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ABSTRACT 

Vihavainen, Severi 
Attitude towards organizational change and its influence on usability and user 
experience of a new ERP system 
Jyväskylä: University of Jyväskylä, 2018, 55 p. 
Information Systems Science, Master’s Thesis 
Supervisors: Seppänen, Ville and Rousi, Rebekah 
 
ERP systems are one of the biggest and most significant information systems 
used in organizations. ERP systems integrate organizations’ different processes 
and operations into one system. They can be a crucial part in the success of an 
organization. According to research ERP systems’ usability and user experience 
are not at the level they should be. Because of this, studying and measuring us-
ability and user experience of ERP systems is important. Usability and user ex-
perience of ERP systems are affected by numerous things. Usability and user 
experience of a new ERP system can be affected for example by the way how 
employees react to the new system.  The object of this research was to study 
how employees’ attitudes towards a new ERP system affected on their experi-
ences of the usability and user experience of the new system. Another aim of 
this research was to study how the differences in employees’ reactions towards 
the new system were visible in different fields of usability and user experience. 
This research was executed as a qualitative interview study. The data of this 
study was formed by interviewing 10 subjects from the target organization. The 
interviews were analyzed with a theory guided content analysis. The results of 
this study indicated that users with more positive attitude towards the change 
had more positive thoughts about the usability and user experience of the new 
system. This same phenomenon could be seen at all the fields of usability and 
user experience, though in some fields this phenomenon was more visible than 
in others. Thus, reaction to change influences how users experience the usabil-
ity and user experience of a new ERP system. Though it must be noted that oth-
er factors can influence on how users experience the usability and user experi-
ence of a new system, for example earlier experience on similar ERP systems. 
 
Keywords: usability, user experience, organizational change, enterprise re-
source planning system, ERP 
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1 JOHDANTO 

Toiminnanohjausjärjestelmät ovat tietojärjestelmiä, jotka integroivat organisaa-
tion eri toimintoja ja prosesseja käyttäen yhtä yhteistä tietokantaa (Dredden & 
Bergdolt, 2007). Ne voivat olla elintärkeitä yrityksen toiminnan kannalta, joten 
niiden tulee olla hyvin toimivia sekä miellyttäviä käyttää. Tämä voidaan toteut-
taa panostamalla järjestelmän käytettävyyteen ja käyttäjäkokemukseen. Jos 
toiminnanohjausjärjestelmä on käytettävyydeltään hyvä ja sen käyttö on suju-
vaa ja tehokasta, tehostaa tämä myös yrityksen muuta toimintaa. (Babaian, Lu-
cas & Topi, 2006.) Toiminnanohjausjärjestelmien käytettävyydessä on kuitenkin 
vielä paljon parannettavaa (Oja & Lucas, 2011). Näistä syistä toiminnanohjaus-
järjestelmien käytettävyyttä ja käyttäjäkokemusta on syytä tutkia ja mitata. Käy-
tettävyys tarkoittaa yksinkertaisella tasolla sitä, kuinka miellyttävästi ja tyydyt-
tävästi käyttäjät voivat käyttää jotain tuotetta tai palvelua tietyssä kontekstissa 
(Abran, Khelifi, Suryn, & Seffah, 2003). Käyttäjäkokemus on puolestaan hieman 
moniulotteisempi käsite, joka tarkastelee käytettävyyden lisäksi käyttäjien tun-
teita ja kokemuksia käyttötilanteen aikana. (Hassenzahl & Tractinsky 2006.)  

Tässä tutkimuksessa tutkittiin kohdeyrityksen käyttöönotetun uuden toi-
minnanohjausjärjestelmän käytettävyyttä ja käyttäjäkokemusta, sekä yrityksen 
työntekijöiden suhtautumista järjestelmän vaihtoon. Muutokseen suhtautumi-
sesta puhuttaessa oleelliset esiin nousseet termit olivat organisaatiomuutos ja 
muutosvastarinta. Organisaatiomuutos tarkoittaa muutosta organisaation tilas-
sa, muodossa tai laadussa pitkällä aikavälillä tarkasteltuna. Lisäksi se voi tar-
koittaa esimerkiksi organisaation toiminnan tehostamista, uusien ajattelu- tai 
toimintatapojen esittelyä, tai ympäristöön sopeutumismahdollisuuksien kartoit-
tamista. (Pardo-del-Val, Martinez-Fuentes & Roig-Dobón 2012.) Muutosvasta-
rinta puolestaan tarkoittaa moniulotteista asennetta muutosta kohtaan, jossa 
yhdistyvät kognitiiviset, tunnepohjaiset ja käytöspohjaiset tekijät (Oreg, 2006). 
Tässä tutkimuksessa pyrittiin vastaamaan seuraaviin tutkimuskysymyksiin: 
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• Miten uuteen toiminnanohjausjärjestelmään suhtautuminen vaikuttaa 
työntekijöiden kokemaan järjestelmän käytettävyyteen ja käyttäjäkoke-
mukseen? 

• Miten järjestelmään suhtautumisen erot näkyvät työntekijöiden kokeman 
käytettävyyden ja käyttäjäkokemuksen eri osa-alueissa? 

 
Tutkimus suoritettiin laadullisena haastattelututkimuksena. Kohdeyrityksen 
työntekijöitä haastateltiin puolistrukturoidun haastattelulomakkeen avulla. 
Tämän jälkeen haastatteluista muodostuva aineisto analysoitiin teoriaohjaavan 
sisällönanalyysin keinoin.  

Tutkimuksen tulokset osoittivat, että käyttäjien suhtautuminen ja asenteet 
muutosta kohtaan vaikuttavat tarkasteltavan järjestelmän koettuun käytettä-
vyyteen ja käyttäjäkokemukseen. Tulosten perustella voidaan todeta, että mitä 
positiivisemmin työntekijät suhtautuivat muutokseen, sitä paremmaksi he ko-
kivat järjestelmän käytettävyyden ja käyttäjäkokemuksen. Tämä ilmiö esiintyi 
vaihtelevalla voimakkuudella jokaisella tutkimuksessa tarkastellulla käytettä-
vyyden ja käyttäjäkokemuksen osa-alueella. 

Tutkielman toisessa luvussa käsitellään käytettävyyttä ja käyttäjäkoke-
musta, sekä näiden mittaamista. Kolmannessa luvussa käsitellään puolestaan 
toiminnanohjausjärjestelmä -käsitettä, sekä toiminnanohjausjärjestelmien käy-
tettävyyttä. Neljännessä luvussa siirrytään organisaatiomuutoksen ja muutos-
vastarinnan määrittelyyn. Viidennessä luvussa kuvaillaan itse tutkimusta ja sen 
toteutusta. Kuudennessa luvussa esitellään tutkimuksen tulokset. Seitsemän-
nessä luvussa pohditaan tutkimuksen tuloksia ja niiden merkityksiä. Kahdek-
sannessa luvussa, eli yhteenvedossa tiivistetään koko tutkielma. 
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2 KÄYTETTÄVYYS JA KÄYTTÄJÄKOKEMUS 

Tässä luvussa käsitellään käytettävyyttä ja käyttäjäkokemusta sekä niiden mit-
taamista. Aluksi esitellään käytettävyyden erilaisia määritelmiä, ja tämän jäl-
keen siirrytään käyttäjäkokemuksen määrittelyyn. Lopuksi esitellään lähdekir-
jallisuuden pohjalta löytyneitä tuloksia siitä, miten käytettävyyttä ja käyttäjäko-
kemusta voidaan mitata. 

2.1 Käytettävyys käsitteenä 

Käytettävyyden määritelmästä on aina ollut erilaisia näkemyksiä riippuen mää-
rittelijästä ja kontekstista. Määritelmästä riippuen käytettävyyteen liittyy usein 
erilaisia käsitteitä, kuten esimerkiksi käyttäjätyytyväisyys, suorituskyky, opit-
tavuus ja suoritusaika. (Abran ym., 2003). Muita yleisiä käytettävyyteen liittyviä 
käsitteitä ovat tehokkuus, vaikuttavuus ja mielihyvä (Wechsung, Naumann & 
Schleicher, 2014.) Yksinkertaisimmillaan käytettävyyden voidaan kuitenkin 
nähdä tarkoittavan sitä, että ihmisen ja tietokoneen välinen vuorovaikutus (engl. 
human-computer interaction, HCI) on sujuvaa ja toimivaa. Käytettävyydestä on 
siis monia erilaisia näkemyksiä, mutta muutamat erilaiset määritelmät ovat va-
kiintuneet alan ammattilaisten ja tutkijoiden keskuudessa. Seuraavaksi esitel-
lään näitä vakiintuneita käytettävyyden määritelmiä. 

2.1.1 ISO 9421-11 standardi käytettävyydestä 

ISO 9241-11 standardin mukaan käytettävyys tarkoittaa sitä, kuinka tehokkaasti, 
vaikuttavasti ja tyydyttävästi tietyt käyttäjät voivat käyttää tiettyä tuotetta tie-
tyssä kontekstissa. Tässä määritelmässä tehokkuus tarkoittaa sitä, että mitä re-
sursseja käytetään oman päämäärän saavuttamiseksi. Vaikuttavuus puolestaan 
tarkoittaa sitä, kuinka hyvin ja tarkasti käyttäjät saavuttavat päämääränsä. 
Tyydyttävyys puolestaan tarkoittaa sitä, kuinka hyvältä ja miellyttävältä tuot-
teen tai palvelun käyttö tuntuu käyttäjästä. (Abran ym., 2003.) 
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2.1.2 Nielsenin määritelmä käytettävyydestä 

Nielsenin (1994) mukaan käytettävyyttä ei tulisi käsitellä vain tuotteen tai pal-
velun yhtenä ominaisuutena, vaan sillä on monia eri ulottuvuuksia. Hänen 
mukaan käytettävyys koostuu viidestä eri osatekijästä, jotka ovat opittavuus, 
tehokkuus, muistettavuus, virheet ja tyytyväisyys. Opittavuus tarkoittaa sitä, 
että käyttäjän tulisi oppia järjestelmän käyttö mahdollisimman helposti, jotta 
sen avulla saadaan tuloksia aikaan mahdollisimman nopeasti. Tehokkuus tar-
koittaa sitä, että järjestelmän käytön pitää olla tehokasta, jotta käyttö olisi mah-
dollisimman tuotteliasta sen jälkeen, kun järjestelmää on opittu käyttämään. 
Muistettavuus tarkoittaa puolestaan sitä, että järjestelmän käytön tulisi olla hel-
posti muistettavaa, jotta käyttäjän ei tarvitsisi opetella järjestelmän käyttöä aina 
uudelleen. Virheet tarkoittavat sitä, että järjestelmän käytön aikana pitäisi ta-
pahtua mahdollisimman vähän virheitä ja mahdollisten virheiden korjaus pitäi-
si olla mahdollisimman helppoa. Merkittäviä virheitä ei saisi tapahtua ollen-
kaan. Tyytyväisyys puolestaan tarkoittaa sitä, että järjestelmän käytön tulisi olla 
niin miellyttävää, että käyttäjät ovat tyytyväisiä, kun he käyttävät sitä. (Nielsen, 
1994.) 

2.1.3 Muita määritelmiä käytettävyydestä 

ISO 9241-11 standardin ja Nielsenin (1994) määritelmien lisäksi käytettävyydes-
tä on monia erilaisia tulkintoja. Esimerkiksi Dumasin ja Redishin (1999) mukaan 
käytettävyys tarkoittaa sitä, että käyttäjä voi saavuttaa omat päämääränsä tuot-
teen tai palvelun käytössä nopeasti ja helposti. Heidän mukaan käytettävyydes-
sä pitäisi aina keskittyä käyttäjiin, koska he ovat niitä, jotka päättävät milloin 
tuote on helppokäyttöinen. Heidän mukaan käyttäjät käyttävät tuotteita ja pal-
veluita ollakseen tuotteliaita, ja he ovat myös kiireisiä ihmisiä, jotka yrittävät 
tuotteen avulla suorittaa tehtäviä. 

Saariluoman ym. (2012) mukaan käytettävyys puolestaan tarkoittaa sitä, 
että tuotteen tulee olla käyttäjän mielestä hyödyllinen ja sen käyttämisen tulee 
olla miellyttävää ja helppoa. He kuitenkin painottavat, että käytettävyyden ko-
keminen on aina yksilöllistä ja siihen saattaa vaikuttaa niin käyttäjän psyykkiset, 
ja fysiologiset ominaisuudet, kuin myös heidän tavoitteet ja odotukset. Heidän 
mukaan käytettävyyden voi rajata tuotteen käyttäjään ja hänen tietoihin ja tai-
toihin, käytettyyn tuotteeseen ja sen tarjoamiin ominaisuuksiin ja toimintoihin 
sekä itse käyttötilanteeseen ja käyttäjän tarkoituksiin ja pyrkimyksiin tuotteen 
käytössä.  

Hyysalo (2009) puolestaan jakaa käytettävyyden kuuteen eri osa-
alueeseen, jotka ovat toimintojen vastaavuus käyttäjän tarpeisiin, osioiden ja 
toimintojen ryhmittely, liikkuminen järjestelmän osien sisällä ja osista toiseen, 
käyttäjien kokemukset ja tottumukset, graafinen ulkoasu sekä nimeäminen ja 
symbolien luominen. Toimintojen vastaavuus käyttäjän tarpeisiin tarkoittaa sitä, 
että kuinka hyvin palvelun ominaisuudet vastaavat sitä, mitä käyttäjä haluaa 
tehdä sillä. Osioiden ja toimintojen ryhmittely puolestaan tarkoittaa sitä, kuinka 
asianmukaisesti ja selkeästi tuotteen eri toiminnot ja osiot on ryhmitelty. Liik-
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kuminen palvelun osien sisällä tai osista toiseen tarkoittaa sitä, kuinka hyvin 
käyttäjä pystyy liikkumaan palvelun sisällä, ja kuinka hyvin hän tietää, missä 
hän milloinkin on. Käyttäjien tottumukset ja kokemukset tarkoittavat sitä, 
kuinka sujuvasti käyttäjät pystyvät käyttämään palvelua heidän aikaisempien 
kokemusten perusteella. Graafinen ulkoasu kuvaa sitä, että kuinka miellyttäväl-
tä ja hyvältä palvelu näyttää käyttäjien mielestä. Nimeäminen ja symbolien 
luominen puolestaan tarkoittaa sitä, että kuinka selkeästi ja järkevästi palvelun 
osiot ja toiminnot on nimetty. Näitä kuutta eri osa-aluetta tarkastelemalla saa-
daan Hyysalon (2009) mukaan hyvä kokonaiskäsitys palvelun käytettävyydestä. 
(Hyysalo, 2009.) 

Kuten esitellyistä määritelmistä voidaan päätellä, käytettävyys voidaan 
ymmärtää usealla eri tavalla riippuen kontekstista ja määrittelijästä. Käytettä-
vyyden ymmärtäminen riippuu myös usein siitä, mistä näkökulmasta asiaa tar-
kastellaan. Näitä näkökulmia voi olla esimerkiksi itse tuote, tuotteen käyttö, 
tuotteen suunnittelu, käyttäjän odotukset tai käyttäjäkokemus. Jotkut tutkijat 
saattavat keskittyä vain yhteen näistä näkökulmista, kun taas toiset tarkastele-
vat käytettävyyttä monista eri näkökulmista. (Keinonen, 1998.) 

2.2 Käyttäjäkokemus käsitteenä 

Perinteisen käytettävyyden keskittyessä lähinnä käyttäjien kognitioon ja toimin-
taan HCI kontekstissa, käyttäjäkokemus ottaa huomioon myös käyttäjien tun-
toaistimukset, tunnereaktiot sekä merkitykset ja arvot, joita tapahtuu HCI:ssa 
(Law, Roto, Hassenzahl, Vermeeren & Kort, 2009). Käyttäjäkokemuksessa olen-
naista onkin juuri käyttäjän henkilökohtainen kokemus tuotteen tai palvelun 
käytöstä (Hassenzahl & Tractinsky 2006.) Wechsung ym. (2014) luettelee käyttä-
jäkokemuksen tärkeimmiksi tekijöiksi muun muassa käyttäjätyytyväisyyden, 
hauskuuden ja ilon, kokemuksen, ohjattavuuden, intuitiivisuuden sekä kau-
neuden ja estetiikan. Hyvässä käyttäjäkokemuksessa olennaista on teknologia, 
joka ymmärtää eroavaisuudet käyttäjien odotusten ja ajatusten sekä käyttötilan-
teiden välillä. Käyttäjäkokemuksessa onkin tärkeää ottaa huomioon niin käyttä-
jän olotila ja odotukset, kuin myös käytettävän järjestelmän ominaispiirteet sekä 
käyttötilanne. (Hassenzahl & Tractinsky 2006.) 

Käyttäjien henkilökohtaisiin kokemuksiin ja tuntemuksiin keskittyminen 
luo kuitenkin haasteita tuotteiden ja palveluiden suunnittelijoille, koska ihmiset 
ovat erilaisia ja tämän takia kokevat asioita eri lailla. Suunnittelijoiden ja val-
mistajien tuleekin osata tunnistaa ja ymmärtää suuria käyttäjäryhmiä, jotka 
käyttävät tuotteita samalla tavalla ja kokevat käyttötilanteet samalla tavalla. 
Tällaisessa suunnittelutyössä täytyy kuitenkin luottaa oletuksiin ja stereotypi-
oihin, eikä se ole aina paras vaihtoehto, koska ihmisten mieltymyksiä ja asentei-
ta on erittäin vaikeaa ymmärtää pelkkien oletusten avulla. (Saariluoma ym., 
2012.) 

Käyttäjäkokemuksesta moniulotteisemman käsitteen tekee myös se, että 
sitä voidaan käsitellä monesta eri näkökulmasta. Näitä näkökulmia ovat esi-
merkiksi käyttäjäkokemuksen käsittely ilmiönä, eli mitä käsite tarkoittaa, am-
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matinharjoittamisena, eli hyödyntäminen työnteossa, sekä tutkimusalana, eli 
konkreettisten tutkimusten suorittaminen. (Roto, Law, Vermeeren & Hoonhout, 
2011.) Yksi näkökulma on myös holistinen näkökulma, eli kaikki käyttäjäkoke-
mukseen liittyvät tekijät huomioon ottava näkökulma. Näitä tekijöitä on esi-
merkiksi ei-toiminnalliset piirteet (esim. hauskuus, ilo, yllätys, kauneus), sosiaa-
linen näkökulma (käyttäjäkokemuksen muodostuminen sosiaalisessa ympäris-
tössä) sekä psykologinen näkökulma (esim. aistit, tunteet, kognitio). (Rousi, 
2013.) 

Kuten jo aiemmin esitellyistä määritelmistä voidaan päätellä, on käyttäjä-
kokemus itsessään erittäin moniulotteinen käsite, jota voi olla hankala määritel-
lä yksinkertaisesti (Hassenzahl & Tractinsky 2006). Sekavuutta käyttäjäkoke-
mukseen tuo myös se, että sitä saatetaan helposti käyttää käytettävyyden ja 
käyttäjäkeskeisen suunnittelun synonyymeina (Hassenzahl, 2008). Ongelmana 
ovat myös olleet tutkijoiden ja ammattilaisten erimielisyydet käyttäjäkokemuk-
sen tutkimisesta ja käyttämisestä ammatinharjoittamisessa. Ammattilaiset saat-
tavat odottaa tutkijoilta helposti käytäntöön soveltuvia tuloksia, kun taas tutki-
jat keskittyvät usein tuottamaan enemmänkin teoreettisia ja yksityiskohtaisia 
tuloksia. (Law, 2011.) 

2.3 Käytettävyyden ja käyttäjäkokemuksen mittaaminen 

Nykyään pelkkien tuotteiden ja palveluiden suunnittelu ei riitä takaamaan yri-
tykselle menestystä, vaan yritysten tulee osata suunnitella kokemuksia ja elä-
myksiä. Näiden tuotteiden ja palvelujen täytyy ymmärtää ihmisten perustavan-
laatuisia haluja ja tarpeita sekä niiden käytön täytyy olla miellyttävää. Tämän 
takia tuotteiden ja palveluiden käytettävyyttä ja käyttäjäkokemusta on syytä 
mitata, jotta tiedetään mihin asioihin on syytä keskittyä tuotteiden suunnitte-
lussa ja parantamisessa. (Väänänen-Vainio-Mattila, Roto, Hassenzahl, 2008.) 
Käytettävyyden ja käyttäjäkokemuksen mittaaminen on laaja ja moniulotteinen 
tutkimusala, mutta tässä taustaosuudessa esitellään aiheen perusasiat.  

Ketolan ja Roton (2008) mukaan käytettävyyden mittaamisen mittareina 
on yleisesti käytetty samoja käytettävyyteen liittyviä tekijöitä, joita on jo esitelty 
aikaisemmin, eli esimerkiksi tehokkuutta, vaikuttavuutta, opittavuutta, 
käyttäjätyytyväisyyttä, mielihyvää, muistettavuutta ja virheiden ehkäisyä. 
Käyttäjäkokemuksen tutkimisen yleistyessä nämä mittarit ovat kuitenkin 
laajentuneet kattamaan myös kokemusperäisiä mittareita vain 
käytännönläheisten mittarien lisäksi. Näitä kokemusperäisiä mittareita ovat 
esimerkiksi nautinto, käytettävyys, toimivuus ja ylpeys. (Ketola & Roto, 2008.) 

Hornbaekin (2006) mukaan käytettävyyden ja käyttäjäkokemuksen mit-
taamisessa voidaan käyttää joko subjektiivisia tai objektiivisia mittareita. Sub-
jektiivisia mittareita ovat käyttäjän itse havaitsemiin ja kokemiin asioihin liitty-
vät mittarit, kun taas objektiivisia mittarit mittaavat asioita, joita käyttäjät eivät 
itse pysty havaitsemaan. Hän myös painottaa, että käytettävyyttä ja käyttäjäko-
kemusta ei yleensä voida mitata suoraan, vaan mittaamisen kohteeksi täytyy 
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valita joku käytettävyyden tai käyttäjäkokemuksen osa tai näkökulma. (Horn-
baek, 2006.) 

Bevanin (2008) mukaan käytettävyyden ja käyttäjäkokemuksen mittaami-
sen kaksi erilaista näkökulmaa ovat koko järjestelmän käytön näkökulma ja 
pelkän käyttöliittymän näkökulma. Koko järjestelmän käytön näkökulmasta 
käytettävyyden ja käyttäjäkokemuksen mittaamisen mittareita voivat olla esi-
merkiksi tehokkuus, vaikuttavuus ja käyttäjätyytyväisyys. Näiden mittareiden 
suhteellinen tärkeys määräytyy tuotteen tai palvelun käyttötarkoituksesta. Jos 
esimerkiksi työnjäljen halutaan olevan mahdollisimman laadukasta saattaa vai-
kuttavuus olla ratkaiseva tekijä, kun taas ajankäytön ollessa tärkeää saattaa te-
hokkuus nousta merkittävimmäksi tekijäksi.  

Kun käytettävyyttä ja käyttäjäkokemusta mitataan pelkän käyttöliittymän 
näkökulmasta mittareita voivat olla esimerkiksi käyttöliittymässä havaittavien 
poikkeamien määrä ohjesäännöistä tai normeista, käyttöliittymän eri element-
tien ohjesääntöjen noudattaminen, virheiden määrä tai käyttöliittymän mukau-
tuminen erilaisiin yksityiskohtaisempiin vaatimuksiin, kuten esimerkiksi hiiren 
klikkauksien määrä tietyn tehtävän suorittamiseksi. (Bevan, 2008.) 

Bevanin (2008) mukaan käytettävyyttä ja käyttäjäkokemusta mitataan 
yleensä käyttäjäkokemuksen parantamisen takia sekä tuotekehityksessä käyttä-
jän halujen ja tarpeiden ymmärtämisen takia. Käytettävyyden ja käyttäjäkoke-
muksen tavoitteet on myös tärkeää määrittää varhaisessa vaiheessa, jotta pysty-
tään seuraamaan toteutuvatko nämä tavoitteet. (Bevan, 2008.) Käytettävyyden 
ja käyttäjäkokemuksen mittaaminen on siis kattava ja moniulotteinen ala, johon 
liittyy monia erilaisia näkökulmia ja toteutustapoja. 
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3 TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN KÄYTET-
TÄVYYS 

Tämä luku käsittelee toiminnanohjausjärjestelmää käsitteen tasolla sekä toi-
minnanohjausjärjestelmän käytettävyyttä. Lisäksi esitellään toiminnanohjaus-
järjestelmän hyvän tai huonon käytettävyyden vaikutukset organisaatiolle, sekä 
millä tavoin toiminnanohjausjärjestelmän käytettävyyttä voidaan mitata. 

3.1 Toiminnanohjausjärjestelmä käsitteenä 

Toiminnanohjausjärjestelmälle (engl. ERP, Enterprise Resource Planning) ei ole 
olemassa yhtä virallista määritelmää ja usein se määritelläänkin tapauskohtai-
sesti. Näissä eri määritelmissä pääidea on kuitenkin sama, eivätkä ne eroa mer-
kittävästi toisistaan. Klausin, Rosemannin ja Gablen (2000) mukaan toiminnan-
ohjausjärjestelmä on järjestelmä, jonka avulla käsitellään koko organisaation 
dataa. Se on paketoitu ohjelmistoratkaisu, joka yhdistää organisaation tietojär-
jestelmäarkkitehtuurin ja liiketoimintaprosessit yhdeksi kokonaisuudeksi. Toi-
minnanohjausjärjestelmät myös perustuvat yhteen integroituun tietokantaan, 
joka hallitsee koko organisaation dataa yhtenä suurikokoisena tietokantana. 
(Klaus, Rosemann & Gable, 2000.) Scholtzin ym. (2010) mukaan toiminnanoh-
jausjärjestelmän voidaan puolestaan määritellä tarkoittavan: ”kirjanpitoon pai-
nottunutta tietojärjestelmää, jolla voidaan tunnistaa ja suunnitella koko organi-
saation resurssit, joita tarvitaan vastaanottamaan, tekemään, lähettämään ja ti-
littämään asiakkaiden tilaukset.” Parks (2012) taas määrittelee toiminnanoh-
jausjärjestelmän tarkoittavan kehittyneitä informaatio tietokantoja, jotka auto-
matisoivat kilpailukykyä parantavia monitoiminnallisia liiketoimintaprosesseja.  

Toiminnanohjausjärjestelmien avulla on siis mahdollista yhdistää kaikki 
organisaation eri toiminnot ja osastot yhden järjestelmän alle, jotta niitä on hel-
pompi hallita ja organisoida. (Klaus, Rosemann & Gable, 2000). Näitä organi-
saatioiden eri toimintoja ovat esimerkiksi tuotanto, varastonhallinta, laskutus, 
henkilöstön hallinta, logistiikka, jakelu yms. (Ragowsky & Somers, 2002.) Näistä 
eri toiminnoista muodostuvia järjestelmän eri osioita kutsutaan puolestaan mo-
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duuleiksi, joten arkkitehtuuriltaan toiminnanohjausjärjestelmän voidaan sanoa 
olevan modulaarinen (Klaus, Rosemann & Gable, 2000). Nämä moduulit ovat 
yhteydessä toisiinsa ja tekevät yhteistyötä jakamalla ja vastaanottamalla dataa. 
Näin eri osastoissa syntyvä informaatio voi kulkea vapaasti koko organisaation 
läpi. (Beheshti, 2006.) 

Toiminnanohjausjärjestelmän tarkoitus on siis kerätä kaikki organisaation 
prosessit ja datat yhdeksi yhdistetyksi kokonaisuudeksi ja näin yhdistää ja te-
hostaa organisaation kokonaistoimintaa (Klaus ym. 2000). Toiminnanohjausjär-
jestelmät voivat nykyään olla merkittävä tekijä organisaation menestyksessä ja 
kilpailukyvyssä. Toiminnanohjausjärjestelmien voidaankin sanoa olevan mo-
dernien organisaatioiden merkityksellisin IT-infrastruktuuri (Koh ym., 2011). 
Kun toiminnanohjausjärjestelmää pystytään hyödyntämään organisaatiossa 
koko potentiaalinsa verran, on siitä mahdollista saada suuria hyötyjä irti. On 
esimerkiksi mahdollista nopeuttaa informaation kulkua, ylläpitää tehokkaam-
pia toimitusketjuja, parantaa tuottavuutta, pienentää varastojen kokoa, vähen-
tää kuljetus- ja logistiikkakustannuksia, parantaa reagointia asiakkaan tarpei-
siin, lisätä joustavuutta, saada hiljainen tieto täsmälliseksi, parantaa talouden-
hallintaa sekä luoda perusta verkkokaupankäynnille. (Calisir & Calisir, 2004.) 

3.2 Toiminnanohjausjärjestelmien käytettävyysongelmat 

Toiminnanohjausjärjestelmän käytettävyys tarkoittaa käyttäjän käsitystä siitä, 
kuinka tehokkaasti, tuotteliaasti, johdonmukaisesti, organisoidusti, suoraviivai-
sesti, helppokäyttöisesti ja intuitiivisesti järjestelmällä voi suorittaa tehtäviä 
(Parks, 2012). Tutkimukset ovat kuitenkin osoittaneet, että toiminnanohjausjär-
jestelmien käytettävyydessä on usein parannettavaa (Oja & Lucas, 2011). Won-
gin ym. (2016) mukaan toiminnanohjausjärjestelmien käytettävyysongelmat 
voivat johtua esimerkiksi siitä, että ne ovat niin monimutkaisia ja laajoja järjes-
telmiä. Tämä taas johtuu siitä, että toiminnanohjausjärjestelmät joutuvat proses-
soimaan todella suuria määriä dataa sekä integroimaan monia eri liiketoiminta-
sovelluksia. (Wong ym., 2016.) Parks (2012) myös huomauttaa, että toiminnan-
ohjausjärjestelmiä ei yleensä muutenkaan suunnitella ensisijaisesti miellyttä-
mään käyttäjää, vaan järjestelmä suunnitellaan liiketoimintaprosessien pohjalta. 
Seuraavaksi esitellään lähdekirjallisuudesta löydetyt käytettävyysongelmat. 

Oja ja Lucas (2010) tutkivat juurikin toiminnanohjausjärjestelmien käytet-
tävyyttä. He luokittelivat heidän tutkimuksessaan löydetyt käytettävyysongel-
mat sen mukaan, kuinka vakavia ongelmia ne olivat. Heidän mukaan vaka-
vimpia käytettävyysongelmia olivat muun muassa vaikeus löytää seuraava 
toiminto moniosaisissa tehtävissä sekä palaute- ja informaatiokohtien epäkäy-
tännöllisyys, epäselvyys ja huono sijoittelu. Kohtalaisia ongelmia olivat puoles-
taan hankalat ja epäselvät datansyöttömenetelmät, vaikeus havaita oma sijainti 
järjestelmässä ja mitä kyseisessä sijainnissa pystyy tekemään, epäselvät ohjeet 
käyttäjänimen syöttämiseen, epäselvyys milloin joku tietty kenttä pitää olla täy-
tetty, etsi-toiminnon epäjohdonmukaisuus ja epäselvyys eri toiminnoissa sekä 
painikkeiden visuaalisen ilmeen ja sijoittelun epäselvyys. Lieviä ongelmia taas 
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olivat vaikeus ymmärtää mitä jokin tietty toiminto tekee ja mihin sitä käytetään, 
kustomoinnin puutteellisuus sekä epäselvyys miten erilaisissa listoissa on 
mahdollista navigoida ja valita eri kohtia. (Oja & Lucas, 2010.) Nämä ovat siis 
tekijöitä, joihin on syytä keskittyä, kun toiminnanohjausjärjestelmän käytettä-
vyydestä halutaan paras mahdollinen. 

Parks (2012) puolestaan tutki minkä verran toiminnanohjausjärjestelmien 
käytettävyysongelmat vaikuttavat järjestelmällä suoritettujen tehtävien onnis-
tumiseen sekä niiden suoritusaikaan. Tutkimus suoritettiin vertaamalla yhden 
toiminnanohjausjärjestelmän normaalia käyttöliittymää sekä muokattua yksin-
kertaisempaa käyttöliittymää. Tutkimuksen tulokset osoittivat, että toiminnan-
ohjausjärjestelmän käyttöliittymän monimutkaisuudella ei ollut merkittävää 
vaikutusta tehtävien onnistuneeseen suorittamiseen. Tehtävät siis saatiin suori-
tettua käyttöliittymästä riippumatta. Tehtävien suorittamiseen kuluvaan aikaan 
käyttöliittymän monimutkaisuus kuitenkin vaikutti selvästi. Tutkimuksen mu-
kaan monimutkaisemmassa käyttöliittymässä oli lähes kaksinkertainen määrä 
askelia yhden tehtävän suorittamiseen verrattuna yksinkertaisempaan käyttö-
liittymään. Testikäyttäjät myös kuvailivat muokattua yksinkertaisempaa käyt-
töliittymää ”helpoksi”, ”loogiseksi” sekä ”suoraviivaiseksi”. (Parks, 2012.) Toi-
minnanohjausjärjestelmän käyttöliittymän käytettävyydellä on siis merkittävä 
vaikutus käyttäjän käyttäjäkokemukseen järjestelmää käytettäessä. 

Singh ja Wesson (2009) luokittelivat heidän tutkimuksessaan löydetyt toi-
minnanohjausjärjestelmien käytettävyysongelmat seuraaviin viiteen eri luokaan: 
navigointi, esitystapa, tuki, opittavuus ja kustomointi. Navigointiin liittyviä 
ongelmia olivat informaation löytämisen vaikeus, puutteellinen opastus eri teh-
tävien tekemiseen ja informaation löytämiseen, puutteelliset hakutoiminnot, 
navigoinnin puutteellinen tuki erilaisille käyttäjille sekä puutteellinen tuki seu-
raavien toimintojen suorittamiseksi ja töiden loppuunsaattamiseksi. Esitysta-
paan liittyviä ongelmia olivat puolestaan visuaalisen ilmeen monimutkaisuus, 
käyttöliittymän epäselvyys ja järjestelmän intuitiivisuuden puute. Tukeen liit-
tyviä ongelmia olivat vieras terminologia, vaikeus suorittaa tehtäviä tehokkaas-
ti, järjestelmän käytön monimutkaisuus aloittelijoille sekä se, että järjestelmä ei 
tehosta aloittelijoiden työskentelyä tarpeeksi. Opittavuuteen liittyviä ongelmia 
olivat liian pitkä perehdytys järjestelmän käyttöön, vaikeus oppia käyttämään 
järjestelmää kunnolla lyhyessä ajassa sekä järjestelmän joidenkin osien moni-
mutkaisuus, mikä saattaa tehdä järjestelmän käytöstä vaikeaa ja pelottavaa. 
Viimeiseen luokkaan, eli kustomointiin kuuluvat ongelmat puolestaan liittyivät 
lähinnä kustomoinnin vajavaisuuteen ja puutteellisuuteen. (Singh & Wesson, 
2009.) Navigointi onkin osoittautunut useassa tutkimuksessa olevan erittäin 
merkittävä tekijä toiminnanohjausjärjestelmän käytettävyydessä. Tämän vuoksi 
järjestelmä tulisikin suunnitella niin, että sen eri moduulien välillä on helppoa 
navigoida. Järjestelmän tulisi myös tarjota jonkinlaista avustusta navigointiin, 
jotta ylimääräiseltä hämmennykseltä vältyttäisiin. Menu-valikoiden pitäisi olla 
melko laajoja ja ei kovin syvällisiä, jotta käyttäjät ymmärtäisivät mahdollisim-
man hyvin järjestelmän rakenteen. Näiden lisäksi myös muihin käytettävyys-
ongelmaluokkiin tulee kiinnittää tarkasti huomiota (Scholtz ym., 2010.) 

Topi ym. (2005) puolestaan jaottelivat heidän tutkimuksessaan löydetyt 
käytettävyysongelmat kuuteen eri kategoriaan; oikean toiminnon tunnistami-
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nen ja löytäminen, tehtävien suorittamisen ongelmat, järjestelmän suoritteiden 
rajallisuus, virhetilanteiden tuki, terminologiaongelmat sekä järjestelmän mo-
nimutkaisuus. Toimintojen tunnistamiseen ja löytämiseen kuuluivat navigaatio-
ongelmat, eli käyttäjät eivät tienneet mistä mitäkin löytyy, epäselvyys mitä eri 
toimintoja täytyy tehdä, jotta saa suoritettua tietyn toiminnon sekä puutteelli-
nen tuki ja opastus eri toimintoja suoritettaessa. Tehtävien suorittamisen on-
gelmiin kuuluivat puolestaan käyttöliittymän monimutkaisuus ja epäselvyys 
tehtäviä suoritettaessa sekä järjestelmän puutteellinen datansyötön automati-
sointi, eli käyttäjien piti syöttää samat tiedot monta kertaa, vaikka tämä olisi 
mahdollista automatisoida. Järjestelmän suoritteiden rajallisuuteen kuuluvat 
ongelmat olivat lähinnä ongelmia saada tehtyä haluamaansa suoritetta ja ha-
luamaansa lopputulosta tästä suoritteesta. Virhetilanteiden tukeen liittyviin 
ongelmiin kuuluivat epäselvät tai puutteelliset virheilmoitukset, jotka eivät an-
taneet tarpeeksi täsmällistä kuvaa kyseisestä virheestä sekä vakavien virheiden 
sivuuttaminen järjestelmän toimesta. Terminologiaongelmiin kuului järjestel-
män liian tekninen kieli, jota käyttäjät eivät ymmärtäneet. Viimeinen kategoria, 
eli järjestelmän epäselvyys puolestaan tarkoitti sitä, että järjestelmän oli ylipää-
tään liian monimutkainen käyttää ja ymmärtää. Tutkimuksessa selvisi myös, 
että käyttäjien kohtaamat ongelmat vaikuttivat muun muassa aikaan, joka kului 
järjestelmän käytön opettelemiseen sekä virheiden määrään, joka johtui järjes-
telmän epäselvyydestä. Järjestelmän käyttö aiheutti myös turhautumista käyttä-
jien keskuudessa, joka puolestaan johtui epäselvistä ohjeista, järjestelmän hyö-
dyttömyydestä sekä epäselvistä virheilmoituksista. (Topi ym., 2005.) Tässä lu-
vussa esitellyt tutkimuksista löydetyt toiminnanohjausjärjestelmien käytettä-
vyysongelmat on koottu alla olevaan taulukkoon (taulukko 1).  
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TAULUKKO 1 Tutkimuksista löydetyt toiminnanohjausjärjestelmien käytettävyysongel-
mat 

 
Tutkimus Löydetyt käytettävyysongelmat 
Oja ja Lucas 
(2010) 

Vakavat ongelmat: vaikeus löytää seuraava toiminto sekä pa-
laute- ja informaatiokohtien epäkäytännöllisyys. 
Kohtalaiset ongelmat: epäselvät datansyöttömenetelmät, vai-
keus havaita oma sijainti järjestelmässä, epäselvät ohjeet käyttä-
jänimen syöttämiseen, epäselvyys milloin joku tietty kenttä pitää 
olla täytetty, etsi-toiminnon epäjohdonmukaisuus ja epäselvyys 
sekä painikkeiden visuaalisen ilmeen epäselvyys. 
Lievät ongelmat: vaikeus ymmärtää mitä jokin tietty toiminto 
tekee, kustomoinnin puutteellisuus sekä epäselvät listat. 

Parks (2012) Liian monimutkainen käyttöliittymä 
Singh ja 
Wesson 
(2009) 

Navigointi: informaation löytämisen vaikeus, puutteellinen 
opastus, puutteelliset hakutoiminnot, navigoinnin puutteellinen 
tuki sekä puutteellinen tuki seuraavien toimintojen suoritta-
miseksi. 
Esitystapa: visuaalisen ilmeen monimutkaisuus, käyttöliittymän 
epäselvyys ja järjestelmän intuitiivisuuden puute. 
Tuki: vieras terminologia, vaikeus suorittaa tehtäviä tehokkaas-
ti, järjestelmän käytön monimutkaisuus aloittelijoille sekä se, että 
järjestelmä ei tehosta aloittelijoiden työskentelyä tarpeeksi. 
Opittavuus: liian pitkä perehdytys järjestelmän käyttöön, vai-
keus oppia käyttämään järjestelmää lyhyessä ajassa sekä järjes-
telmän joidenkin osien monimutkaisuus. 
Kustomointi: kustomoinnin vajavaisuus ja puutteellisuus. 

Topi ym. 
(2005) 

Toimintojen tunnistaminen ja löytäminen: epäselvyys mistä 
mitäkin löytyy, epäselvyys mitä toimintoja täytyy tehdä tehtä-
vän suorittamiseksi sekä puutteellinen opastus toimintoja suori-
tettaessa. 
Tehtävien suorittamisen ongelmat: käyttöliittymän monimut-
kaisuus tehtäviä suoritettaessa sekä järjestelmän puutteellinen 
datansyötön automatisointi. 
Järjestelmän suoritteiden rajallisuus: vaikeus saada halua-
maansa lopputulosta suoritteesta.  
Virhetilanteiden tuki: puutteelliset virheilmoitukset sekä järjes-
telmän vakavien virheiden sivuuttaminen.  
Terminologiaongelmat: järjestelmän liian tekninen kieli.  
Järjestelmän epäselvyys: järjestelmä oli ylipäätään liian moni-
mutkainen käyttää ja ymmärtää. 

 
Toiminnanohjausjärjestelmien käytettävyydestä on siis löydetty paljon paran-
nettavaa. Kuten aiemmin mainittu nämä käytettävyysongelmat usein johtuvat 
siitä, että käytettävyys ei ole toiminnanohjausjärjestelmien suunnittelussa ensi-
sijainen tekijä, vaan nämä järjestelmät suunnitellaan liiketoimintasovellusten 
integroimisen pohjalta. Babaian ym. (2006) kuitenkin painottavat, että hyvää 
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käytettävyyttä järjestelmissä ei voida saavuttaa muuttamalla esimerkiksi pel-
kästään jotain osaa käyttöliittymässä, vaan käytettävyys täytyy suunnitella 
osaksi järjestelmää heti alusta alkaen. Toiminnanohjausjärjestelmien monimut-
kaisuus ja laajuus saattavat vaikeuttaa hyvän käytettävyyden toteuttamista, 
mutta jotta järjestelmästä saataisiin suurin mahdollinen hyöty irti, on järjestel-
män käytettävyyden oltava hyvällä tasolla (Wong ym. 2016). 

3.3 Käytettävyydeltään hyvän toiminnanohjausjärjestelmän hyö-
dyt 

Toiminnanohjausjärjestelmien käytettävyyden parantamisella voidaan vaikut-
taa sekä yksittäisten käyttäjien tarpeiden ja halujen toteuttamiseen, kuin myös 
koko organisaation toiminnan tehostamiseen. Näitä organisaation toimintaa 
tehostavia asioita ovat esimerkiksi työntekijöiden kouluttamisajan vähenemi-
nen, työntekijöiden tyytyväisyyden parantaminen sekä järjestelmän käyttöön 
liittyvän informaation saaminen. (Babaian ym., 2006.) Myös Ojan ja Lucasin 
(2011) mukaan toiminnanohjausjärjestelmän käytettävyyteen panostamisella on 
hyötyä sekä organisaation, että käyttäjän näkökulmasta. Heidän mukaan näin 
tekemällä tuotteliaisuus paranee, turhat kustannukset vähenevät ja käyttäjien 
henkilökohtainen taakka pienenee. (Oja & Lucas, 2011.)  

Topin ym. (2005) mukaan toiminnanohjausjärjestelmien käytettävyyden 
parantamisella voidaan saavuttaa merkittäviä tuloksia. Kun järjestelmän käytet-
tävyys ja käyttäjäkokemus ovat hyvällä tasolla käyttäjät turhautuvat järjestel-
män käyttöön vähemmän ja heillä on selvempi kuva järjestelmän käytöstä. Näin 
organisaation on mahdollista säästää aikaa ja rahaa paremman työtehokkuuden, 
pienempien koulutuskustannuksien sekä ylipäätään järjestelmän kokonaisval-
taisen hyödyntämisen avulla. (Topi ym. 2005.)  

Hurtienne, Prümper ja Rötting (2009) puolestaan kertovat, että toiminnan-
ohjausjärjestelmien käytettävyyttä parantamalla voidaan vähentää huomatta-
vasti soittoja helpdeskiin, vähentää dokumentoinnin ja koulutuksen tuottamia 
kuluja sekä ennaltaehkäistä ongelmia ja vahinkoja. Myös hyvin suunniteltu 
opastus toiminnanohjausjärjestelmässä parantaa käyttäjien oppimista käyttää 
järjestelmää. Näin käyttäjien psyykkinen työtaakka pienenee ja he voivat suorit-
taa työtehtävänsä mahdollisimman helposti. (Calisir & Calisir, 2004.) 

On myös tärkeää ottaa huomioon, että toiminnanohjausjärjestelmän 
omaksuminen työnteossa ei ole valinnaista, vaan työtekijöiden on useimmiten 
pakko omaksua järjestelmän käyttö osana työntekoa. Järjestelmän käytön 
omaksuminen on taas työntekijöille vaivattomampaa, jos järjestelmän käyttö on 
ylipäätään helppoa ja tehokasta. (Parks, 2012.) Toiminnanohjausjärjestelmän 
käytettävyydellä voi siis olla erittäin merkittäviä vaikutuksia niin käyttäjän, 
kuin myös koko organisaation tehokkuuteen, menestykseen sekä tyytyväisyy-
teen. 
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3.4 Käytettävyydeltään huonon toiminnanohjausjärjestelmän 
haitat 

Toiminnanohjausjärjestelmien käyttöönotto saattaa maksaa organisaatiolle mil-
joonia euroja. Tutkimusten mukaan organisaatioiden työntekijät eivät kuiten-
kaan välttämättä halua käyttää näitä järjestelmiä ollenkaan järjestelmän vaikea-
käyttöisyyden sekä muiden käytettävyysongelmien takia. (Calisir & Calisir, 
2004.) Jo pelkästään tästä syystä toiminnanohjausjärjestelmien käytettävyyson-
gelmiin on syytä kiinnittää huomiota.   

Singhin ja Wessonin (2009) mukaan toiminnanohjausjärjestelmien käytet-
tävyysongelmat saattavat vaikuttaa merkittävästi siihen, kuinka hyvin käyttäjät 
pystyvät saavuttamaan päämääriään niitä käyttämällä. Pahimmassa tapaukses-
sa järjestelmän huono käytettävyys nousee suuremmaksi tekijäksi, kuin järjes-
telmän tuomat hyödyt ja näin järjestelmä ei välttämättä tuota hyötyä käyttäjälle 
eikä organisaatiolle ollenkaan. (Singh & Wesson, 2009.) Käytettävyysongelmat 
voivat myös heikentää käyttäjien tehtävien suorittamisen tehokkuutta ja vaikut-
tavuutta (Matthews, 2008). Tämä vaikeus suorittaa työtehtäviään tarpeeksi te-
hokkaasti ja vaikuttavasti saattaa taas heikentää työntekijöiden motivaatiota ja 
tämän seurauksena myös työn kokonaistehokkuus heikkenee (Topi ym., 2005). 

Topin ym. (2005) mukaan toiminnanohjausjärjestelmien käytettävyyson-
gelmat eivät kuitenkaan välttämättä johda suoraan mittaviin epäonnistumisiin 
organisaation menestyksen kannalta, mutta ne saattavat kuitenkin heikentää 
yksilön tai ryhmän työtehokkuutta. Heidän tutkimuksen mukaan toiminnanoh-
jausjärjestelmien käytettävyysongelmat, kuten riittämätön tuki ongelmatilan-
teissa sekä tarpeettoman monimutkaiset tehtävät vaikuttavat järjestelmän käyt-
töön, hyödyllisyyteen ja omaksumiseen. (Topi ym., 2005.)  

Toiminnanohjausjärjestelmän vaikeakäyttöisyydestä johtuvat ongelmat 
saattavat myös olla melko vakavia ongelmia verrattuna yksinkertaisempien 
järjestelmien vastaaviin ongelmiin. Esimerkiksi väärin syötetyt tuotetiedot tai -
määrät kulkevat järjestelmän läpi ja saattavat aiheuttaa suurimittaisia ongelmia 
tuotannossa ja kuljetuksessa. (Parks, 2012.) Toiminnanohjausjärjestelmät ovat 
nykyään kiistämättä olennaisia osia organisaatioiden toimintaa ja niiden käyt-
töönotto sekä ylläpito on erittäin kallista. Edellä esitellyt tutkimukset osoittavat, 
että järjestelmien huonolla käytettävyydellä voi olla monia erilaisia negatiivisia 
vaikutuksia esimerkiksi käyttäjien työtehokkuuteen, motivaatioon ja käyttäjä-
tyytyväisyyteen, joten näihin käytettävyysongelmiin tuleekin suhtautua vaka-
vasti. 

3.5 Toiminnanohjausjärjestelmän käytettävyyden mittaaminen 

Toiminnanohjausjärjestelmien käytettävyyden mittaaminen suoritetaan yleensä 
hyödyntämällä erilaisia kyselyitä, käyttäjähaastatteluita sekä asiantuntija-
arviointeja (Wong ym., 2016). Vaikka näistä käytettävyystutkimuksista on saatu 
paljon mielenkiintoisia tuloksia, ovat tulokset kuitenkin usein rajoittuneet mel-
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ko teoreettiselle tasolle, mikä taas voi vaikeuttaa niiden käytäntöön soveltamis-
ta (Oja & Lucas, 2010). Seuraavaksi esitellään erilaisia toiminnanohjausjärjes-
telmän käytettävyyttä mittaavia tutkimuksia. 

Oja ja Lucas (2010) käyttivät tutkimuksessaan kriittisten tapahtumien me-
netelmää seuraamalla kolmen testikäyttäjän tehtävien suorittamista laboratorio-
olosuhteissa. Testikäyttäjät olivat kaikki 20–60-vuotiaita yliopistossa opiskele-
via miehiä, joista kahdella oli aiempaa kokemusta toiminnanohjausjärjestelmis-
tä. Tutkimus suoritettiin järjestämällä jokaiselle testikäyttäjälle noin kahden 
tunnin mittainen tapaaminen, jossa käyttäjät suorittivat tehtäviä toiminnanoh-
jausjärjestelmällä. Tutkimuksen tarkoitus oli tutkia käyttäjien reagoimista nega-
tiivisiin kriittisiin tapahtumiin järjestelmän käytön aikana. Tutkimuksessa käy-
tettiin kahta eri keinoa käytettävyysongelmien havaitsemiseksi; samanaikaista 
raportointia, jossa testikäyttäjät raportoivat ongelmista heti niiden ilmettyä, se-
kä takautuvaa raportointia, jossa testikäyttäjät kävivät ongelmatilanteet läpi 
tutkijoiden kanssa myöhemmin videotallenteita tutkimustilanteesta hyödyntä-
en. (Oja & Lucas, 2010.) 

Parks (2012) tutki toiminnanohjausjärjestelmän käytettävyyttä yhdistämäl-
lä empiirisen tutkimuksen keinot inhimilliseen lähestymistapaan seuraamalla 
käyttäjien työskentelyä ja heidän onnistumista tehtävissä. Tutkimuksen perus-
tana oli kysymys: kuinka paljon toiminnanohjausjärjestelmän käyttöliittymän 
monimutkaisuus vaikuttaa tehtävien suorittamiseen kuluvaan aikaan sekä on-
nistuneeseen tehtävien suorittamiseen? Testikäyttäjiksi valikoitui 38 henkilöä, 
joista 19 henkilöä käytti kyseistä järjestelmää työssään ja loput eivät. Tutkimuk-
sessa käyttäjät suorittivat erilaisia tehtäviä tietyn toiminnanohjausjärjestelmän 
normaalia ja monimutkaisempaa käyttöliittymää sekä uudistettua ja yksinker-
taisempaa versiota käyttäen. (Parks, 2012.) 

Singh ja Wesson (2009) puolestaan suorittivat heuristisen käytettävyysar-
vioinnin toiminnanohjausjärjestelmien käytettävyysongelmien arvioimiseksi. 
Tutkimuksessa kolme käytettävyysasiantuntijaa suorittivat kaksi tehtäväkoko-
naisuutta ennalta määrätyillä toiminnanohjausjärjestelmillä. Nämä tehtäväko-
konaisuudet olivat kaksi yleisintä toiminnanohjausjärjestelmällä suoritettavaa 
tehtävää, eli asiakkaan lisääminen ja myyntitilauksen prosessointi. Kun asian-
tuntijat olivat saaneet suoritettua tehtävät, heidän piti arvioida järjestelmän 
käytettävyyttä kahta eri heuristiikkakokonaisuutta hyödyntäen. Nämä koko-
naisuudet olivat Nielsenin kymmenen heuristiikkaa ja viisi uutta heuristiikkaa. 
Nielsenin heuristiikat olivat: järjestelmän tilan näkyvyys, järjestelmän ja oikean 
maailman vastaavuus, käyttäjän kontrolli järjestelmään ja vapaus, johdonmu-
kaisuus ja standardit, virhetilanteiden tuki, virhetilanteiden ennaltaehkäisy, 
järjestelmän osien tunnistus mieluummin kuin niiden muistaminen, järjestel-
män joustavuus ja tehokkuus, estetiikka ja minimalistinen muotoilu, tuki ja do-
kumentointi. Uudet heuristiikat puolestaan olivat: navigointi ja informaatioon 
käsiksi pääsy, tulosteiden esitys, tehtävän suorittamisen tuen soveliaisuus, jär-
jestelmän intuitiivisuus ja kustomoinnin mahdollisuus. Näitä heuristiikkakoko-
naisuuksia hyödyntäen asiantuntijoiden täytyi arvioida esiin nousseet käytettä-
vyysongelmat asteikolla 0-4, nollan ollessa käytettävyyden kannalta mitätön 
ongelma ja neljän ollessa katastrofinen käytettävyysongelma. Näistä arvioista 



22 

tutkijat kokosivat omat tuloksensa toiminnanohjausjärjestelmän käytettävyys-
ongelmista. (Singh & Wesson, 2009.) 

Topi ym. (2005) toteuttivat tutkimuksensa haastattelemalla yhdeksää yh-
den tietyn toiminnanohjausjärjestelmän käyttäjää sekä yhtä ei-käyttäjää. Haas-
tattelut olivat puolistrukturoituja 20–90 minuutin mittaisia haastatteluja. Haas-
tateltaviksi valikoituneet henkilöt olivat eri työtehtävissä työskenteleviä saman 
yrityksen työntekijöitä. Vaikka haastateltavat työskentelivät erilaisissa työteh-
tävissä, he silti kaikki tarvitsivat kyseistä toiminnanohjausjärjestelmää päivit-
täin työnteossa. (Topi ym. 2005.) Tässä luvussa esitellyt tutkimukset on koottu 
alla olevaan taulukkoon (taulukko 2). 

 
TAULUKKO 2 Toiminnanohjausjärjestelmien käytettävyyttä tutkivat tutkimukset ja niiden 
päänäkökulmat 

 
Tutki-
mus 

Osallistuja-
määrä 

Metodologia Päänäkökulmat 

Oja ja 
Lucas 
(2010) 

3 käyttäjää Kriittisten ta-
pahtumien 
menetelmä 

Käyttäjien reagointi negatiivisiin 
kriittisiin tapahtumiin käytön ai-
kana 

Parks 
(2012) 

38 käyttäjää Käyttäjätutki-
mus 

Käyttöliittymän käytettävyyden 
vaikutus tehtävien suorittamiseen 
ja suoritusaikaan 

Singh ja 
Wesson 
(2009) 

3 asiantunti-
jaa 

Heuristinen 
arviointi 

Järjestelmän käytettävyyden arvi-
ointi kahden eri heuristiikan avulla 
(Nielsenin 10 heuristiikkaa ja 5 
uutta tutkijoiden heuristiikkaa) 

Topi ym. 
(2005) 

9 käyttäjää ja 
1 ei-käyttäjä 

Puolistruktu-
roitu haastatte-
lu 

Toiminnanohjausjärjestelmien käy-
tettävyysongelmien kategorisointi 

 
Toiminnanohjausjärjestelmän käytettävyyden tutkimiseen ja mittaamiseen voi-
daan siis käyttää monia erilaisia tutkimusmetodologioita. Metodologiaa valitta-
essa on erittäin tärkeää valita sopivin metodologia kyseiselle tutkimukselle. Eri 
tutkimuksien lähtökohdat ja päämäärät voivat olla hyvinkin erilaisia riippuen 
niiden luonteesta ja tarkoituksesta. Tietyt metodologiat sopivat puolestaan pa-
remmin juuri tietynlaisille tutkimuksille, joten oikean metodologian valinta voi 
varmasti vaikuttaa tutkimuksen tuloksiin ja onnistumiseen. 
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4 ORGANISAATIOMUUTOKSEEN SUHTAUTUMI-
NEN 

Tässä luvussa käsitellään organisaatiomuutosta sekä organisaation työntekijöi-
den suhtautumista ja asenteita tällaista muutosta, kuten esimerkiksi IT-
projektia kohtaan. Aluksi esitellään organisaatiomuutosta ja sen merkitystä yri-
tykselle, jonka jälkeen käsitellään muutosvastarintaa, sen merkitystä ja ongel-
mia. 

4.1 Organisaatiomuutos 

Organisaatiomuutos on tärkeä osa yrityksen kykyä pysyä ajankohtaisena ja kil-
pailukykyisenä nykypäivän yritysmarkkinoilla (Wittig, 2012). Yleisesti ottaen 
organisaatiomuutos tarkoittaa havaittavissa olevaa muutosta organisaation ti-
lassa, muodossa tai laadussa pitkällä aikavälillä tarkasteltuna. Lisäksi se voi 
tarkoittaa organisaation toiminnan tehostamista, uusien ajattelu- tai toimintata-
pojen esittelyä, tai ympäristöön sopeutumismahdollisuuksien kartoittamista. 
(Pardo-del-Val, Martinez-Fuentes & Roig-Dobón 2012.)  

IT-alalla organisaatiomuutoksista puhuttaessa ne voivat tarkoittaa esi-
merkiksi uusien tietojärjestelmien käyttöönottoa tai muita IT-projekteja. Syitä 
tällaisille laajoille tietojärjestelmien käyttöönottoon liittyville muutoksille ovat 
esimerkiksi kilpailukyvyn ylläpito tai parantaminen, tehokkuuden parantami-
nen, tai ulkoiset tekijät, kuten yritysfuusio tai lainsäädännölliset syyt. Muutosta 
ajavien tärkeimpien tekijöiden tunnistaminen hyvissä ajoin onkin oleellinen 
asia muutoksen onnistumisessa. (Cadle & Yeates, 2004.) 

Organisaatiomuutosta tutkiessa voidaan tunnistaa neljä eri muutoksen 
ulottuvuutta, joiden avulla voidaan määritellä organisaatiomuutos tarkasti. 
Nämä ulottuvuudet ovat muutoksen alkuperä, laajuus, tarve ja nopeus. Muu-
toksen luonne riippuu paljon siitä, mistä muutos on lähtenyt liikkeelle, eli muu-
toksen alkuperästä. Jos muutos on lähtenyt liikkeelle ulkoisten tekijöiden tai 
pakotteiden takia, muutos on reaktiivinen. Jos taas muutos on päätetty toteut-
taa ennakoivasti ilman ulkoisia pakotteita, on muutos proaktiivinen. Muutok-
sen laajuus puolestaan tarkoittaa sitä, kuinka perusteellinen kyseinen muutos 
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on. Muutos voi olla esimerkiksi pieni ja huomaamaton, erittäin suuri ja organi-
saation oleellisiin osiin vahvasti vaikuttava, tai mitä tahansa näiden väliltä. 
Muutoksen tarvetta tarkastellessa tarkoitetaan sitä, että onko muutos oleellinen 
tekijä organisaation säilymisessä, vai haetaanko sillä enemmänkin vain jotain 
hyötyä, ilman todellista pakkoa. Muutoksen nopeus tarkoittaa puolestaan sitä 
nopeutta, jolla muutos liikkuu eteenpäin. Nopeilla muutoksilla onkin oletetta-
vasti erilaisia ominaisuuksia ja erityispiirteitä, kuin hitailla muutoksilla. (Pardo-
del-Val, Martinez-Fuentes & Roig-Dobón, 2012). 

 

4.2 Muutosvastarinta 

Muutos organisaatiossa saa usein työntekijät tuntemaan olonsa epävarmoiksi 
tulevaisuudesta, tuntemaan oman ympäristönsä uhatuksi tai pelkäämään epä-
onnistumisia uusiin tehtäviin liittyen (Coch & French, 1948). Ihmisten reaktioita 
ja suhtautumista muutokseen on kuitenkin projektista riippumatta vaikea en-
nustaa, koska muutokseen suhtautumiseen liittyy niin paljon erilaisia ja moni-
mutkaisia tekijöitä. Muutokset kohtaavatkin usein vastustusta, koska tällaisia 
ihmisten erilaisia ja persoonallisia reaktioita ei välttämättä osata ennakoida. 
(Cadle & Yeates, 2004.)  

Muutosvastarinnan on jo pitkään tiedetty olevan oleellinen tekijä muutok-
sen onnistumisessa (Waddell & Sohal, 1998). Muutosvastarinta tarkoittaa mo-
niulotteista asennetta muutosta kohtaan, jossa yhdistyvät kognitiiviset, tunne-
pohjaiset ja käytöspohjaiset tekijät. Kognitiivisilla tekijöillä tarkoitetaan muu-
toksen hyötyjen ja haittojen arviointia, kun taas tunnepohjaiset tekijät tarkoitta-
vat ihmisten tunteita muutosta kohtaan. Käytöspohjaiset tekijät puolestaan tar-
koittavat aikomusta toimia muutosta vastaan. Kaikki nämä tekijät voidaan 
määritellä vaihtelevan hyväksynnän ja vastustuksen välillä. Näitä tekijöitä yh-
dessä tutkimalla voidaan muodostaa kokonaiskäsitys työntekijöiden hyväksyn-
nästä tai vastarinnasta muutosta kohtaan. (Oreg, 2006). Muutosvastarinta voi 
myös olla joko aktiivista tai passiivista. Jos se on aktiivista, se on yksiselitteistä 
ja ilmeistä, kuten esimerkiksi lakkoilua tai jopa projektin näkyvää sabotointia. 
Passiivinen vastustus on puolestaan näkymättömämpää, kuten esimerkiksi pro-
jektin huomaamatonta sabotointia tai työvaiheiden tahallista pitkittämistä. 
(Cadle & Yeates, 2004.) 

Muutokseen suhtautumista on tutkittu paljon, ja siihen vaikuttavia tekijöi-
tä on löydetty lukuisia. Yksi asia, joka vaikuttaa vahvasti muutokseen suhtau-
tumiseen, on avoimuus muutokselle. Avoimuutta muutokseen pystytäänkin 
ennustamaan lukuisten eri luonteenpiirteiden pohjalta, kuten esimerkiksi ris-
kien sietokyky (Judge, Thoresen, Pucik & Welbourne, 1999), itsetunto (Wanberg 
& Banas, 2000) tai tarve saavuttaa jotain (Miller, Johnson, & Grau, 1994). Oregin 
(2003) mukaan muutokseen suhtautumiseen puolestaan vaikuttaa vahvasti 
henkilökohtainen taipumus muutosvastaisuuteen. Hänen mukaan henkilökoh-
tainen taipumus vastustaa tai hyväksyä muutos vaihtelee paljon eri ihmisten 
välillä. Näiden taipumusten eroavaisuuksien pohjalta on mahdollista ennustaa 
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ihmisten suhtautumista sekä vapaaehtoisiin, että pakollisiin muutoksiin. Esi-
merkiksi ihmiset, joilla on vahva luontainen taipumus vastustaa muutoksia, 
sisällyttävät vähemmän todennäköisesti vapaaehtoisia muutoksia omiin elä-
miinsä. Tällaiset henkilöt myös kokevat todennäköisesti negatiivisia tunteita, 
kuten pelkoa, ahdistusta ja vihaa, jos he kohtaavat pakollisia muutoksia elä-
mässään. (Oreg, 2003.) 

Vaikka muutosvastarinta on yleisesti tunnettu käsite, on sen käyttöä ja 
määritelmää kuitenkin kritisoitu. Esimerkiksi Dentin ja Goldbergin (1999) mu-
kaan muutosvastarinta -termi antaa väärän kuvan siitä, mitä muutoksessa or-
ganisaation sisällä oikeasti tapahtuu. Työntekijät saattavat oikeasti vastustaa 
muutoksesta johtuvia negatiivisia seurauksia, eikä niinkään muutosta itsessään. 
Tällainen muutosvastarinnan harhaanjohtava tulkinta saattaa aiheuttaa sen, että 
organisaatiossa tapahtuvat oikeat ongelmat eivät tule esille. (Dent & Goldberg, 
1999.) Ihmisten todelliset huolenaiheet ja ongelmat saatetaan täten sivuuttaa 
luokittelemalla niiden olevan vain muutosvastarintaa. (Nord & Jermier, 1994.) 
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5 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 

Tämä luku käsittelee tämän pro gradu –tutkielman varsinaista tutkimusosaa ja 
sen toteuttamista. Aluksi esitellään tutkimuskysymykset ja tutkimuksen tarkoi-
tus. Tämän jälkeen käydään läpi aineiston keruu ja esitellään haastatteluissa 
käytetty haastattelulomake. Lopuksi käydään läpi tutkimuksessa suoritettujen 
haastatteluiden analysointi. 

5.1 Tutkimuskysymykset ja tutkimuksen tarkoitus 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on tutkia laadullista menetelmää hyödyntä-
en yrityksen työntekijöiden suhtautumista ja asenteita uutta käyttöönotettua 
järjestelmää kohtaan, sekä työntekijöiden kokemaa kyseisen järjestelmän käytet-
tävyyttä ja käyttäjäkokemusta. Tutkimuksen tutkimuskysymykset ovat:  

 
• Miten uuteen toiminnanohjausjärjestelmään suhtautuminen vaikuttaa 

työntekijöiden kokemaan järjestelmän käytettävyyteen ja käyttäjäkoke-
mukseen? 

• Miten järjestelmään suhtautumisen erot näkyvät työntekijöiden kokeman 
käytettävyyden ja käyttäjäkokemuksen eri osa-alueissa? 

 
Tutkimuksessa halutaan selvittää, että minkälaisia eroja eri tavoin muutokseen 
suhtautuvilla ryhmillä on keskenään järjestelmän koetun käytettävyyden ja 
käyttäjäkokemuksen suhteen. Lisäksi halutaan tutkia sitä, että miten nämä koe-
tun käytettävyyden ja käyttäjäkokemuksen erot näkyvät käytettävyyden ja 
käyttäjäkokemuksen eri osa-alueilla. 
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5.2 Tutkimusaineiston keruu 

Tämän tutkimuksen aineisto kerättiin haastattelemalla tutkimukseen valitun 
kohdeyrityksen työntekijöitä. Haastateltavat henkilöt olivat eri työtehtävissä 
työskenteleviä työntekijöitä. Haastateltavat henkilöt valikoitiin satunnaisesti 
kohdeyrityksen toimesta. Haastattelut suoritettiin kohdeyrityksen tiloissa huh-
tikuun 2018 aikana. Haastateltavia henkilöitä oli yhteensä 11, joista kymmenen 
oli miehiä ja yksi oli nainen. Haastateltavat olivat iältään 27-60 vuotiaita, keski-
iän ollessa 43,5 vuotta. Haastattelujen kesto oli keskimäärin 28 minuuttia, ly-
hyimmän haastattelun ollessa 15 minuuttia ja pisimmän 56 minuuttia. Haasta-
teltavilta kerättiin suostumuslomake tutkimukseen osallistumisesta, ja heillä oli 
oikeus olla vastaamatta haluamiinsa kysymyksiin, sekä oikeus lopettaa haastat-
telu milloin tahansa. Kaikki haastattelut suoritettiin loppuun, mutta yhden 
haastattelun vastauksia ei voitu käyttää tutkimuksessa, koska kyseinen haasta-
teltava oli aloittanut työnsä vasta järjestelmän käyttöönoton jälkeen. Hänellä ei 
täten ollut kokemusta vanhasta järjestelmästä eikä ennakkoasenteita uutta jär-
jestelmää kohtaan. Näiden tietojen ollessa olennaisia tekijöitä tutkimukselle, ei 
kyseisen haastateltavan vastauksia voitu käyttää. 

Tässä tutkimuksessa on tarkoituksena ymmärtää syvällisesti kohdeyrityk-
sen työntekijöiden mielipiteitä muutoksesta, sekä saada laaja-alainen käsitys 
heidän ajattelustaan muutosta sekä järjestelmän käytettävyyttä ja käyttäjäko-
kemusta kohtaan. Tästä syystä tutkimuksen menetelmäksi valikoitui laadulli-
nen tutkimusmenetelmä. Laadullisella tutkimuksella pyritään ymmärtämään 
tutkittavan ilmiön laatua, ominaisuuksia ja merkityksiä. Siinä on tarkoitus ym-
märtää ja kuvata tutkittavaa ilmiötä mahdollisimman kokonaisvaltaisesti. Ky-
seisellä menetelmällä painotetaan tutkittavien henkilöiden omia mielipiteitä, 
kokemuksia ja ajatuksia. (Tuomi & Sarajärvi, 2009; Eskola & Suoranta, 1998.) 
Tästä syystä laadullinen tutkimusmenetelmä koettiin tällaisessa tutkimuksessa 
hyödyllisemmäksi kuin määrällinen menetelmä. 

Tutkimuksen haastattelut olivat puolistrukturoituja teemahaastatteluja. 
Teemahaastatteluiden avulla voidaan etsiä vastauksia erilaisiin ongelmiin ja 
käsitellä laaja-alaisesti erilaisia ilmiöitä. Teemahaastatteluissa edetään tiettyjen 
tutkimuksen kannalta keskeisten teemojen mukaan. (Tuomi & Sarajärvi, 2009). 
Tämän tutkimuksen teemat muodostettiin käytettävyyden ja käyttäjäkokemuk-
sen tunnettujen viitekehysten, sekä muutosvalmiuden ja muutokseen suhtau-
tumisen määritelmien pohjalta. Käytettävyyden ja käyttäjäkokemuksen viiteke-
hykset olivat Nielsenin (1994) käytettävyyden viitekehys, käytettävyyden ISO 
9241-11 standardi ja käyttäjäkokemuksen ISO 9241-210 standardi. Muutosval-
miuden sekä muutokseen suhtautumisen määritelmät pohjautuivat Choin ja 
Ruonan (2011) esittelemiin määritelmiin muutosvalmiudesta ja muutokseen 
suhtautumisesta. Näiden viitekehysten pohjalta haastatteluiden teemoiksi 
muodostuivat järjestelmän käytön opittavuus ja muistettavuus, tyytyväisyys 
järjestelmään, järjestelmän miellyttävyys, järjestelmän tehokkuus, järjestelmän 
virheet ja ongelmat sekä muutos kokonaisuudessaan. Haastatteluihin valikoi-
tuneiden teemojen perusteella pohdittiin minkälaisten kysymysten avulla olisi 
mahdollista saada tälle tutkimukselle eniten arvoa. Näistä teemoista ja kysy-
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myksistä luotiin haastattelulomake (kuvio 1), jonka avulla tämän tutkimuksen 
aineisto kerättiin. Haastattelulomaketta seurattiin haastatteluissa melko tarkasti, 
mutta joitain tarkentavia kysymyksiä kysyttiin haastateltavien vastausten mu-
kaan.  
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TAUSTATIEDOT 
Ikä 
Sukupuoli 
Työtehtävä / ammatti 
Kuinka usein käytät järjestelmää? 
Mitkä ovat tyypillisimmät järjestelmän käyttötilanteet sinun työskentelyssäsi? 
Minkälaista koulutusta olet saanut järjestelmän käyttöön? 
OPITTAVUUS JA MUISTETTAVUUS 

1. Kuinka kauan järjestelmän käytön oppiminen vei aikaa? 
2. Kuinka helppoa järjestelmän käytön oppiminen ja muistaminen on? 
3. Kuinka hyvin koet osaavasi käyttää järjestelmää? 

TYYTYVÄISYYS 
4. Kuinka tyytyväinen olet järjestelmän toimivuuteen? 
5. Kuinka tyytyväinen olet järjestelmän tuomiin hyötyihin sinun työsken-

telyssäsi? 
MIELLYTTÄVYYS 

6. Kuinka miellyttävää järjestelmän käyttäminen on? 
7. Kuinka miellyttävä järjestelmän ulkoasu on? 

TEHOKKUUS 
8. Millä tavalla uusi järjestelmä on vaikuttanut työskentelysi tehokkuu-

teen? 
9. Millä tavalla uusi järjestelmä on vaikuttanut työskentelyn tehokkuu-

teen yrityksen/tiimin sisällä? 
VIRHEET JA ONGELMAT 

10. Mitä ongelmia tai virheitä olet kohdannut järjestelmää käytettäessä? 
11. Kuinka usein ongelmia tai virheitä ilmenee järjestelmässä? 
12. Kuinka paljon nämä ongelmat tai virheet haittaavat työntekoa? 

ASENTEET JA SUHTAUTUMINEN MUUTOKSEEN 
13. Mitä mieltä olet vanhan järjestelmän korvaamisesta uudella? 
14. Minkälainen oli ennakkoasenteesi uutta järjestelmää kohtaan? 
15. Kuinka tarpeelliseksi koit järjestelmän vaihdon? 

MUUTOS KOKONAISUUDESSAAN 
16. Mitä mieltä olet uudesta järjestelmästä kokonaisuutena? 
17. Mitä mieltä olet vanhasta järjestelmästä? 
18. Millä tavalla uusi järjestelmä on muuttanut sinun työskentelyäsi? 
19. Millä tavalla uusi järjestelmä on muuttanut tiimien tai koko yrityksen 

toimintaa? 
20. Mikä uudessa järjestelmässä toimii? 
21. Mikä uudessa järjestelmässä ei toimi? 

KUVIO 1 Haastattelulomake 
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5.3 Aineiston analyysi 

Tämän tutkimuksen aineisto analysoitiin laadullista teoriaohjaavaa sisällönana-
lyysiä soveltaen. Schreierin (2012) mukaan laadullisen sisällönanalyysin avulla 
on mahdollista kuvata systemaattisesti aineistosta nousevia ilmiöitä. Laadulli-
nen sisällönanalyysi voidaan toteuttaa joko aineistolähtöisesti, teoriaohjaavasti 
tai teorialähtöisesti (Tuomi & Sarajärvi, 2009). Tässä tutkimuksessa sisällönana-
lyysi toteutettiin teoriaohjaavasti niin, että käytettävyys- ja käyttäjäkokemusteo-
rioiden pohjalta muodostetut teemat ohjasivat analyysiä ja tulosten muodosta-
mista. 

Haastattelut äänitettiin sekä tietokoneen, että älypuhelimen äänityssovel-
luksella. Haastatteluiden jälkeen äänitteet litteroitiin. Aineiston analysointi teh-
tiin näiden litterointien pohjalta. Analyysissä sovellettiin laadullisen sisäl-
lönanalyysin vaiheita. Aluksi haastattelut analysoitiin yksi kerrallaan niin, että 
ne luettiin läpi ja tiivistettiin vastaus kerrallaan. Tämän jälkeen haastateltavat 
luokiteltiin kolmeen eri ryhmään muutokseen suhtautumisen perusteella. Muu-
tokseen suhtautuminen analysoitiin haastattelulomakkeessa (kuvio 1) näky-
vän ”Asenteet” teeman kysymysten perusteella. Nämä asenteiden testaamista 
käsittelevät kysymykset muodostettiin Choin ja Ruonan (2011) esittämiä muu-
tosvalmiuden määritelmiä soveltaen. Muodostetut ryhmät olivat positiivisesti 
muutokseen suhtautuneet, neutraalisti muutokseen suhtautuneet ja negatiivi-
sesti muutokseen suhtautuneet. 

Seuraavaksi jokaisen ryhmän haastattelut analysoitiin erikseen teema ker-
rallaan. Nämä teemat olivat jo edellisessä alaluvussa esitellyt käytön opittavuus 
ja muistettavuus, tyytyväisyys järjestelmään, järjestelmän miellyttävyys, järjes-
telmän tehokkuus, järjestelmän virheet ja ongelmat sekä muutos kokonaisuu-
dessaan. Näin eri ryhmien vastaukset saatiin eriteltyä teemoittain niin, että nii-
den vertailu keskenään oli helppoa. Tällä tavalla oli mahdollista vertailla ryh-
mien välisiä eroja, sekä teemoihin liittyviä eroja niin yhden ryhmän sisällä kuin 
myös eri ryhmien välillä. Näiden vertailujen pohjalta vastattiin tutkimuskysy-
myksiin ja muodostettiin tämän tutkimuksen tulokset. Alla olevassa kuviossa 
(kuvio 2) esitetään aineiston analyysin eteneminen. 
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KUVIO 2 Aineiston analyysin eteneminen 
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6 TUTKIMUSTULOKSET 

Tässä luvussa esitellään tutkimuksesta löydetyt tulokset. Tulokset käydään läpi 
teema kerrallaan ja joka teeman alla esitellään jokaisen ryhmän vastaukset erik-
seen. Alla olevassa taulukossa (taulukko 3) on tutkimuksesta löydetyt päätu-
lokset tiivistettynä, jonka jälkeen tulokset esitellään laajemmin. 



 

Taulukko 3 Tutkimustulokset 

Teema Positiiviset Neutraalit Negatiiviset 
Oppiminen ja muis-
taminen 

Järjestelmän peruskäytön oppi muutamassa 
päivässä, syvällisempi oppiminen voi vaatia 
enemmän aikaa. Osaavat käyttää järjestelmää 
joko hyvin tai keskiverrosti. 

Järjestelmän käytön oppimiseen meni useampi 
kuukausi. Monet kokivat, etteivät osaa vielä-
kään käyttää järjestelmää kunnolla. Osaavat 
käyttää järjestelmää joko kohtalaisesti tai huo-
nosti. 

Järjestelmän käytön oppimiseen meni useampi 
kuukausi. Kaikki tunsivat, etteivät vieläkään osaa 
käyttää järjestelmää kunnolla. Osaavat käyttää jär-
jestelmää joko kohtalaisesti tai huonosti. 

Tyytyväisyys Melko tyytyväisiä järjestelmän toimintaan. 
Joko neutraali tai todella positiivinen mieli-
pide järjestelmän tuomiin hyötyihin työsken-
telyssä. 

Lievästi negatiivinen mielipide järjestelmän 
toimivuudesta. Järjestelmä ei ole tuonut juuri 
minkäänlaista hyötyä työskentelyyn, ehkä jopa 
päinvastoin. 

Järjestelmän käyttöönoton alussa epätyytyväisiä 
järjestelmän toimivuuteen, mutta ajan myötä asia 
on hieman parantunut. Järjestelmä ei ole tuonut 
minkäänlaista hyötyä työskentelyyn. 

Miellyttävyys Järjestelmän miellyttävyys kohtuullista. Jär-
jestelmän ulkoasusta lievästi negatiivinen tai 
neutraali mielipide. 

Järjestelmän miellyttävyys neutraalia. Ulkoasu 
koettiin kohtalaiseksi tai huonoksi. 

järjestelmän miellyttävyys kohtalaista tai negatiivis-
ta. Ulkoasusta lievästi negatiivinen mielipide. 

Tehokkuus Järjestelmä vaikuttanut joko positiivisesti tai 
neutraalisti oman työn tehokkuuteen. Yrityk-
sen tasolla tehokkuus laskenut, mutta para-
nee koko ajan. Tiimien tasolla tehokkuus 
parantunut.  

Järjestelmällä ollut neutraali tai negatiivinen 
vaikutus oman työn tehokkuuteen. Tiimien 
tasolla kommunikointi parantunut, mutta ei 
vaikuta tiimien sisäiseen tehokkuuteen. 

Järjestelmällä ollut negatiivinen vaikutus työn te-
hokkuuteen. Tiimien sisäinen kommunikointi pa-
rantunut, mutta ei vaikuta tiimien sisäiseen tehok-
kuuteen. 

Virheet Alussa virheitä ja ongelmia viikoittain tai 
jopa päivittäin, mutta nykyään ei enää juuri-
kaan. Virheet vaikeuttivat työskentelyä järjes-
telmän käyttöönoton alussa melko paljon, 
mutta nyt tilanne on parempi.  
 

Virheitä ja ongelmia ilmenee edelleen ainakin 
viikoittain, välillä enemmänkin. Ovat kuitenkin 
vähenemään päin. Ongelmat ja virheet vaikeut-
tavat työskentelyä jonkun verran tai melko 
paljon. 
 

Ongelmia ja virheitä ilmeni aikaisemmin melko 
paljon, mutta nykyään paljon vähemmän. Nämä 
virheet ja ongelmat haittasivat aikaisemmin työs-
kentelyä paljon, mutta nykyään eivät enää haitan-
neet juurikaan. 

Muutos kokonai-
suudessaan 

Huomattavasti parempi ratkaisu kuin vanha 
järjestelmä. Vanha järjestelmä oli sinänsä 
yksinkertainen, mutta myös melko kankea, 
eikä kovin luotettava tämän päivän tarpei-
siin. Työskentely uuden järjestelmän myötä 
virtaviivaisempaa, yhdenmukaisempaa, ja 
auttaa paremmin hahmottamaan kokonai-
suuksia. 

Mahdollisesti toimiva ratkaisu kunhan järjes-
telmä olisi valmis. Nyt otettu käyttöön raaki-
leena. Vanha järjestelmä oli helppokäyttöinen, 
mutta myös hieman kankea ja olisi tarvinnut 
päivittämistä. Uusi järjestelmä on lähinnä tuo-
nut lisätyötä. 

Järjestelmä saisi olla kokonaisuudessaan yksinker-
taisempi ja helppokäyttöisempi. Vanhasta järjestel-
mästä hieman positiivisempi kuva, vaikka siinäkin 
oli ongelmia. Työskentely on uuden järjestelmän 
myötä toisaalta organisoidumpaa kuin ennen, mut-
ta työntekoon menee myös enemmän aikaa kuin 
ennen. 



 

6.1 Oppiminen ja muistaminen 

6.1.1 Positiiviset  

Muutosta kohtaan positiivisesti suhtautuneilla työntekijöillä oli selvästi positii-
visemmat mielipiteet järjestelmän käytön oppimisesta ja muistamisesta, kuin 
neutraalisti tai negatiivisesti muutokseen suhtautuneilla. Positiivisesti muutok-
seen suhtautuneiden mielestä järjestelmän käytön oppi nopeasti, viikossa tai 
jopa parissa päivässä. Syvällisempi oppiminen vie kuitenkin heidän mielestään 
enemmän aikaa.  
 

”Perusasiat oppii viikossa, silleen, että ne ei enää aiheuta pähkäilyä, et meneekö se 
näin vai noin. Mut se syvällinen oppiminen kyllä vaatii sen kuukauden tai parin, ko-
koaikaisen tahkoamisen ja käyttämisen, että sen oppii ymmärtämään.” (H4). 

 
”Päivittäin oppii uutta, perusperiaatteet kuitenkin oppii aika nopeasti. Pari kolme 
päivää nii sitä rupes ymmärtää.” (H10). 

 
Kyseinen ryhmä koki osaavansa käyttää järjestelmää haastatteluiden aikaan 
joko hyvin tai keskiverrosti. Yleinen mielipide heillä vaikutti olevan se, että jär-
jestelmän käytön oppiminen ja muistaminen on helppoa ja järjestelmän yleinen 
käyttö on vaivatonta. Syvällinen osaaminen ja uudet tilanteet voivat kuitenkin 
olla haastavampia, mutta ne eivät aiheuta suuria ongelmia.  

6.1.2 Neutraalit 

Neutraalisti muutokseen suhtautuneet puolestaan kertoivat, että järjestelmän 
käytön kunnolliseen oppimiseen meni useampi kuukausi, ja monet heistä koki-
vat, etteivät osaa käyttää järjestelmää vieläkään kunnolla.  
 

”Työn ohessa kun opeteltiin, niin kyllä siinä 2-3kk meni, että tietyt jutut, mitä itse 
tarvii omassa työssään, rutinoituvat.” (H3). 
 

Heidän mielestään järjestelmän käytön oppiminen ja muistaminen on hankalaa, 
koska järjestelmä on niin monipuolinen ja samalla monimutkainen käyttää. He 
kokivat osaavansa käyttää järjestelmää joko kohtalaisesti tai huonosti.  

6.1.3 Negatiiviset 

Negatiivisesti muutokseen suhtautuneet olivat kaikki sitä mieltä, etteivät he 
osaa käyttää järjestelmää vieläkään kunnolla. Heidän mukaan järjestelmää käyt-
täessä uudet tilanteet tuntuvat sekavilta ja oppiminen on hidasta.  
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”Se on sekava. Käyttö ei ole vaikeeta, niinkuin yleensä tietokoneen käyttö ei ole vai-
keeta, mut se, että siellä käytetään samasta asiasta montaa eri nimistystä, se sotkee 
käyttöä. Pitää koko ajan olla jyvällä mitä kohtaa on täyttämässä, mitä nimitystä pitää 
käyttää asiasta.” (H9). 

 
Heidän mielestään järjestelmän kunnolliseen oppimiseen menee useampi kuu-
kausi. Kyseiset käyttäjät tunsivat osaavansa käyttää järjestelmää joko kohtalai-
sesti tai huonosti. 

6.2 Tyytyväisyys 

6.2.1 Positiiviset 

Positiivisesti muutosta kohtaan suhtautuneet olivat melko tyytyväisiä järjestel-
män toimivuuteen. Heidän mielestään järjestelmän perustoiminnot toimivat 
todella hyvin ja järjestelmä koettiin hyväksi työkaluksi siihen tarkoitukseen, 
johon se on tarkoitettu. Jotkin asiat kuitenkin vaikuttivat negatiivisesti heidän 
tyytyväisyyteensä. Näitä asioita olivat muun muassa järjestelmän ulkoasu ja 
hitaus.  
 

”Visuaalinen ilme siinä on ehkä hieman huonompi, kun mitä joissain muissa toimin-
nanohjausjärjestelmissä. Se on toiminnallisesti hirmu pitkälle viety, mut se visuaali-
nen ilme on sitten vedetty niin minimiin, kun voi olla. Ja se tietyin osin saattaa vähän 
vaikeuttaa sitä luettavuutta.” (H4). 

 
Muutokseen positiivisesti suhtautuvat käyttäjät olivat kaiken kaikkiaan joko 
todella tyytyväisiä järjestelmän tuomiin hyötyihin heidän työskentelyssään, tai 
kokivat, ettei järjestelmä ole juurikaan tuonut hyötyjä, mutta ei ole huononta-
nutkaan työskentelyä. 

6.2.2 Neutraalit 

Neutraalisti muutokseen suhtautuneilla oli puolestaan lievästi negatiivinen 
mielipide järjestelmän toimivuudesta. Heidän mielestään järjestelmä ei ole tuo-
nut juuri minkäänlaista hyötyä työskentelyyn, ehkä jopa päinvastoin. He eivät 
siis olleet kovin tyytyväisiä järjestelmään. 
 

”Ei vielä hirveesti oo tuonu edelliseen järjestelmään verrattuna hyötyjä. Ehkä tietojen 
jatkojalostuksessa se on monipuolisempi ja ei ole niin kankea, kuin se edellinen jär-
jestelmä. Ei kuitenkaan itelle vielä hirveesti tullu mitään lisäarvoa.” (H3). 
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6.2.3 Negatiiviset 

Negatiivisesti muutokseen suhtautuneet puolestaan painottivat sitä, että järjes-
telmän käyttöönoton alussa he olivat epätyytyväisiä järjestelmän toimivuuteen, 
mutta ajan myötä asia on hieman parantunut. Heidän mielestään järjestelmä ei 
ole tuonut minkäänlaista hyötyä työskentelyyn.  
 

”Ei ole minun mielestä mitään hyötyä tuonut. Helpompi oli entinen järjestelmä käyt-
tää. Siinä mielessä ei oo hyötyä tullu.” (H9). 

6.3 Miellyttävyys 

6.3.1 Positiiviset 

Positiivisesti muutokseen suhtautuneet käyttäjät kokivat järjestelmän miellyttä-
vyyden olevan kohtalaista.  
 

”Kohtalaisen miellyttävää. En sano hyväksi, koska sinne joudutaan bumerangia te-
kemään, toistamaan samaa asiaa monta kertaa. Kun en ole koulutusta saanut, niin en 
tiedä miten sinne voisi niitä automaatioita tehdä, mikä voisi olla yksi ratkaiseva teki-
jä, jolla saatais poistettua turhaa näpyttelyä. Yhtä työtilausta kohti tulee klikkauksia 
ihan tuhottoman paljon.” (H1). 

 
Heidän mielestään järjestelmän käytön miellyttävyyttä huononsi se, että järjes-
telmässä joutuu tekemään samoja asioita monta kertaa ja joutuu liikaa hyppi-
mään paikasta toiseen. Järjestelmää kuvailtiin muun muassa hieman kömpelök-
si.  
 

”No siihen nähden et se on selainpohjainen, niin se on pikkasen kömpelö. Siis se ei 
ole niin ketterä, kuin mitä se voisi olla. Ja ymmärrettävästi se on iso, siinä on paljon 
dataa ja siinä se kapasiteetti pitää olla todella iso, et me ei ees olla koko käyttäjäryh-
mällä käytössä vielä niin, eli ymmärtää sen tietyn kömpelyyden, mutta selainpoh-
jaiseksi sitä odottaisi enemmän ketteryyttä. Eli siinä vähän liikaa tulee tämmösiä po-
pup ikkunoita ja hyppimisiä, joista ei pääse takasin. Vaan joutuu aina kiertämään al-
kuperäiseen ikkunaan, ja se on vähän vanhanaikaista.” (H4). 

 
Järjestelmän ulkoasusta kyseisillä käyttäjillä oli joko neutraali tai lievästi nega-
tiivinen mielipide. Järjestelmän ulkoasua kuvailtiin muun muassa hieman 
kömpelöksi ja ei kovin intuitiiviseksi. Käyttäjät mainitsivatkin, että järjestelmää 
pitää tavallaan oppia lukemaan, jotta oikeat asiat löytyvät vaivattomasti. Henki-
lölle, joka ei järjestelmää ole ennen käyttänyt, voi oikeiden asioiden löytäminen 
olla täten hieman hankalaa.  
 

”Kohtalainen sekin on, mutta pikkusen liikaa täytetty. Selainpohjaisessa näkyvyyttä 
ja näkymiä voisi suodattaa aika paljon. Niin paljon turhaa, mikä sekottaa ihmisiä, 
jotka eivät ole tottuneet massiivisen järjestelmän käyttöön. Mahdollisimman yksin-
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kertainen saisi olla. Tungettu kaikille jotain, mutta tietyn asian etsiminen on vähän 
vaikeeta.” (H1). 

 

6.3.2 Neutraalit 

Neutraalisti muutokseen suhtautuneet henkilöt puolestaan suhtautuivat järjes-
telmän miellyttävyyteen melko neutraalisti. Heidän mielestään järjestelmä voisi 
olla hieman yksinkertaisempi ja helpompi käyttää, mutta käytön miellyttävyys 
koettiin silti kohtalaiseksi.  
 

”Onhan se vanhaan verrattuna toki uudemman näkönen ja aikanen. Mutta kyllä sii-
nä jotain lohkoja vois olla jotta se ois yksinkertasemman näkönen ja olonen. Eri si-
vuilla vois olla sitte asiat siellä ihan erikseen, että ei ois kaikki siinä pääruudulla. 
Ihan välilehtiperusteella vois olla paljon kivempi käyttää.” (H5). 

 
Heidän mielestään järjestelmän ulkoasu oli joko kohtalainen tai huono. Nega-
tiiviseksi järjestelmän ulkoasussa koettiin esimerkiksi se, että yhdelle sivulle oli 
tungettu liikaa informaatiota, välillä jopa täysin turhaa sellaista.  
 

”Ulkoasu on huono, tämän päivän ohjelmat voisi olla havainnollisempia ja informa-
tiivisempia. Nyt korostetaan sellasta tietoa, millä ei oo mitään merkitystä. Ja se halu-
taan tuoda esille vahvasti, mutta oleellinen tieto, millä on merkitystä ja mikä pitäis 
tuoda ulkoasussakin esille, että hei olet tehnyt nyt tällaista, niin se on todella pienelle 
osalle jätetty sen painoarvo.” (H7). 

 

6.3.3 Negatiiviset 

Negatiivisesti muutokseen suhtautuneet henkilöt kokivat järjestelmän miellyt-
tävyyden olevan joko lievästi negatiivista tai negatiivista.  
 

”No nyt ku rupee tulemaan noi perushommat selkärangasta, niin miellyttävyys on jo 
ihan sellasta siedettävää.” (H8). 
 
”Järjestelmä on sekava. Siellä on niitä turhia palikoita, sitten toinen käytettävyyttä 
huonontava tekijä on hitaus, että kun painaa jostain näppäimestä, niin just kun oot 
painanut, niin se karkaa pois ja siihen tulee joku tekstikenttä, just tämmöstä hutilyön-
tiä on paljon.” (H9). 

 
He kuitenkin kertoivat, että järjestelmän käytön miellyttävyys on kohtalaista, 
kunhan järjestelmää oppii käyttämään. Täysin uudelle käyttäjälle järjestelmän 
miellyttävyys oli siis heidän mielestään melko huonoa. Negatiivisesti muutok-
seen suhtautuneet kokivat järjestelmän olevan sekava, mikä huononsi käytön 
miellyttävyyttä. Heidän mielipiteensä järjestelmän ulkoasun miellyttävyyteen 
oli lievästi negatiivinen. Järjestelmän ulkoasun miellyttävyyttä huononsi erityi-
sesti järjestelmän ulkoasun sekavuus. 
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”Aluks se tuntu hirmu sekavalta ja vähän liian monisyiseltä. Tuntu, että vähän liian 
hienoa yritetään tehä, mutta kyllä se nyt rupee olemaan ihan semmonen niinku hyvä. 
Kun tietää vähän niitä paikkoja, että mistä mikäkin löytyy, niin kyllä se rupee ole-
maan ihan semmonen tyydyttävä.” (H8). 

6.4 Tehokkuus 

6.4.1 Positiiviset 

Positiivisesti muutokseen suhtautuneet käyttäjät jakaantuivat kahteen ryhmään 
kysyttäessä uuden järjestelmän vaikutuksista oman työskentelyn tehokkuuteen. 
Toinen ryhmä koki, että uusi järjestelmä on aiheuttanut lisätyötä, mutta tämä ei 
ole varsinaisesti vaikuttanut työskentelyn tehokkuuteen. 
 

”Eipä varmaan hirveemmin juuri millään lailla, ei oikeastaan millään lailla. Työtä se 
on lisännyt aika merkittävästi, mutta ei se muuten siihen tehokkuuteen oo vaikutta-
nu.” (H4). 
 

Toinen ryhmä puolestaan kertoi, että työskentelyn tehokkuus on parantunut, 
koska uuden järjestelmän myötä menee vähemmän aikaa asioiden kirjaamiseen. 
Tämä johtuu siitä, että uudessa järjestelmässä asiat tarvitsee kirjata vain yhteen 
paikkaan, kun vanhassa järjestelmässä ne täytyi kirjata moneen eri paikkaan. 
 

”On se ehkä, et aikasemmin piti kuitenkin kirjauksia tehä kahteen eri järjestelmään, 
et tuolta nyt sentään integraation yli päivittyy. Onhan se vähän semmonen plussa-
puoli, ettei tarvii kirjata moneen paikkaan samoja asioita.” (H2). 

 
Positiivisesti muutokseen suhtautuneet kokivat, että uusi järjestelmä on huo-
nontanut yrityksen kokonaistehokkuutta, koska järjestelmä hidasti työntekoa 
alussa niin paljon. Heidän mukaansa yrityksen tehokkuus kuitenkin nousee 
koko ajan. He myös kokivat, että tiimien sisäinen kommunikointi on parantu-
nut, ja samalla myös tiimien sisäinen tehokkuus on parantunut. Uuden järjes-
telmän myötä tiimien on helpompi seurata tehtyjä ja tekemättömiä töitä. 

 
”Sieltä ainaki pystyy hyvin ohjailemaan tikettejä tietyille henkilöille, ja sit ne näkyy 
omassa jonossa. Sit ite pystyy varaamaan sen tiketin, ja sit muut näkee, että sulla on 
se varattuna. Semmosta toiminnallisuutta ei oo ollu aikaisemmin.” (H2). 
 

6.4.2 Neutraalit 

Neutraalisti muutokseen suhtautuneet käyttäjät kokivat, että uusi järjestelmä ei 
ole joko vaikuttanut millään tavalla oman työskentelyn tehokkuuteen, tai se on 
hieman huonontanut oman työskentelyn tehokkuutta.  
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”Ehkä se ei oo vielä lisännykkään, mutta ei se oo hidastunutkaan. Voihan se olla, että 
kun järjestelmä kehittyy, ja me opitaan käyttämään paremmin, ni tulee enemmän 
hyötyä.” (H3). 

 
He painottivat myös, että varsinkin järjestelmän käyttöönoton alussa työskente-
lyn tehokkuus laski, mutta on nyt paranemaan päin. Heidän mukaan uusi jär-
jestelmä on selvästi parantanut kommunikointia tiimien sisällä, mutta tämä ei 
välttämättä tarkoita, että tiimien sisäinen työskentely olisi tehostunut. Tiimien 
sisällä on kuitenkin nyt helpompi seurata ja jakaa tiimin sisäisiä tehtäviä. 

6.4.3 Negatiiviset 

Negatiivisesti muutokseen suhtautuneiden mielestä uusi järjestelmä on hieman 
hidastanut työskentelyä ja samalla huonontanut työskentelyn tehokkuutta. He 
kokivat, että työn kirjaamiseen järjestelmässä menee aivan liian paljon aikaa 
verrattuna itse työnteon kestoon.  
 

”Ei se oo ainakaan positiivisella tavalla, ehkä se on pikkusen saattanu hidastaa, että 
varsinkin sillon alkuvaiheessa, kun siihen saatto laskutukseen mennä kolme kertaa 
se varsinaiseen työhön käytetty aika.” (H8). 

 
Heidän mielestä uusi järjestelmä on parantanut kommunikointia tiimien sisällä, 
mutta ei ole vaikuttanut tiimien sisäiseen tehokkuuteen. 
 

”Järjestelmästä ainakin kommunikoidaan paljon, mutta mitään muuta hyötyä siitä ei 
ole.” (H9). 

6.5 Virheet ja ongelmat 

6.5.1 Positiiviset 

Positiivisesti muutokseen suhtautuneiden mukaan suurimpia virheitä ja on-
gelmia järjestelmässä olivat erilaiset tekniset virheet, kuten erilaiset autentikoin-
tivirheet, sekä epäselvät tai epäinformatiiviset virheilmoitukset. Autentikointi-
virheet tässä tapauksessa tarkoittivat erilaisia kirjautumisongelmia, kuten sitä, 
että järjestelmään kirjautuminen ei ylipäätään onnistu, tai istunnon vanhetessa 
järjestelmä ei päästä enää kirjautumaan takaisin samalla selaimella. Epäselvät 
virheilmoitukset eivät puolestaan antaneet käyttäjille mitään konkreettista tie-
toa siitä, mistä virheilmoitus johtui, joten käyttäjät eivät tienneet mitä he tekivät 
väärin. Näitä kyseisiä ongelmia ja virheitä tuli alussa melko paljon, viikoittain 
tai ehkä jopa päivittäin, mutta nykyään virheitä ei juurikaan tule.  
 

”Harvenemassa määrin nyt, mutta alkuun ongelmia oli jatkuvasti, kun sitä järjestel-
män kehitystä tehtiin… Enää ei ongelmien selvittämistä ole kuitenkaan juurikaan… 
Tietyt ongelmat on opittuja ja järjestelmän vajavaisuudet ymmärretään nyt parem-
min, niin siitä se sitten lähtee vähitellen.” (H1). 
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Heidän mielestään virheet vaikeuttivat työskentelyä järjestelmän käyttöönoton 
alussa melko paljon, mutta nyt tilanne on paljon parempi.  

6.5.2 Neutraalit 

Neutraalisti muutokseen suhtautuneiden käyttäjien mainitsemia merkittävim-
piä virheitä ja ongelmia järjestelmässä olivat erilaiset tekniset virheet sekä epä-
selvät ja epäjohdonmukaiset nimitykset järjestelmässä. Esimerkiksi yhdestä asi-
asta saatettiin käyttää montaa eri nimitystä järjestelmän sisällä. Näitä virheitä ja 
ongelmia ilmenee edelleen ainakin viikoittain, joissakin tapauksissa useammin-
kin. Ongelmat ovat kuitenkin heidän mukaan vähenemään päin. Nämä ongel-
mat ja virheet vaikeuttavat heidän mukaan työskentelyä jonkun verran tai aika 
paljon. 

 
”Kirjautumisongelmia saattaa tulla päivittäinkin. Mut sit nää muut tekniset virheil-
moituset on vähentyny selkeästi. Alussa tuli paljon enemmän.” (H7). 
 

6.5.3 Negatiiviset 

Negatiivisesti muutokseen suhtautuneiden kokemat ongelmat ja virheet olivat 
joko teknisiä virheitä tai järjestelmän epäselvyyteen liittyviä ongelmia. Heidän 
mukaan ongelmia ja virheitä ilmeni aikaisemmin melko paljon, mutta nykyään 
paljon vähemmän.  
 

”Ei niitä ongelmia enää usein tule, ennen tuli useammin. Nyt on ymmärretty, että nii-
tä tulee ja se on sillä selvä. Sitte niitä joko kierretään jollain tavalla tai ratkaistaan ne.” 
(H9). 

 
Nämä virheet ja ongelmat eivät enää haitanneet juurikaan työskentelyä, mutta 
aikaisemmin ne haittasivat paljon enemmän. 

6.6 Muutos kokonaisuudessaan 

6.6.1 Positiiviset 

Positiivisesti muutokseen suhtautuneiden työntekijöiden mielestä uusi järjes-
telmä on huomattavasti parempi ratkaisu kyseisen yrityksen tarpeisiin kuin 
vanha järjestelmä. Heidän mukaan uusi järjestelmä on muun muassa ketteräm-
pi ja dynaamisempi kuin vanha järjestelmä. Positiivista on myös se, että asioita 
tarvitsee kirjata vain yhteen järjestelmään. Vanha järjestelmä puolestaan oli 
käyttäjien mielestä sinänsä yksinkertainen, mutta myös melko kankea, eikä ko-
vin luotettava tämän päivän tarpeisiin. Heidän mukaansa työskentely on uuden 
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järjestelmän myötä virtaviivaisempaa, yhdenmukaisempaa ja auttaa paremmin 
hahmottamaan kokonaisuuksia.  
 

"Uusi järjestelmä on lineaarisempi. On selvästi alku, keski ja loppu. Se on siis niin 
kuin yhdenmukainen… Ei tarvitse hyppiä joka suuntaan niin kuin ennen ja etsiä 
kuin yksityisetsivä sitä tietoa.” (H1). 
 
”Kyllä se virtaviivaistaa, koska ei tarvii valvoo ja osata käyttää montaa eri järjestel-
mää, monia eri salasanoja ja näin, vaan on yksi ja ainoa, mitä opetella kunnolla käyt-
tämään. Nii kyllä se niinku virtaviivaistaa aika paljon.” (H4). 

 
Tiimien tasolla puolestaan järjestelmä on heidän mielestä tuonut tarkkuutta ja 
täsmällisyyttä työskentelyyn, kun kaikki työ on helpommin mitattavissa ja seu-
rattavissa. 

6.6.2 Neutraalit 

Neutraalisti muutokseen suhtautuneilla henkilöillä oli huomattavasti varautu-
neempi mielipide järjestelmästä kokonaisuudessaan. Heidän mielestään järjes-
telmä on luultavasti ihan kohtuullisen toimiva ratkaisu, kunhan se on valmis. 
Nyt kyseiset käyttäjät olivat sitä mieltä, että järjestelmä oli otettu liian raakilee-
na käyttöön ja tämä oli aiheuttanut paljon ongelmia.  Heidän mieles-
tään vanha järjestelmä puolestaan oli helppokäyttöinen ja toimiva, mutta myös 
hieman kankea, ei kovin monipuolinen, ja sitä olisi pitänyt päivittää. Heidän 
mielestään uusi järjestelmä on lähinnä tuonut lisätyötä, eli näin järjestelmän 
tuoma muutos koettiin melko negatiivisena. Tiedon oikea-aikaisuus järjestel-
mässä sai kuitenkin kiitosta. Heidän mielestään uuden järjestelmän myötä on 
ehkä helpompi seurata tiimin sisäisiä töitä, mutta muita muutoksia tiimitasolla 
ei ole ollut. 

 
Tiimien tasolla työnteko ei oo muuttunu. Tämä on vaan erilainen tapa syöttää tietoa. 
Ehkä me vaan tiedetään paremmin, että mitä tiimille on tulossa työtä. Selkeämmin 
ku ennen. Ennen tuli vaan henkilötasolla. Nyt näkee tiimien tulevat hommat pa-
remmin. Eli tällä tavalla voitais periaatteessa jakaa resursseja paremmin periaateta-
solla, mutta sitä hommaa on kuitenki koko ajan ni ei siinä sen ihmeempää muutosta 
oo tullu. (H7). 
 

6.6.3 Negatiiviset 

Negatiivisesti muutokseen suhtautuneiden käyttäjien mielestä järjestelmä saisi 
olla kokonaisuudessaan yksinkertaisempi ja helppokäyttöisempi. Joitain posi-
tiivisia asioita kuitenkin mainittiin, kuten erilaisten listojen ja tilastojen seuraa-
misen mahdollisuus järjestelmässä.  
 

”No toi organisointihomma on ihan positiivista. Ja siinä on omat työt, että niitä pys-
tyy seuraamaan vähän tilastollisesti, niitä omia hommia. Ja sitte myöskin tiimitasolla. 
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Se on ihan mukavaa semmonen, että pystyy käydä vähän kattomassa ja vertailemas-
sa kuukausia keskenään.” (H8). 

 
Heillä oli kuitenkin hieman positiivisempi kuva vanhasta järjestelmästä, vaikka 
siinäkin oli ongelmia. He kuvailivat sitä muun muassa hieman nopeammaksi ja 
yksinkertaisemmaksi verrattuna uuteen järjestelmään. Heidän mielestään työs-
kentely on uuden järjestelmän myötä toisaalta organisoidumpaa kuin ennen, 
mutta toisaalta työntekoon menee myös enemmän aikaa kuin ennen. Tiimien 
tasolla järjestelmä on positiivisesti vaikuttanut kommunikointiin ja töiden or-
ganisointiin tiimin sisällä.



 

7 POHDINTA 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli vastata seuraaviin tutkimuskysymyksiin:  
 

• Miten uuteen toiminnanohjausjärjestelmään suhtautuminen vaikuttaa 
työntekijöiden kokemaan järjestelmän käytettävyyteen ja käyttäjäkoke-
mukseen? 

• Miten järjestelmään suhtautumisen erot näkyvät työntekijöiden kokeman 
käytettävyyden ja käyttäjäkokemuksen eri osa-alueissa? 

 
Tutkimuksen tulokset osoittivat, että työntekijöiden asenteet ja muutokseen 
suhtautuminen vaikuttaa koettuun käytettävyyteen ja käyttäjäkokemukseen. 
Tulokset osoittivat, että mitä positiivisempi asenne työntekijällä on uutta järjes-
telmää ja järjestelmän vaihtoa kohtaan, sitä paremmaksi hän kokee uuden jär-
jestelmän käytettävyyden ja käyttäjäkokemuksen. Tutkimuksen haastateltavat 
henkilöt jaettiin muutokseen suhtautumisen perusteella kolmeen ryhmään. Ky-
seiset ryhmät olivat positiivisesti, neutraalisti ja negatiivisesti muutokseen suh-
tautuneet työntekijät. Tulosten mukaan koetun käytettävyyden ja käyttäjäko-
kemuksen erot näkyivät selvimmin positiivisesti muutokseen suhtautuneiden 
käyttäjien ja muiden käyttäjien välillä. Myös neutraalisti muutokseen suhtautu-
neiden ja negatiivisesti suhtautuneiden ryhmien välillä oli eroavaisuuksia, mut-
ta kyseiset erot eivät olleet yhtä selviä kuin positiivisesti suhtautuneiden ryh-
män erot muihin ryhmiin nähden. Positiivisesti muutokseen suhtautuneet käyt-
täjät kokivat järjestelmän käytettävyyden ja käyttäjäkokemuksen selvästi pa-
remmiksi, kuin muut käyttäjät. Nämä erot näkyivät erityisen selvästi siinä, 
kuinka helpoksi käyttäjät kokivat järjestelmän oppimisen ja muistamisen, sekä 
siinä, miten järjestelmä on vaikuttanut omaan työskentelyyn. Seuraavaksi tar-
kastellaan tutkimuksessa tarkasteltujen ryhmien välisiä eroja käytettävyyden ja 
käyttäjäkokemuksen eri osa-alueiden kontekstissa yksi osa-alue kerrallaan. 
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7.1 Oppiminen ja muistaminen 

Positiivisesti muutokseen suhtautuneet olivat tällä osa-alueella selvästi positii-
visin ryhmä. Neutraalisti ja negatiivisesti muutokseen suhtautuneiden välillä ei 
puolestaan ollut havaittavissa merkittäviä eroja. Positiivinen ryhmä painotti 
selvästi vastauksissaan sitä, että järjestelmän perusperiaatteet ja peruskäytön 
oppii nopeasti, mutta he kuitenkin mainitsivat, että syvällisempi oppiminen 
saattaa viedä useamman kuukauden. Muut ryhmät painottivat puolestaan sitä, 
että kunnollinen oppiminen vie useamman kuukauden aikaa ja oppiminen on 
hidasta, eivätkä niinkään keskittyneet järjestelmän perusperiaatteiden oppimi-
seen. Näihin ryhmien välisiin eriäviin mielipiteisiin voi muutokseen suhtautu-
misen lisäksi vaikuttaa myös muut tekijät. Esimerkiksi se, että miten kysymyk-
sen ymmärtää, vaikuttaa varmasti vastaukseen. Jotkut käyttäjät saattoivat ym-
märtää järjestelmän käytön oppimisen tarkoittavan sitä, että oppii järjestelmän 
peruskäytön, kun taas toinen käyttäjä voi ymmärtää sen tarkoittavan syvällistä 
oppimista. Myös aiempi kokemus samantyylisten järjestelmien käytöstä sekä 
yleinen oppimisen nopeus mahdollisesti vaikuttavat järjestelmän käytön oppi-
miseen ja muistamiseen. Yleiseen oppimisen nopeuteen puolestaan voivat vai-
kuttaa käyttäjän ikä tai oppimisvaikeudet. 

7.2 Tyytyväisyys 

Positiivisesti muutokseen suhtautuneet työntekijät kokivat olevansa tyytyväi-
sempiä järjestelmän toimivuuteen sekä järjestelmän tuomiin hyötyihin omassa 
työskentelyssään kuin muut ryhmät. Positiivisella ryhmällä ei ollut oikeastaan 
mitään täysin negatiivista sanottavaa tyytyväisyydestä järjestelmään, mutta 
mielenkiintoista oli se, että kyseinen ryhmä jakaantui kahtia puhuttaessa järjes-
telmän tuomista hyödyistä omassa työskentelyssä. Puolet ryhmästä oli äärim-
mäisen tyytyväisiä järjestelmän tuomiin hyötyihin, kun taas puolet ryhmästä 
kokivat, että järjestelmä ei ole tuonut juuri mitään hyötyjä, mutta ei ole huonon-
tanutkaan työskentelyä. Tähän asiaan vaikuttaa varmasti monet asiat, mutta 
luultavasti yksi asia näistä on se, kuinka toimivaksi ja hyödylliseksi käyttäjät 
kokivat vanhan järjestelmän. Jos vanha järjestelmä ei tuntunut tehokkaalta, niin 
uuden järjestelmän tuomat pienetkin hyödyt luultavasti tuntuvat merkittäviltä 
työskentelyssä. 

Neutraalisti ja negatiivisesti muutokseen suhtautuneet ryhmät olivat lähes 
yhtä tyytyväisiä järjestelmän toimivuuteen ja sen tuomiin hyötyihin toistensa 
kanssa. Molemmat ryhmät kokivat järjestelmän toimivuuden ja sen tuomat 
hyödyt lievästi negatiivisiksi, mutta molemmat ryhmät myös painottivat sitä, 
että käyttöönoton alussa heidän tyytyväisyys uuteen järjestelmään oli erittäin 
huono, mutta ajan kanssa tilanne on parantunut. Tähän vaikuttaa luultavasti 
niin muutokseen suhtautuminen ja käyttäjien asenteet uutta järjestelmää koh-
taan, kuin myös järjestelmän käytön oppimisen nopeus. Neutraalisti ja negatii-
visesti muutokseen suhtautuneet olivatkin pääosin sitä mieltä, että järjestelmän 
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käytön oppiminen on hankalaa ja kunnolliseen oppimiseen menee useampi 
kuukausi aikaa. Täten olisikin täysin luonnollista, että tyytyväisyys järjestel-
mään paranee, kunhan järjestelmää on oppinut kunnolla käyttämään. 

7.3 Miellyttävyys 

Järjestelmän miellyttävyydestä puhuttaessa ryhmien väliset erot eivät olleet 
merkittäviä. Mikään ryhmä ei kokenut järjestelmän olevan erityisen miellyttävä 
käyttää tai erityisen miellyttävän näköinen. Positiivinen ryhmä suhtautui järjes-
telmän käytön miellyttävyyteen positiivisimmin, mutta heidänkin mielestään 
järjestelmän käytön miellyttävyys oli parhaimmillaan kohtuullista. Merkittävä 
tekijä tätä osa-aluetta tutkiessa on kuitenkin se, että miten käyttäjä ymmärtää 
sanan ulkoasu. Haastatteluissa pyrittiin painottamaan sitä, että mitä mieltä 
haastateltavat ovat järjestelmän ulkoasusta, visuaalisuudesta ja siitä, miltä jär-
jestelmä näyttää. Jotkut käyttäjät kuitenkin saattoivat enemmän keskittyä lä-
hinnä järjestelmän eri sivuilla käytettyihin sanamuotoihin tai järjestelmän eri 
sivujen toimintaan. Järjestelmän ulkoasua ja sen miellyttävyyttä tutkiessa olisi-
kin voitu mahdollisesti kysyä useampia kysymyksiä, esimerkiksi järjestelmän 
väreistä, sivujen asettelusta tai järjestelmässä käytetyistä fonteista. Näin olisi 
luultavasti saatu luotettavampi ja kattavampi kokonaiskuva käyttäjien mielipi-
teistä järjestelmän ulkoasuun liittyen. Yleisesti ottaen kaikkien käyttäjien kes-
ken järjestelmän käytön miellyttävyys ja ulkoasun miellyttävyys koettiin joko 
kohtalaiseksi tai lievästi negatiiviseksi. 

7.4 Tehokkuus 

Järjestelmän tehokkuudesta kysyttäessä käyttäjien vastaukset vastasivat melko 
hyvin heidän ennakkoasenteitaan. Positiivisesti muutokseen suhtautuneet ko-
kivat uuden järjestelmän tuomat vaikutukset oman työskentelyn tehokkuuteen 
positiivisimmiksi. Neutraalisti muutokseen suhtautuneet puolestaan kokivat 
järjestelmän vaikutusten työskentelyn tehokkuuteen olevan hieman negatiivi-
sempia, kuin positiivisella ryhmällä. He myös painottivat, että järjestelmän 
käyttöönoton alussa työn tehokkuus laski selkeästi, mutta tehokkuus on kui-
tenkin sen jälkeen parantunut. Negatiivisesti muutokseen suhtautuneet puoles-
taan kokivat järjestelmän vaikutukset työn tehokkuuteen negatiivisimmiksi 
kaikista ryhmistä.  

Kaikista ryhmistä ainakin joku käyttäjä mainitsi, että oman työn tehok-
kuus järjestelmän käyttöönoton alussa ei välttämättä ollut kovin hyvä, mutta 
ajan myötä tehokkuus parani. Se, että järjestelmän käyttöönoton alussa työn 
tehokkuus laskee, onkin todennäköisesti melko yleistä, koska järjestelmän käy-
tön oppimiseen menee yleensä jonkun verran aikaa. Esimerkiksi Nielsen (1994) 
toteaa tehokkuuden tarkoittavan käytettävyyden näkökulmasta sitä, että järjes-
telmän käytön tulisi olla mahdollisimman tehokasta ja tuotteliasta sen jälkeen, 
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kun järjestelmää on opittu käyttämään. Täten työn tehokkuuden lasku käyt-
töönoton alussa ei välttämättä ole merkittävä ongelma, mutta olennaista on se, 
missä vaiheessa työn tehokkuus saadaan taas nousuun. Toisaalta Singhin ja 
Wessonin (2009) tutkimuksessa juurikin se, että järjestelmä ei tehosta aloitteli-
joiden työskentelyä tarpeeksi, oli havaittu merkittäväksi ongelmaksi. Paras 
mahdollinen tilannehan olisi se, että uuden järjestelmän käytön oppiminen ei 
vaatisi ylimääräistä harjoittelua, jolloin tämä tehokkuuden laskun riski käyt-
töönoton alussa pienenisi. Tämä ei useasti ole kuitenkaan mahdollista, joten 
ylimääräisen järjestelmän käytön opettelun tarpeeseen tulee varautua. 

Uuden järjestelmän vaikutukset työskentelyn tehokkuuteen on melko laa-
ja osa-alue koetussa käytettävyydessä, joten tähän vaikuttaa varmasti lukuisat 
eri tekijät. Vaikuttavia tekijöitä ovat luultavasti esimerkiksi se, kuinka hyvin 
järjestelmää osaa käyttää, kuinka paljon ongelmia käytön yhteydessä esiintyy, 
sekä käyttäjän työtehtävä. Eri järjestelmät soveltuvat joihinkin tehtäviin pa-
remmin kuin toisiin, joten luonnollisesti tämän asian luulisi vaikuttavan työs-
kentelyn tehokkuuteen järjestelmää käytettäessä.  

Kysyttäessä uuden järjestelmän vaikutuksista tiimien sisäisen työskente-
lyn tehokkuuteen lähes kaikki haastateltavat mainitsivat, että tiimien sisäinen 
kommunikointi on parantunut. Mielenkiintoinen asia oli se, että ainoastaan po-
sitiivisesti muutokseen suhtautuneet kokivat tällaisen tiimien sisäisen kommu-
nikoinnin paranemisen olevan suorassa yhteydessä tiimien sisäisen työskente-
lyn tehokkuuteen. Positiivinen ryhmä olikin ainoa ryhmä, joka koki, että tii-
mien työskentelyn tehokkuus on parantunut selkeästi. Neutraalisti ja negatiivi-
sesti muutokseen suhtautuneet puolestaan kokivat, että tiimin sisäisen kom-
munikoinnin parantuminen ei välttämättä tarkoita sitä, että tiimin sisäisen 
työskentelyn tehokkuus olisi samalla parantunut. Siihen, että kokevatko käyttä-
jät tiimin sisäisen kommunikoinnin parantavan myös tiimin työtehokkuutta, 
vaikuttaa luultavasti se, että millainen kommunikointi tiimissä on käyttäjien 
mielestä lisääntynyt. Jotkut käyttäjät puhuivat selvästi siitä, että tiimien sisällä 
on uuden järjestelmän myötä helpompi jakaa ja organisoida töitä. Osa käyttäjis-
tä puolestaan kertoi, että lisääntynyt kommunikointi tiimin sisällä on lähinnä 
kommunikointia järjestelmän käytöstä ja sen toiminnasta. 

7.5 Virheet ja ongelmatilanteet 

Käyttäjien kohtaamia virheitä ja ongelmatilanteita järjestelmää käytettäessä oli 
lukuisia erilaisia. Eri ryhmien sisällä ei siis juurikaan voitu vetää johdonmukai-
sia yhteenvetoja ryhmän jäsenten kokemista ongelmista, koska käyttäjien koh-
taamat ongelmat olivat niin eriäviä keskenään. Eniten esille nousseita virheitä ja 
ongelmatilanteita järjestelmässä kaikkien käyttäjien keskuudessa olivat erilaiset 
tekniset virheet, kuten esimerkiksi kirjautumisongelmat tai epämääräiset vir-
heilmoitukset, järjestelmän sekavuus ja epäintuitiivisuus sekä se, että yhdestä 
asiasta käytettiin montaa eri nimitystä järjestelmässä. Lähes kaikki näistä järjes-
telmän yleisimmistä ongelmista ja virheistä ovat yhteydessä taulukko 1:ssä esi-
teltyjen lähdetutkimuksissa löydettyjen yleisimpien käytettävyysongelmien 



47 

kanssa. Tässä tutkimuksessa käyttäjien kokemat autentikointi- ja kirjautumis-
ongelmat eivät kuitenkaan olleet lähdetutkimuksissa havaittuja yleisiä ongel-
mia. Syy tähän on luultavasti se, että kirjautumisongelmat eivät välttämättä ol-
leet niinkään järjestelmän sisäisiä ongelmia, vaan saattoivat johtua monista eri 
asioista. Järjestelmää käytettäessä sillä, että mistä mikäkin ongelma johtuu, ei 
pitäisi olla väliä, koska kaikki nämä ongelmat vaikuttavat järjestelmän käytön 
aikana tapahtuvaan käyttäjäkokemukseen. 

Positiivisesti muutokseen suhtautuneet kertoivat, että virheitä tuli alussa 
melko paljon, mutta nykyään virheitä tai ongelmatilanteita ei enää juurikaan 
tule. He kokivat virheiden vaikeuttaneen työskentelyä alussa paljon, mutta ny-
kyään ei enää juurikaan. Neutraalisti muutokseen suhtautuneet puolestaan ko-
kivat, että virheitä ja ongelmatilanteita tulee vielä nykyäänkin viikoittain tai 
jopa päivittäin, mutta ne ovat selvästi vähenemään päin. He kokivat siis virhei-
tä ja ongelmia esiintyvän enemmän kuin positiivisesti muutokseen suhtautu-
neet. Kyseiset ongelmat vaikeuttivat työskentelyä neutraalisti muutokseen suh-
tautuneiden mielestä joko jonkun verran tai paljon. Tässäkin asiassa oli siis sel-
västi eroa positiivisesti muutokseen suhtautuneisiin verrattuna. Negatiivisesti 
muutokseen suhtautuneet kokivat myös, että virheitä ja ongelmatilanteita esiin-
tyy edelleen joko ainakin viikoittain. Heidän mielestään nämä virheet ja ongel-
mat eivät kuitenkaan vaikuta enää työskentelyyn paljoa. 

Tällä käytettävyyden osa-alueella eri ryhmien kokemiin eroihin järjestel-
män virheiden suhteen vaikuttaa luultavasti muut käytettävyyden osa-alueet. 
Esimerkiksi järjestelmän käytön oppiminen ja eri toiminnallisuuksien muista-
minen vaikuttaa luultavasti siihen, kuinka paljon erilaisia ongelmatilanteita jär-
jestelmässä kohtaa, sekä siihen, miten näistä ongelmatilanteista selviytyy. Toi-
saalta Topin ym. (2005) mukaan käyttäjien kohtaamat ongelmat järjestelmässä 
vaikuttivat esimerkiksi siihen, kuinka kauan järjestelmän käytön opettelemi-
seen meni aikaa. Tässä tutkimuksessa käytetyt käytettävyyden eri osa-alueet 
vaikuttavatkin olevan erittäin vahvasti yhteydessä toisiinsa. Järjestelmää käytet-
täessä tapahtuvat virheet ja ongelmat todennäköisesti vaikuttavat myös esi-
merkiksi käyttäjien kokemaan tyytyväisyyteen, miellyttävyyteen ja tehokkuu-
teen järjestelmää kohtaan. 

7.6 Muutos kokonaisuudessaan 

Kaikilla eri ryhmillä oli melko erilaiset mielipiteet muutoksesta kokonaisuudes-
saan. Positiivisesti muutokseen suhtautuneet kokivat, että uusi järjestelmä on 
kokonaisuudessaan parempi ratkaisu yrityksen tarpeisiin, sekä heidän mieles-
tään järjestelmä on virtaviivaistanut ja yhdenmukaistanut työskentelyä. Neut-
raalisti muutokseen suhtautuneet puolestaan kokivat, että uusi järjestelmä otet-
tiin käyttöön liian raakileena, ja tämän takia järjestelmä ei ole tuonut sellaisia 
tuloksia, mitä he olivat odottaneet. He kuitenkin kokivat, että järjestelmä on 
luultavasti hyvä ratkaisu, kunhan se toimii kunnolla. Tähän mennessä uusi jär-
jestelmä on kuitenkin aiheuttanut lähinnä lisätyötä. Negatiivisesti muutokseen 
suhtautuneet taas kokivat, että vanha järjestelmä oli toimivampi ratkaisu kuin 
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uusi järjestelmä. He kuitenkin kokivat, että uuden järjestelmän myötä työsken-
tely on organisoidumpaa kuin ennen, mutta työtä on myös nyt enemmän kuin 
ennen. 

Vaikka käyttäjillä oli melko eriäviä mielipiteitä muutoksesta kokonaisuu-
dessaan, niin ryhmien sisällä muodostui kuitenkin melko yhtenevät näkemyk-
set asiasta. Muutokseen kokonaisuudessaan vaikuttaakin kaikki käytettävyy-
den osa-alueet sekä lukuisat muut asiat. Myös tällä osa-alueella käyttäjien mie-
lipiteet vastasivat melko hyvin heidän suhtautumistaan muutosta kohtaan. 

7.7 Tutkimuksen haasteet 

Kuten kaikessa laadullisessa tutkimuksessa, oman haasteensa erityisesti tutki-
muksen luotettavuuteen tuo se, että saadut tulokset pohjautuvat tutkijan omaan 
tulkintaan. Esimerkiksi tässä tutkimuksessa, kun haastateltavat jaettiin eri ryh-
miin perustuen heidän mielipiteisiinsä ja asenteisiinsa muutosta kohtaan, olisi 
joku toinen tutkija saattanut tulkita vastauksia hieman eri tavoin. Toisaalta täs-
sä tutkimuksessa haastateltavat henkilöt jakautuivat melko selkeästi kolmeen 
eri ryhmään, jolloin ryhmiin jaottelu tapahtui luontevasti ja selkeästi. Tässä tut-
kimuksessa mahdollisimman selkeän analyysin kulun kuvaamisella sekä alku-
peräisten lainausten käytön avulla lukija voi pohtia itse tutkimuksen luotetta-
vuutta ja soveltuvuutta muihin tilanteisiin. 

Tutkimuksen tulosten pohjalta voidaan sanoa, että muutosvastarinta vai-
kuttaa olevan yksi asia, joka vaikuttaa käyttäjien kokemaan järjestelmän käytet-
tävyyteen ja käyttäjäkokemukseen. Kuten muutosvastarinnan teoriaosuudessa 
kuitenkin kävi ilmi, ei muutosvastarinta -termin käyttö ole ongelmatonta (Dent 
& Goldberg, 1999). Tässäkin tutkimuksessa tuli esille se, että monet haastatelta-
vat eivät halunneet kategorisoitua ”muutosvastaisiksi” mielipiteidensä takia. 
Omia mielipiteitään ja järjestelmän ongelmia kertoessaan he saattoivat esimer-
kiksi sanoa, että tämä kritiikki ei ole muutosvastarintaa, vaan kritiikkiä järjes-
telmän todellisia ongelmia kohtaan. Muutosvastarinta vaikuttaakin täten ole-
van hankala käsite. Toisaalta se on paljon tutkittu ja todistettavissa oleva ilmiö, 
jolla on myös monia vaikutuksia muutoksen onnistumiseen. Siihen kuitenkin 
liittyy selvästi negatiivinen lataus, joka saattaa sivuuttaa todelliset ongelmat, 
joita ihmiset kokevat. Käsitteessä saattaa myös ongelmallisesti yhdistyä muu-
toksen vastustus pelkästään muutoksen takia ja todellisten ongelmien kritisointi, 
sekä muut vastaavat ilmiöt.  

Yksi asia, joka luultavasti vaikuttaa tuloksiin ja niiden luotettavuuteen on 
se, että haastateltavat saattavat ymmärtää kysymykset eri tavalla, jolloin voi 
olla vaikeaa tulkita haastateltavan vastaukset ja mielipiteet oikein. Tämän takia 
on erityisen tärkeää muotoilla kysymykset niin, että jokainen varmasti ymmär-
tää ne samalla tavalla. Varsinkin käytettävyydestä ja käyttäjäkokemuksesta pu-
huttaessa halutaan tietää haastateltavien omia mielipiteitä, heidän tunnetilojaan 
ja ajatuksiaan. Esimerkiksi termit ”järjestelmän ulkoasu” ja ”tehokkuus” tulkit-
tiin tässä tutkimuksessa haastateltavien kesken eri tavoin ja tämä vaikeutti hie-
man aineiston analysointia. Haastattelutilanteessa pyrittiin kysymään tarkenta-
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via kysymyksiä tai selventämään kysymystä, jos huomattiin, että haastateltava 
ymmärsi kysymyksen eri tavoin. Kuitenkin osa näistä eriävistä kysymysten tul-
kinnoista huomattiin vasta analyysivaiheessa. Toisaalta tämä osoittaa sen, että 
vaikka tietyt termit vaikuttavat alan asiantuntijoiden mielestä täysin selkeiltä, 
saattavat ne käyttäjien mielestä olla monitulkinnallisempia. 

Tutkimuksen haasteisiin lukeutui myös se, että haastateltavien mielipiteitä 
ja ennakkoasenteita uudesta järjestelmästä ei voitu kysyä ennen uuden järjes-
telmän käyttöönottoa. Tutkimus aloitettiin vasta järjestelmän käyttöönoton jäl-
keen, joten ennakkoasenteita ei ollut mahdollista tutkia etukäteen. Tästä syystä 
ennakkoasenteista kysyttäessä haastateltavia pyydettiinkin miettimään heidän 
mielipiteitään ennen järjestelmän käyttöönottoa. Haasteltavia pyydettiin esi-
merkiksi palauttamaan mieliin mielipiteet, joita nousi ensimmäisen kerran tule-
vasta muutoksesta kuultaessa. Nämä vastaukset eivät kuitenkaan välttämättä 
vastaa täysin niitä vastauksia, jotka olisi saatu ennen järjestelmän käyttöönottoa. 
Tässä tutkimuksessa tämä ei kuitenkaan ollut mahdollista, joten täytyi tyytyä 
retrospektiiviseen asetelmaan. 

Tutkimuksen yksi haaste on luultavasti myös se, että analyysi perustui 
melko suppeaan aineistoon. Kun haastateltavia oli vain 10, olivat muodostuneet 
ryhmätkin melko pieniä. Suuremmalla otannalla olisikin todennäköisesti saatu 
luotettavampia tuloksia. Toisaalta laadullisessa tutkimuksessa ei pyritä yleis-
tämään tuloksia, vaan yritetään kuvata mahdollisimman tarkasti kohteena ole-
vaa ilmiötä. 

7.8 Jatkotutkimusaiheet 

Tutkimukset ovat osoittaneet, että toiminnanohjausjärjestelmien käytettävyy-
dessä on usein parannettavaa (Oja & Lucas, 2011). Järjestelmissä kohdatut käy-
tettävyysongelmat ovat monen eri tekijän tulos, mutta niihin vaikuttavat esi-
merkiksi se, että kyseiset järjestelmät ovat niin laajoja ja monimutkaisia koko-
naisuuksia (Wong ym. 2016). Lisäksi toiminnanohjausjärjestelmiä ei välttämättä 
suunnitella käytettävyyden näkökulmasta, vaan niiden suunnittelussa keskity-
tään olennaisiin liiketoimintaprosesseihin (Parks, 2012). Olennaista olisikin se, 
että tutkittaisiin miten käytettävyys ja käyttäjäkokemus voitaisiin huomioida 
mahdollisimman kokonaisvaltaisesti toiminnanohjausjärjestelmien suunnitte-
lussa heti alusta alkaen. Lisäksi toiminnanohjausjärjestelmien käytettävyyttä ja 
käyttäjäkokemusta tulisi tutkia kokonaisuudessaan enemmän, jotta olisi mah-
dollista tarkentaa tärkeimpiä tekijöitä ja niiden merkityksiä toiminnanohjausjär-
jestelmien käytettävyydessä ja käyttäjäkokemuksessa. Näin tällaisiin toimin-
nanohjausjärjestelmien käytettävyyden ja käyttäjäkokemuksen tärkeimpiin teki-
jöihin osattaisiin kiinnittää enemmän huomiota niin järjestelmien suunnittelus-
sa kuin myös niiden toteutuksessa.  
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8 YHTEENVETO 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli tutkia käyttöönotetun toiminnanohjaus-
järjestelmän käytettävyyttä ja käyttäjäkokemusta, sekä yrityksen työntekijöiden 
suhtautumista toiminnanohjausjärjestelmän vaihtoon. Tutkimuksessa selvitet-
tiin, miten työntekijöiden asenteet ja suhtautuminen muutosta kohtaan vaikut-
tavat järjestelmän koettuun käytettävyyteen ja käyttäjäkokemukseen, sekä mi-
ten järjestelmään suhtautumisen erot näkyvät käytettävyyden ja käyttäjäkoke-
muksen eri osa-alueissa. Nämä osa-alueet olivat järjestelmän käytön opittavuus 
ja muistettavuus, tyytyväisyys järjestelmään, järjestelmän miellyttävyys, järjes-
telmän tehokkuus, järjestelmän virheet ja ongelmatilanteet sekä muutos koko-
naisuudessaan. Kyseiset osa-alueet muodostettiin lähdekirjallisuuden pohjalta. 

Tutkimuksen aineisto kerättiin puolistrukturoiduilla haastatteluilla, joissa 
haastateltiin kohdeyrityksen työntekijöitä. Aineisto analysoitiin teoriaohjaavaa 
sisällönanalyysiä hyödyntäen. Analyysin avulla haasteltavat henkilöt jaettiin 
kolmeen eri ryhmään, jotka olivat positiivisesti, neutraalisti ja negatiivisesti 
muutokseen suhtautuneet työntekijät. 

Tutkimuksen tulokset osoittivat, että mitä positiivisemmin käyttäjät suh-
tautuivat organisaatiomuutokseen, sitä paremmaksi he kokivat uuden järjes-
telmän käytettävyyden ja käyttäjäkokemuksen. Positiivisesti muutokseen suh-
tautuneiden ryhmä koki käytettävyyden ja käyttäjäkokemuksen jokaisen osa-
alueen olevan parempi, kuin muut ryhmät. Neutraalisti ja negatiivisesti muu-
tokseen suhtautuneiden välillä ei ollut yhtä suuria eroja käytettävyyden ja käyt-
täjäkokemuksen suhteen, kuin positiivisen ryhmän ja muiden ryhmien välillä. 
Suurimmilta osin neutraalisti muutokseen suhtautuneet kokivat kuitenkin jär-
jestelmän käytettävyyden ja käyttäjäkokemuksen hieman positiivisemmaksi 
kuin negatiivisesti muutokseen suhtautuneet. 

Tutkimuksen haasteena oli muun muassa se, että haastateltavat henkilöt 
saattoivat ymmärtää haastatteluissa käytetyt termit hieman eri tavoin. Lisäksi 
haastateltavien määrä ei ollut erityisen suuri, joka voi vaikuttaa tutkimuksen 
luotettavuuteen. Tutkimuksen luotettavuutta olisi mahdollisesti myös voinut 
vahvistaa se, jos haasteltavien ennakkoasenteita olisi ollut mahdollista tutkia 
ennen uuden järjestelmän käyttöönottoa. Tulevaisuudessa olisikin tärkeää 
huomioida kaikki nämä tekijät tutkimusta suoritettaessa. Varsinkin käytettä-
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vyyden ja käyttäjäkokemuksen eri termeihin ja niiden yksiselitteisyyteen tulisi 
kiinnittää huomiota, jotta olisi mahdollista saada mahdollisimman luotettavia 
tuloksia. 
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