
 

 

Jaakko Helin 

TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖKO-
KEMUKSEN MUODOSTUMISEEN VAIKUTTAVAT 
TEKIJÄT, LOPPUKÄYTTÄJÄN NÄKÖKULMASTA 

 

 
JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO 

INFORMAATIOTEKNOLOGIAN TIEDEKUNTA 
2020 



 

 

TIIVISTELMÄ 

Helin, Jaakko 
Toiminnanohjausjärjestelmän käyttökokemuksen muodostumiseen vaikuttavat 
tekijät, loppukäyttäjän näkökulmasta 
Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2020, 59 s. 
Tietojärjestelmätiede, pro gradu -tutkielma 
Ohjaajat: Pulkkinen, Mirja & Riekkinen, Janne 
 

Digitaalinen liiketoiminta kehittyy jatkuvasti rajun kilpailullisen ympäristön 
takia. Muutokset ja nopea reagointi niihin ovat kriittisiä tekijöitä yrityksen 
kilpailukyvyn ylläpitämisen kannalta. Tavoitteena kehityksellä on toimintojen 
tehostaminen, nopeuttaminen ja niiden toteuttaminen jatkuvasti 
kustannustehokkaammin. Yritykset hakevatkin tietojärjestelmistä apua 
markkinoiden luomiin haasteisiin ja tämä selittää toiminnanohjausjärjestelmien 
kysynnän ja yleistymisen. Pärjääminen kilpailussa on pitkälti kiinni 
kyvykkyydestä tehdä nopeita ja oikeita päätöksiä oikeaan aikaan.  

Tämän pro gradu -tutkielman tarkoituksena oli selvittää kohdeyrityksen 
toiminnanohjausjärjestelmän muodostamaa käyttökokemusta ja siihen vaikut-
tavia tekijöitä loppukäyttäjän näkökulmasta. Käyttäjällä on kuitenkin kriittisin 
osuus toiminnanohjausjärjestelmän kannalta ja käyttäjä määrittelee pitkälti toi-
minnanohjausjärjestelmän avulla saavutettavan todellisen hyödyn. Mikäli jär-
jestelmää ei haluta tai osata käyttää oikein, ei se voi tuottaa haluttuja lopputu-
loksia organisaatiolle. Tutkimuksessa haluttiin myös selvittää, onko käyttöko-
kemuksen mittaaminen mahdollista käyttäen UTAUT-mallin (Unified Theory 
of Acceptance and Use of Technology) pohjalta johdettua tutkimusmallia. 

Tutkimus toteutettiin määrällisenä tutkimuksena ja varsinainen tutkimus-
aineisto kerättiin verkkokyselylomakkeella, joka lähetettiin kohdeyrityksen ko-
ko henkilöstölle. Verkkokysely oli auki 13 päivää, jonka aikana vastauksia kyse-
lyyn tuli yhteensä 147 kappaletta. Kyselylomakkeessa oli 18 kappaletta Likertin 
asteikolla muotoiltua monivalintakysymystä ja viisi kysymystä koskien käyttä-
jien demografisia tietoja, kuten ikää, sukupuolta ja koulutustaustaa.  

Tutkimuksessa löydettiin erittäin merkitsevä vaikutus käyttäjien kokemas-
ta suorituskyvystä ja sosiaalisesta vaikutuksesta käyttäjille muodostuneeseen 
käyttökokemukseen. Kahden muun mallin päätekijän vaivattomuuden ja mah-
dollistavien olosuhteiden osalta käyttökokemukseen ei voitu todeta tilastollises-
ti merkitsevää vaikutusta.  
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ABSTRACT 
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Digital business is evolving constantly because of fierce competition on the 
market. Fast adaptation to changing situations is considered as a critical success 
factor for businesses to maintain their competitive edge. Main goals of 
improving the business process is to achieve better efficiency, cut down 
duration and improving overall cost-efficiency of the process. Organizations are 
now reaching out to IS to ease the of pressure set by the competition. This is 
also the main explaining the factors of Enterprise Resource Planning (ERP) 
system growth and become more common. Keeping up with the competition is 
mainly dependent on ability to make fast and right decisions, on right time. 

 The purpose of this thesis was to examine influencing factors of user ex-
perience formation from end users perspective in the target organisations ERP 
system. Users role on the ERP system can be seen as the most critical one. It is 
the one, that dictates the achieved benefit from the system. In case the user is 
not willing or able to use system correctly, it cannot produce desired outcomes 
for the organisation. This thesis also examines possibilities on measuring user 
experience using a modified version of UTAUT-model (Unified Theory of Ac-
ceptance and Use of Technology).  

This thesis was conducted using quantitative research method and the re-
search material was collected using web-based questionnaire survey, that was 
sent to all of target organisations employers. The survey managed to record an-
swers from 147 participants during 13 days it was online. Questionnaire was 
formed of 18 multiple choice questions using 5-point Likert scale and 5 ques-
tions about participants demographics, such as age, gender, and education.   

In this research there was a significant finding affiliated with research 
models main constructs performance and social influences effect on user expe-
rience. Remaining two constructs effort and facilitating conditions effect on user 
experience could not be supported statistically.  
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1 JOHDANTO 

Toiminnanohjausjärjestelmät toimivat merkittävänä osana nykyaikaista 
yritysmaailmaa. Ne ovat merkittävässä roolissa jatkuvasti vaihtelevassa ja 
kiristyvässä markkinatilanteessa. Useissa yrityksissä niiden olemassaoloa 
voidaan pitää markkinatilanteessa selviytymisen elinehtona. Keskeisimpänä 
tarkoituksena toiminnanohjausjärjestelmällä on yhdistää yrityksen sisäinen ja 
ulkoinen käytössä oleva tieto yhdeksi yhtenäiseksi tietovirraksi kilpailuedun ja 
tuottavuuden saavuttamiseksi. (Moon, 2007; Addo-Tenkorang & Helo, 2011.) 
Kuitenkaan näitä lueteltuja toiminnanohjausjärjestelmän tarjoamia etuja ei ole 
mahdollista saavuttaa, ellei yksittäiset organisaation työntekijät käytä 
järjestelmiä tarkoitetulla tavalla hoitaakseen tehtäviään. (Sun & Bhattacherjee, 
2011.) 

Yritykset joutuvat käytännössä toimialasta riippumatta kilpailemaan päi-
vittäin asiakkaidensa mielenkiinnosta. Tässä kilpajuoksussa pärjäämisen edelly-
tyksenä on yrityksen käyttämät toimintaa tukevat tietotekniset apuvälineet. 
Käytännössä yrityksille jää vaihtoehdoiksi ottaa käyttöön joko jonkin kaupalli-
sen palveluntarjoajan valmis sovellus, räätälöidä valmiista ratkaisusta yrityksen 
tarpeisiin soveltuva versio tai hankkia täysin oma toiminnanohjausjärjestelmä. 
Toiminnanohjausjärjestelmiä on kehitetty kaupallisesti aina 1960-luvulta lähtien, 
ja isojen toimijoiden tuotevalikoimista löytyykin nykyään varsin laaja kirjo eri-
laisia ohjelmistotuotteita moniin eri käyttötarkoituksiin. (Jacobs & Weston Jr, 
2007.)  

Tarve toiminnanohjausjärjestelmille tulee pääasiallisesti liiketoiminnoilta, 
minkä takia suurin osa tutkimuksista keskittyy tuotannon ja liiketoiminnan nä-
kökulmaan. (ks. Parks, 2012). Tämä näkökulma rajaa tutkimuksista pois järjes-
telmän varsinaisiin käyttäjiin vaikuttavat tekijät. Parks (2012) toteaa tutkimuk-
sessaan, että käyttäjätutkimukset on jätetty liian vähälle painoarvolle ja niillä 
voisi olla merkittävä vaikutus toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönoton onnis-
tumiselle. Liiketoimintaympäristössä toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto 
on pakollinen toimenpide. Tämän takia toiminnanohjausjärjestelmien suunnit-
telussa painotetaan liiketoimintojen tarpeita, ei varsinaista järjestelmän loppu-
käyttäjää ja hänelle muodostuvaa käyttäjäkokemusta. Liiketoiminnon näkö-
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kulmasta järjestelmän käyttö on se, että sitä käytetään johdonmukaisesti ja on-
nistuneesti, kuten on tarkoitettu järjestelmää suunnitellessa. Tämä nähdään ta-
pahtuvan riippumatta siitä, onko käyttö käyttäjälle helppoa. (Parks, 2012.) Kui-
tenkin pyytämällä käyttäjiä arvioimaan toiminnanohjausjärjestelmän käytettä-
vyyttä ja arvioimaan tekijöitä, jotka kannustavat tai rajoittavat mahdollista 
käyttöä, voidaan toiminnanohjausjärjestelmää kehittää käyttäjäystävällisem-
mäksi. Näin voidaan tunnistaa uusia käytettävyyteen liittyviä toiminnallisuuk-
sia, joilla mahdollistaa järjestelmän joustavampi ja tehokkaampi käyttö. (Wong, 
Veneziano & Mahmud, 2016.) 

Tässä pro gradu -tutkielmassa käytetty empiirinen materiaali on kerätty 
suoraan kohdeyrityksen toiminnanohjausjärjestelmän loppukäyttäjiltä. Yrityk-
sessä on otettu käyttöön oma toiminnanohjausjärjestelmä, mihin liittyviä käyt-
tökokemuksia ja niihin vaikuttavia tekijöitä tässä tutkielmassa on tarkoituksena 
tutkia. Aihetta lähestytään loppukäyttäjän näkökulmasta ja teoreettisen viiteke-
hyksen avulla pyritään kartoittamaan tekijöiden vaikutuksia käyttökokemuk-
sen muodostumiseen. Tutkimuksessa muodostettiin oma käyttökokemuksen 
muodostumista tarkasteleva tutkimusmalli, joka on johdettu teoreettisena viite-
kehyksenä toimivasta UTAUT-mallista (Unified Theory of Acceptance and Use 
of Technology) (Venkatesh, Morris, Davis, & Davis, 2003). 

 

1.1 Tutkimusongelma ja tutkimuskysymykset 

Tässä tutkimuksessa on tarkoituksena selvittää käyttöönotetun 
toiminnanohjausjärjestelmän loppukäyttäjille muodostamia käyttökokemuksia 
ja niihin vaikuttavia tekijöitä. Aihetta lähestytään tutkimuksessa loppukäyttäjän 
näkökulmasta, tarkoituksena löytää mahdollisia kehityskohteita 
käyttökokemuksen parantamiseksi. Vaikka Ensimmäiseksi tutkimuksessa 
halutaan kartoittaa yleiskuva nykyhetkisestä tilanteesta loppukäyttäjien 
käyttökokemukseen liittyen. Toiseksi halutaan selvittää, mitkä tekijät 
vaikuttavat käyttökokemuksen muodostumiseen ja miksi. Näiden asioiden 
selvittämiseksi muodostettiin UTAUT-mallista johdettu tutkimusmalli, joka on 
tarkemmin esitelty luvussa 3. Näistä tutkimuksessa selvitettävistä kohteista 
muodostettiin seuraavat tutkimuskysymykset: 

 

• Millainen käyttökokemus loppukäyttäjälle on muodostunut toiminnan-
ohjausjärjestelmästä? 

• Mitkä tekijät vaikuttavat muodostuneeseen käyttökokemukseen? 
 

Käyttäjän merkitys on ollut tutkimusaiheena suosittu, erityisesti toimin-
nanohjausjärjestelmiin liittyvässä tutkimuksessa (Ruivo, Oliveira ja Neto, 2014). 
Suosio selittyy käyttäjän keskeisellä roolilla järjestelmän varsinaisena käyttäjänä 
ja oleellisena tekijänä järjestelmän toiminnan kannalta. Käyttäjälle muodostu-
van käyttökokemuksen tutkimusta voidaankin siis perustella sen yhteydellä 
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käytön tehokkuuteen. Vaikka toiminnanohjausjärjestelmän muodostavia käyt-
tökokemuksia käsitteleviä tutkimuksia on useita, on tässä tutkimuksessa tutkit-
tu yrityksen oman toiminnanohjausjärjestelmän vaikutusta yrityksen loppu-
käyttäjiin. Koska tutkimusasetelma on täysin uniikki, eikä vastaavaa ole aikai-
semmin tutkittu, muodostuu tarve ja motivointi tutkimuksen toteuttamiselle. 

1.2 Tutkimuksen rakenne ja rajaukset 

Tutkimus koostuu johdannosta, jota seuraa teoriaosio, tutkimusmenetelmän 
läpikäynti, tulosten analysointi ja pohdinta. Johdannossa esitellään lyhyesti tut-
kimuksen aihe ja sen tutkimisen motiivit. Näiden lisäksi esitellään varsinaiset 
tutkimuskysymykset, joihin pyritään tutkimuksessa vastaamaan. Toisessa lu-
vussa käsitellään toiminnanohjausjärjestelmiin liittyviä yleisiä tekijöitä ja histo-
riaa. Tämän jälkeen siirrytään käsittelemään toiminnanohjausjärjestelmien käyt-
töönottoihin ja varsinaiseen käyttöön vaikuttavia tekijöitä. Tämän jälkeen poh-
ditaan käyttäjän vaikutusta toiminnanohjausjärjestelmän tehokkuuteen ja mah-
dollisuuksia sen tutkimiseen. Kolmannessa luvussa käsitellään teknologian 
käytön ja hyväksymisen tutkimuksen yleisimpiä malleja ja teorioita. Niiden 
osalta syvennytään Venkatesh ym., (2003) luomaan UTAUT-malliin ja selvite-
tään sen mahdollisuuksiin toiminnanohjausjärjestelmän käyttökokemuksen 
tutkimiseen. Mallista tarkastellaan sen käyttötarkoitusta ja miten sitä on mah-
dollista soveltaa myös muihin käyttötarkoituksiin ja näkökulmiin, kuin alun 
perin mallin kehittäjillä on ollut tarkoituksena. Neljännessä luvussa kuvataan 
tutkimuksessa käytetty tutkimusmenetelmä yleisesti. Tämän jälkeen kuvataan, 
kuinka tutkimusmateriaali on kerätty ja sittemmin analysoitu. Viidennessä lu-
vussa käydään läpi tutkimuksessa tavattuja löydöksiä ja niiden merkitystä suh-
teessa asetettuihin tutkimuskysymyksiin. Kuudennessa luvussa pohditaan tut-
kimustulosten merkityksellisyyttä, tutkimuksen rajoittuneita osioita ja mahdol-
lisia jatkotutkimuskohteita tämän tutkimuksen pohjalta. 

Lähdekirjallisuutta etsittiin tutkimuksen aihealueista pääasiallisesti Pro-
Quest -tietokannasta, johon Jyväskylän yliopiston hankkimaa lisenssiä oli mah-
dollista hyödyntää ja jonka avulla päästä laajaan aineistoon helposti käsiksi. 
Tietokantahakuja toteutettiin seuraavilla hakuehdoilla: ”ERP”, ”UTAUT”, ”EPR 
AND user acceptance” ja ”ERP AND UTAUT”. Hakuehtoja rajattiin niin, ettei 
haku tuottanut hakutuloksiin materiaalia, joka ei ole julkaistu englanniksi, ver-
taisarvioitu tai kokonaan saatavilla palvelun kautta. Tämän lisäksi lähdemateri-
aalia etsittiin myös ensisijaisten lähteiden lähdeluetteloiden kautta. Lähdeluet-
teloista poimitut julkaisut löytyivät pääsääntöisesti teoksen nimen avulla Pro-
Questin tietokannasta, ja niistä oli saatavilla ilmaiseksi koko julkaisu. 

Loppukäyttäjiltä kerätyistä vastauksista muodostetulla tutkimusaineistol-
la ja sitä analysoimalla haettiin vastauksia asetetuille tutkimuskysymyksille. 
Tutkimusmallin avulla pyrittiin selvittämään, että onko sen päätekijöillä suori-
tuskyvyllä, vaivattomuudella, sosiaalisella vaikutuksella ja mahdollistavilla 
olosuhteilla vaikutusta loppukäyttäjälle muodostuvaan käyttökokemukseen ja 
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varsinaiseen käyttöön. Tutkimuksessa keskityttiin teknologian hyväksymisen ja 
omaksumisen osalta ainoastaan loppukäyttäjään vaikuttaviin tekijöihin. Tutki-
muksessa käytetty tutkimusasetelma mukaili teoreettisena viitekehyksenä toi-
minutta UTAUT-mallia. Mallista päädyttiin hyödyntämään sen pääkomponent-
teja pienillä muutoksilla, sillä tutkimuskohteena toimi jo käytössä oleva järjes-
telmä, jonka käyttö on loppukäyttäjille pakollista. Näiden vaikuttavien tekijöi-
den valossa mallista jätettiin myös demografiset taustamuuttujat pois vaikutuk-
sia tutkittaessa. Tutkielmassa tarkastellaan pelkästään yhden yrityksen yhtä 
toiminnanohjausjärjestelmää, mikä tulee ottaa huomioon tutkimustuloksia tul-
kittaessa ja hyödyntäessä. Nämä seikat huomioiden tutkimusasetelmaa on 
mahdollista hyödyntää myös muissa vastaavissa toiminnanohjausjärjestelmän 
käyttökokemusta mittaavissa tutkimuksissa. Toimialalla ei nähty vaikutusta 
tutkimusmallin käyttöön, joten tutkimuksen asetelmaa on mahdollista hyödyn-
tää myös muilla toimialoilla sellaisenaan. 
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2 TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄ 

Toiminnanohjausjärjestelmä (eng. Enterprise Resource Planning system) on 
yrityksen laajuinen tietojärjestelmä, jota käytetään työkaluna kaikkien yrityksen 
resurssien suunnitteluun ja hallintaan. (Koh, Gunasekaran & Goodman, 2011). 
Sitä on myös kuvattu muun muassa hienostuneiksi tietokannoiksi, jotka 
mahdollistavat useiden liiketoimintojen automaattisen ja saumattoman 
yhteistoiminnan liiketoimintaedun saavuttamiseksi. (Parks, 2012). Uddin, Alam, 
Mamun, Khan & Akter, (2019) näkivät toimintaohjausjärjestelmän merkittäviksi 
toiminnallisuuksiksi päällekkäisten toimintojen poistamisen kuten myös, 
toimittajien ja asiakkaiden linkittämisen informaation ja materiaalin virtaan. 
Nämä eivät ole kuitenkaan virallisesti hyväksytty määritelmä 
toiminnanohajusjärjestelmästä terminä, vaan määritelmiä on useita erilaisia. 
Toisaalta toiminnanohjausjärjestelmä on jatkuvan kehityksen alla ja määritelmä 
myös muuntautuu ajan saatossa. Yhteisenä tekijänä määritelmissä kuitenkin 
esiintyy se, että toiminnanohjausjärjestelmän tarkoituksena on tarjota työkalu 
liiketoimintaprosessien määrittelylle ja yhdenmukaistamiselle, jotta voidaan 
hyödyntää organisaation sisäistä tietoa ja tietämystä ulkoisen kilpailuedun 
saamiseksi. (Jacobs & Weston Jr, 2007). Kumar & Hillergersberg (2000) 
määritteli toiminnanohjausjärjestelmän olevan säädettäviä tietojärjestelmän osia, 
jotka integroivat tiedon ja tietoon pohjautuvat prosessit kaikilla organisaation 
toiminnallisilla alueilla. Näihin yleensä kuuluvat muun muassa kirjanpito, 
henkilöhallinto, asiakkuuksienhallinta, myynti, markkinointi, logistiikka ja 
toimitusketjut. (Akkermans, Bogerd, Yücesan, & Wassenhove, 2003; Koh ym., 
2011.) 

Vaikka toiminnanohjausjärjestelmien juuret ovat vahvasti tuotannollisissa 
yrityksissä, voidaan niistä hyötyä lähes kaikkialla toimialasta riippumatta. Par-
haimmillaan ne kuitenkin ovat, kun hallittavaa tietoa on paljon ja järjestelmiä 
useita. Soja (2006) ja Holland & Light (1999) molemmat löysivät merkittäviä 
saavutettavia hyötyjä yrityksille toiminnanohjausjärjestelmän onnistuneen 
käyttöönoton tuotoksena, mutta tunnistivat myös potentiaaliset epäonnistumi-
seen liittyvät riskit. Holland & Light (1999) koosti näihin keskeisiin löydöksiin 
liittyen merkitsevät asiat kahteen kysymykseen: ”Kuinka toiminnanohjausjär-
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jestelmä voidaan onnistuneesti ottaa käyttöön?” ja ”Mitkä ovat kriittiset onnis-
tumistekijät toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotossa?” Nämä ovatkin olleet 
keskeiset kysymykset toiminnanohjausjärjestelmiin liittyvässä tutkimuksessa jo 
viimeiset yli 20 vuotta. 

2.1 Toiminnanohjausjärjestelmien kehitys ja yleistyminen 

Nykymuodossa tuntemamme toiminnanohjausjärjestelmät ovat kehittyneitä 
versioita 60-luvulta peräisin olevista ROP- ja MRP-järjestelmistä. Ajan saatossa 
tekniikan kehityksen ja markkinoiden muutoksen myötä järjestelmät ovat 
päivittyneet palvelemaan aikakauden sanelemia tarpeita. Vuosikymmenten 
aikana järjestelmistä on tullut yleisempiä, kehittyneempiä ja niiden rooli 
nykypäivän yritysmaailmassa on kiistaton. (Parthasarathy, 2007; Jacobs & 
Weston Jr, 2007.)  

1960-luvulla pääasiallinen kilpailullinen voima tuotannollisessa liiketoi-
minnassa oli hinta. Kuluja pyrittiin alentamaan valmistusmääriä lisäämällä 
tuotteen kilpailukyvykkyyden ylläpitämiseksi. ROP (Reorder point) oli ensim-
mäisiä tietoteknisiä järjestelmiä, joka piti sisällään mahdollisuuden tilata opti-
maalinen eräkoko ja toteuttaa täydennystilauksia varastotilanteen niin vaatiessa. 
Seuraava askel 1960-luvun lopussa kohti nykyaikaisempia tuntemiamme yritys-
järjestelmiä oli MRP (Materials Requirements Planning). Se toi mukanaan aika-
kaudelle ennenäkemättömän tavan suoriutua monimutkaisten valmistuspro-
sessien mukanaan tuomista suunnittelu- ja aikataulutushaasteista. (Jacobs & 
Weston Jr, 2007.) 

1970-luvun loppupuolella markkinoiden kilpailutilanne koki muutoksen 
ja muuntautui enemmän painottamaan markkinointia. Yritykset keskittyivät 
kohdentamaan palveluitaan, joka tarkoitti suurempaa tuotannon integraatiota 
ja suunnittelua. Tämä lisäsi merkittävästi MRP-järjestelmän kysyntää, sillä sen 
ominaisuudet, kuten ennustamisen, aikataulutuksen, hankinnan ja varaston 
välinen integraatio vastasivat uuden markkinatilanteen luomiin vaatimuksiin, 
ja siitä tulikin pian alan standardi. (Jacobs & Weston Jr, 2007.) 

1980-luvun aikana MRP oli kehittynyt tekniikan kehittymisen myötä hal-
vemmaksi ylläpitää ja se oli tullut tunnetuksi myös pienissä ja keskisuurissa 
yrityksissä. Järjestelmästä oli myös alettu käyttää nimitystä Manufacturing Re-
source Planning, joka sittemmin kulki mukana uudempaan MRP-II järjestel-
mään. Markkinoilla painotettiin laadun merkitystä, mikä loi yrityksille tarpeen 
hallita prosesseja paremmin ja tuottaa laadukkaampia tuotteita, samalla keskit-
tyen välillisten kustannusten pienentämiseen. Näihin uusiin haasteisiin vastat-
tiin tarkentamalla ja tehostamalla hankinnan, aikataulutuksen, kulujenseuran-
nan ja varastotilanteen seurantaa. (Jacobs & Weston Jr, 2007.) 

Nykyaikaisen   toiminnanohjausjärjestelmän pääasiallinen tarkoitus on au-
tomatisoida tehtäviä ja järjestellä toimintoja, niin että tiedon jakaminen ja kulku 
olisi toimivaa. Lukuisia uusia toiminnallisuuksia on lisätty MRP-järjestelmien 
pohjalle muodostamaan kattavampi järjestelmä palvelemaan koko organisaatio-
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ta. Tärkeimpiä nykyaikaisen toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottoon liit-
tyviä hyötyjä ovatkin muun muassa ylläpidon vähentäminen, tiedon syöttöön 
liittyvän tarpeettoman toistamisen eliminoiminen ja tietokantojen yhdentämi-
nen sovellusten välille niin, että kaikki tieto on samanaikaisesti sovellusten käy-
tettävissä. Strategisessa mielessä hyötyjä pyritään saavuttamaan toimimatto-
mien suunnitelmien kehittämisellä ja parantamisella, varastointikustannusten 
pienentämisellä, viivästysten, ja virheiden eliminoinnilla toimitusprosesseista. 
(Fillion, Braham, & Ekionea, 2012.) 

Suuret ja monimutkaiset muutokset aiheuttavat runsaasti haasteita muu-
toksen läpiviemiseksi. Suuret IT-projektit ovat tunnettuja siitä, kuinka usein 
niiden budjetit ja aikataulut venyvät suunnitellusta. Tähän perustuen ei olekaan 
poikkeuksellista, että toiminnanohjausjärjestelmien käyttöönottoon liittyy haas-
teita ja projektit epäonnistuvat. Kyseessä on yksi haasteellisimmista kehitys- ja 
käyttöönottoprojekteista, jota organisaatio voi lähteä toteuttamaan. Niiden vaa-
timustaso on todella korkea ja onnistuminen vaatii toisinaan merkittäviä muu-
toksia myös organisaation sisällä onnistumisen tukemiseksi. Organisaation si-
säisen vallitsevaan kulttuuriin ja prosessien tulee myös adaptoitua tulevaan 
muutokseen, jotta käyttöönotto voisi olla mahdollisimman onnistunut. (Amid, 
Moalagh & Zare Ravasan, 2012.) Toiminnanohjausjärjestelmään käyttöönottoon 
liittyvien tekijöiden tutkiminen onkin ollut todella suosittu aihealue tietojärjes-
telmien tutkijoiden keskusuudessa. Aihepiiriin liittyen on tunnistettu lukuisia 
menestys- ja epäonnistumistekijöitä toiminnanohjausjärjestelmien käyttöönot-
toihin liittyen.  

2.2 Käyttöönottoon vaikuttavat tekijät 

Toiminnanohjausjärjestelmiin liittyvässä tutkimuksessa suurinta kiinnostusta 
on kohdistunut erityisesti käyttöönottoon ja sen onnistumiseen vaikuttaviin 
tekijöihin. Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto on usein suurin projekti, 
jonka organisaatio on aloittanut. Tämä myös vaatii merkittäviä määriä 
omistautumista, resursseja ja muutoksia koko organisaation alueella. (Moon, 
2007; Addo-Tenkorang & Helo, 2011.) Motivaatio tutkimukselle on selvä, koska 
suuri osa käyttöönotoista epäonnistuu täyttämään niille asetettuja odotuksia. 
Tutkijat pyrkivät löytämään erilaisia ratkaisuja toiminnanohjausjärjestelmien 
käyttöönottoprojektien tueksi. Toiset keskittyvät hakemaan ratkaisua 
onnistuneiden käyttöönottojen yhteydessä pyrkien löytämään onnistuneita 
käyttöönottoja yhdistäviä tekijöitä, onnistumis- tai menestystekijöitä. Toinen 
lähestymistapa on taas lähestyä asiaa epäonnistumiseen vaikuttavien tekijöiden 
kautta. Tunnistamalla epäonnistuneiden käyttöönottojen joukosta yhdistäviä 
tekijöitä ja varmistamalla onnistuminen eliminoinnilla epäonnistumiseen 
liittyvät tekijät. (Holland & Light, 1999.) Toisinaan epäonnistumiset alkavat jo 
ilmaantua käyttöönoton aikana. Ne ilmenevät yleisimmin myöhästymisinä ja 
budjetin ylityksinä (Holland & Light, 1999.) Toiminnanohjausjärjestelmän 
käyttöönottoon liittyviä tekijöitä on tutkimuksissa jaoteltu pääosin kahteen 
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kategoriaan, kriittisiin menestymis- ja epäonnistumistekijöihin. Seuraavaksi 
esitellään tutkijoiden löydöksiä tekijöistä ja niiden vaikutuksista käyttöönottoon.  

Kriittiset menestystekijät (Critical Success Factors, CSFs) toiminnanohjaus-
järjestelmien käyttöönottoihin liittyen ovat tutkijoiden havaintoja, joilla on näh-
ty kyseisessä tutkimusympäristössä olleen positiivista vaikutusta järjestelmän 
käyttöönoton onnistumiselle. Onnistunut käyttöönotto yhdessä täysin toimivan 
järjestelmän kanssa mahdollistavat tehokkaamman hallinnoinnin ja tiedonku-
lun, jotka puolestaan toimivat mahdollistajana koko yrityksen tuottavuudelle. 
Soja (2006) tutki aikakauden julkaisuista havaittuja menestystekijöitä tutkimuk-
sessaan keräten ja yhdistäen aikakauden löydöksiä. Niitä löytyi yhteensä 26 
kappaletta ja ne pystyttiin jaottelemaan viiteen eri kategoriaan. (Soja, 2006.) 
Vastaavanlaisessa tutkimuksessa Finney & Corbett (2007) saivat kartoitettua 55 
kappaletta mahdollisia menestystekijöitä, jotka heidän käyttämällään jaottelulla 
pystyttiin jakamaan 26 eri kategoriaan. Selkeinä yhteyksinä menestykseen näh-
tiin tekijöissä kuten: käyttöönottoon osallistujat, ylimmän johdon osallistumi-
nen, määrittely ja toteutus, projektin tila ja tietojärjestelmät. (Soja, 2006). 

Tutkimuksessa tehtyjen havaintojen mukaan liiketoimintojen vastaajat ja 
toiminnanohjausjärjestelmien asiantuntijat molemmat näkivät tärkeimmiksi 
menestystekijöiksi tiimin kokoonpanon, tiimin osallistumisen ja yksityiskohtai-
sen aikataulun.  Näkemyksissä oli muiden tekijöiden osalta paikoittain paljon-
kin eroa ja tekijöiden merkityksiä painotettiin kovin eri lailla. Asiantuntijat tun-
nistivat projektipäällikön, budjetin, ylemmän johdon ja projektitiimin voimaan-
tumisen erittäin tärkeinä osatekijöinä menestykselle, kun taas liiketoimintojen 
vastaajat painottivat enemmän yhteistyötä sidosryhmien välillä, ylemmän joh-
don ajan tasalla oloa ja järjestelmän luotettavuutta. Tutkimustuloksien analy-
sointi kuitenkin osoitti, että suurin vaikuttava tekijä lyhytaikaisissa projekteissa 
on linkittyminen strategiaan ja pitempi kestoisissa projekteissa onnistumisteki-
jät ovat yhteydessä yksityiskohtaiseen aikatauluun ja käyttöönoton tavoitteiden 
asettamiseen. Sen sijaan projektipäällikön läsnäolon vaikutus ei tutkimuksen 
mukaan osoittautunut ollenkaan niin suureksi hankkeen onnistumisen kannalta, 
kuin se oli kyselyissä arvioitu. (Soja, 2006.) 

Eräänä näkökulmana asiaa tutkiessa on pidetty järjestelmän varsinaisia 
käyttäjiä ja heihin vaikuttavia tekijöitä osana onnistunutta järjestelmän käyttöä. 
Costa ym. (2016) uskoi, että tärkein haaste näiden kalliiden järjestelmien osalta 
on selvittää, kuinka ihmiset saadaan käyttämään toiminnanohjausjärjestelmiä. 
Tutkimuksessaan he pystyivät osoittamaan, että järjestelmän laadulla, johdon 
tuella ja koulutuksella on merkittävin vaikutus myös loppukäyttäjän kokemaan 
järjestelmän hyväksyntään ja tyytyväisyyden tunteeseen. Järjestelmän käyt-
töönoton yhteydessä panostamalla järjestelmän laatuun ja johdon aktiiviseen 
osallistumiseen, voidaan saavuttaa tyytyväinen loppukäyttäjä. (Costa ym., 2016.) 

Kriittiset epäonnistumistekijät (Critical Failure Factors, CFFs) ovat toinen 
yleinen, joskin päinvastainen lähestymistapa toiminnanohjausjärjestelmän käyt-
töönoton onnistumiseen liittyvää tutkimusta. Toiminnanohjausjärjestelmien 
saamasta huomiosta ja niiden yleisyydestä huolimatta on valtavan yleistä, että 
toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto epäonnistuu täyttämään sille asete-
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tut tavoitteet. Amid ym., (2012) esitti tutkimuksessaan, että epäonnistuneiden 
toiminnanohjausjärjestelmä hankkeiden osuus on todella merkittävä, mittaus-
tavasta ja näkökulmasta riippuen jopa 90 % hankkeista epäonnistuu saavutta-
maan odotettuja hyötyjä. Määritelmä onnistumisen ja epäonnistumisen välillä 
voi olla toisinaan varsin epäselvä. Heidän mukaansa tulkinnat voidaan jakaa 
asian selkeyttämiseksi kategorioihin perustuen asetettuihin tavoitteisiin (kuvio 
1). Esimerkiksi mallia hyödyntäen, voidaan käyttöönottoprojektia pitää onnis-
tuneena, jos sille asetetut tavoitteet ovat toteutuneet, eikä ei haluttuja tuloksia 
merkittävästi ilmene. Määritelmät voivat olla myös ajallisia tai rahallisia mää-
reitä. Ne voivat myös tekijöihin, kuten organisaatioviestinnän integroitumiseen, 
sisäisen viestinnän kehittymiseen, parempien päätösten tekoon ja toimintojen 
pullonkaulojen vähenemiseen. Heidän esittämässään kategorioinnissa oli myös 
esitetty epäonnistumisen kannalta jako kahteen eri kategoriaan, täydelliseen 
epäonnistumiseen ja osittaiseen epäonnistumiseen. (Amid ym., 2012.) 

 

 

KUVIO 1 Projektin onnistumisen mittaaminen (Amid ym., 2012) 

Toiminnanohjausjärjestelmälle ei ole varsinaisesti yhtäkään varmaa uniik-
kia epäonnistumis- tai menestymistekijää, vaan tekijöiden vaikutukset vaihtele-
vat myös ajan saatossa. Se, mikä aiheutti vuosi sitten käyttöönoton epäonnis-
tumisen, saattaakin tänään löytyä menestystekijöiden joukosta ja päinvastoin. 
(Amid ym., 2012.) Varsinaisten suorien epäonnistumisia aiheuttavien tekijöiden 
lisäksi on myös joukko muista vaikuttavia tekijöitä, kuten käytettävyys, jonka 
vaikutusta on tutkimuksissa nostettu esille. Käytettävyys toimii vaikuttavana 
tekijänä suoraan järjestelmän tehokkuuteen, joskaan sillä ei ole välttämättä to-
dettu suoraa vaikutusta käyttöönoton varsinaiseen epäonnistumiseen. Haastei-
ta esiintyy yksilö- ja tiimitasolla ilmentyen häiriöinä tuottavuudessa ja pitem-
mällä aikavälillä järjestelmän hyväksymisessä. (Topi, Lucas & Babaian, 2005.)  

2.3 Käyttö, käyttäjä ja tehokkuus 

Kun toiminnanohjausjärjestelmä on onnistuneesti saatu otettua käyttöön, siirtyy 
huomio seuraavaan merkitsevään vaiheeseen, jossa keskitytään järjestelmän 
mahdollisimman tehokkaaseen käyttöön. Toiminnanohjausjärjestelmään on 
usein ollut varsin merkittävä sijoitus yritykseltä, joten odotuksen järjestelmältä 
ovat myös merkittävät. (Addo-Tenkorang & Helo, 2011.) Järjestelmän 
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yritykselle luoma arvo on peräisin sen toimivasta ja tehokkaasta käytöstä, ei 
niinkään järjestelmästä itsestään. (Moon, 2007.) Venkatesh ym. (2003) korosti, 
että käyttäjien hyväksynnällä järjestelmää kohtaan on merkittävä vaikutus 
varsinaiseen käyttöön. Toiminnanohjausjärjestelmän lisääntynyt käyttö 
toimiikin mahdollistajana lisäarvon saavuttamiselle. Avainasemassa käytön 
lisääntymiseksi ovatkin tyytyväiset käyttäjät. Ruivo ym., (2014) mukaan 
käyttäjien tyytyväisyys skaalautuu suoraan heidän tietämykseensä ja 
osaamiseensa järjestelmän käyttöä koskien. Saavutettava lisäarvo muodostuu 
taas toiminnanohjausjärjestelmän lisääntyneestä ja kattavammasta käytöstä. 
Yhteistoiminnallisten ja analytiikkaan liittyvien ominaisuuksien lisääntyneellä 
käytöllä nähtiin myös vaikutusta arvon lisääntymiseen. (Ruivo ym., 2014.) 

 Tämä ei aina yksinään riitä parhaimman mahdollisen suorituksen saavut-
tamiseen. Ramayah & Lo (2007) löysivät todisteita siitä, että yhdellä jaetulla us-
komuksella toiminannaohjausjärjestelmästä voidaan merkittävästi kasvattaa 
koettua saavutettavan hyödyn ja helppokäyttöisyyden määrää. Tämän mahdol-
listamiseksi johdon tuki on avainasemassa tässä prosessissa. (Ramayah & Lo, 
2007). Myös Sun & Bhattacherjee (2011) korostivat tietojärjestelmien käytön ole-
van moniulotteinen ilmiö, joka ottaa vaikutuksia molemmista, yksilön ja orga-
nisaatiotason tekijöistä. He halusivat laajentaa vallitsevaa käsitystä tietojärjes-
telmien käytöstä lisäämällä sen muodostaviin tekijöihin käyttäjäkoulutuksen, 
ylimmän johdon tuen ja teknisen tuen osaksi kattavammin käyttöä mittaavaa 
mallia. (Sun & Bhattacherjee, 2011). Topi ym. (2005) uskoi, että toiminnanoh-
jausjärjestelmän käyttöä voidaan parantaa, jos järjestelmän suunnittelu toteute-
taan yhteistyössä varsinaisen käyttäjäryhmän kanssa. Toiminnanohjausjärjes-
telmän pääasiallinen tarkoitus on kuitenkin saattaa sen käyttäjille kaikki mah-
dollinen tieto ja tietämys päätöksen teon tueksi. Tämä on ainoastaan mahdollis-
ta siirtämällä käyttäjälle ohjaksia. (Wong ym., 2016.) Näiden havaintojen pohjal-
ta asiaa tulisikin mahdollisesti pohtia käyttäjän näkökulmasta pyrkimällä vas-
taamaan kysymykseen: ”miksi käyttäjä käyttää järjestelmää?” 

Tarve toiminnanohjausjärjestelmille tulee pääasiallisesti liiketoiminnoilta, 
minkä takia suurin osa tutkimuksista keskittyy tuotannon ja liiketoiminnan nä-
kökulmaan. Liiketoiminnan näkökulmasta toiminnanohjausjärjestelmän käyt-
töönottoa voidaan pitää pakollisena toimenpiteenä. Tämän takia toiminnanoh-
jausjärjestelmien suunnittelussa painotetaan liiketoimintojen tarpeita, eikä suu-
remmin paneuduta loppukäyttäjään tai käyttäjäkokemuksen merkitykseen. Lii-
ketoiminnon näkymä järjestelmän käyttöön on se, että sitä käytetään johdon-
mukaisesti ja onnistuneesti, riippumatta siitä onko sen käyttö käyttäjälle help-
poa. (Parks, 2012.) Topi ym. uskoi, että käyttäjäläheisellä suunnittelulla on 
mahdollista luoda järjestelmä, joka huomioi käyttäjän päämäärät ja toimii käyt-
täjän tukena niiden saavuttamiseksi, eikä pelkästään pakollisena suoritettavana 
tehtävänä. Tämä onkin tärkeä huomio, sillä toiminnanohjausjärjestelmän tarjo-
amia etuja ei ole mahdollista saavuttaa, ellei yksittäiset organisaation työnteki-
jät käytä järjestelmiä tarkoitetulla tavalla hoitaakseen tehtäviään. (Sun & Bhat-
tacherjee, 2011). 
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Tässä kohtaa tutkimus on tienristeyksessä ja puutteellisen käytön syytä 
voidaan lähteä selittämään osaamattomuudella tai vaihtoehtoisesti järjestelmän 
käytettävyydellä. Käyttäjän koulutus pyrkii vähentämään osaamattomuuden 
aiheuttamia tekijöitä ja nähdään organisaation johdon tarjoamana ratkaisuna 
ongelmaan. Virallisella pätevällä koulutuksella ja opastuksella pyritään tuke-
maan ja täyttämään työntekijöiden tarpeita uuden järjestelmän käytössä. Koulu-
tuksella nähdään olevan myös hyötyä käyttäjän lisääntyneeseen järjestelmän 
arvostamiseen parantuneen tietämyksen seurauksena. Vastaavasti koulutuksen 
puutteella nähdään vastakkaisia vaikutuksia ja tämä saattaa vaikuttaa heidän 
näkemykseensä järjestelemän tarjoamista hyödyistä heidän työtehtäviensä hoi-
tamisessa. (Sun & Bhattacherjee, 2011.) Wong ym. (2016) näkivät käytettävyy-
den kannalta yhtenä tärkeimmistä asioista koulutuksen. He luonnehtivatkin 
oman suosituksensa asioista, joita koulutuksen järjestämisen yhteydessä tulisi 
ottaa huomioon. Heidän näkemyksensä on tiivistetty seuraavaan seitsemään 
kohtaan luettelevaan taulukkoon (taulukko 1). (Wong ym., 2016) 

TAULUKKO 1 Koulutuksen järjestämisessä huomioitavat asiat (Wong ym., 2016) 

1. Suunnittele koulutus ja pidä huolta, että muuta koulutusta on myös 
saatavilla erityisesti käyttöönottoprosessin aikana. Koulutuksen tulisi 
olla monipuolista ja koskea myös eri käyttäjäryhmiä. Järjestelmän ke-
hittäjien tulisi myös nähdä järjestelmä käyttäjän näkökulmasta. 

2. Ajattele koulutus avoimena keskustelukanavana käyttäjien ja kehittä-
jien välillä. Käyttäjät olisi syytä saattaa tietoisiksi kuviosta, jolloin he 
oletettavasti ottavat aktiivisemman ja vastuullisemman roolin koulu-
tuksissa. Käyttäjäläheistä toteutustapaa tulee vaalia ja korostaa avoi-
mella kommunikaatiolla. 

3. Koulutukselle tulisi asettaa kunnollinen budjetti. Kulut tulisi sisällyt-
tää käyttöönoton kokonaisbudjettiin erityisesti isommissa yrityksissä. 

4. Varmista, että koulutus sisältää kaikki uuden toiminnanohjausjärjes-
telmän käyttöönottoon tuomat muutokset nykyisiin järjestelmiin ja 
prosesseihin. Näin käyttäjät voivat muodostaa itselleen paremman 
yleiskuvan muutoksesta. 

5. Varmista, että käyttäjät ovat sitoutuneita ja osallistuvat koulutuksissa. 
Heidän tulee olla tietoisia saadun koulutuksen tarpeellisuudesta ja 
hyödyllisyydestä heidän tehtäviensä hoitamiseksi. Koulutuksissa tuli-
si myös pystyä tunnistamaan ja osoittamaan koulutuksen tarjoamia 
käyttökohteita ja hyötyjä käyttäjien oppimisen tueksi. 

6. Koulutus tulee olla yksilöity niin, että se tukee myös yksilöiden taitoja 
ja osaamista. Sen tulee myös tarjota yksilöllisiä hyötyjä käyttäjille tai 
käyttäjäryhmille. Koulutuksia voidaan järjestää sekoittamalla ryh-
mään henkilöitä eri puolilta ja eri tehtävistä ympäri organisaatiota. 

7. Koulutusten aikataulutus tulisi järjestää samanaikaisesti käyttöönoton 
kanssa, jotta voidaan tarjota käyttötukea kriittisillä käyttöönottopro-
sessin hetkillä samalla tuoden tukea muutokselle. 
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Toinen suunta tutkimuksessa on lähestyä järjestelmän käytettävyyden nä-

kökulmasta. Tutkimukset ovat antaneet viitteitä, että puutteellisella käytettä-
vyydellä on vaikutuksia käyttäjien tekemiin virheisiin, hyväksyntään, käyttöön 
ja toiminnanohjausjärjestelmän hyödyllisyyteen. Esiintymiä huonosta käytettä-
vyydestä on löydetty liiallisen monimutkaiset tehtävät ja asianmukaisen tuen 
puute järjestelmän käyttöön liittyen. (Topi ym., 2005.) Tekninen tuki Sun & 
Bhattacherjeen (2011) mukaan viittaa saatavilla olevaan erikoistuneeseen henki-
löstöön, jonka tehtävänä on vastata esiintyneisiin järjestelmän käyttöön liitty-
viin kysymyksiin. Tehtäviin saattaa myös kuulua käytön aikana esiintyneitä 
ongelmatilanteiden selvittämistä, ratkomista ja pyrkimys tarjota käyttäjille mo-
nipuolista tukea järjestelmän käyttöön, ennen ja varsinaisen käytön aikana. 
(Sun & Bhattacherjee, 2011.) Myös Singh & Wesson (2009) tunnisti huonon käy-
tettävyyden olevan aiheuttajana toiminnanohjausjärjestelmien ongelmiin. Hei-
dän mukaansa huono käytettävyys saattaa johtaa epäonnistumisiin, prosessien 
hallinnan tehottomuuteen ja käyttäjien turhautumiseen. Ongelmakohdaksi he 
tunnistivat erityisesti järjestelmän käyttöliittymän. Todennäköisenä pidettiin, 
että toiminnanohjausjärjestelmä, jossa on toimiva käyttöliittymä toisi parem-
man käyttökokemuksen vähentämällä käytön viemää aikaa. (Singh & Wesson, 
2009.) Topi ym. (2005) havaitsivat samankaltaisia asioita ja uskoivat, että järjes-
telmän käyttöä voitaisiin saada tehostettua, jos käyttäjien ongelmia ymmärret-
täisiin ja niihin puututtaisiin järjestelmän suunnittelussa. Hyvin samankaltaisil-
la linjoilla olivat myös Oja & Lucas (2011) esittäessään, että käytettävyyden pa-
rantamisessa toiminnanohjausjärjestelmissä olisi havaittavissa selkeitä hyötyjä 
molemmille osapuolille, yritykselle ja käyttäjälle. Käytön hyödyt näkyisivät yri-
tykselle parantuneena tuottavuutena, vähentyneinä kustannuksina ja käyttäjille 
vähentyneenä työtaakkana. He myös uskoivat, että ennen kuin pystytään kehit-
tämään järjestelmää, jossa nämä asiat on saatu ratkottua, tulee saavuttaa kattava 
ymmärrys käyttäjien kohtaamista ongelmista. (Oja & Lucas, 2011.) Käyttäjien 
välillä esiintyy myös paljon eroavaisuuksia ja samat asiat eivät välttämättä 
miellytä kaikkia. Hieman normaalista yritysmaailmaan kohdistuvasta tutki-
muksesta poiketen Alshare, El-Masri & Lane, (2015) toteuttivat toiminnanoh-
jausjärjestelmiin liittyvän tutkimuksen opiskelijoille. Tässä toiminnanohjausjär-
jestelmän käyttöön liittyvässä tutkimuksissa, löytyi viitteitä, että toiminnanoh-
jausjärjestelmän koettuun hyödyllisyyteen vaikutti eniten opiskelijoiden ura ja 
opintosuuntaus. Samaisessa tutkimuksessa todettiin myös, ettei vaivattomuus-
odotuksen ja sosiaalisen ympäristön aiheuttamilla paineilla ollut merkittävää 
yhteyttä. Opiskelijoiden kokema hyväksyminen vaikutti perustuvan enemmän 
heidän opintoihinsa ja urasuunnitelmiin, kuin ryhmän tai vertaisten asettamiin 
normeihin. (Alshare ym., 2015.) 

Yhteenvetona käyttöön vaikuttavista tekijöistä voidaan todeta, että niitä 
on tutkittu valtavasti ja tutkimuksissa on löydetty lukuisia eri näkökulmia käyt-
töön ja järjestelmän tehokkuuteen vaikuttavista tekijöistä, kerättynä useista eri 
käyttöympäristöistä. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on keskittyä pelkästään 
kohdeyrityksen toimintaympäristöön ja pyrkiä tarjoamaan ajankohtaista näke-
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mystä kohdeyritykselle heidän toiminnanohjausjärjestelmänsä nykytilaan liitty-
en. Tekijöitä ja näkemyksiä on kerätty suoraan varsinaisilta käyttäjiltä käyttöön 
liittyvistä kokemuksista. Pyytämällä käyttäjiä arvioimaan toiminnanohjausjär-
jestelmän käytettävyyttä ja arvioimaan tekijöitä, jotka kannustavat tai rajoitta-
vat mahdollista käyttöä voidaan toiminnanohjausjärjestelmää kehittää käyttä-
jäystävällisemmäksi. Näin voidaan myös tunnistaa uusia käytettävyyteen liit-
tyviä toiminnallisuuksia, joilla mahdollistaa järjestelmän joustavampi ja tehok-
kaampi käyttö. (Wong ym., 2016.) 

2.4 Käytettävyys ja käyttökokemus 

Toiminnanohjausjärjestelmän mittaamiseen voidaan käyttää useita erilaisia 
menetelmiä riippuen tarkasteltavasta näkökulmasta. Asioita on mahdollista 
mitata hyvin pintapuolisesti yleisellä tasolla tai mittareita tarkentamalla sukel-
taa syvälle tutkimaan pienimpiä vaikuttavia tekijöitä kattavampien menetel-
mien avulla. Esimerkiksi talouden näkökulmasta hyötyjä voidaan mitata käyt-
tämällä yritysmaailman tunnusomaisia tuottomittareilla, kuten sijoitetun pää-
oman tuottoastetta (return on investment, ROI) ja koko pääoman tuottoastetta 
(return on assets, ROA). (Moon, 2007.) Käytettävyyden kannalta tarkisteltuna, 
voidaan nähdä mittareina esimerkiksi käyttöönoton laatu, laajuus ja käyttäjien 
kokema tyytyväisyys. (Wong ym., 2016). Käytettävyyttä taas voidaan Singh ja 
Wesson (2009) tutkimuksen mukaan mitata lukuisten eri tekijöiden perusteella, 
joka tekeekin mittauksesta todella monimutkaista. He löysivät kirjallisuudesta 
14 kappaletta käytettävyyden kriteeriä, jotka pystyttiin jakamaan kuuteen käy-
tettävyyden mittaamisen perustekijään, jotka ovat (Singh & Wesson, 2009): 

 

• Toiminnanohjausjärjestelmän suorituskyky ja vakaus 

• Toiminnanohjausjärjestelmän navigointiin liittyvät toiminnallisuu-
det (navigointi ja ohjeistus) 

• Toiminnanohjausjärjestelmän opittavuus (opittavuus, muistettavuus 
ja käytön helppous) 

• Toiminnanohjausjärjestelmän kyvykkyys tarjota toimivaa tukea teh-
täviin liittyen (tehtäviin liittyvä tuki, koettu hyödyllisyys, tarkkuus 
ja valmiusaste) 

• Toiminnanohjausjärjestelmän ulosanti (käyttöliittymä ja ulospäin 
esitys) 

• Toiminnanohjausjärjestelmän joustavuus ja kyvykkyys muokkautua 
tarpeen mukaan (organisaatio ja yksittäinen käyttäjä) 

 
Edellä listattuihin koottuihin perustekijöihin, yhdessä tunnistettujen ongelma-
tekijöiden kanssa muodostui myös selkeä ja helppolukuinen toiminnanohjaus-
järjestelmän käytettävyyden kriteerit kokoava malli. Alkuperäinen malli esitetty 
kuviossa 2. 
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KUVIO 2 Toiminnanohjauksen käytettävyyden kriteerit (Singh ja Wesson, 2009) 

Navigointi toiminnanohjausjärjestelmässä on nähty edustavan merkittä-
vää roolia käytettävyyden järjestelmän käytettävyyden kannalta. Sillä pyritään 
kuvaamaan järjestelmän tarkkuutta ja kyvykkyyttä tarjota pääsy oikeaan tie-
toon, valikoihin, raportteihin ja asetuksiin. (Singh & Wesson, 2009). Navigoin-
tiin liittyvinä alemman tason tekijöinä Wong ym. (2016) listasivat käytön help-
pouden, navigoinnin avustamisen, pikapainikkeet ja tykkäys mahdollisuuden. 
Käytettävyyttä on mahdollista arvioida navigoinnin osalta heuristisesti käyttä-
en arvioinnin apuna listaa käytettävyysperiaatteista. Navigoinnin osalta listaan 
on listattuna tekijöitä järjestelmän sisäiseen navigointiin ja navigoinnin selkey-
teen liittyen. Myös tekijöitä, jotka liittyvät käyttäjän opastukseen, tiedon saata-
vuuteen ja sen hakemisen helppouteen on otettu listalle mukaan. (Singh & Wes-
son, 2009.) 

Tiedon esittämisen rooli on myös korostettu tekijänä järjestelmän käytet-
tävyyttä mitatessa. Esittämisellä on myös merkittävä vaikutus siihen, miten 
käyttäjä kykenee tulkitsemaan järjestelmän tuottamaa tietoa. Tähän ovat suo-
rassa vaikutuksessa muun muassa käyttöliittymän ulkoasun monimutkaisuus, 
toimintojen sijoittelu ja näytettävä tieto. Näihin lukeutuvat myös käytetyn fon-
tin tyyli, kieliasu, asettelu sekä ns. peukutus. (Wong ym., 2016.) Heuristista ar-
viointia varten Singh & Wesson (2009) listasivat tekijöitä, jolla pyritään arvioi-
maan järjestelmän tuottaman ulosannin ymmärrettävyyttä, selkeyttä, esiintyykö 
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tieto helposti tulkittavassa muodossa ja käyttöliittymän toiminnan intuitiivi-
suutta. 

Tuki tehtävien suorittamiselle nähdään osittain paikkaavana tekijänä toi-
minnanohjausjärjestelmän ja liiketoimintojen luomaan monimutkaisuuteen ja 
siitä aiheutuvaan käyttöä vastustaviin ajatuksiin. Tuella pyritään muodosta-
maan mahdollisimman todenmukainen kuva järjestelmän toiminnasta tehok-
kaan toiminnan ja tehtävien valmiiksi hoitamisen varmistamiseksi. Heuristisesti 
arvoja voidaan tarkistella esimerkiksi järjestelmässä käytetyn kielen ja termis-
töön, järjestelmän tuomaan lisääntyneen tehokkuuteen tai helppokäyttöisyy-
teen liittyen. (Singh & Wesson, 2009.) 

Opittavuus on nostettu yhdeksi päätekijäksi käytettävyyden kriteeristöä, 
koska perinteisesti toiminnanohjausjärjestelmien käyttöä ja käytön oppimista 
on luonnehdittu usein varsin monimutkaiseksi. Heuristisesti tätä tekijää voi-
daan arvioida esimerkiksi sillä, kuinka helposti käyttäjä oppii käyttämään jär-
jestelmää ilman suurempaa panostusta koulutukseen tai jopa kokonaan ilman 
koulutusta. Muina arvioitavina tekijöinä voidaan käyttää järjestelmän sisäistä 
tukitoimintoa ja onko toimintoja mahdollista löytää itsenäisesti tutkimalla. 
(Singh & Wesson, 2009.) 

Muokattavuudella mitataan järjestelmän kyvykkyyttä mukautua tarpei-
siin. Mitattavana tekijänä voivat olla käyttäjän kuin toisen järjestelmän, tai 
muut liiketoiminnan tarpeet. Heuristisiksi arviointitekijöiksi muodostuu muo-
kattavuus soveltuvaksi eri tasoille, kuten käyttäjä tai tietty toimiala. Toisina te-
kijöinä voidaan pitää kyvykkyyttä sopeutua muutoksiin prosesseissa ja linjau-
tua yhteen prosessien ja liiketoimintojen kanssa. (Singh & Wesson, 2009.) 

Huolimatta siitä, että toiminnanohjausjärjestelmät pyritään kehittämään 
silmällä pitäen hyvää käytettävyyttä, on kommunikaatio ja koulutus tärkeässä 
roolissa. Mikäli ei ole pystytty tarjoamaan kunnollista koulutusta ja järjestelmän 
sisäisessä kommunikaatiossa on havaittavissa puutteita, näkyy tämä suoraan 
järjestelmän käytettävyydessä. Käytettävyyden mittaamisessa piilee myös on-
gelmia, tietyillä kriteereillä mitattu järjestelmän käytettävyys saattaa antaa hy-
vinkin ristiriitaista tietoa verrattuna käyttäjien kokemaan käytettävyyteen. 
(Wong ym., 2016) 

2.5 Käyttökokemuksen mittaaminen 

Kohdeyrityksessä käyttöönotettu toiminnanohjausjärjestelmä on saatu käyttöön 
ja sitä on jatkuvasti kehitetty eteenpäin. Tavoitteena yrityksessä on valjastaa 
järjestelmä mahdollisimman tehokkaaseen ja tuottavaan käyttöön, joita kuvat-
tiin luvuissa 2.3 ja 2.4. Yrityksellä on mahdollisuus esittää järjestelmään liittyviä 
kehityskohteita toimittajalle, mutta käytännössä tämä toteutuu pitkälti liiketoi-
mintojen ehdoilla, heidän asettamassaan järjestyksessä ja aikataulussa. Toimi-
nannanohjausjärjestelmän tehokasta käyttöä tuleekin siis ensisijaisesti lähestyä 
käyttäen muita keinoja, kuin järjestelmän muokkaamista halutunlaiseksi. Tämä 
rajasi toistaiseksi pois useita käytettävyyteen liittyviä tekijöitä ja kohdisti katset-
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ta kohti käyttäjien koulutuksesta saavutettaviin hyötyihin. Yhdessä muiden 
havaittujen järjestelmän tehokkuuteen vaikuttavien tekijöiden kanssa käyttäjien 
koulutus voitiin nähdä perusteltuna jatkotoimenpiteenä. Ettei järjestelmän te-
hokkuuden varmistaminen jäisi pelkästään kirjallisuudesta löydettyjen suosi-
tuimpien tehostuskeinojen, kuten koulutuksen, kommunikoinnin, ja johdon 
tuen varaan. Haluttiin käyttäjille toteuttaa kyselytutkimus, jolla pystyttiin kar-
toittamaan heidän tämänhetkisiä ajatuksiansa ja käyttökokemuksiaan järjestel-
män käyttöön liittyen. 

 Toiminnanohjausjärjestelmään liittyvästä kirjallisuudesta ilmeni, että 
käyttäjän hyväksyntä on merkittävässä roolissa järjestelmän käytön ja sittem-
min tehokkuuden kannalta katsottuna. (Sun & Bhattacherjee, 2011; Ruivo ym., 
2014). Tämä kohdisti katseet kohti teknologian käyttöön ja hyväksymiseen liit-
tyviä teorioita ja malleja. Mallien avulla on mahdollista mitata ja havainnoida 
tekijöitä, jotka vaikuttavat käyttäjään teknologian hyväksymiseen ja käyttöön 
liittyviin tekijöihin. Sopivaksi malliksi valikoitu Venkatesh ym., 2003 julkaisema 
UTAUT-malli, jonka avulla on mahdollista selittää tutkimuksen mukaan 56 % 
käyttöaikomukseen ja 40 % käyttöön liittyvistä tekijöistä. (Venkatesh ym., 2012). 
Malli onkin varsin suosittu ja koettu tutkimusalalla varsin luotettavaksi työka-
luksi käyttöaikomuksen ja käytön mittauksessa. 

Tässä tutkimuksessa haluttiin selvittää, minkälainen käyttökokemus käyt-
täjille oli tutkimushetkellä muodostunut ja mitkä tekijät siihen vaikuttivat. Näi-
tä tekijöitä päädyttiin mittaamaan UTAUT-malliin perustuvalla käyttökoke-
musta mittavalla mallilla, jonka rakenteita ja toiminnallisuutta on seuraavassa 
luvussa käsitelty tarkemmin. Seuraavassa luvussa esitellään teknologian hy-
väksymistä yleisesti, teorioiden ja mallien kehitystä historian saatossa, jonka 
jälkeen kuvataan tähän tutkimukseen valikoidun UTAUT-mallin tarkemmin ja 
kuinka sitä hyödynnetään tässä tutkimuksessa. 
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3 TEKNOLOGIAN KÄYTTÖ JA HYVÄKSYMINEN  

Tietojärjestelmätieteen tutkimusala keskittyy tutkimaan tietotekniikan ja 
tietojärjestelmien käyttöä, kehittämistä, niihin liittyvää johtamista ja kaikkien 
näiden vaikutuksia. Tutkimusalalla on vallinnut jo pitkään mielenkiinto uusien 
teknologioiden omaksumiseen ja niihin vaikuttaviin tekijöihin liittyen. Tämä 
suuntaus on varsin ymmärrettävä, sillä käytön vaikutus on suorassa yhteydessä 
järjestelmän toimivuuteen, tehokkuuteen ja hyödyllisyyteen. Järjestelmän 
oikeanlainen käyttö on siis merkittävässä roolissa luoden motivaation käytön ja 
hyväksymisen tutkimiselle. Tässä tutkielmassa hyödynnettiin Venkatesh ym. 
vuonna 2003 julkaisemaa UTAUT-mallia teoreettisena viitekehyksenä, jonka 
avulla on mahdollista tutkia käyttöön ja hyväksymiseen liittyviä tekijöitä. Tässä 
luvussa esitellään UTAUT-mallin muodostaneita aiempia kahdeksaa tunnettua 
hyväksyntämallia ja avataan myös mallia itsessään hiukan syvällisemmin. 
Tämän jälkeen käydään läpi UTAUT-mallista johdettua tässä tutkimuksessa 
käytettyä tutkimusmallia. 

 

3.1 Teknologian hyväksymisen teoriat ja mallit 

Käyttäjien hyväksyntää ja teknologian omaksumista koskevat teoriat ja mallit 
ovat kehittyneet ajan saatossa ja uusia esitetään jatkuvasti. Teoriat ovat 
kehittyneet pitkälti pohjautuen toisiinsa ja ovatkin näin lisänneet teorioiden 
kattavuutta ja käyttötarkoitusta. Tähän tutkielmaan teoreettiseksi 
viitekehykseksi valikoitunut UTAUT-malli koostuu kahdeksasta tunnetusta 
hyväksyntämallista, jotka ovat esiteltynä seuraavaksi. 

Fishbein ja Ajzenin vuonna 1967 kehittämä Rationaalisen toiminnan teoria 
(Theory of Reasoned Action, TRA) on ensimmäisiä teknologian hyväksymiseen 
liittyviä teorioita. Teoria on kehitetty sosiaalipsykologian alalla, jossa tuohon 
aikaan oli päästy alkuun yksilön käyttäytymisen tutkimisessa asenteen kautta. 
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He näkivätkin, että teoria perustui kahteen päätekijään, käyttäytymiseen koh-
distuvaan asenteeseen ja subjektiivisiin normeihin. (Venkatesh ym., 2003.) 

 

 
KUVIO 3 Suomennettu TRA-malli (Fishbein ja Ajzen 1967)    

Teknologian hyväksymismalli (Technology Acceptance model, TAM) on 
Davisin vuonna 1989 kehittämä rationaalisen käyttäytymisen teoriaan pohjau-
tuva teoria. Se on yksi vaikutusvaltaisimmista malleista käyttäjä teknologian 
hyväksymisen selittämisessä. Mallia on lähdetty kehittämään pääosin kahden 
käyttäjän hyväksyntää selittävän tekijän saavutettavan hyödyllisyyden ja saa-
vutettavan käytön vaivattomuuden avulla. Saavutettava hyödyllisyys (Per-
ceived usefulness, PU) kuvaa käyttäjän uskomusta saavutettavasta hyödylli-
syydestä työtehtäviensä hoitamiseen liittyen. Saavutettava käytön vaivatto-
muus (Perceived Ease of Use, PEU) taas kuvaa käyttäjän uskomusta järjestel-
män käytön oppimiseen ja varsinaiseen käyttöön aiheutuvasta vaivannäöstä. 
Mallissa myös esitetään, että varsinainen käyttö määräytyy käyttöaikomuksen 
mukaan, joka taas pohjautuu osittain käyttäjän asenteeseen ja koettuun saavu-
tettavaan hyödyllisyyteen. (Keong ym., 2012.) 

 

 
KUVIO 4 Suomennettu TAM-malli (Davis 1989) 

Motivaatiomalli (Motivational Model, MM) on Davisin, Bagozzin ja 
Warshawn vuonna 1992 julkaisema psykologian alan tutkimus, jonka avulla on 
mahdollista selittää yleisiä motivaatiotekijöitä ja käyttäytymistä. Kyseistä teori-
aa onkin hyödynnetty lukuisissa eri kohteissa, kuten uuden teknologian hyväk-
symiseen ja käyttöön liittyvässä tutkimuksessa. Malli jakaa motivaation kahteen, 
ulkoiseen ja sisäiseen motivaatioon. Esimerkkinä ulkoisesta motivaatiotekijästä 
voidaan käyttää rahaa tai pakkoa. Sisäisen motivaatiotekijän ajurina saattaa 
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toimia taas pelkästään tekemisen tuottama mielihyvä, tekemisen ilo. (Venkatesh 
ym., 2003.)  

Suunnitellun toiminnan teoria (Theory of Planned Behavior, TPB) on Aj-
zenin vuonna 1991 julkaisema lisäosa alkuperäiseen rationaalisen toiminnan 
teoriaan (TRA). Ajzen kehitti alkuperäistä teoriaa tuomalla malliin uuden 
muuttujan, koetun kontrollin. Ajzen käytti mallia useissa tutkimuksissa, joissa 
pystyi mallin avulla ennustamaan aikomusta ja käyttäytymistä. Mallin hyväk-
syntään vaikuttavia tekijöitä ovat asenne, subjektiivinen normaali (TRA-
mallista) ja uutena tekijänä koettu kontrolli. (Venkatesh ym., 2003.) 

 

 
KUVIO 5 Suomennettu TPB-malli (Ajzen, 1985, 1991) 

Taylor ja Todd julkaisivat vuonna 1995 TAM- ja TPB-mallit yhdistävän C-
TAM-TPB-mallin. Malli hyväksyntään vaikuttavat tekijät koostuvat TPB-mallin 
tekijöistä “asenne käytöstä kohtaan”, ”subjektiivinen normi” ja “koettu kontrol-
li” ja TAM-mallin tekijästä “koettu hyödyllisyys”. (Venkatesh ym., 2003.) 

 

 
KUVIO 6 Suomennettu C-TAM-TPB-malli (Taylor ja Todd, 1995) 



25 

 

PC:n hyödyntämismalli, (Model of Personal Computer Utilization, MPCU) 
on Thompsonin, Higginsin ja Howellin vuonna 1991 julkaisema malli, joka pe-
rustuu käyttäytymisteoriaan, joka on sovitettu sopivaksi tietojärjestelmä tutki-
mukselle. Malli tutkii hyväksymistä eri näkökulmasta verrattuna TRA- ja TPB-
malleihin. Mallin hyväksyntään vaikuttavia tekijöitä ovat soveltuvuus työhön, 
kompleksisuus, pitkän aikavälin seuraukset, vaikutus käyttöön liittyen, sosiaa-
liset tekijät ja mahdollistavat olosuhteet. (Venkatesh ym., 2003.) 

Innovaation diffuusioteorian (Innovation Diffusion Theory, IDT) on Ro-
gersin vuonna 1995 julkaisema laajasti käytetty sosiologinen teoria.  Teorian 
avulla pyritään selittämään kuinka, miksi ja miten nopeasti uudet ideat ja tek-
nologiat leviävät. Teorian hyväksyntään vaikuttavia tekijöitä ovat: suhteellinen 
hyöty, käytön helppous, imago, näkyvyys, yhteensopivuus, tulosten esitettä-
vyys ja käytön vapaaehtoisuus. (Venkatesh ym., 2003.) 

Sosiokognitiivinen teoria (Social Cognitive Theory, SCT) on Banduranin 
vuonna 1986 julkaisema vaikuttava ihmisen käyttäytymiseen liittyvä sosiokog-
nitiivinen teoria, jota Compeu ja Higgins vuonna 1995 olivat onnistuneet sovel-
tamaan tietotekniikan käyttöön. Alkuperäinen tarkoitus oli sovellutuksella pyr-
kiä tutkimaan tietokoneen käyttöä, mutta teoria soveltui myös tietotekniikan 
hyväksymiseen ja käyttöön liittyvään tutkimukseen yleisesti. Teorian hyväk-
syntään vaikuttavia tekijöitä ovat: suorituskykyodotukset, henkilökohtaiset 
odotukset, minäpystyvyys, vaikutus ja pelko. (Venkatesh ym., 2003.) 

3.2 Yhtenäinen teoria teknologian hyväksymisestä ja käytöstä  

Tässä tutkimuksessa on käytetty teoreettisena viitekehyksenä Venkatesh ym., 
(2003) julkaisemaan Unified Theory of Acceptance and Use of Technology 
(UTAUT) -mallia (kuvio 7). Malli yhdistää kahdeksan aiempaa tietojärjestelmä 
(IS) -tutkimusalan teoriaa käyttäjän hyväksynnästä yhdeksi malliksi. (taulukko 
2) (Venkatesh ym., 2003; Fillion, Braham, & Ekionea, 2012.) Mallissa huomioi-
daan myös yksilölliset tekijät ja niiden vaikutus yhdessä mallin tekijöiden kans-
sa. (Venkatesh ym., 2003.) UTAUT on saanut suuren roolin ja suosion käyttäjää 
tutkivana teknologian hyväksymismallina. Sitä on Venkatesh, Thong & Xu, 
(2016) tutkimuksen mukaan syyskuun 2003 ja joulukuun 2014 välillä siteerattu 
1267 kertaa julkaisuissa usealta eri tutkimusalalta. Teknologian käyttöä ja hy-
väksymistä mittaavien teorioiden ja mallien kanssa eletään jatkuvassa kehityk-
sessä. Mallit eivät kykene mittaamaan kaikkia esiintyneitä asioita, mutta esi-
merkiksi UTAUT-mallin avulla voidaan saavuttaa kuitenkin hyvä selitysaste 
esimerkiksi järjestelmän tai teknologian käyttöaikomukselle (Venkatesh ym., 
2003). 
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TAULUKKO 2 UTAUT-mallin tekijät (Venkatesh ym., 2003) 

UTAUT-mallin tekijä Vaikuttavat tekijät Alkuperäinen tekijä ja malli 

Suorituskykyodotukset Sukupuoli ja ikä Koettu hyödyllisyys (TAM) 
Ulkoinen motivaatio (MM) 
Soveltuvuus työhön (MPCU) 
Suhteellinen hyöty (IDT) 
Suorituskykyodotukset (SCT) 

Vaivattomuusodotukset Sukupuoli, ikä ja koke-
mus 

Koettu helppokäyttöisyys (TAM) 
Monimutkaisuus (MPCU) 
Käytön helppous (IDT) 

Sosiaalinen vaikutus Sukupuoli, ikä, koke-
mus ja käytön vapaaeh-
toisuus 

Subjektiivinen normi (TRA&TPB) 
Sosiaaliset tekijät (MPCU) 
Imago (IDT) 
Käytön vapaaehtoisuus (IDT) 

Mahdollistavat olosuhteet Ikä ja kokemus Koettu kontrolli (TPB) 
Mahdollistavat olosuhteet (MPCU) 
Yhteensopivuus (IDT) 

 
UTAUT-malli koostuu neljästä pääasiallisesta tekijästä, jotka vaikuttavat 

käyttöaikomukseen ja varsinaiseen käyttöön (Venkatesh ym., 2003): 
 

• Suorituskykyodotukset (Performance Expectancy, PE) kuvaa kaik-
kia henkilön hyödylliseksi uskomiaan teknologioita työtehtäviensä 
hoidossa. Erityisesti, kun henkilö uskoo saavuttavansa jotain näky-
vää hyötyä itselleen. Esimerkiksi saavansa tietyn tehtävän hoidet-
tua tehokkaammin järjestelmän tai teknologian avulla. Tekijä on 
muodostunut viiden tunnetun teorian ja mallin tekijöistä yhdistäen 
koetun hyödyllisyyden, ulkoisen motivaation, soveltuvuuden työ-
hön, suhteellisen hyödyn ja suorituskykyodotukset yhdeksi katta-
vaksi tekijäksi.  Vaikuttavina tekijöinä tälle tekijälle ovat sukupuoli 
ja ikä. 

• Vaivattomuusodotukset (Effort Expectancy, EE) on tekijä, jolla pyri-
tään mittaamaan käyttäjän kokemusta siitä, kuinka helppoa ja vai-
vatonta järjestelmää on käyttää. Vahvimmillaan tämä tekijä on uu-
den teknologian tai järjestelmän käyttöönoton alkuvaiheissa. Täl-
löin käyttäjälle ei ole vielä muodostunut riittävää mielikuvaa käyt-
töön liittyen, että kuinka uudet toimintatavat ja prosessit tulevat 
kuormittamaan häntä. Käytön vaivattomuusodotukset myös vas-
taavasti menettävät merkitystään, kun käyttäjä oppii käyttämään 
järjestelmää. Tekijä on muodostunut muiden mallien ja teorioiden 
tekijöistä koettu helppokäyttöisyys, monimutkaisuus ja käytön 
helppous. Tekijään kohdistuu vaikutuksia myös käyttäjän demo-
grafisista tekijöistä sukupuolesta, iästä ja kokemuksesta.  
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• Sosiaalinen vaikutus (Social Influence, SI) on tekijä, jolla pyritään 
mittaamaan henkilölle tärkeiden ihmisten mielipidettä siitä, että 
käyttääkö hän järjestelmää, vai ei. Tärkeitä ja merkityksellisiä hen-
kilöitä voi esiintyä monessa eri hierarkian tasossa henkilöstä ja hä-
nen näkemyksistään riippuen, aina ylimmästä johdosta kesäharjoit-
telijaan. Tekijä on muodostettu yhdistäen subjektiivinen normi, so-
siaaliset tekijät, imago ja käytön vapaaehtoisuus. Nämä ovat tekijät 
ovat peräisin aiemmin esitellyistä teorioista ja malleista johon 
UTAUT-malli perustuu. Vaikuttavina tekijöinä ovat demografiset 
tekijät sukupuoli, ikä ja kokemus, ja käytön vapaaehtoisuus. 

• Mahdollistavat olosuhteet (Faciliating Conditions, FC) on tekijä, jol-
la pyritään mittaamaan, kuinka henkilö näkee teknisen infrastruk-
tuurin ja organisaation tukevan hänen järjestelmän käyttöään. On-
ko esimerkiksi järjestelmän käyttöön ja sen opetteluun riittävästi al-
lokoitu aikaa ja resursseja. Vaikuttavina tekijöinä ovat ikä ja koke-
mus. 

 

 

KUVIO 7 Suomennettu UTAUT-malli (Venkatesh ym., 2003) 

3.3 Tutkimusmallin muodostus 

Tässä tutkimuksessa käytetään aiemmin esitellyn Venkatesh ym. (2003) 
UTAUT-mallin pohjalta johdettua tutkimusmallia, jolla pyritään mittaamaan 
käyttöönotetun toiminnanohjausjärjestelmän käyttökokemusta. Johdetussa mal-
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lissa on huomioitu kohdeyrityksessä jo käytössä olevan toiminnanohjausjärjes-
telmän ja käytön pakollisuuden vaikutukset alkuperäiseen UTAUT-mallin. 
Näin muodostui malli, jonka painotus on päätekijöissä: ”Suorituskyky”, ”Vai-
vattomuus”, ”Sosiaalinen vaikutus” ja ”Mahdollistavat olosuhteet”. Mallin 
avulla pyritään selvittämään päätekijöiden vaikutusta järjestelmän käyttöön ja 
käyttökokemukseen. Mallissa on pyritty myös huomioimaan toiminnanohjaus-
järjestelmän käyttöön vaikuttavia tekijöitä, kuten käytettävyyttä ja käyttökoke-
musta tulosten tulkinnassa. 
 
 

 
KUVIO 8 UTAUT-malliin pohjautuva tutkimusasetelma (Venkatesh ym., 2003) 

Mallin avulla pyritään tässä tutkimuksessa selvittämään käyttöönotetun 
toiminnanohjausjärjestelmän käyttökokemuksiin vaikuttavia tekijöitä. Alkupe-
räisen UTAUT-mallin tekijät perustuvat vahvasti käyttäjän oletuksiin ja aiko-
muksiin. Tässä tutkimuksessa loppukäyttäjät ovat jo käyttäneet kyseistä järjes-
telmää, eikä varsinaisesti voida enää puhua pelkästään käyttöön liittyvistä ole-
tuksista ja aikomuksista. Koska päätekijöihin liittyy myös varsinaista käyttöko-
kemusta, herääkin kysymys, että voidaanko päätekijöiden nähdä mittaavan 
käyttöaikomuksen sijaan muodostunutta käyttökokemusta ja onko käyttöko-
kemuksen ja käytön välillä yhteyttä. Tämän takia alkuperäisistä päätekijöis-
tä ”Suorituskykyodotukset” ja ”Vaivattomuusodotukset” muodostettiin sovel-
tuvammat tekijät ”Suorituskyky” ja ”Vaivattomuus”. Muiden tekijöiden osalta 
ei nähty tarpeelliseksi tehdä muutoksia nimeämisiin. Tutkimusta varten luotiin 
seuraavat hypoteesit kuvaamaan tutkimusmallin päätekijöiden vaikutusta käyt-
tökokemukseen ja käyttöön:   

 
H1. Suorituskyky vaikuttaa positiivisesti käyttökokemukseen. 
H2. Vaivattomuus vaikuttaa positiivisesti käyttökokemukseen. 
H3. Sosiaalinen vaikutus vaikuttaa positiivisesti käyttökokemukseen. 
H4. Mahdollistavat olosuhteet vaikuttavat positiivisesti käyttökokemuk-
seen. 
H5. Käyttökokemus vaikuttaa positiivisesti käyttöön. 
H6. Mahdollistavat olosuhteet vaikuttavat positiivisesti käyttöön. 
 
Seuraavassa luvussa käydään läpi tutkimuksen toteuttamiseen liittyviä 

seikkoja. Esitellään tutkimuksessa kerättyä tutkimusmateriaalia ja käydään läpi, 
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miten sitä hyödynnettiin tutkimuksessa. Tämän jälkeen käydään läpi tutkimuk-
sen luotettavuuteen vaikuttavia tekijöitä. 
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4 TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN 

Tässä luvussa esitellään tutkielmaan valikoitunut määrällinen 
tutkimusmenetelmä, käytetty aineistonkeruumenetelmä ja kuinka kerättyä 
aineistoa analysoitiin. Tämän lisäksi tutustutaan myös käytettyjen menetelmien 
luotettavuuteen, laadukkuuteen ja niiden tarjoamiin mahdollisuuksiin. 

4.1 Tutkimuksen tavoite ja aineisto  

Tämän pro gradu -tutkielman aihealueena on toiminnanohjausjärjestelmän 
käyttäjille muodostunut käyttökokemus. Aihetta lähdettiin tutkimaan koh-
deyrityksessä käyttöönotettuun omaan toiminnanohjausjärjestelmään liittyen. 
Tavoitteena tutkimuksella oli kartoittaa vallitseva tilanne järjestelmän loppu-
käyttäjille muodostuneen käyttökokemuksen osalta ja toiseksi selvittää, mitkä 
tekijät vaikuttavat käyttöönotetun toiminnanohjausjärjestelmän muodostamaan 
käyttökokemukseen. Teoreettisena viitekehyksenä ja pohjana tutkimusmallille 
tässä tutkimuksessa käytettiin Venkatesh ym., (2003) luomaa UTAUT-mallia, 
jolla pystytään kuvaamaan teknologian hyväksymiseen ja käyttöön liittyviä 
tekijöitä. Kyseistä mallia on pääasiallisesti käytetty tutkimaan käyttöaikomuk-
seen ja varsinaiseen käyttöön vaikuttavia tekijöitä ennen varsinaista käyttöä. 
Tällä teorialähtöisellä analyysillä tutkimuksessa haluttiinkin selvittää, että onko 
UTAUT-mallia mahdollista hyödyntää pienin muokkauksin kohdeympäristös-
sä, jossa tutkittava toiminnanohjausjärjestelmä on jo käytössä. Koska mallin 
alkuperäinen tarkoitus sijoittuu ajanjaksolle ennen järjestelmän hankkimista tai 
käyttöä, herääkin kysymys, että kuinka mallia voidaan hyödyntää jo käyttöön-
otetun järjestelmän osalta. Tämä seikka huomioiden keskityttiin tutkimuksessa 
UTAUT-mallin päämuuttujiin: ”suorituskykyodotukset”, ”vaivattomuusodo-
tukset”, ”sosiaaliset vaikutukset” ja ”mahdollistavat olosuhteet”, joiden pohjal-
ta tutkimusmalli muodostettiin. Mallista jätettiin pois käyttäjien demografisten 
tekijöiden vaikutus ja käytön vapaaehtoisuus, koska järjestelmän käyttö ei koh-
deyrityksessä ollut vapaaehtoista ja kyseinen järjestelmä oli jo käytössä. Tällä 
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asetelmalla pyrittiin saamaan vastauksia muodostettuihin tutkimuskysymyk-
siin: 

 

• Millainen käyttökokemus loppukäyttäjälle on muodostunut toiminnan-
ohjausjärjestelmästä? 

• Mitkä tekijät vaikuttavat muodostuneeseen käyttökokemukseen? 
  

 
Tutkimuksen kohdeyritys oli sähkö- ja tietoliikennealalla toimiva yritys. 

Yrityksessä työskenteli kyselyhetkellä noin 900 henkilöä. Tutkimuksen tekijä 
työskentelee myös kyseisessä yrityksessä ja toimii tutkimuksen kohderyhmän 
käsittävässä tehtävässä (toiminnanohjausjärjestelmän loppukäyttäjä). Tutkimus 
toteutettiin kvantitatiivisena tutkimuksena ja aineisto kerättiin yrityksestä kyse-
lytutkimuksena hyödyntämällä yrityksen käyttämää verkkokyselyhin erikois-
tunutta ohjelmistoa. Kyselyyn oli laadittu 18 kappaletta UTAUT-mallin eri teki-
jään perustuvia kysymyksiä, joihin vastattiin monivalintaisina kysymyksinä 
noudattaen Likertin 5-kohdan asteikkoa vastauksissa. Kyselyyn oli mahdollista 
vasta parhaiten soveltuva vaihtoehto ääripäiden ollessa 1=täysin eri mieltä ja 5 
täysin samaa mieltä. Esimerkki kysymyksestä oheisessa kuviossa (kuvio 8). 
Tämän lisäksi vastaajilta kysyttiin arviota, että kuinka monta tuntia viikossa 
vastaaja käyttää toiminnanohjausjärjestelmää ja taustatietoina vielä heidän 
ikäänsä, sukupuolta, koulutustasoa ja henkilöstöryhmää. Kyselylomake on 
myös tämän tutkielman liitteenä (liite 1). Jokainen kyselylomakkeen kenttä oli 
määritelty pakolliseksi vastattavaksi kentäksi, jotta saataisiin mahdollisimman 
valideja vastauksia.  
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KUVIO 9 Esimerkki kyselylomakkeen kysymyksestä 

Aineistonkeruu toteutettiin käyttäen verkkokyselyä, koska sillä pystyttiin 
nopealla aikataululla tavoittamaan suuri joukko yrityksen työntekijöitä jousta-
vasti häiritsemättä heidän työtehtäviään. Kyselyihin vastaaminen tapahtui ni-
mettömästi, jotta vastaukset olisivat mahdollisimman todenmukaisia, eikä niis-
tä voitaisi yksilöidä vastaajia. Kyselyn toteutuksella nimettömästi tavoiteltiin 
myös mahdollisimman pientä kynnystä vastaamiseen. 

4.2 Aineiston analysointi 

Kyselylomakkeella kerätty data saatiin ladattua yrityksen käyttämästä Quest-
Back -ohjelmistosta suoraan tiedostomuodossa, joka sopi analysointiohjelmis-
toon. Tämä vähensi merkittävästi manuaaliseen työskentelyyn kuluvaa aikaa, 
sillä dataa pystyttiin käyttämään suoraan IBM SPSS -ohjelmistossa analysoita-
vassa muodossa. Tämä esiintyi esimerkiksi siinä, että vastaukset olivat hyö-
dynnettävissä suoraan numeraalisessa formaatissa (1, täysin eri mieltä, 2 jok-
seenkin eri mieltä, 3 ei samaa eikä eri mieltä, 4, jokseenkin samaa mieltä ja 5, 
täysin samaa mieltä), joka on analysoinnin kannalta käytännössä pakollista. 
Kerätystä materiaalista saatiin muodostettua varsinainen tutkimusaineisto kar-
simalla tutkimuksen kannalta epäoleellisia kyselyn osia, joilla ei nähty olevan 
yhteyttä tutkimuskysymyksiin. Tällaisia kysymyksiä oli kysymykset 23 ”Toi-
mipiste” ja 24 ”Sijoittuminen organisaatiossa”. Nämä oli lisätty kyselyyn alun 
perin kohdeyrityksen pyynnöstä vastausaktiivisuuden kartoitusta varten. Tä-
män tutkimuksen osalta tutkimusaineisto koostui 18 kappaleesta Likertin 5-
kohdan asteikolla arvioitavasta väittämästä, käyttäjän antamasta arviosta kuin-
ka monta tuntia viikossa käyttää toiminnanohjausjärjestelmää ja vastaajan de-
mografisista tiedoista. Demografisilla tiedoilla tarkoitetaan tässä tapauksessa 
ikää, sukupuolta, koulutustasoa ja henkilöstöryhmää. 

Ensimmäisenä vaiheena analysoinnissa oli vastausten aineistoon pereh-
tyminen. Tässä vaiheessa huomattiinkin, että tutkija oli erehdyksessä kysynyt 
täysin samaa asiaa kahteen kertaan. Tuntemattomasta syystä kolmannen ja 
kuudennen kysymyksen kohdalla esiintyi täysin identtinen kysymys "(ohjel-
miston nimi) käyttö parantaa työtehtävien hoitamisen tehokkuutta." Mielen-
kiintoiseksi asian teki se, että saadut vastaukset olivat keskenään erilaisia. Näi-
den identtisten kysymysten osalta päädyttiin vertailemaan vastausten keskiar-
voja, keskihajontoja ja jakaumia keskenään. Vertailussa saatujen tietojen perus-
teella päädyttiin poistamaan jälkimäinen (kysymys 6) merkityksettömänä vas-
tausten joukosta.  Kysymys 2 jouduttiin myös koodaamaan uudelleen kysy-
myksen käänteisen asettelun tuomien vastausten vuoksi. Kysymyksessä pyy-
dettiin vastaamaan väittämään: "(ohjelmiston nimi) käyttö rajoittaa työtehtävien 
hoitamisen tehokkuutta." Vastaukset saatiin koodattua paremmin analysoita-
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vaan muotoon vaihtamalla vastausten tulkinta käänteiseksi (1=täysin samaa 
mieltä..., 5 täysin eri mieltä). 
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5 TUTKIMUKSEN TULOKSET 

Tutkimuksen tavoitteena oli tarkastella kohdeyrityksen toiminnanohjausjärjes-
telmään liittyvää käyttökokemusta yleisesti ja pyrkiä selvittämään käyttökoke-
mukseen vaikuttavia tekijöitä. Tässä luvussa käydään ensimmäiseksi läpi tut-
kimuksen otos. Seuraavaksi tarkistellaan käyttökokemuksen muodostumista 
tekijöittäin eriteltynä. Tämän jälkeen käydään läpi tutkimuksessa saatujen tu-
losten analysointia. 

 

5.1 Tutkimuksen otos 

Kyselyyn oli mahdollista vastata 13 päivän aikana (2.-15.10.2020) ja kyselystä 
viestittiin sähköpostilla koko yrityksen henkilöstölle. Kyselyyn vastasi tänä 
aikana 147 henkilöä, joista 87,8 prosenttia miehiä ja 12,2 prosenttia naisia. 
Vastaajien ikä vaihteli 20 ja 65 ikävuoden välillä ja vastaajien keskimääräinen 
ikä oli 45,05 vuotta. (kuvio 11). Vastauksia tuli kaikista henkilöstöryhmistä 
jakautuen seuraavasti: työntekijät 38,8 prosenttia, toimihenkilöt 49 prosenttia ja 
ylemmät toimihenkilöt 12,2 prosenttia. Vastaajat työskentelivät 21 eri 
toimipisteellä ympäri suomea, jonka lisäksi vastauksia tuli myös 
etätyöskentelijöiltä, joilla ei ole varsinaista toimipistettä. 

Tutkimuksen aineisto voidaan nähdä kattavan monipuolisesti koko yri-
tyksen käyttäjäkunnan. Vastauksia kyselyyn saatiin näkemyksiä todella moni-
puolisesti eri puolilta suomea ja eri ikä- ja henkilöstöryhmiin kuuluvilta vastaa-
jilta. Vastaajien välillä oli myös todella suuria eroavaisuuksia järjestelmän käy-
tössä. Kyselytutkimuksessa vastaajien tuli arvioida keskimäärin, kuinka monta 
tuntia järjestelmää käytti viikossa. Vastaukset vaihtelivat yhden tunnin ja 50 
tunnin välillä, keskiarvon ollessa 13 tuntia viikossa. Sukupuolijakauman osalta 
merkittävää eroa ei muodostunut, sillä yrityksen työntekijät ovat pääsääntöises-
ti sukupuoleltaan miehiä. 
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5.2 Käyttökokemuksen muodostuminen 

Tutkimuksessa pyrittiin selvittämään toiminnanohjausjärjestelmän käytöstä 
muodostunutta käyttökokemusta ja siihen vaikuttavia tekijöitä. Vaikuttavia 
tekijöitä pyrittiin mittaamaan UTAUT-mallista johdetun tutkimusmallin avulla.  
Malli perustuu neljästä päätekijästä ja niiden vaikutuksesta käyttökokemukseen 
ja käyttöön. Seuraavaksi esitellään saatuja vastauksia jaoteltuna mallin pääteki-
jöittäin. Vastauksien käsittelyn selkeyttämiseksi vastausvaihtoehdot koodattiin 
numeroiksi ja jatkossa esimerkiksi vastausten keskiarvoihin viitataan numeraa-
lisessa muodossa. Vastausvaihtoehdot muunnettiin numeraaliseen muotoon, eli 
koodattiin seuraavasti: ”Täysin eri mieltä” = 1, ”Jokseenkin eri mieltä” = 2, ”Ei 
samaa eikä eri mieltä” = 3, ”Jokseenkin samaa mieltä” = 4, ”Täysin samaa miel-
tä” = 5. Seuraavaan taulukkoon (taulukko 3) on koostettu kaikki asenneväittä-
mistä vastauksina saatu tieto.  
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TAULUKKO 3 Kyselytutkimuksen vastaukset 

 

 N 
Keskiar-

vo 

keskiar-
von kes-
kivirhe 

Medi-
aani 

Keskipoik-
keama 

Vari-
anssi 

(ohjelmiston nimi) on 
hyödyllinen työtehtävissä-

ni. 

147 3,84 0,101 4,00 1,226 1,503 

(ohjelmiston nimi) käyttö 
rajoittaa työtehtävien 

hoitamisen tehokkuutta. 

147 2,95 0,114 3,00 1,382 1,909 

(ohjelmiston nimi) käyttö 
parantaa työtehtävien 

hoitamisen tehokkuutta. 

147 3,28 0,100 4,00 1,215 1,476 

(ohjelmiston nimi) käyttö 
lisää tuottavuutta. 

147 3,17 0,090 3,00 1,088 1,183 

(ohjelmiston nimi) käyttö 
on selkeää. 

147 3,27 0,088 4,00 1,068 1,141 

(ohjelmiston nimi) käyttö 
parantaa työtehtävien 

hoitamisen tehokkuutta. 

147 3,08 0,092 3,00 1,120 1,254 

Uuden henkilön on mah-
dollista oppia käyttämään 
(ohjelmiston nimi) helpos-

ti. 

147 3,52 0,084 4,00 1,016 1,032 

(ohjelmiston nimi) käytön 
oppiminen on ollut help-

poa. 

147 3,50 0,088 4,00 1,062 1,128 

Yritys on kannustanut 
minua käyttämään (oh-

jelmiston nimi). 

147 4,22 0,082 5,00 0,990 0,980 

Esimieheni on kannusta-
nut minua käyttämään 

(ohjelmiston nimi). 

147 4,09 0,085 4,00 1,033 1,067 

Työkaverini on kannusta-
nut minua käyttämään 

(ohjelmiston nimi). 

147 3,51 0,088 3,00 1,062 1,128 

(ohjelmiston nimi) toiminta 
on luotettavaa ja vakaata. 

147 2,65 0,096 2,00 1,169 1,367 

(ohjelmiston nimi) käyt-
töön on järjestetty riittävä 

määrä koulutusta. 

147 3,10 0,108 3,00 1,312 1,722 

Tiedän mistä saan apua 
(ohjelmiston nimi) käyt-

töön liittyen. 

147 3,78 0,095 4,00 1,156 1,336 

Avun saaminen on help-
poa. 

147 3,58 0,093 4,00 1,122 1,259 

Aion käyttää seuraavien 6 
kuukauden aikana (ohjel-
miston nimi) enemmän. 

147 3,25 0,071 3,00 0,859 0,738 

Uskon, että tulen käyttä-
mään seuraavien 6 kuu-
kauden aikana (ohjelmis-

ton nimi) enemmän. 

147 3,20 0,071 3,00 0,857 0,735 

Suunnittelen käyttäväni 
seuraavien 6 kuukauden 
aikana (ohjelmiston nimi) 

enemmän. 

147 3,14 0,074 3,00 0,896 0,803 
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Suorituskyky 
 
Suorituskykyodotukset on UTAUT-mallin käyttöaikomukseen suoraan 
vaikuttava tekijä, joka muodostuu käyttäjän kokemasta uskomuksesta tai 
tunteesta, miten teknologian käyttö tulee vaikuttamaan hänen 
suorituskykyynsä työtehtäviin liittyen. Tässä tutkimuksessa käytetyn johdetun 
mallin tekijä ”suorituskyky” luo oikeaan käyttöön perustuvan realistisen kuvan 
toiminnanohjausjärjestelmän käytöstä ja sen tuomasta suorituskyvystä. 
Kuvattua saavutettua hyötyä koetaan usein esimerkiksi tietyn työtehtävän 
nopeammassa, taikka muuten tehokkaammassa hoitamisessa. Kaikki 
vastanneet olivat kyselyyn osallistuessaan käyttäneet jo järjestelmää vähintään 
useiden kymmenien tuntien ajan. 

Vastauksista välittyi, että suuri osa vastaajista oli kokenut järjestelmän 
käytön hyödylliseksi omissa työtehtävissään. Vastauksista ei esiinny prosentu-
aalisesti viitteitä merkittävistä puutteista järjestelmän hyödyntämisestä työteh-
tävien osana tai tukena. Ottaen huomioon, että järjestelmä pitää sisällään lukui-
sia eri tehtävissä tarvittavia toimintoja ja käyttötapaukset vaihtelevat merkittä-
västi käyttäjien välillä. Tästä huolimatta suurin osa koki toiminnanohjausjärjes-
telmän olevan heille hyödyllinen. 

Käänteisesti aseteltu väittämä:” (Ohjelmiston nimi) käyttö rajoittaa työteh-
tävien hoitamisen tehokkuutta.” on muotoilultaan muista poikkeava ja sillä py-
rittiin osittain vahvistamaan muihin suorituskykyyn liittyviin väittämiin saatuja 
vastauksia. Väittämän käänteisen asettelun takia tulokset jouduttiin myös koo-
daamaan uudelleen tarkempia analyyseja varten niin, että ne olivat linjassa 
muiden väittämien kanssa ja tuloksia pystyttiin analysoimaan. Tämä tapahtui 
vaihtamalla saadut arvot päinvastaiseen järjestykseen, jolloin saatu vas-
taus ”täysin eri mieltä” muunnettiin arvoon ”täysin samaa mieltä” ja edelleen 
numeraaliseen arvoon 5, vastaavasti saatu arvo ”jokseenkin eri mieltä” muutet-
tiin arvoon ”Jokseenkin samaa mieltä” ja numeraaliseen arvoon 4 ja niin edel-
leen. Tässä kuvaajassa vastaukset on esitetty siinä muodossa kuin ne kyselystä 
tulivat, eli muokkaamattomina. 

Ruivo ym., (2014) esitti, että järjestelmän luoma lisäarvo muodostuu käyt-
täjien lisääntyneestä ja kattavammasta käytöstä. Ajurina tälle nähdään käyttäjän 
tyytyväisyys järjestelmää kohtaan, joka taas muodostuu suoraan heidän tietä-
myksestänsä ja osaamisestaan järjestelmän käyttöä kohtaan. Järjestelmän tuot-
tavuuteen liittyvistä vastauksista voitane tulkita, että tietämystä ja osaamista 
kehittämällä voidaan vaikuttaa järjestelmän koettuun hyödyllisyyteen. 
 
Vaivattomuus 
 
Vaivattomuusodotukset ovat muodostuneet UTAUT-malliin koetusta helppo-
käyttöisyydestä, monimutkaisuudesta ja käytön helppoudesta. Nämä tekijät 
sopivat sellaisenaan myös tähän tutkimusmalliin, mutta koska ei voida täysin 
enää puhua pelkistä vaivattomuusodotuksista, muutettiin tekijä ”Vaivatto-
muudeksi”. Tällä pyritään yhdistelemään alkuperäisen mallin tekijän vaivatto-



38 

 

muusodotuksia saatuun kokemukseen käytöstä ja sen vaativuudesta. Tekijällä 
mitataan käyttäjän kokemusta siitä, kuinka helppoa ja vaivatonta hänen on jär-
jestelmää käyttää. Venkatesh ym., (2003) uskoi, että vaivattomuusodotuksen 
nähdään menettävän merkitystään, kun käyttäjä oppii käyttämään järjestelmää. 
Tällöin käytöstä alkaa muodostumaan rutiini, eikä käytön vaivattomuutta osata 
suuremmin arvostaa. 

Kyselyyn osallistui loppukäyttäjiä monista eri lähtökohdista ja liiketoi-
minnoista. Vastaajien joukossa on myös monen tasoisia käyttäjiä, joten sama 
toiminta voidaan nähdä toiselle todella haastavana ja taas toisen käyttäjän nä-
kökulmasta tehtävää voidaan pitää helppona. Havainnot saaduista vastauksista 
vaikuttaisivat tukevan tätä ajatusta. Tähän tuskin on löydettävissä yhtä ja aino-
aa vastausta, sillä käyttäjien tekemät toimenpiteet järjestelmässä eroavat myös 
merkittävästi toisistaan. Tämän tutkimuksen tarkoituksena olikin pyrkiä selvit-
tämään käyttökokemukseen vaikuttavia tekijöitä ylemmällä tasolla.  

Käytön oppimiseen liittyen, toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönoton ja 
myöhemmin käytön tukena on ollut lukuisia koulutuksia, ja organisaatiossa on 
toiminut monitasoinen tukimalli tarjoamassa käyttöön tukea. Vastauksista voi-
daan päätellä, että suurin osa vastaajista ei ole kokenut merkittäviä vaikeuksia 
järjestelmän oppimisen suhteen ja toteutetut käyttöönottoon liittyvät toimet on 
olleet toimivia. Vastaajat myös kokivat toiminnanohjausjärjestelmän käytön 
oppimisen olevan suurimmalta osin kohtalaisen helppoa myös ulkopuoliselle 
henkilölle, jolla ei ole välttämättä aiempaa kokemusta yrityksen aiemmista tai 
nykyisistä järjestelmistä.  

 
Sosiaalinen vaikutus 
 
Sosiaalinen vaikutus on UTAUT-mallin tekijä, jolla kuvataan henkilön kokemaa 
ympäristön vaikutusta henkilön järjestelmän käytöstä. Tässä tutkimuksessa 
tekijää mitattiin käyttäjän kokemusta saadun kannustuksen määrästä 
järjestelmän käyttöä kohtaan. Väittämät oli jaoteltu kolmeen ryhmään, joiden 
antaman kannustuksen määrää haluttiin mitata. Costa ym., (2016) mukaan 
johdon tuki on yksi merkittävimmistä tekijöistä, millä saadaan loppukäyttäjät 
käyttämään järjestelmää ja aktiivisen johdon osallistumisella voidaan myös 
parantaa tyytyväisyyttä järjestelmään. 

Saatujen vastausten perusteella voidaan todeta, että vastaajat ovat koke-
neet yrityksen kannustuksen olleen merkittävää järjestelmän käyttöä kohtaan. 
Yrityksellä tässä väittämässä tarkoitettiin yrityksen ylintä johtoa ja toiminnan-
ohjausjärjestelmän tukitoimintoja. Hyvin samankaltaisia tuloksia on myös koet-
tu vastaajien keskuudessa esimiehiltä saadun kannustuksen osalta. Yrityksen 
johdon ja toiminnanohjausjärjestelmän tukitoiminnoista poiketen, esimiehet 
olivat samalla viivalla muiden loppukäyttäjien kanssa, mutta vastauksista pää-
tellen he ovat onnistuneet olemaan merkittävässä asemassa tästä huolimatta 
alaistensa kannustajina. 

Poiketen huomattavasti johdolta ja esimiehiltä saadusta kannustuksesta 
järjestelmän käyttöä kohtaan, työkavereilta saatu kannustus vaikuttaa saatujen 
tulosten perusteella olevan maltillisempaa. Vaikka tukea oli koettu saavan vaih-
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televasti, olivat käyttäjät yleisesti ottaen kokeneet saaneensa tukea ja kannus-
tusta järjestelmän käyttöä kohtaan. Tämä on myös nähty tärkeäksi tekijäksi jär-
jestelmän tehokkaan ja oikean käytön kannalta (Costa ym., 2016). 
 
Mahdollistavat olosuhteet 
 
Mahdollistavat olosuhteet ovat UTAUT-mallin yksi päätekijä, jonka nähdään 
vaikuttavan suoraan käyttöön yhdessä demografisten tekijöiden ja käytön 
pakollisuuden kanssa. Koska tutkimusmalliin ei sisältynyt näiden tekijöiden 
vaikutuksen mittaaminen, päädyttiin tarkastella tekijän vaikutusta 
käyttökokemukseen ja käyttöön erikseen. Tekijä on alun perin muodostunut 
muiden mallien tekijöistä: koettu kontrolli (TPB), mahdollistavat olosuhteet 
(MPCU) ja yhteensopivuus (IDT). Kyselyssä loppukäyttäjiltä haettiin 
mielipiteitä saadun koulutuksen ja avun saamiseen liittyen. Poiketen 
alkuperäisestä UTAUT-mallista, kyselyhetkellä loppukäyttäjät olivat jo 
mahdollisesti kohdanneet vaihtelevan määrän ongelmatilanteita ja päässeet 
konkreettisesti testaamaan tukifunktioiden toimintaa. 

Saadun koulutuksen määrä selkeästi jakoi mielipiteitä vastaajien keskuu-
dessa. Vastausten suuri hajonta voi toisaalta kuvastaa sitä, miten vastaajat toi-
mivat kovin toisistaan poikkeavissa ympäristöissä. Toisaalta myös kysymyksen 
tulkinnassa on saattanut muodostua eroavaisuuksia, minkä vastaaja on mieltä-
nyt riittäväksi määräksi koulutusta. Ylempien toimihenkilöiden vastauksissa 
esiintyi huomattavasti kriittisempiä näkemyksiä koulutuksen määrän riittävyy-
teen.  

Toiminnanohjausjärjestelmän tukitoimintojen hoitaminen vaikutti vas-
tauksien perusteella olevan hyvällä pohjalla, suurin osa vastaajista oli tietoisia 
mistä pystyi tarvittaessa hakemaan apua järjestelmän käyttöön liittyen. Pelkäs-
tään 3,4 % vastaajista eivät tienneet mistä saavat apua. Hyvin samaa linjaa jat-
koivat vastaukset avun saannin helppoudesta, eikä siinäkään esiintynyt suurta 
joukkoa, jotka kokisivat avun saamisen vaikeaksi. Vastauksissa ei myöskään 
esiintynyt suuria eroavaisuuksia henkilöstöryhmien välillä. 

5.3 Tulosten analysointi 

Aineistoon perehtymisen ja tarkistelun jälkeen voitiin tutkimusaineistoon to-
teuttaa faktorianalyysi, joka tässä tapauksessa oli tyypiltään pääakselifaktoroin-
ti. Tämän avulla saatiin selvitettyä tekijöiden ominaisarvot, selittävyysosuudet 
ja jakaumat. Analyysin tulokset on esitetty oheisissa taulukoissa. (taulukko 4 ja 
taulukko 5).  
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TAULUKKO 4 Faktorianalyysin faktoriratkaisutaulukko   
Muuttujien omi-
naisarvo 

  Tulokset ennen 
rotatointia 

 
Tulok-

set 
rota-

toinnin 
jälkeen 

Te-
kijä 

Yh-
teen-
sä 

% varianssista Kerty-
mä % 

Yh-
teen-
sä 

% varianssista Kerty-
mä % 

Yh-
teensä 

1 5,425 31,913 31,913 5,129 30,173 30,173 3,395 

2 2,662 15,657 47,570 2,446 14,390 44,563 3,202 

3 1,783 10,487 58,058 1,486 8,742 53,305 2,860 

4 1,288 7,574 65,631 1,102 6,483 59,789 2,785 

5 1,128 6,637 72,268 0,874 5,143 64,932 2,919 

6 1,060 6,235 78,503 0,546 3,214 68,146 1,669 

7 0,643 3,783 82,286 
    

8 0,556 3,268 85,554 
    

9 0,490 2,881 88,435 
    

10 0,476 2,799 91,234 
    

11 0,338 1,989 93,223 
    

12 0,303 1,781 95,004 
    

13 0,251 1,474 96,478 
    

14 0,197 1,159 97,637 
    

15 0,171 1,007 98,645 
    

16 0,126 0,744 99,388 
    

17 0,104 0,612 100,000 
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TAULUKKO 5 Tekijöiden jakauma   
Faktori 

  

 
1 2 3 4 5 6 

(ohjelmiston nimi) käytön oppiminen on ollut helppoa. 0,934 
     

Uuden henkilön on mahdollista oppia käyttämään (ohjel-
miston nimi) helposti. 

0,855 
     

(ohjelmiston nimi) käyttö on selkeää. 0,587 
     

Aion käyttää seuraavien 6 kuukauden aikana (ohjelmiston 
nimi) enemmän. 

 
0,961 

    

Uskon, että tulen käyttämään seuraavien 6 kuukauden 
aikana (ohjelmiston nimi) enemmän. 

 
0,94 

    

Suunnittelen käyttäväni seuraavien 6 kuukauden aikana 
(ohjelmiston nimi) enemmän. 

 
0,831 

    

Avun saaminen on helppoa. 
  

0,938 
   

Tiedän mistä saan apua (ohjelmiston nimi) käyttöön liitty-
en. 

  
0,868 

   

(ohjelmiston nimi) käyttöön on järjestetty riittävä määrä 
koulutusta. 

0,339 
 

0,3468 
   

Esimieheni on kannustanut minua käyttämään (ohjelmis-
ton nimi). 

   
1,058 

  

Yritys on kannustanut minua käyttämään (ohjelmiston 
nimi). 

   
0,611 

  

Työkaverini on kannustanut minua käyttämään (ohjelmis-
ton nimi). 

 
0,239 

 
0,500 

  

(ohjelmiston nimi) käyttö parantaa työtehtävien hoitamisen 
tehokkuutta. 

    
0,796 0,352 

(ohjelmiston nimi) käyttö lisää tuottavuutta. 
    

0,626 
 

(ohjelmiston nimi) on hyödyllinen työtehtävissäni. 
    

0,555 -
0,211 

*KOODATTU* (ohjelmiston nimi) käyttö rajoittaa työtehtä-
vien hoitamisen tehokkuutta. 

    
0,248 0,598 

(ohjelmiston nimi) toiminta on luotettavaa ja vakaata. 
     

0,568 
     

Faktorointimenetelmä: pääakselifaktorointi  
    

Rotaatiomenetelmä: Oblimin Kaiserin normalisoin-
nilla 
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Tämän avulla oli mahdollista tarkistella, että heijastivatko kysymykset 
tarkoitettuja teoreettisia konstrukteja ja mitä faktoreita malliin tulisi sisällyttää. 
Taulukossa (taulukko 5) esitetty faktorianalyysi (pääakselifaktorointi oblimin-
rotaatiolla) korostaa varsinaiseen faktorirakenteeseen mukaan otetut tekijät. 
Näkymää myös selkeytettiin rajaamalla < 0,2 kommunaliteetin omaavat tekijät 
pois taulukosta. Taulukon perusteella pystyttiin muodostamaan kysymyksistä 
summamuuttujat, jotka on esitelty alla olevassa taulukossa (taulukko 6). 

TAULUKKO 6 Summamuuttujien muodostus 

Suorituskyky 

• (ohjelmiston nimi) on hyödyllinen työtehtävissäni. 

• (ohjelmiston nimi) käyttö rajoittaa työtehtävien hoitamisen tehokkuutta.* 

• (ohjelmiston nimi) käyttö parantaa työtehtävien hoitamisen tehokkuutta. 

• (ohjelmiston nimi) käyttö lisää tuottavuutta. 
*uudelleenkoodattuna 

Vaivattomuus 

• (ohjelmiston nimi) käyttö on selkeää. 

• (ohjelmiston nimi) käytön oppiminen on ollut helppoa. 

• Uuden henkilön on mahdollista oppia käyttämään (ohjelmiston nimi) helposti. 

 

Sosiaalinen vaikutus 

• Yritys on kannustanut minua käyttämään (ohjelmiston nimi). 

• Esimieheni on kannustanut minua käyttämään (ohjelmiston nimi). 

• Työkaverini on kannustanut minua käyttämään (ohjelmiston nimi). 

 
Mahdollistavat olosuhteet 

• (ohjelmiston nimi) käyttöön on järjestetty riittävä määrä koulutusta. 

• Tiedän mistä saan apua (ohjelmiston nimi) käyttöön liittyen. 

• Avun saaminen on helppoa. 

 
Käyttöaikomus 

• Aion käyttää seuraavien 6 kuukauden aikana (ohjelmiston nimi) enemmän. 

• Uskon, että tulen käyttämään seuraavien 6 kuukauden aikana (ohjelmiston ni-
mi) enemmän. 

• Suunnittelen käyttäväni seuraavien 6 kuukauden aikana (ohjelmiston nimi) 
enemmän.  
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TAULUKKO 7 Summamuuttujien reliabiliteetit 

Summamuuttuja Luotettavuuden tunnusluvut 

 
Cronbachin Alfa Cronbachin Alfa 

(standardoitu) 
Kysymys-
ten määrä 

Suorituskyky 0,753 0,762 4 

Vaivattomuus 0,858 0,858 3 

Sosiaalinen vaikutus 0,792 0,793 3 

Mahdollistavat  
olosuhteet 

0,833 0,840 3 

Käyttökokemus 0,941 0,941 3 

 
Toteutetun regressioanalyysin asetelma on muodostettu mukaillen teo-

reettista viitekehystä ja on kuvattuna kuviossa (kuvio 10). Asetelma on muo-
dostettu summamuuttujista, joiden muodostamista käsiteltiin aiemmin tässä 
luvussa (taulukko 6). Tämän tarkoituksena on ollut selkeyttää tulosten analy-
sointia ja niistä saatavia tuloksia. Summamuuttujien sisäistä yhtenäisyyttä mi-
tattiin myös Cronbachin alfa-arvoa käyttäen. Jokainen summamuuttuja tutkit-
tiin erikseen ja saadut tulokset koostettiin taulukkoon (taulukko 7). Jokaisen 
summamuuttujan osalta arvo oli hyväksyttävällä tasolla. 

 
 

 
KUVIO 10 UTAUT-malliin pohjautuva testiasetelma (Venkatesh ym., 2003) 

Tämän jälkeen summamuuttujien reliabiliteettia tutkittiin vielä Cronbachin 
alfan avulla ajamalla reliabiliteetti analyysi jokaisen summamuuttujan 
muodostaville kysymyksille erikseen (taulukko 7). Kuvion (kuvio 10) mukaista 
asetelmaa tämän jälkeen lähdettiin testaamaan lineaarisella regressioanalyysillä. 
Analyysin avulla pyrittiin selvittämään tekijöitä, joilla oli vaikutusta käyttäjille 
muodostuvaan käyttöaikomukseen ja varsinaiseen käyttöön. Ensimmäiseksi 
regressioanalyysi toteutettiin, että lopputulos tutki mallin päädeterminanttien 
suorituskykyodotuksen, vaivattomuusodotusten, sosiaalisen vaikutuksen ja 
mahdollistavien olosuhteiden vaikutusta käyttöaikomukseen. Tämän jälkeen 
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asetelmaa muutettiin niin, että tutkittiin käyttöaikomuksen ja mahdollistavien 
olosuhteiden vaikutusta varsinaiseen käyttöön 
Faktorianalyysin avulla selvitettiin vastauksista selittäviä tekijöitä, jotka saatiin 
eriteltyä, ja niistä muodostettua summamuuttujia varsinaisen teoreettisen 
viitekehyksen testaamiseen. Analyysillä löydettiin 6 faktoria, joista kuudes 
osoittautui osittain päällekkäiseksi muiden faktoreiden kanssa. Tutkimukseen 
sisällytetyt 5 faktoria sisälsivät yhteensä 16 tutkimusaineiston kysymystä, joista 
muodostettiin summamuuttujat suorituskyky, vaivattomuus, sosiaalinen 
vaikutus, mahdollistavat olosuhteet ja käyttökokemus. Nämä esitelty 
tarkemmin aiemmin tässä luvun taulukossa (taulukko 6). Taulukossa (taulukko 
8) on kuvattu summamuuttujien keskinäisiä riippuvaisuuksia Pearsonin 
korrelaation avulla. 

TAULUKKO 8 Summamuuttujien väliset riippuvuudet kuvattu Pearsonin korrelaatiolla 
Pearsonin korrelaa-
tio 

Suoritus-
kyky 

Vaivatto-
muus 

Sosiaalinen vaiku-
tus 

Mahdollistavat olosuh-
teet 

Suorituskyky  1 ,472** ,321** ,294** 

Vaivattomuus  ,472** 1 ,266** ,457** 

Sosiaalinen  
vaikutus ,321** ,266** 1 ,332** 

Mahdollistavat olosuh-
teet ,294** ,457** ,332** 1 

     

N=147, ** p< 0.01  

 
Varsinainen teoreettisen viitekehykseen perustuvan tutkimusmallin tes-

taaminen tapahtui käyttäen lineaarista regressioanalyysiä. Muodostuneella reg-
ressiomallilla saavutettiin 5 tekijän osalta 64,9 % selitysaste, josta ensimmäinen 
tekijä hieman yli 30,2 %. Regressioanalyysin perusteella kohdeyrityksessä koe-
tun käyttökokemuksen pystyi osittain selittämään suorituskyvyn ja sosiaalisten 
vaikutusten avulla. Muilla mallin tekijöillä, vaivattomuudella ja mahdollistavil-
la tekijöillä ei löydetty suoraa vaikutusta käyttäjille muodostuvaan käyttöko-
kemukseen. Regressioanalyysin avulla pyrittiin myös selvittämään käyttöön 
johtavia selittäviä tekijöitä. UTATU-malliin pohjautuneessa testiasetelmassa 
testattiin käyttöaikomuksen ja mahdollistavien olosuhteiden vaikutusta suo-
raan järjestelmän varsinaiseen käyttöön. Järjestelmän käyttöä mitattiin käyttä-
jien ilmoittamalla keskimääräisellä arviolla järjestelmän viikoittaisesta käytöstä. 
Tälle hypoteesille ei myöskään löydetty tukea. Regressioanalyysin tulokset esi-
tetty alla olevassa taulukossa (taulukko 9) ja kuviossa (kuvio 11). 
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TAULUKKO 9 Tulokset – hypoteesien toteutuminen 

Hypoteesi β t p Tulos 

H1: Suorituskyky → käyttökokemus. 0,263 3,010 0,003 tuettu 

H2: Vaivattomuus → käyttökokemus. -0,019 -0,207 0,836 ei tukea 

H3: Sosiaalinen vaikutus → käyttökokemus. 0,333 4,060 0,000 tuettu 

H4: Mahdollistavat olosuhteet → 
käyttökokemus. 

-0,101 -1,159 0,248 ei tukea 

H5: Käyttökokemus → käyttö. 0,057 0,686 0.494 ei tukea 

H6: Mahdollistavat olosuhteet → käyttö. 0,122 1,476 0.142 ei tukea 

 

 
KUVIO 11 Tulosten esittely 

Yhteenvetona voidaan todeta, että tutkimusmallia on mahdollista hyödyn-
tää käyttökokemuksen mittaamisessa tietyin rajauksin. Mittauksessa käytetyt 
mallin päätekijät eivät riitä kattamaan kokonaisvaltaisen käyttäjäkokemuksen 
mittaamista, johon näiden lisäksi kuuluisi lukuisia muita käytettävyyteen vai-
kuttavia tekijöitä. Kuitenkin mallin avulla saatiin lupaavia tuloksia suoritusky-
vyn ja sosiaalisen vaikutuksen tilastollisestä merkitsevyydestä käyttökokemuk-
sen muodostumiseen. Muita mallin tekijöitä ei pystytty tämän tutkimuksen 
osalta vahvistamaan. 
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6 POHDINTA 

Tässä luvussa käydään läpi aluksi tutkimuksen tarkoitusta ja mitä sillä halutaan 
saavuttaa. Tämän jälkeen siirrytään tutkimuksen tuloksista tehtyjen havaintojen 
läpikäymiseen ja niiden vertaamiseen aiempaan tutkimustietoon. Josta siirry-
tään käsittelemään tutkimuksen luotettavuutta. Lopuksi esitetään tutkimuksen 
yhteenveto, merkitsevyys ja esitellään tutkimuksen mahdollisia jatkokehitys-
kohteita.  

6.1 Tutkimuksen tarkoitus 

Tässä tutkimuksessa selvitettiin kohdeyrityksessä käyttöönotetun 
toiminnanohjausjärjestelmän loppukäyttäjille muodostamia käyttökokemuksia 
ja niihin vaikuttavia tekijöitä. Tutkimuksella pyrittiin löytämään vastauksia 
asetettuihin tutkimuskysymyksiin: ”Millainen käyttökokemus loppukäyttäjälle 
on muodostunut toiminnanohjausjärjestelmästä?” ja ”Mitkä tekijät vaikuttavat 
muodostuneeseen käyttökokemukseen?” Aihetta lähestyttiin loppukäyttäjän 
näkökulmasta. Tälle tutkimukselle muodostui tarve lähtöisin yrityksen 
tarpeesta tehostaa toiminnanohjausjärjestelmän toimintaa. Aihealueena 
toiminnanohjausjärjestelmiin liittyvä käyttökokemus on kohtalaisen yleinen, 
mutta kyseisessä yrityksessä ja yrityksen oman toiminnanohjausjärjestelmän 
osalta vastaavaa tutkimusta ei ole. Näiden seikkojen voidaan nähdä 
muodostavan tutkimukselle tarpeellisuuden ja motivaation.  

Tutkimus toteutettiin määrällisenä eli kvantitatiivisena tutkimuksena ja 
tutkimuksen aineistona käytettiin kohdeyrityksen loppukäyttäjiltä kyselylo-
makkeen avulla kerättyjä näkemyksiä esitettyihin 18 eri toiminnanohjausjärjes-
telmää koskevaan väittämään. Tutkimustuloksia analysoitiin IBM SPSS -
ohjelmistolla käyttäen lineaarista regressioanalyysiä vaikuttavien tekijöiden ja 
niiden välisten suhteiden löytämiseksi. Analyysissä asetettiin käyttökokemuk-
sen mittariksi vastaajien näkemys tulevaisuuden näkymästä järjestelmän aiot-
tuun käyttöön liittyen. Selittävinä muuttujina käytettiin tutkimusmallin tekijöi-
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tä suorituskykyä, vaivattomuutta, sosiaalista vaikutusta ja mahdollistavia olo-
suhteita. Tutkimuksessa toteutettiin myös toinen regressioanalyysi, jossa mitta-
riksi oli asetettu käyttö, joka muodostui vastaajien ilmoittamista arviosta toi-
minnanohjausjärjestelmän viikoittaisesta tuntimääräisestä käytöstä. Selittävinä 
muuttujina tässä analyysissä käytettiin mahdollistavia olosuhteita ja käyttöko-
kemusta. Tutkimusmalli on johdettu teknologian käyttöä ja hyväksymistä mit-
taavasta UTAUT-mallista, jolla pystytään tutkimuksen mukaan selittämään 
56 % käyttöaikomukseen ja 40 % käyttöön liittyvistä tekijöistä. (Venkatesh ym., 
2012). Tutkimusmallin muodostamista on tarkemmin käsitelty luvussa 3.3. Tu-
losten analysointia ja tutkimustulosten esittämistä varten luotiin tutkimusmal-
lin pohjalta seuraavat hypoteesit:  

• H1. Suorituskyky vaikuttaa positiivisesti käyttökokemukseen. 

• H2. Vaivattomuus vaikuttaa positiivisesti käyttökokemukseen. 

• H3. Sosiaalinen vaikutus vaikuttaa positiivisesti käyttökokemuk-
seen. 

• H4. Mahdollistavat olosuhteet vaikuttavat positiivisesti käyttöko-
kemukseen. 

• H5. Käyttökokemus vaikuttaa positiivisesti käyttöön. 

• H6. Mahdollistavat olosuhteet vaikuttavat positiivisesti käyttöön. 
 
Seuraavassa kappaleessa käydään läpi aihealueen aiempia tutkimustulok-

sia ja vertaillaan niitä saatuihin tutkimustuloksiin. Kappaleessa myös käydään 
läpi asetettujen hypoteesien toteutumista.   

6.2 Aiempi tutkimus ja tutkimustulokset 

Tutkimuksen teoreettisessa osuudessa tutustuttiin toiminnanohjausjärjestelmiin 
ja teknologian hyväksymisen tunnettuihin teorioihin. Tutkimusaiheina mo-
lemmat ovat erittäin suuressa suosiossa tietojärjestelmätieteen tutkimusalalla ja 
niitä on myös tutkittu paljon yhdessä. Toiminnanohjausjärjestelmä tutkimuksis-
sa toistuu usein samat tavoitteet ja näkökulmat, jotka usein ovat sidottu suo-
raan tai välillisesti kannattavuuteen ja liiketoimintoihin. Vaikka käyttäjä näh-
däänkin tärkeänä tekijänä onnistumista ja käytön tehokkuutta, vaikuttaa se jää-
vän vähäisemmälle huomiolle tutkimuksissa. (Parks, 2012.) Teknologian hyväk-
symiseen liittyvissä tutkimuksissa on vastakkaisesti keskitytty pääsääntöisesti 
käyttäjään ja käyttöön vaikuttaviin tekijöihin. Molempia tutkimusaiheita yhdis-
tääkin vahvasti käyttäjä ja siihen liittyvät tekijät. Moon (2007) totesi, että järjes-
telmän tuottama arvo on peräisin sen käytöstä, ei järjestelmästä itsestään. Käy-
tön kannalta nähdään tärkeänä vaikuttavana tekijänä, että käyttäjät ovat hyväk-
syneet teknologian tai järjestelmän. (Venkatesh ym., 2003). 

Tutkimuksessa havaittiin vastausten joukosta runsaasti viitteitä positiivi-
sesta asennoitumisesta ja hyväksymisestä järjestelmän käyttöä kohtaan. Lähes 
jokainen esitetty väittämän osalta oli saatu keskiarvolta positiivissävytteinen 
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vastaus. Ainoastaan väittämä liittyen ohjelmiston toiminnan luotettavuuteen ja 
järjestelmän vakauteen sai vastauksista alle kolme keskiarvon tulokseksi. Tä-
män väittämän osalta ei kuitenkaan tässä tutkimuksessa nähty suurta vaikutus-
ta käyttäjälle muodostuneeseen käyttökokemukseen. Toista ääripäätä edustivat 
vastauksissa esimiehen ja yrityksen kannustus järjestelmän käyttöön. Saatujen 
tulosten perusteella voidaankin nähdä, että tämä osio on onnistuttu toteutta-
maan onnistuneesti. Myös toiminnanohjausjärjestelmän tutkimuksissa johdon 
tuki on nähty yhdeksi merkittävimmistä tekijöistä järjestelmän hyödyn saavut-
tamiseksi (Ramayah & Lo, 2007; Sun & Bhattacherjee, 2011).  

Koulutuksen ja käytön tuen osalta tutkimuksessa oli selkeästi havaittavis-
sa vastaajien jakautumista, tätä voidaan selittää osittain vastaajien toisistaan 
poikkeavilla työtehtävillä. Osa vastaajista oli radikaalisti täysin sitä mieltä, ettei 
riittävää koulutusta (14,3 %) ollut järjestetty, kun taas toinen lähes vastaava 
määrä vastauksia ilmaisi täysin päinvastaista (15,0 %). Kuitenkin väittämät mil-
lä mitattiin avun saamisen helppoutta ja käyttäjän tietämystä mistä voi hakea 
itselleen apua, tulokset olivat huomattavasti positiivisemmin jakautuneita, kuin 
koulutukseen liittyen. Tämä eroavaisuus olisi mahdollisesti selitettävissä käyt-
täjän halukkuudella tai sen puutteella nähdä vaivaa oppimisen eteen. Samaista 
asiaa oli nostettu esille myös aiemmissa tutkimuksissa, jossa pyrittiinkin anta-
maan vastauksia sille, miksi käyttäjä käyttäisi järjestelmää. Ramayah & Lo (2007) 
uskoivat, että yksi jaettu uskomus toiminnanohjausjärjestelmästä toimii 
avaimena koettuun järjestelmästä saavutettavaan hyötyyn ja helppokäyttöisyy-
teen. Ruivo ym. (2014) taas uskoi, että käyttäjien tyytyväisyys skaalautuu hei-
dän osaamiseensa ja tietämykseensä. Koulutuksella ja koulutuksen puutteella 
nähtiin myös merkittäviä vaikutuksia järjestelmän muodostamasta mielikuvas-
ta (Sun & Bhattacherjee, 2011; Wong ym., 2016). 

Tutkimuksessa testattiin myös kuuden muodostetun hypoteesin avulla 
tutkimusmallin tekijöiden välisiä vaikutussuhteita. Tekijät olivat muodostettu 
tunnetun Teknologian käyttöä ja hyväksymistä mittaavan UTAUT-malliin 
(Venkatesh ym., 2003) pohjautuen. Hypoteesit muodostettiin mittaamaan kah-
den tekijän välistä vaikutusta. Tutkimuksen ensimmäinen hypoteesi H1 ”Suori-
tuskyky vaikuttaa positiivisesti käyttökokemukseen.” pystyttiin regressio-
analyysin avulla vahvistamaan. Voidaan siis todeta, että käyttäjän kokemuksel-
la järjestelmän hyödyllisyydestä, tehokkuudesta ja tuottavuudesta työtehtävissä 
on selkeä positiivinen vaikutus muodostuvaan käyttökokemukseen. Toisen hy-
poteesin H2 osalta ei löydetty tutkimusaineistosta tukea. Käytön vaivattomuu-
della ei siis todettu merkittävää vaikutusta käyttökokemuksen muodostumi-
seen. Hypoteesilla H3 mitattiin sosiaalisen vaikutuksen positiivista vaikutusta 
käyttökokemukseen. Tämän hypoteesin osalta voitiin tilastollisesti todentaa 
erittäin merkitsevä yhteys käyttökokemukseen. Voidaankin todeta, että käyttä-
jän kokemalla tuella ja kannustuksella on positiivinen vaikutus käyttökoke-
muksen muodostumiseen. Hypoteesin H4 osalta ei myöskään löydetty merkit-
tävää yhteyttä käyttökokemuksen muodostumiseen. Mahdollistavilla olosuh-
teilla ei löydetty merkittävää vaikutusta käyttökokemuksen muodostumiseen. 
Käyttökokemuksen vaikutusta varsinaiseen käyttöön mittaavan hypoteesin H5 
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osalta ei myöskään löydetty merkittävää vaikutusta, joka omalta osaltaan oli 
oletuksista poikkeava havainto. Tähän mahdollisesti vaikuttaa se, että järjestel-
mä on jo käytössä, eikä alkuperäisen UTAUT-mallin pohjalta muodostetut teki-
jät onnistuneet mittaamaan kyselytutkimuksissa tämän muutoksen vaikutuksia 
riittävän tarkasti. Viimeisen hypoteesin H6 osalta ei myöskään löytynyt merkit-
sevää yhteyttä mahdollistavien olosuhteiden ja käytön välillä. Toteutuneiden 
kahden hypoteesin H1 ja H3 voidaan todeta, että tutkimusmalli voi soveltua 
käyttökokemuksen mittaamiseen tietyillä rajauksilla. Muiden hypoteesien osal-
ta ei tässä tutkimuksessa löydetty tukea tekijöiden väliseen vaikutukseen. Nä-
mä todennetut tutkimusmallin tulokset myös esiintyivät aiemmissa tutkimuk-
sissa, jossa tekijät olivat esitettynä UTAUT-mallin suorituskykyodotuksena 
(Venkatesh ym., 2003) ja johdon tukena (Wong ym., 2016).  

6.3 Tutkimuksen luotettavuuden arviointi 

Tutkimuksen luotettavuuden tarkastelussa voidaan tarkasteltavat karkeasti 
jakaa kahteen luokkaa, reliabiliteettiin ja validiteettiin. Reliabiliteetin avulla 
voidaan mitata saatujen tutkimustulosten sattumanvaraisuutta, joka on tärkeä 
tekijä tutkimustuloksia tulkittaessa ja hyödyntäessä. Sillä tarkastellaan, onko 
tutkimus mahdollista toistaa samoilla tiedoilla ja saavuttaa sama lopputulos. 
Validiteetilla tarkastellaan, että mitattiinko tutkimuksessa niitä asioita, mitä oli 
tarkoitus mitata. Tarkastelemalla pelkkää tutkimuksen reliabiliteettia voidaan 
saavuttaa reliaabeleja tuloksia, jotka eivät kuitenkaan ole valideja. Tämän takia 
tuloksia ei voida pitää yksinään luotettavina, sillä ne eivät ole mitanneet sitä, 
mitä oli tarkoitettu. Käytännössä reliabiliteettia mitataankin perustuen 
validiteettiin, esimerkiksi Cronbachin Alfa -kertoimen avulla. (Ketokivi, 2015.) 

Tutkimuksen reliabiliteettiin voi vaikuttaa tutkijan yhteys tutkittavaan 
asiaan. Tässä kyseisessä tutkimuksessa tutkija on työsuhteessa yritykseen ja 
käyttää tutkimuksen kohteena olevaa toiminnanohjausjärjestelmää säännölli-
sesti. Tämän takia tutkijalla saattaa olla muodostuneita omakohtaisia ennakko-
käsityksiä toiminnanohjausjärjestelmän käyttöön ja toiminnallisuuteen liittyen. 
Nämä tekijät on kuitenkin pyritty sulkemaan täysin tutkimuksen ulkopuolelle 
mahdollistaen mahdollisimman objektiivisen näkymän tutkimusaineistoon ja 
tätä tietämystä ei ole käytetty tutkimusaineiston muodostamisen yhteydessä 
hyödyksi. Eli tutkimuksen voisi toistaa toinen henkilö käyttäen samoja tutki-
musmateriaaleja ja saavuttaa silti saman lopputuloksen.  

 Regressiomallin selitysastetta R² mitataan sitä osuutta, millä pystyttiin se-
littämään tutkimustuloksilla esitettyä kysymystä. (Ketokivi, 2015). Näitä selittä-
viä tekijöitä on esitelty taulukossa 2 ja viiden tekijän avulla voidaan selittää tut-
kimustuloksista 64,9 %. Tutkimuksessa löydettiin kaksi determinanttia, joilla oli 
käyttöaikomukseen tilastollisesti erittäin merkitsevä vaikutus (p-arvot 0,003 ja 
0,000).   

Merkitsevyystasoa (probability, p / Sig.) käytetään tutkimustulosten mer-
kitsevyyden ilmaisemiseen.  Se ilmaisee sattuman mahdollisuuden todennäköi-
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syyttä ja sen avulla voidaan kategorioida, kuinka tilastollisesti merkittävä löy-
dös on. Merkitsevyystaso ilmaistaan käyttäen p-arvoa, mitä lähempänä arvo on 
nollaa, sen merkitsevämpi tulos on tilastollisesti. Arvoa, joka on pienempi tai 
yhtä suuri, kuin 0,001 voidaan pitää tilastollisesti erittäin merkittävänä. Tilastol-
lisesti merkittävät arvot asettuvat välille >0,001–0,01 ja tästä suuremmaksi men-
täessä arvoja ei voida enää pitää tilastollisesti merkittävinä. Kuitenkin arvot 
0,05 mielletään ”tilastollisesti melkein merkitseväksi”. (Heikkilä, 2014.) 

 

6.4 Yhteenveto, merkitsevyys ja jatkotutkimus 

Yhteenvetona voidaan todeta, että tutkimus oli onnistunut ja tutkimusky-
symyksiin pystyttiin laaja-alaisesti antamaan vastaus. Tutkimuksessa havaittiin 
vastaajien yleisen mielipiteen olevan positiivinen ja toiminnanohjausjärjestel-
män käyttö nähtiin hyödyllisenä työtehtävien hoitamisen kannalta. Käyttöko-
kemuksen mittaus toteutettiin käyttäen tätä tutkimusta varten luotua UTAUT-
mallista johdettua tutkimusmallia.  

Ensimmäisen tutkimuskysymyksen osalta saatiin vastausten muodossa 
selvitettyä järjestelmän loppukäyttäjien näkemyksiä järjestelmän käytöstä ja 
siitä muodostuneista käyttökokemuksista varsin kattavasti. Vastausten joukosta 
pystyttiin poimimaan tekijöitä, joissa voitiin nähdä onnistumisia ja vastaavasti 
myös väittämiä, joiden osalta on vielä kehitettävää. Tämä tosin oli tutkimuksen 
tarkoituskin, jotta jatkotoimenpiteitä osataan kohdistaa oikeisiin paikkoihin. Eli 
voidaan myös nähdä, että toinen tutkimuskysymys on saatu täytettyä. 

Toisen tutkimuskysymyksen osalta palataan takaisin käytettyyn tutki-
musmalliin ja sen vahvistettuihin tekijöihin ”suorituskyky” ja ”sosiaalinen vai-
kutus”. Käyttäjät olivat vastausten perusteella kokeneet, että järjestelmä on heil-
le hyödyllinen ja se lisää päivittäisen toiminnan tehokkuutta ja tuottavuutta. 
Vastaajat olivat myös kokeneet, että heitä on kannustettu järjestelmän käyttöön, 
erityisesti johdon ja esimiesten toimesta. Eli voidaan nähdä, että toisen tutki-
muskysymyksen osalta löydettiin myös käyttökokemukseen vaikuttavia tekijöi-
tä tutkimusmallin avustuksella. 

Tutkimuksessa pyrittiin tuottamaan kohdeyritykselle tietoa järjestelmän 
käyttöön liittyvästä nykytilanteesta ja kartoittamaan mahdollisuuksia käytön 
tehostamiseksi. Koska käytössä oleva toiminnanohjausjärjestelmä itsessään 
asettaa haasteita laajamittaisille järjestelmään kohdistuville muutoksille, lähes-
tyttiin hyödyn luomista käyttäjään vaikuttamisen kautta. Käyttäjä nähtiin osana 
onnistunutta järjestelmän käyttöä, minkä takia myös käyttäjiltä saatu palaute on 
erityisen arvokasta. Tästä palautteesta on mahdollista havaita potentiaalisia 
ongelmakohtia järjestelmän toiminnassa, varmistaa prosessien toimivuus ja ke-
rätä arvokasta tietoa toiminnan jatkokehittämistä varten. Tärkein haaste kui-
tenkin on saada ihmiset käyttämään järjestelmää tehokkaasti. Käytön tehosta-
miseksi onkin havaittu positiivisia vaikutuksia järjestelmän laadulla, johdon 
tuella ja koulutuksella. (Costa ym., 2016.) Tutkimuksessa havaittiin samankal-



51 

 

taisia vaikutuksia johdon kannustamisen, koulutuksen ja tuen saamisen osalta. 
Näihin havaintoihin perustuen kohdeyritykselle voidaan suositella käyttäjiä 
osallistavan koulutuksen järjestämiseen. Koulutuksen tehokkuuden ja yhteisen 
näkymän vahvistamiseksi, olisi tärkeää myös johdon ja esimiesten aktiivisesti 
osallistua koulutukseen. Toiminnanohjausjärjestelmän tukifunktioita tulisi ke-
hittää läpinäkyvyyttä korostaen ja osallistaa myös käyttäjiä järjestelmän kehi-
tykseen ja koulutukseen. Näillä ehdotetuilla toimenpiteillä olisi mahdollista 
luoda toiminnanohjausjärjestelmän käyttöä tehostava malli, jolla tavoitellaan 
käyttäjään liittyen parempaa käyttökokemusta ja hyväksyntää toiminnanoh-
jausjärjestelmää kohtaa. Malli olisi mahdollista toteuttaa niin, että käyttäjiltä 
kerätyn tiedon pohjalta suunnitellaan ja toteutetaan tarvittavat muutokset, jon-
ka jälkeen palataan keräämään käyttäjiltä tietoa muutosten vaikutuksista. Tätä 
niin sanottua tehostamisen sykliä, tulisi käyttää käyttäjiä osallistamalla koko 
kehitysprojektiin ja raportoida sen kulusta mahdollisimman avoimesti. Ehdote-
tussa mallissa yhdistyy useita käyttökokemuksen positiiviseen kehittymiseen 
vaikuttavia tekijöitä, joilla voidaan uskoa olevan myös vaikutuksia käyttäjäko-
kemuksen lisäksi myös järjestelmän tehokkuuteen.      

Tutkimusaineiston keräämisen aikana tutkimuksen kohderyhmän, loppu-
käyttäjien suunnalta kantautui positiivista viestiä, että heidän mielipidettään on 
tämänlaisen kyselytutkimuksen avulla haluttu kuulla ja heitä haluttu osallistaa 
tällä tavoin toiminnanohjausjärjestelmän kehitykseen. Samaisessa yhteydessä 
esitettiin toiveita kyselytutkimukselle, jossa olisi myös avoimia kysymyksiä. 
Tämän tutkimuksen jatkotutkimushaastena voidaan pitää määrällisen tutki-
musmenetelmän rajallista näkymää käyttökokemuksen tutkimiseen. Kokonais-
valtaisemman ja syvällisemmän kuvan saavuttamiseksi olisi mielenkiintoista 
yhdistää tutkimukseen toteutukseen myös laadullinen tutkimus. Laadullisen ja 
määrällisen tutkimusmenetelmän yhdistävällä monimenetelmäisellä tutkimuk-
sella olisi myös mahdollista tavoitella syvällisempää näkemystä käyttökoke-
muksiin vaikuttavista tekijöistä. Tämän lisäksi käyttökokemuksen tutkimiseen 
olisi mahdollista sisällyttää myös muita tunnettuja teorioita tutkimuksen selit-
tävyyden parantamiseksi. Tässä tutkimuksessa esitetyn tutkimusmallin voi-
daan katsoa toimivan käyttökokemuksen mittaamiseen myös vastaavassa ym-
päristössä. Mallia hyödyntäessä, tulee ottaa huomioon sen rajoittuneisuus käyt-
tökokemuksen kokonaisvaltaisen mittauksen osalta. 
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LIITE 1 KYSELYLOMAKE 

Tutkimuksen tavoite 
Tällä kyselytutkimuksella tavoitellaan parempaa ymmärrystä vallit-
sevasta tilanteesta (ohjelmiston nimi) käytön suhteen. Tutkimuksen 
avulla pyritään kohdistamaan toimenpiteitä oikeisiin kohteisiin toi-
minnanohjausjärjestelmän jatkokehitystä ja koulutusta silmällä pitäen. 
Vastaat kysymyksiin nimettömästi. Kysymykset on jaoteltu neljään 
kategoriaan. Jokaisen kysymyksen kohdalta valitaan parhaiten ku-
vaavin vaihtoehto 5-portaisella Likertin asteikolla.  (vahvasti erimiel-
tä – vahvasti samaa mieltä). 

 
Haastateltavien taustatiedot 
  

Ikä __ (vuotta) 
 
Sukupuoli 

• Mies 

• Nainen  
 

Koulutustaso 

• Perusaste 

• Keskiaste 

• Alin korkea-aste 

• Alempi korkeakouluaste 

• Ylempi korkeakouluaste 

• Tutkijakoulutusaste  
 

Kuinka paljon/usein käytät (ohjelmiston nimi)? __ (tuntia/vko)  
 
Henkilöryhmä 

• Työntekijä 

• Toimihenkilö 

• Ylempi toimihenkilö 
 

Suorituskykyodotukset (performance expectancy) 
 (ohjelmiston nimi) on hyödyllinen työtehtävissäni. 

• Täysin samaa mieltä  

• Osittain samaa mieltä  

• En samaa mieltä, enkä eri mieltä  

• Osittain eri mieltä  

• Täysin eri mieltä 
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(ohjelmiston nimi) käyttö rajoittaa työtehtävien hoitamisen tehok-
kuutta. 

• Täysin samaa mieltä  

• Osittain samaa mieltä  

• En samaa mieltä, enkä eri mieltä  

• Osittain eri mieltä  

• Täysin eri mieltä 
 

(ohjelmiston nimi) käyttö parantaa työtehtävien hoitamisen tehok-
kuutta. 

• Täysin samaa mieltä  

• Osittain samaa mieltä  

• En samaa mieltä, enkä eri mieltä  

• Osittain eri mieltä  

• Täysin eri mieltä 
 

(ohjelmiston nimi) käyttö lisää tuottavuutta. 

• Täysin samaa mieltä  

• Osittain samaa mieltä  

• En samaa mieltä, enkä eri mieltä  

• Osittain eri mieltä  

• Täysin eri mieltä 
 

 
Vaivattomuusodotukset (effort expectancy) 

(ohjelmiston nimi) käyttö on selkeää. 

• Täysin samaa mieltä  

• Osittain samaa mieltä  

• En samaa mieltä, enkä eri mieltä  

• Osittain eri mieltä  

• Täysin eri mieltä 
 

(ohjelmiston nimi) käyttö rajoittaa työtehtävien hoitamisen tehok-
kuutta. 

• Täysin samaa mieltä  

• Osittain samaa mieltä  

• En samaa mieltä, enkä eri mieltä  

• Osittain eri mieltä  

• Täysin eri mieltä 
 

(ohjelmiston nimi) käytön oppiminen on ollut helppoa. 

• Täysin samaa mieltä  

• Osittain samaa mieltä  

• En samaa mieltä, enkä eri mieltä  

• Osittain eri mieltä  
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• Täysin eri mieltä 
 

Uuden henkilön on mahdollista oppia käyttämään (ohjelmiston nimi) 
helposti. 

• Täysin samaa mieltä  

• Osittain samaa mieltä  

• En samaa mieltä, enkä eri mieltä  

• Osittain eri mieltä  

• Täysin eri mieltä 
 

Sosiaalinen vaikutus (social influence) 
Yritys on kannustanut minua käyttämään (ohjelmiston nimi). 

• Täysin samaa mieltä  

• Osittain samaa mieltä  

• En samaa mieltä, enkä eri mieltä  

• Osittain eri mieltä  

• Täysin eri mieltä 
 

Esimieheni on kannustanut minua käyttämään (ohjelmiston nimi). 

• Täysin samaa mieltä  

• Osittain samaa mieltä  

• En samaa mieltä, enkä eri mieltä  

• Osittain eri mieltä  

• Täysin eri mieltä 
 

Työkaverini on kannustanut minua käyttämään (ohjelmiston nimi). 

• Täysin samaa mieltä  

• Osittain samaa mieltä  

• En samaa mieltä, enkä eri mieltä  

• Osittain eri mieltä  

• Täysin eri mieltä 
 

Mahdollistavat olosuhteet (facilitating conditions) 
(ohjelmiston nimi) toiminta on luotettavaa ja vakaata. 

• Täysin samaa mieltä  

• Osittain samaa mieltä  

• En samaa mieltä, enkä eri mieltä  

• Osittain eri mieltä  

• Täysin eri mieltä 
 

(ohjelmiston nimi) käyttöön on järjestetty riittävä määrä koulutusta. 

• Täysin samaa mieltä  

• Osittain samaa mieltä  

• En samaa mieltä, enkä eri mieltä  



58 

 

• Osittain eri mieltä  

• Täysin eri mieltä 
 

Tiedän mistä saan apua (ohjelmiston nimi) käyttöön liittyen. 

• Täysin samaa mieltä  

• Osittain samaa mieltä  

• En samaa mieltä, enkä eri mieltä  

• Osittain eri mieltä  

• Täysin eri mieltä 
 

Avun saaminen on helppoa. 

• Täysin samaa mieltä  

• Osittain samaa mieltä  

• En samaa mieltä, enkä eri mieltä  

• Osittain eri mieltä  

• Täysin eri mieltä 
 

Käyttöaikomus (Behavior intention) 
Aion käyttää seuraavien 6 kuukauden aikana (ohjelmiston nimi) 
enemmän. 

• Täysin samaa mieltä  

• Osittain samaa mieltä  

• En samaa mieltä, enkä eri mieltä  

• Osittain eri mieltä  

• Täysin eri mieltä 
 

Uskon, että tulen käyttämään seuraavien 6 kuukauden aikana (oh-
jelmiston nimi) enemmän. 

• Täysin samaa mieltä  

• Osittain samaa mieltä  

• En samaa mieltä, enkä eri mieltä  

• Osittain eri mieltä  

• Täysin eri mieltä 
 

Suunnittelen käyttäväni seuraavien 6 kuukauden aikana (ohjelmiston 
nimi) enemmän.  

• Täysin samaa mieltä  

• Osittain samaa mieltä  

• En samaa mieltä, enkä eri mieltä  

• Osittain eri mieltä  

• Täysin eri mieltä 
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LIITE 2 KORRELAATIOT 

 


