollisia toteuttaa. Tällöin ne kannustavat työntekijöitä parhaalla mahdollisella tavalla. Onnis-

tumisen kannalta on myös tärkeää mitata projektin etenemistä ja tuloksia. (Kaataja & Kouri 2008, s. 

8-9) Tulisi myös arvioida toiminnanohjausjärjestelmän vaikutus ja sillä saavutetut hyödyt liiketoi-

minnan kannalta. Arviointi vaati kuitenkin sen, että yrityksen toimintaa on mitattu myös ennen toi-

minnanohjausjärjestelmäprojektia ja nämä tiedot on saatavissa ja verrattavissa projektin jälkeisiin 

tietoihin. Projektin kannalta on myös tärkeää pyrkiä hahmottamaan ja kartoittamaan mahdolliset 

riskit sekä se, kuinka niitä pyritään hallitsemaan. (Koh et al. 2011, s.395) 

5.1.2 Organisaatio ja sen muutos sekä toiminnanohjausjärjestelmä 

 

Organisaatio- ja muutossarakkeessa käsitellään kriittiset menestystekijät, jotka koskettavat organi-

saatiota ja sen muutosta onnistuneessa toiminnanohjausjärjestelmäprojektissa. Ensimmäiseksi on 

listattuna muutosvalmius ja kulttuuri. Tällä tarkoitetaan henkilöstön valmiutta muuttaa totuttuja 

toimintatapoja ja -malleja sekä yrityksen sisällä vallitsevaa kulttuuria. Mikäli yrityksen sisällä val-

litsee sellainen ilmapiiri, että ”kaikki uusi on pahasta” ja ”näin on aina tehty”, on projektin onnis-

tumisen mahdollisuus huomattavasti pienempi kuin yrityksissä, joissa sisäinen kulttuuri kannustaa 

muutokseen ja parempiin toiminta malleihin. (Kaataja & Kouri 2008, s. 8-9) 

 

Seuraavana listassa on muutoksen johtaminen ja hallinta. Näillä pyritään vaikuttamaan osaltaan 

henkilöstössä vallitsevaan muutosvastarintaan sekä pyritään muovaamaan yrityksen sisällä vaikut-

tavaa kulttuuria. Muutosvastarintaa voidaan vähentää avoimuudella, keskusteluilla sekä koulutuk-

sella (Ross 1999, s. 68). Odotuksien hallinnalla pyritään karsimaan henkilöstöltä ylioptimistiset tai 

pessimistiset odotukset järjestelmää kohtaan. Business Process Reengineering (BPR) ja prosessijoh-

taminen ei ole pk-yrityksille kriittinen menestystekijä (Doom et al. 2009, s. 393). Viimeisenä listas-

sa on perehdyttäminen ja koulutus. Koulutusta ja perehdyttämistä voidaan pitää erittäin tärkeänä 

tekijänä onnistumisen kannalta. Koulutuksen avulla saadaan henkilöstö omaksumaan järjestelmän 

toiminta nopeammin ja samalla nopeutetaan järjestelmäprojektista saatavien hyötyjen havaittavuut-

ta. (Iskanius et al. 2009, s. 13) (Kaataja & Kouri 2008, s. 8-9) 

 

Järjestelmäsarakkeessa on listattuna kriittisiä menestystekijöitä, jotka liittyvät itse toiminnanohjaus-

järjestelmään toiminnanohjausjärjestelmäprojektissa. Listassa ensimmäisenä on vanhan järjestelmän 
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arviointi ja hallinta. Hyvin hoidettuna tämä vaihe helpottaa uuden järjestelmän suunnittelua sekä 

käyttöönottoa. Seuraavana on listattu ERP-järjestelmän sekä –toimittajan tarkka valinta. Pk-

yrityksen tulee valita omaan toimintamalliinsa sekä tavoitteisiin parhaiten soveltuva. Toimittajan 

tulee olla ammattitaitoinen ja varsinkin pk-yrityksillä on erittäin tärkeää, että toimittaja sitoutuu 

projektiin antaumuksella parhaan mahdollisen lopputuloksen saavuttamiseksi. (Vilpola & Kouri 

2006, s. 14) 

 

Räätälöinnin minimoinnilla on usein positiivinen vaikutus projektin kokonaisuutta ajatellen. Räätä-

löinti on kallista ja räätälöidyn toiminnanohjausjärjestelmän ylläpito on huomattavasti haastavam-

paa, kuin standardijärjestelmän ylläpito. Pk-yrityksillä tämä vielä korostuu, koska järjestelmäpro-

jekti on usein erittäin kallis projekti. Pk-yrityksen onkin usein kannattavampaa muuttaa omia toi-

mintamallejaan kuin räätälöidä järjestelmää. (Möttönen & Iskanius 2009, s. 7-8) Toiminnanohjaus-

järjestelmän riittävällä testauksella pyritään välttämään ongelmatilanteita käyttöönoton yhteydessä 

ja sen jälkeen. Tällä on suuri vaikutus toiminnanohjausjärjestelmän käytettävyyteen sekä toiminta-

varmuuteen. (Kaataja & Kouri 2008, s. 8-9)  
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6 ERITYSPIIRTEET PK-YRITYKSISSÄ 
 

Pk-yrityksille ominaiset piirteet ovat usein huomattavan erilaiset kuin suurten yrityksen piirteet 

muutenkin kuin vain henkilöstön osalta. Tämä taas vaikuttaa suoraan pk-yrityksien tapaan hoitaa 

liiketoiminnan eri osa-alueet ja näihin liittyvät päätökset. Pk-yrityksille ominaiset piirteet vaikutta-

vat osaltaan toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottoprosessiin ja tuovat tälle omia erityispiirteitä. 

Ne ovat usein myös kriittisiä tekijöitä projektin onnistumisen kannalta. (Iskanius et al. 2009, s.12) 

Pk-yritykset ovat usein myös joustavampia kuin suuret yritykset ja omaksuvat helpommin uusia 

tekniikoita ja ideoita (Metaxiotis 2009, s. 53). Toiminnanohjausjärjestelmäprojektin erityispiirteitä 

tutkittaessa tulee kuitenkin muistaa, että toiminnanohjausjärjestelmäprojekti on ainutkertainen in-

vestointi, eikä pk-yrityksillä ole yleensä kokemusta vastaavanlaisista käyttöönottoprojekteista. (Juu-

so & Iskanius 2009, s. 20) Kuva 7 on kokoelma kappaleen 4.3 asioista. 

 

 

 
Kuva 7. Toiminnanohjausjärjestelmä projektin erityispiirteet pk-yrityksissä 

 

Toiminnanohajus-‐
järjestelmä	  projekRn	  
erityispiirteet	  pk-‐

yrityksissä	  

OrganisaaRo-‐
rakenne	  

Yrityskul<uuri	  

Asiakaskunta	  

Henkilöstön	  
koulutustaso	  

Toimintamallit	  

Tominnnan-‐
ohjausjärjestel-‐
män	  ainut-‐
kertaisuus	  
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Pk-yrityksissä omistajat toimivat usein omistajajohtajina ja vaikuttavat yrityksen strategisiin pää-

töksiin. Tämä yhdistettynä matalaan organisaatiorakenteeseen mahdollistaa useassa tapauksessa 

nopean ja joustavan päätöksentekoprosessin, joka onnistuu huomattavasti vaikeammin suurissa yri-

tyksissä, joiden organisaatiorakenne ei välttämättä mahdollista nopeaa päätöksen tekoa suurissa 

mittakaavoissa. Pk-yrityksissä myös henkilöstön tehtävät ovat enemmän monialaisia ja yhden hen-

kilön vastuuala voi olla laajempi kuin suurissa yrityksissä. Henkilöstö tuntee toisensa ja tiedonvaih-

to on usein nopeaa ja tehokasta, tämä on myös osittain matalan organisaatiorakenteen ansiota. (Su-

pyuenyong et al. 2009, s. 66) 

 

Pk-yritykset toimivat usein alihankkijoina sekä sopimustoimittajina suuremmille yrityksille. Niiden 

asiakaskunta on usein pieni ja se on keskittynyt paikallisesti ja vain harvat toimivat kansainvälisillä 

markkinoilla. Useilla pk-yrityksillä on vain vähän erilaisia tuotteita tai palveluita ja ne keskittyvät-

kin usein tietylle kapealle markkina-alueelle. Myyntityö on henkilökohtaista ja pk-yrityksen henki-

löstöllä on usein tiivisyhteistyö asiakkaiden kanssa. Asiakastyytyväisyys on pk-yrityksille tärkeä 

markkinointikeino. (Supyuenyong et al. 2009, s. 66) 

 

Yrityskulttuuri vaikuttaa yrityksen tapaan hoitaa päivittäiset toiminnot sekä päätökset. Pk-

yrityksissä on usein epämuodollinen sekä yhteisöllinen kulttuuri. Yrityksien pieni koko mahdollis-

taa paremmin yrityksen kokonaisuuden hahmottamisen, koska sen ei tarvitse keskittyä erillisiin yk-

sikköihin tai toimintoihin. Pk-yrityksissä myös omistajajohtajien päätökset ja toiminta vaikuttavat 

helpommin työntekijöihin kuin suurissa yrityksissä. Pk-yrityksissä vallitsee usein myös varsin avoin 

ilmapiiri, joka edesauttaa tiedon siirtymistä työntekijöiden kesken. (Supyuenyong et al. 2009, s. 66) 

 

Pk-yrityksille on myös yleensä ominaista johdon matala koulutustaso sekä strategisen suunnittelun 

osaamisen puute. Tietohallinnon hoitaminen tapahtuu usein muun toiminnan ohessa ja sen hoitami-

sessa keskitytään pääasiassa vain ongelmien ratkaisemiseen silloin kun niitä ilmenee. Käytännössä 

päätöksiä tehdään vain ongelmien sanelemana, eikä niitä välttämättä perusteta tarkasti harkittuihin 

toimintasuunnitelmiin. Tämä johtaa usein siihen, että vastuu tietojärjestelmäprojektin hankinnasta 

annetaan henkilölle, jolla on eniten ymmärrystä tietotekniikasta, mutta ei välttämättä yrityksen pro-

sesseista. Kuten kaikissa projekteissa on ylimmän johdon tuki ja kiinnostus asiaa kohtaan myös pk-

yrityksissä tärkeää. Pk-yrityksien ylimmän johdon henkilökohtaiset intressit tietotekniikan kehittä-

mistä kohtaan edistävät sen kehittämisen tasoa myös yrityksissä. (Iskanius et al. 2009, s. 12) 
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Pk-yrityksissä toiminnanohjausjärjestelmäprojektin onnistumisen on havaittu olevan suoraan riip-

puvainen konsulttien ammattitaidosta. Yrityksen projektiryhmä luottaa vahvasti konsultin osaami-

seen, koska heiltä itseltään usein puuttuu tarvittava osaaminen sekä aika. Konsulteilla tulee olla 

ymmärrystä liiketoiminnasta sekä ohjelmisto-osaamista. Lisäksi konsultilla tulee olla hyvät sosiaa-

liset taidot. (Damirchi & Rahimi 2011) 

 

Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottoprojekti on usein pk-yrityksille erittäin suuri haaste ja 

onnistuakseen se vaatii huomattavia ponnisteluja ja muutoksia yrityksen toimintamalleissa. (Kettu-

nen ja Simons, 2001) Käyttöönottoprojekti voi olla myös ajallisesti todella pitkä. Pk-yrityksissä 

käyttöönottoprojekti kestää yleensä 4-12 kuukautta (Juuso & Iskanius 2009, s. 21 ). Tämän lisäksi 

toiminnanohjausjärjestelmäprojekti näyttelee merkittävää taloudellista panostusta pk-yrityksessä. 

Investoinnin koko suhteessa liikevaihtoon voi olla merkittävällä tasolla ja järjestelmän käyttöönoton 

vaikutukset ovat pääasiassa pitkäaikaisia (Iskanius et al. 2009). Pk- yrityksessä toiminnanohjausjär-

jestelmien hinta voi vaihdella reilusti. Halvimmillaan toiminnanohjausjärjestelmän voi saada alle 

20000 eurolla, mutta laajat järjestelmät voivat maksaa pk-yrityksille 60000 €- 100000 €. Tämän 

lisäksi kustannuksia tulee koulutuksesta sekä konsultoinnista. Tällöin järjestelmäprojektin hinta voi 

nousta jopa 60 % hankintahinnan yläpuolelle. (Juuso & Iskanius 2009, s. 26 ja 40) Koska investoin-

ti on suhteessa liikevaihtoon kallis, pk-yritykset suosivat järjestelmähankinnoissaan yleensä joko 

konfiguroituja tai täysin standardoituja järjestelmiä. (Kaataja & Kouri, 2008) Tämä johtuu siitä, että 

järjestelmien räätälöinti on kallista, aikaa ja resursseja vievää toimintaa. Lisäksi räätälöityjen järjes-

telmien ylläpito ja päivittäminen on hankalampaa kuin standardijärjestelmien. (Iskanius & Möttö-

nen 2009) 

 

Pk-yritykset suosivat toiminnanohjausjärjestelmähankinnoissa modulaarisia ratkaisuja. Modulaari-

set pakettiratkaisut ovat edullisempia kuin räätälöidyt (Iskanius et al. 2009). Pk-yritys voi toteuttaa 

toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönoton kolmella eri lähestymistavalla. Pk-yritys voi käyttöönot-

taa ensin toiminnanohjausjärjestelmän rungon ja joitakin toimintoja ja laajentaa näitä myöhemmin. 

Toisena vaihtoehtona on modulaarinen käyttöönotto, jossa käyttöönotto toteutetaan moduuli kerral-

laan. Kolmantena vaihtoehtona on big-bang malli, jossa koko toiminnanohjausjärjestelmä otetaan 

käyttöön samalla kerralla (Doom et al. 2009, s. 383). Big- bang mallin soveltaminen johtaa usein 

lyhyimpään käyttöönotto aikaan, mutta on riskialttiimpi, koska se voi aiheuttaa koko yrityksen toi-

minnalle haittaa. Pk-yritykset kuitenkin suosivat tätä tapaa mieluummin kuin vaiheittaista käyttöön-

ottoa. (Soni 2003, s. 240–241)  
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Hsu Ping-Yo, Shiau Wen-lung ja Wang Jun-Zhong (2009) tutkivat toiminnanohjausjärjestelmän 

omaksumiseen vaikuttavia tekijöitä pk-yrityksissä. Tutkimus perustui neljään hypoteesiin, jotka 

olivat: 

1. Toimitusjohtajan voimakas tietämys tietojärjestelmistä vaikuttaa voimakkaasti ja positiivi-

sesti toiminnanohjausjärjestelmän omaksumiseen pk-yrityksessä 

2. Toiminnanohjausjärjestelmällä saavutetuilla hyödyillä on voimakkaasti positiivinen vaiku-

tus omaksumiseen 

3. Toiminnanohjausjärjestelmän korkealla hinnalla on voimakkaasti negatiivinen vaikutus 

omaksumiseen 

4. Toiminnanohjausjärjestelmän korkealla teknisellä tasolla on voimakkaasti positiivinen vai-

kutus omaksumiseen. 

Tutkimukseen vastasi reilu 200 pk-yritystä, joilla oli toiminnanohjausjärjestelmä käytössä. Sen pe-

rusteella selvisi, että toimitusjohtajan tietämyksellä tietojärjestelmistä oli vain vähäistä vaikutusta 

toiminnanohjausjärjestelmän omaksumiseen pk-yrityksessä. Tutkimus myös vahvisti toiminnanoh-

jausjärjestelmästä saatujen hyötyjen positiivisen vaikutuksen omaksumiseen. Tutkimuksessa kui-

tenkin havaittiin, että korkealla teknisellä tasolla ei ole niin suuria positiivisia vaikutuksia omaksu-

miseen kuin alun perin oli ajateltu. Havaittiin myös, että toiminnanohjausjärjestelmän korkea hinta 

ei vaikuta negatiivisesti omaksumiseen pk-yrityksissä. 
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7 ONGELMAT JA HAASTEET 
 

Pk-yritykset kohtaavat toiminnanohjausjärjestelmäprojekteissaan monia haasteita ja ongelmia. Toi-

minnanohjausjärjestelmäprojekti on haastava myös suurille yrityksille. Suurissa yrityksissä koros-

tuu organisaatioiden jäykkyyden sekä projektin laajuuden mukanaan tuomat ongelmat. Pk-

yrityksien kohtaamat ongelmat ja haasteet tulevat yleensä pk-yrityksien ominaispiirteistä. Ongelmat 

riippuvat hyvin suuresti yrityksen omista ominaisuuksista ja ovatkin yrityskohtaisia. Tässä kappa-

leessa on käsitelty yleisimpiä ongelmia ja haasteita, joita pk-yritys voi kohdata toiminnanohjausjär-

jestelmäprojektissa. (Iskanius et al. 2009, s.12) 

 

Toiminnanohjausjärjestelmän haasteiksi pk-yrityksissä on viime vuosikymmenien aikana noussut 

toiminnanohjausjärjestelmien sisäänajaminen. Suurimpia syitä tähän ovat olleet epärealistiset odo-

tukset, järjestelmän toimittajan ja loppuasiakkaan väliset kommunikaatio-ongelmat sekä teknolo-

giapainotteinen suunnittelu ja käyttöönottoprosessi. Nämä ongelmat johtuvat siitä, että asiakkaan 

liiketoiminnan haasteet ja toiminnan kehittämissuunnitelmat jäävät usein teknisen järjestelmän mää-

rittelyn, toteutuksen ja käyttöönoton jalkoihin. (Kettunen & Simons 2001 s. 7) 

 

Toiminnanohjauksen ongelmat keskittyvät sen käyttöönottoon yrityksessä, järjestelmän muokkaa-

miseen yrityksen tarpeisiin nähden, ja eri toimintojen kurinalaista toteuttamista, mikä voi tuntua 

käyttäjistä vaivalloiselta. Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto itsessään on jo kallis prosessi, 

joka vaatii paljon taloudellisia resursseja sekä myös henkilöstön resursseja. Henkilöstön tulee yh-

dessä sitoutua toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottoon ja sitoutua tunnistamaan toiminnanoh-

jausjärjestelmän tuomia muutoksia yrityksessä. Toiminnanohjausjärjestelmän muokkaaminen yri-

tyksen yksittäisiin tarpeisiin on kuitenkin hankalaa ja kallista. (Haverila 2009 s. 431) 

 

Resurssien vähäisyys nousee myös ongelmaksi valittaessa toiminnanohjausjärjestelmää pk-

yritykseen. Räätälöidyt toiminnanohjausjärjestelmät ovat liian raskaita prosesseja pk-yrityksille, 

sillä ne vaativat enemmän rahallisia ja fyysisiä resursseja, kuin normaalit pakettiratkaisut. Pk-

yrityksissä usein toiminnanohjausjärjestelmän päivittäminen suoritetaan ulkopuolisen tukihenkilön 

kautta. Täysin räätälöityä toiminnanohjausjärjestelmää käytettäessä päivittämien muuttuu huomat-

tavasti monimutkaisemmaksi. (Tiihonen 2009 s. 6) Resurssien riittävyys nousee haasteeksi myös 

projektin johtaessa ja projektin läpiviemisessä. Miten saadaan työntekijät irrotettua normaaleista 

töistä toiminnanohjausjärjestelmäprojektin pariin. 
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Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto on haastava prosessi pienelle yritykselle. Pienillä yrityk-

sillä ei ole selkeää hierarkkista organisaatiota, vaan yrityksellä on joukko työntekijöitä, joiden kaik-

kien osaamisalue on laaja. Tämä ominaisuus johtaa siihen, että pk-yrityksen on muutettava toimin-

tamallejansa sekä mahdollisesti organisaatiorakennettaan. Toimintamallien muuttaminen sekä orga-

nisaatiorakenteen muuttaminen vaati osaamista ja halua sitoutua projektiin. Muuttamista vaikeuttaa 

työntekijöiden asenne sekä omistajien asenne (Ross 1999, s. 68). Toiminnanohjausjärjestelmän ra-

kenne on yleensä sellainen, että se vaatii hierarkkiseen ajattelutapaan perustuvaa toimintaa. (Supy-

uenyong et al. 2009, s. 66)  

 

Johdon matala koulutustaso ja strategisen osaamisen puute aiheuttavat ongelmia pk-yrityksien toi-

minnanohjausjärjestelmäprojekteissa (Iskanius et al. 2009, s. 12).  Pk-yrityksen on vaikeaa lähteä 

toteuttamaan toiminnanohjausjärjestelmäprojektia mikäli yrityksen tietämys omasta liiketoiminnas-

ta ja sen strategiasta on puutteellinen. Vaatimusmäärittelyjen tekeminen ja sopivien järjestelmien 

valinta on haastavaa vaikka apuna käytettäisiinkin ulkopuolisen konsultin apua. Yrityksen ulkopuo-

lisen henkilön on kuitenkin vaikeaa havaita kaikki yrityksen toiminnan vaatimat erityispiirteet. 

(Damirchi & Rahimi 2011) 

 

Pk-yrityksillä toiminnanohjausjärjestelmäprojektin suuri hinta suhteessa yrityksen liikevaihtoon 

saattaa aiheuttaa ongelmia rahoituksen kanssa. Pk-yritys voi lähteä projektiin liian suuret odotukset 

mielessään ja odottaa toiminnanohjausjärjestelmän parantavan yrityksen kaikki ongelmat. Suuren 

hinnan vuoksi myös projektiin varattu budjetti saattaa olla liian pieni. Yrityksessä voidaan tällaises-

sa tilanteessa säästää väärässä paikassa, kuten koulutuksessa ja ulkopuolisen avun käytössä. (Möt-

tönen & Iskanius 2009, s. 13) 

 

Pk-yrityksen ongelmiksi toiminnanohjausjärjestelmien kanssa nousee myös tuotannon monimuotoi-

suus. Pk-yritys saattaa valmistaa osan tuotteistaan tilausohjautuvasti ja taas osan täysin asiakkaalle 

räätälöitynä versiona. Tällaisen tuotannon yhteensovittaminen toiminnanohjausjärjestelmän kanssa 

on hankalaa. Tilannetta ei helpota se, että pk-yritykset useimmiten päätyvät kustannussyistä paketti-

ratkaisuun, minkä modifioiminen yrityksen tarpeisiin nähden on hankalaa. (Kettunen & Simons 

2001 s. 54) 
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Taulukko 2. Tietotekniikan käyttöönoton kustannuksia (Kettunen & Simons, 2001, s. 202) 

Pääluok-‐
ka	  

Alaluokka	   Kustannusten	  lähde	   Taloudellinen	  vaikutus	  

Lisä-‐
kustan-‐
nukset	  

Järjestelmän	  
hankinta	  

• Tietokoneiden,	   oheis-‐
laitteiden	   ja	   ohjelmisto-‐
jen	  hankinta	  

• Konsultointi-‐	   ja	   tukipal-‐
velut	  

• Uudet	   työntekijät	   (pal-‐
kat	  ja	  rekrytointikulut)	  

• Ylityökorvaukset	  

Kertaluontoisia	  ja	  pitkä-‐

vaikutteisia	  lisäkustan-‐

nuksia	  

Tulojen	  
menetyk-‐

set	  

Määrittely-‐	  ja	  
käyttöön-‐

ottoprosessi	  

• Järjestelmän	   määritte-‐
lyyn	   ja	   käyttöönottoon	  
sekä	   henkilöstön	   koulu-‐
tukseen	   kuluva	   aika	   ja	  
henkilöstöresurssit	  

• Järjestelmän	   käyttöön	  
ja	   uusiin	   työprosessei-‐
hin	   sopeutumiseen	   ku-‐
luva	   aika	   ja	   henkilö-‐
resurssit	   (implemen-‐
toinnin	  jälkeen)	  

Toimintakapasiteetin	  pie-‐

nentyminen	  ja	  /	  tai	  tuot-‐

teiden	  tai	  toimintaproses-‐

sien	  laadun	  väliaikainen	  

heikentyminen,	  mikä	  voi	  

johtaa	  tulojen	  menetyk-‐

siin	  

Ennakoimat-‐
tomat	  vaiku-‐
tukset	  ja	  häi-‐
riötilanteet	  

• Järjestelmän	   käyttö-‐
kunnottomuus	  

• Epätoivotut	   muutokset	  
asiakaspalveluproses-‐
seissa	  

 

Tietojärjestelmän kaikkia haittoja ja kustannuksia on mahdoton listata. Yllä olevassa taulukossa 2 

on esitetty esimerkkejä haitoista ja kustannuksista ja niiden vaikutuksia talouteen. Alkuperäisläh-

teen mukaan taulukon on tarkoitus olla tarkistuslista yritykselle, mutta tässä työssä sitä voidaan kui-

tenkin käyttää apuna toiminnanohjausjärjestelmän haittojen ja kustannusten kartoittamiseen. (Ket-

tunen & Simons 2001 s.200) 

 

Järjestelmän hankinta voi tuottaa pk-yrityksissä lisäkustannuksia. Oheislaitteiden hankinnat, kuten 

esimerkiksi tietokoneet ja ohjelmistot, tuottavat kertaluontoisia ja pitkävaikutteisia lisäkustannuk-

sia. Kustannuksia myös tuottavat erilaiset neuvontapalvelut kuten konsultointi, jotka auttavat järjes-

telmän käyttöönotossa ja sen valinnassa. Uuden järjestelmän asentaminen vaatii myös useasti uusia 
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työntekijöitä ja vanhojen ylikuormittamista. Tämä tarkoittaa, että tällöin joudutaan maksamaan rek-

rytointikuluja, enemmän palkkoja ja ylityökorvauksia. (Kettunen & Simons 2001, s. 200, 202) 

 

Uuden järjestelmän asentaminen voi myös aiheuttaa tulojen menetyksiä yrityksessä. Järjestelmän 

määrittely kuluttaa aikaa ja henkilöstöresursseja samoin kuin koulutus. Uuden järjestelmän työpro-

sesseihin sopeutuminen voi syödä hetkellisesti yrityksen tehokkuutta. Kaikkea järjestelmäprojektis-

sa ei voi ennakoida, sillä uuden järjestelmän käyttökunnottomuus voi olla myös tulojen menetyksiä 

aiheuttava ongelma. Uusi järjestelmä voi myös muuttaa asiakaspalveluprosesseja negatiiviseen 

suuntaan. (Iskanius et al. 2009, s. 13)  
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8 HYÖDYT  
 

Kaikilla nykyajan yrityksillä on olemassa jonkinlainen liiketoimintaa ohjaavaa järjestelmä. Toimin-

nanohjausjärjestelmät ovat korvanneet vanhat, jo aiemmin käytössä olleet liiketoimintaa ohjaavat 

järjestelmät, mikä on mahdollistanut nopeamman työskentelyn yrityksessä. Toiminnanohjausjärjes-

telmä helpottaa ja nopeuttaa tulevaisuuden ennustamista, ohjaa yritystä oikeaan suuntaan sekä in-

formoi yrityksen tämänhetkisestä tilanteesta. Kerran syötettyä tietoa voidaan hyödyntää tehokkaasti 

automatisoinnilla. Esimerkiksi kun asiakkaalle tehdään tarjous ja asiakas hyväksyy sen, siirtyy tila-

us automaattisesti avoimeksi tilaukseksi. Avoin tilaus voidaan toimittaa, jonka jälkeen tilaus siirtyy 

laskutukseen ja sieltä myyntireskontraan, jonka kautta kirjanpitoon. Toiminnanohjausjärjestelmä 

vähentää automaattisesti varastosaldot ja muuttaa kirjanpidon ajan tasalle. Tällainen ohjelmisto vä-

hentää huomattavasti fyysistä tiedonsiirtoa ja nopeuttaa prosessien toimintaa yrityksessä. (From M. 

2008, s.2) 

 

Toiminnanohjausjärjestelmän hyödyt keskittyvät siihen, että yhden ohjelmiston avulla voidaan hal-

lita tehokkaasti yrityksen kaikkia resursseja, tuotantolaitoksia ja suunnitella keskitetysti liiketoi-

minnan ja tuotannon toteutusta. Tämä mahdollistaa eri toimintojen tarkan seuraamisen ja johtami-

sen. Tällöin yrityksen johdolla ja muulla henkilöstöllä on helposti saatavilla tunnusluvut, raportit ja 

kustannustiedot. (Haverila et al. 2009 s. 430–431) 

 

Toiminnanohjausjärjestelmä tuo läpinäkyvyyttä pk-yrityksen tiedonsiirtoon. Etuna tiedonsiirronlä-

pinäkyvyydessä on, että tieto ei ole enää yhden ihmisen korvien välissä, vaan tieto on koko pk-

yrityksen saatavilla. Tämä mahdollistaa tilauksen muuttamisen kesken tuotantoprosessin, mikä es-

tää vääränlaisten tuotteiden valmistamisen ja luovuttamisen asiakkaalle. Esimerkiksi autojenvarus-

telualalla asiakkaat haluavat yhä enemmän tehdä muutoksia kesken varusteluprosessin. (Tiihonen J. 

2009, s. 6)  

 

Taulukossa 3 on esitettynä toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotolla saavutettavia hyötyjä. Tau-

lukko koostuu viidestä eri hyötyluokasta. Niiden viereen on listattuna potentiaalinen hyöty. Kaikki-

en mahdollisten hyötyjen listaaminen olisi mahdotonta, mutta taulukkoon listatut hyödyt ovat ylei-

simpiä. Osa hyödyistä jää todennäköisesti saavuttamatta pk-yrityksen toiminnanohjausjärjestelmä-

projektissa, mutta listaa voi pitää tarkastuslistana. (Kettunen & Simons 2001 s. 200) 
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Saavutettavien hyötyjen painotus on yrityskohtaista eikä tämän vuoksi ole mielekästä lähteä eritte-

lemään eri hyötyjen paremmuutta. Osa hyödyistä on seurausta toisesta hyödystä ja täten hyötyjen 

saavuttamista voidaan pitää eräänlaisena ketjureaktiona. Tuottavuuden tehostumista voidaan kui-

tenkin pitää useassa eri hyödyssä ketjun alkuna. Toiminnanohjausjärjestelmän avulla pk-yrityksen 

on mahdollista parantaa yrityksen tuottavuutta. Yrityksen tuottavuuden parantuminen on usean osa-

tekijän summa. Toiminnanohjausjärjestelmän avulla voidaan karsia turhia työvaiheita pois rutiinin-

omaisten tehtävien automatisoinnilla (Teittinen et al. 2012). Automatisoinnilla saavutetaan ai-

kasäästöjä ja rutiininomaistenasioiden hoitamiseen kulunut aika voidaan kohdentaa paremmin itse 

työntekoon. Turhan työn vähentäminen on mahdollista tarkemmilla työn vaiheistuksilla, jotka saa-

vutetaan tiedonkulun parantumisella ja läpinäkyvyydellä. (Mathrani & Viehland 2009, s. 46–47) 

Näiden toimenpiteiden avulla pk-yrityksen on mahdollista saavuttaa prosessien tehostumista. Tuot-

tavuuden tehostumiseen vaikuttaa myös toimitusketjun tehostuminen (Yang & Su 2009, s 744–

745). Näiden lisäksi pk-yrityksen tuottavuus voi tehostua erilaisten raporttien sekä tarkempien en-

nusteiden ansiosta. (Mehrjerdi 2010, s.320-321). 

 

Kulujen karsiminen on yksi toiminnanohjausjärjestelmällä saavutettava hyöty. Kulujen karsiminen 

voidaan jakaa useaan eri säästötoimenpiteeseen. Nämä säästöt ovat usein seurausta toiminnantehos-

tumisesta. Pienemmät tuotantokustannukset ovat mahdollisia tuotannontehostamisesta saaduilla 

kustannussäästöillä sekä tuottavuuden nousulla. Toiminnan tehostumisen myötä pk-yrityksen on 

mahdollista saavuttaa säästöjä myös henkilöstökuluissa, koska haluttu tuotantomäärä pystytään to-

teuttamaan pienemmällä henkilöstöllä. (Velcu 2007, s.1326–1328) Prosessien tehostaminen ja tar-

kentaminen tuo säästöjä myös raaka-ainehankintoihin (Kettunen & Simons 2001 s. 200–201). Li-

säksi raaka-ainehankintoihin vaikuttaa toimitusketjujen tehostuminen. Toimitusketjun tehostuminen 

vaikuttaa myös jakelukustannuksiin. (Yang & Su 2009, s 744–745)  

 

Toiminnanohjausjärjestelmä mahdollistaa useiden riskien paremman tunnistamisen ja täten myös 

varautumisen riskien realisoitumiseen (Kettunen & Simons 2001 s. 200–201). Mikäli pk-yritys pys-

tyy hallitsemaan riskejään tehokkaammin kuin aiemmin, on sen mahdollista saavuttaa kilpailuetua 

mahdollisen riskin realisoitumisen yhteydessä. Pk-yritys saavuttaa myös säästöjä, jos se pystyy vält-

tämään riskien realisoitumisen paremmalla varautumisella. (Iskanius 2009) 
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Taulukko 3. Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönoton avulla saavutettavia potentiaalisia hyötyjä 

(Kettunen & Simons, 2001, s. 201; Teittinen et al. 2012; Velcu 2007, s.1326–1328; Koh & Simpson 

2007, s.72–74; Mehrjerdi 2010, s.320–321; Kale et a.l 2010, s.764–768; Mathrani & Viehland 

2009, s. 38–47; Tiihonen J. 2009, s. 6; Yang & Su 2009, s 744–745) 

 

Hyödyt	   Toimenpide	  /	  potentiaalinen	  hyöty	  
Tuottojen	  kasvu	   • Myynnin	  kasvun	  mahdollistaminen	  

• Tuotantomäärän	  kasvu	  	  
• Korkeampi	  käyttöaste	  

Kulujen	  karsiminen	   • Pienempi	  varastoon	  sitoutunut	  pääoma	  
• Säästöt	  raaka-‐aineissa	  
• Pienemmät	  tuotantokustannukset	  
• Pienemmät	  jakelukustannukset	  
• Pienemmät	  henkilöstökulut	  
• Pienemmät	  hallintokulut	  
• Riskienhallinnan	  tehostuminen	  

Tuottavuuden	  tehos-‐
tuminen	  

• Tehokkaammat	  prosessit	  
• Tehokkaampi	  toimitusketju	  
• Tehokkaampi	  tilausten	  käsittely	  
• Tarkemmat	  ennusteet	  
• Analysointi	  ja	  raportointi	  
• Prosessien	  läpinäkyvyys	  

Tietohallinto	   • Pienemmät	  teknisen	  tuen	  kulut	  
• Parempi	  asiakaspalvelu	  
• Helpompi	  ylläpitää	  

Palvelu	   • Parempi	  laatu	  
• Parempi	  asiakaspalvelu	  
• Tilausten	  muutokset	  mahdollisia	  

 

Toiminnanohjausjärjestelmäprojekteissa pk-yrityksen tulee usein muuttaa omaa toimintamalliansa 

vastaamaan paremmin uuden järjestelmän rakennetta. Toimintamallien muutoksella on kuitenkin 

suuri vaikutus hallinnollisten kustannuksien vähentämiseen (Federici 2009, s.93).  Toiminnanoh-

jausjärjestelmän avulla pk-yrityksen on mahdollista pienentää varastoja ja näihin sitoutunutta pää-

omaa. Varastoihin sitoutuneen pääoman pienentäminen parantaa joustavuutta sekä pienentää varas-

toinnista syntyviä kiinteitä kustannuksia. (Mehrjerdi 2010, s.320–321) 

 

Toiminnanohjausjärjestelmä mahdollistaa useiden riskien paremman tunnistamisen ja täten myös 

varautumisen riskien realisoitumiseen (Kettunen & Simons 2001 s. 200–201). Mikäli pk-yritys pys-

tyy hallitsemaan riskejään tehokkaammin kuin aiemmin, on sen mahdollista saavuttaa kilpailuetua 
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mahdollisen riskin realisoitumisen yhteydessä. Pk-yritys saavuttaa myös säästöjä, jos se pystyy vält-

tämään riskien realisoitumisen paremmalla varautumisella. (Iskanius 2009) 

 

Onnistunut toiminnanohjausjärjestelmäprojekti voi tuoda pk-yritykselle hyötyjä myös tuottojen 

kasvujen muodossa. Järjestelmällä saavutetut toiminnan tehostamiset mahdollistavat suuremman 

määrän tuottamisen samoilla resursseilla ilman lisäinvestointeja laitteisiin ja koneisiin. Tällöin voi-

daan saavuttaa suurempi myynti. (Kettunen & Simons 2001 s. 200–201) Tuottojen kasvu on myös 

mahdollista saavuttaa myynnin lisääntymisellä. Lisääntyminen on mahdollista saavuttaa kilpailuky-

vyn parantumisella sekä tuotteiden paremmalla laadulla. (Koh & Simpson 2007, s.72-74) 

 

Toiminnanohjausjärjestelmän avulla voidaan saavuttaa myös palvelun parantumista. Palvelun pa-

rantumiseen voidaan laskea tuotteiden laadun parantuminen. Laadun parantuminen on usein tulos 

parannetuista sisäisistä prosesseista sekä toimintojen vakiinnuttamisesta. Palvelun parantumiseen 

vaikuttaa myös asiakaspalvelun parantuminen. Asiakaspalvelua voi parantaa toiminnanohjausjärjes-

telmän avulla palvelun tarkkuuden kasvattamisella ja joustavuuden parantamisella. (Velcu 2007, 

s.1326-1328) 

 

Tietohallinnolle toiminnanohjausjärjestelmä tuo hyötyä eri tavoilla. Toiminnanohjausjärjestelmä on 

usein yksi järjestelmä ja täten se on helpompi ylläpitää kuin monta pientä erillistä järjestelmää. Tä-

mä vaikuttaa suoraan ylläpidon kustannuksiin ja täten vaikuttaa yrityksen kiinteisiin kustannuksiin. 

Myös teknisen tuen kustannukset pienenevät, koska pk-yritys ei tarvitse tukea usealta eri toimitta-

jalta. Myös eri järjestelmien väliset yhteensopivuusongelmat vähenevät huomattavasti. Koska tieto-

järjestelmiä on vain yksi tai muutama, on tietohallinnon helpompi palvella käyttäjiä. (Federici 2009, 

s.93). 
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9 JOHTOPÄÄTÖKSET 
 

Toiminnanohjausjärjestelmät ovat yleistyneet viime vuosina voimakkaasti. Suuret yritykset ovat 

käyttäneet toiminnanohjausjärjestelmiä jo pitkään, mutta myös pienet ja keskisuuret yritykset ovat 

alkaneet hankkia niitä itselleen. Monet pk-yritykset ovat aloittaneet jo toiminnanohjausjärjestelmän 

hankintaprojektin ja monet suunnittelevat sitä. Johtopäätöksiin yhtenä vaikuttavana tekijänä on ol-

lut, että olemme tietoisesti jättäneet käsittelemättä eri ohjelmistojen ominaisuudet, eroavaisuudet ja 

niiden yhteensopivuudet pk-yrityksissä.  

 

Toiminnanohjausjärjestelmän hankinnassa yrityksen tulee miettiä, tarvitseeko se todella toimin-

nanohjausjärjestelmää ja jos tarvitsee, niin millaista. Toiminnanohjausjärjestelmä tulee toimimaan 

yrityksen useimpien toimintojen tukena, siksi valintaan tulee käyttää riittävästi aikaa. Toiminnanoh-

jausjärjestelmän valinnassa kannattaa käyttää asiantuntija-apua, sillä toiminnanohjausjärjestelmän 

modifioiminen ja muuttaminen yrityksen tarpeisiin nähden on kallista ja aikaavievää. Tästä syystä 

pk-yritysten kannattaa valita mahdollisimman valmis ohjelmistoratkaisu, minkä ylläpito ja asenta-

mien on selkeämpää ja huomattavasti edullisempaa kuin räätälöidyn version. Lisäksi pk-yrityksen 

on usein kannattavampaa muuttaa omia toimintatapojansa, kuin muokata järjestelmää. 

 

Pk-yrityksissä toiminnanohjausjärjestelmäprojektin merkittävimpiin henkisiin resursseihin kuuluu 

ylimmän johdon sekä hallituksen tuki. Ilman heidän antamaa tukea ja resursseja on mahdotonta 

viedä läpi toiminnanohjausjärjestelmäprojektia. Yrityksen tulee myös nimetä toiminnanohjausjär-

jestelmäprojektille vastuuhenkilö. Vastuuhenkilön valinta saattaa olla vaikeaa, mutta useimmiten 

pk-yrityksissä valitaan henkilö, joka ymmärtää eniten tietotekniikasta. Kyseisen henkilön tärkein 

tehtävä on pitää yhteyttä yrityksen eri toiminnoista vastaavien henkilöiden kanssa. Tällaisella mene-

telmällä saadaan yhteys ylimmän johdon, hallituksen, vastuu henkilöiden ja muun henkilöstön 

kanssa. Kyseinen menetelmä edistää jouhevaa toiminnanohjausprojektin läpivienti tapaa.  

 

Nykyinen liiketoimintaympäristö vaatii selkeää strategista johtamista. Tietotekniikan kehityksen 

myötä toiminnanohjausjärjestelmät ovat tulleet myös mahdollisiksi pk-yrityksille. Toiminnanoh-

jausjärjestelmää käyttämällä pk-yritykset saavuttavat lukuisia hyötyjä. Nämä saavutettavissa olevat 

hyödyt voidaan jakaa karkeasti viiteen eri hyötyluokkaan, jotka ovat: tuottojen kasvu, kulujen kar-

siminen, tuottavuuden tehostuminen, tietohallinto ja palvelu. Hyötyluokat sisältävät pienempiä po-
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tentiaalisia hyötyjä. Usein hyötyjen saavuttamisen pääsyynä voidaan kuitenkin pitää tuottavuuden 

tehostumista, joka taas pienentää kuluja ja parantaa palvelua. 

 

Toiminnanohjausjärjestelmäprojekti on ainutkertainen investointi pk-yrityksille, eikä niillä yleensä 

ole aiempaa kokemusta vastaavista projekteista. Toiminnanohjausjärjestelmäprojekti vaatii paljon 

sekä ajallisia että taloudellisia resursseja. Toiminnanohjausjärjestelmä itsessään vaatii koko henki-

löstön sitoutumista toiminnanohjausjärjestelmän käyttöön.  Toiminnanohjausjärjestelmän ongel-

miksi nousevat mm. mahdollinen toiminnanohjausjärjestelmän käyttökunnottomuus, järjestelmän 

käyttöönottoon kuluva aika sekä tuotannon monimutkaisuus pk-yrityksissä 

 

Pk-yrityksen kannattaa siirtyä toiminnanohjausjärjestelmäprojektiin, jos yritys itse kokee omaavan-

sa riittävät resurssit niiden toteuttamista varten. Toiminnanohjausjärjestelmä antaa mahdollisuuden 

kasvaa ja kehittyä. Toiminnanohjausjärjestelmä antaa parempaa kilpailuetua ja tehostaa tiedonsiir-

toa yrityksen sisällä ja sen yhteistyökumppaninen välillä. Nykyaikainen e-liiketoimintaan perustuva 

toiminnanohjausjärjestelmä myös mahdollistaa pk-yrityksissä tehokkaan tiedon käytön yrityksen 

ulkopuolella. 
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10 YHTEENVETO 
 

Tämä työn tarkoitus on selvittää toiminnanohjausjärjestelmien nykytilaa pk-yrityksissä ja luoda 

kuva toiminnanohjausjärjestelmien käyttöönotosta pk-yrityksissä. Työn tavoitteena on myös kertoa, 

mitä ongelmia, haasteita ja hyötyjä pk-yritys voi kohdata käyttöönottaessaan ja käyttäessään toi-

minnanohjausjärjestelmää.  

 

Toiminnanohjausjärjestelmät ovat laajoja kokonaisuuksia, jotka vaativat yritykseltä sitoutumista ja 

resursseja yhteisen päämäärän saavuttamiseksi. Tästä syystä pk-yritysten tulee keskittyä toimin-

nanohjausprojektiin ja jakaa resurssit siten, että toiminnanohjausjärjestelmästä saatavat hyödyt saa-

vutetaan parhaalla mahdollisella tavalla. Toiminnanohjausjärjestelmä ei ole yhden tai kahden henki-

lön projekti, vaan se on koko yrityksen yhteinen päämäärä, joka vaatii paljon suunnittelua ja yhteis-

työtä. 

 

Toiminnanohjausjärjestelmä voi heikentää yrityksen eri toimintoja ja näin vähentää yrityksen te-

hokkuutta. Yrityksen tulee selvittää, millaisia haasteita ja mahdollisuuksia toiminnanohjausjärjes-

telmä tarjoaa ja lähteä niiden perusteella luomaan toiminnanohjausprojektia. Heikosti suunniteltu 

toiminnanohjausprojekti voi pahimmassa tapauksessa olla raskas prosessi yritykselle, mikä ei val-

mistuttuaan tuo minkäänlaista lisäarvoa yrityksen strategiseen johtamiseen. 

 

Toiminnanohjausjärjestelmä on oikein käytettynä ja riittävin resurssein varattuna mitä mainion yri-

tystoiminnan tietotekninen apuväline. Se antaa yrityksen johdolle hyvän informatiivisen tuen, tuo-

tannolle selkeän käsityksen yrityksen tämänhetkisestä tuotannosta, taloushallinnolle tiedon rahan 

käytöstä ja koko yritykselle yhteisen apuvälineen tietojen jakamiseen. 
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