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Yritysten toiminta on tullut riippuvaiseksi tietojärjestelmistä, ja nykyään yksi yleisimmistä toimitus-
projekteista on tietojärjestelmäprojekti. Tietojärjestelmäprojektien onnistuminen on tärkeää, sillä 
projekti vaikuttaa usein kaikkiin yrityksen liiketoimintayksiköihin. Tietojärjestelmäprojektit ovat kui-
tenkin monimutkaisia, ja tutkimusten mukaan noin puolet tietojärjestelmäprojekteista epäonnis-
tuu. Onnistuneella tietojärjestelmäprojektilla tarkoitetaan, että projektin perustavoitteet, kustan-
nukset ja aikataulu, toteutuvat, ja tietojärjestelmä vastaa asiakkaan tarpeeseen. Lisäksi onnistu-
neessa tietojärjestelmäprojektissa asiakas ja tietojärjestelmän loppukäyttäjät ovat tyytyväisiä 
sekä projektiin että sen tuotokseen. Yksi kriittinen menestystekijä tietojärjestelmäprojektille on 
asiakkaan ja käyttäjän osallistuminen projektiin sekä avoin kommunikaatio kaikkien sidosryhmien 
välillä. Tässä kandidaatintyössä tarkastellaan asiakkaan merkitystä valmiin tietojärjestelmän käyt-
töönottoprojektissa. 

Kandidaatintyön tutkimusmenetelmänä on kirjallisuuskatsaus. Päätutkimuskysymys kandi-
daatintyössä on: miten asiakas vaikuttaa tietojärjestelmäprojektin onnistumiseen? Tutkimuksessa 
määritellään tietojärjestelmäprojektin elinkaari ja sidosryhmät, sekä määritellään miksi tietojärjes-
telmäprojektit ovat monimutkaisia. Tutkimuksessa määritellään myös onnistunut tietojärjestelmä-
projekti, ja sille etsitään kriittisiä menestystekijöitä sekä muita onnistumisen tekijöitä. Tutkimuk-
sessa havaitaan, että kaikki onnistumisen tekijät liittyvät kriittisiin menestystekijöihin. Siksi kriitti-
sistä menestystekijöistä ja onnistumisen tekijöistä luodaan viisi onnistumisen luokkaa, jonka jäl-
keen asiakkaan merkitystä tutkitaan tarkemmin jokaisessa onnistumisen luokassa. 

Kirjallisuustutkimuksessa havaittiin, että asiakkaalla on merkittävä rooli kaikissa tietojärjestel-
mäprojektin onnistumisen luokissa. Onnistumisen luokkia ovat projektin aikataulutus ja suunni-
telma, projektin selkeä tavoite, asiakasorganisaation ylimmän johdon tuki, asiakkaan ja käyttäjän 
osallistuminen sekä tehokas kommunikaatio sidosryhmien välillä. Aikataulutus ja suunnitelma tu-
lee olla asiakkaalle selkeä, ja suunnitelman tulee olla realistinen. Projektin selkeä tavoite on tär-
keää siksi, että asiakkaalla on realistiset odotukset projektista ja sen tuotoksesta. Asiakasorgani-
saation ylimmän johdon tuki on projektissa tärkeää siksi, että ylemmän johtotason henkilöt ym-
märtävät sekä projektin että tietojärjestelmän hyödyt ja rajoitukset. Asiakkaan ja käyttäjän osal-
listuminen tietojärjestelmäprojektiin on tärkeää, jotta järjestelmän loppukäyttäjät hyväksyvät jär-
jestelmän käyttöönsä. Kommunikointi projektissa on tärkeää, että tekniset tehtävät projektissa 
onnistuvat. Lisäksi tutkimuksessa havaittiin, että kaikissa onnistumisen luokissa toistuu avoimen 
kommunikaation tärkeys asiakkaan ja toimittajan välillä. Sekä asiakkaalla itsellään että toimitta-
jalla on vastuuta asiakkaan osallistuttamisesta projektiin. 
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KESKEISET KÄSITTEET 

 
Informaatioteknologia (engl. information technology, IT) tarkoittaa teknologian muotoa, 

jonka avulla ihminen käsittelee informaatiota. Informaatioteknologian työkalu eli tietoko-

neet ovat yleistyneet viimeisen 30 vuoden aikana ja nyt tietojärjestelmät ovat taloudelli-

sesti kaikkien saatavilla. (Butterfield et al. 2016)  

Kriittiset menestystekijät (engl. critical success factors, CSF) voidaan määritellä sel-

laisina asioina, jotka yrityksen on tehtävä menestyäkseen (Ingram et al. 2000). Kriittiset 

menestystekijät ovat osa-alueita, joihin on jatkuvasti kiinnitettävä huomiota, ja joilla suo-

riutuminen on välttämätöntä tavoitteiden saavuttamiseksi (Rockart 1979). 

Käyttöönotto (engl. implementation) on tietojärjestelmäprojektin vaihe, jossa tietojärjes-

telmä otetaan käyttöön (Butterfield et al. 2016). Käyttöönottovaiheen tarkoituksena on 

asentaa tietojärjestelmä tuotantoympäristöön ja julkistaa järjestelmä asiakkaille sekä lop-

pukäyttäjille (Murch 2002, s. 130). 

Ohjelmisto (engl. software) on tietojärjestelmän aineeton rakenne, ja käsitettä käytetään 

yleisesti viittaamaan tietokonejärjestelmän suorittamiin ohjelmiin eikä niinkään tietoko-

nejärjestelmien fyysiseen laitteistoon (Butterfield et al. 2016). 

Onnistumisen tekijä (engl. success factor, SF) on sellainen tekijä, joka vaikuttaa pro-

jektin onnistumiseen. Eri onnistumisen tekijöillä on erilainen vaikutus projektin onnistu-

miseen. (Kolasa 2019) 

Projektin sidosryhmiä ovat kaikki ne ihmiset ja ihmisryhmät, jotka toimivat projektin 

rajapinnassa. Sidosryhmiksi voidaan laskea kaikki ne, joihin projekti vaikuttaa, ja jotka 

vaikuttavat projektiin. Sidosryhmiä ovat esimerkiksi projektin toimittaja, asiakas ja rahoit-

taja. (Heerkens 2014, luku 8) 

Tietointensiivisiä liike-elämän palveluita (engl. knowledge-intensive business ser-

vice, KIBS) tarjoavat yritykset tuottavat asiakkailleen esimerkiksi tietojärjestelmäratkai-

suja tehostamaan liiketoimintaprosesseja. KIBS-yritysten toimialaan kuuluu siis konsul-

tointi sekä muut asiantuntijapalvelut, joita tarjotaan toisille yrityksille ja organisaatioille. 

(Laihonen et al. 2011) 

Tietojärjestelmä (engl. information system, IS) on tietokoneperusteinen systeemi, joka 

tuottaa informaatiota käyttäjille (Butterfield et al. 2016). Tietojärjestelmät ovat elintärkeitä 

organisaation toiminnoille ja johtamiselle. Tietojärjestelmät tehostavat yritysten välttä-

mättömiä prosesseja. (Ragowsky et al. 1996) 
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1. JOHDANTO 

1.1 Tutkimuksen tausta ja merkitys 

Yritysten ja organisaatioiden toiminta on automatisoitunut, ja yritysten toiminta on tullut 

riippuvaiseksi usein monimutkaisista tietojärjestelmistä (Fayaz et al. 2017). Tietojärjes-

telmiä käytetään yhä useimpien prosessien tukena organisaatioissa. Siksi nykyään yksi 

yleisimmistä toimitusprojekteista ja hankkeista yrityksissä on tietojärjestelmäprojekti 

(Eichhorn & Tukel 2018). Tietojärjestelmäprojektissa asiakkaan ympäristöön otetaan 

käyttöön tietojärjestelmä, joka Heerkensin (2014, luku 2) mukaan tukee asiakkaan liike-

toimintaa ja organisaation prosessien kehittämistä. 

Tietojärjestelmäprojektin onnistuminen on tärkeä huolenaihe, sillä projekti vaikuttaa 

usein kaikkiin yrityksen osastoihin ja liiketoimintayksiköihin (Eichhorn & Tukel 2018). 

Vuonna 2016 Innotas-yrityksen tekemässä tutkimuksessa todettiin, että yli puolet IT-pro-

jekteista epäonnistuu edelleen, eikä tuloksissa ollut tapahtunut kolmessa vuodessa pa-

rannusta (Florentine 2016). Vaikka tuoreemmissa tutkimuksissa on havaittu kehitystä, 

epäonnistuvien tietojärjestelmäprojektien määrä on edelleen merkittävä. Lisäksi Spi-

ceworksin (2018) Pohjois-Amerikassa ja Euroopassa toteuttaman selvityksen mukaan 

89 % yrityksistä odottaa IT-budjettinsa kasvavan tai pysyvän vähintään samana vuonna 

2019. Suurin syy budjettien kasvulle on yrityksissä vanhentuneiden tietojärjestelmien 

päivittäminen uudempiin (Spiceworks 2018). Vuonna 2019 Spiceworksin tekemässä sel-

vityksessä edelleen 44 % yrityksistä ennustaa IT-budjettien nousevan vuonna 2020 uu-

sien tietojärjestelmäpäivitysten vuoksi (Spiceworks 2019).  

Tietojärjestelmäprojektien monimutkaisuuden vuoksi tietojärjestelmäprojektien onnistu-

mista ja onnistumisen tekijöitä on tutkittu kirjallisuudessa jo yli 30 vuoden ajan (Eichhorn 

& Tukel 2018). Tietojärjestelmäprojektien onnistumiselle on löydetty useita tekijöitä, 

joista osa on määritelty tietojärjestelmäprojektin kriittisiksi menestystekijöiksi. Kriittisillä 

menestystekijöillä tarkoitetaan sellaisia asioita, jotka yrityksen on tehtävä menestyäk-

seen liiketoiminnassa (Ingram et al. 2000). Projekteissa kriittisillä menestystekijöillä voi-

daan siis tarkoittaa asioita, joiden on toteuduttava, että projekti onnistuu. Yksi tietojärjes-

telmäprojektin kriittisistä menestystekijöistä on asiakkaan osallistuminen projektiin (Ro-

sacker & Olson 2008; von Würtemberg et al. 2011; Leyh & Crenze 2013; Fayaz et al. 

2017). Sen lisäksi, että asiakkaan osallistuminen on tietojärjestelmäprojektille kriittistä, 
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asiakas liittyy vahvasti myös muihin tietojärjestelmäprojektin onnistumisen tekijöihin. 

Müllerin ja Martinsuon (2015) mukaan tietojärjestelmäprojekti asiakkaan ja toimittajan 

välillä venyttää kuitenkin organisaatioiden rajoja. Esimerkiksi kommunikointi organisaa-

tiorajojen yli projektissa ei ole helppoa (Gantman & Fedorowicz 2016). 

Tämän kandidaatintyön aiheena on asiakkaan merkitys onnistuneessa tietojärjestelmä-

projektissa. Työssä kootaan kirjallisuudessa esiintyviä tietojärjestelmäprojektin onnistu-

misen tekijöitä sekä kriittisiä menestystekijöitä ja tarkastellaan asiakkaan merkitystä 

niissä. Asiakkaan roolia tietojärjestelmien kehitysprojekteissa on tutkittu (Beath & Orli-

kowski 1994; Jiang et al. 2006; Harris & Weistroffer 2009; Chen et al. 2011; Eichhorn & 

Tukel 2018), mutta kirjallisuudessa ei ole eroteltu tutkimusta koskemaan valmiiden tieto-

järjestelmien käyttöönottoa asiakkaalla. Tietojärjestelmien kehitysprojektit eroavat val-

miiden tietojärjestelmien käyttöönottoprojekteista siten, ettei valmiin tietojärjestelmän 

käyttöönottoprojektissa asiakkaalla ole mahdollisuutta vaikuttaa järjestelmän varsinaisiin 

toimintoihin. Kehitysprojekteissa puolestaan tietojärjestelmä luodaan yhdessä asiakkaan 

kanssa. Kehitysprojekteissa on tärkeää, että asiakkaan vaatimukset järjestelmän toimin-

noista toteutuvat (Wateridge 1995, Jiang et al. 2006 mukaan; Chen et al. 2011; Eichhorn 

& Tukel 2018), mutta tämän tutkimuksen tietojärjestelmäprojektissa järjestelmän toimin-

toja ei räätälöidä juuri asiakkaan toiveiden mukaan. Tässä tutkimuksessa keskitytään 

projektiin, jossa asiakkaalle otetaan käyttöön valmis tietojärjestelmä.  

1.2 Tutkimusongelma ja rajaukset 

Päätutkimuskysymys tässä kandidaatintyössä on: 

 Miten asiakas vaikuttaa tietojärjestelmäprojektin onnistumiseen? 

Tutkimuksen tarkoituksena on siis vastata tähän päätutkimuskysymykseen. Tarkoituk-

sena tässä tutkimuksessa on keskittyä asiakkaan merkitykseen onnistuneessa tietojär-

jestelmäprojektissa, ja sivuta myös toimittajan roolia asiakkaan osallistuttamisessa pro-

jektiin. Aihe on rajattu asiakkaan näkökulmaan sekä valmiin tietojärjestelmän käyttöön-

ottoon tutkimuksen laajuuden rajaamiseksi. Alatutkimuskysymyksillä pyritään löytämään 

vastaus päätutkimuskysymykseen. Alatutkimuskysymyksiä ovat seuraavat:  

 Millainen on onnistunut tietojärjestelmäprojekti? 

Jotta voidaan tarkastella asiakkaan vaikutuksia tietojärjestelmäprojektin onnistumi-

seen, tulee määritellä, milloin tietojärjestelmäprojekti on onnistunut. Vaikka tietojär-

jestelmäprojektille ei löydy yksiselitteistä määritelmää sen onnistumiselle, tämän ala-

tutkimuskysymyksen avulla voidaan tarkastella, millaisia piirteitä onnistuneella tieto-

järjestelmäprojektilla on. Tähän alatutkimuskysymykseen vastataan luvussa 4.  
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 Millaisia kriittisiä menestystekijöitä ja muita onnistumisen tekijöitä tietojärjestel-

mäprojektilla on? 

Tämän alatutkimuskysymyksen avulla on tarkoitus tunnistaa tietojärjestelmäprojektin 

kriittisiä menestystekijöitä sekä muita onnistumisen tekijöitä. Alatutkimuskysymyksen 

avulla voidaan siis tarkastella, mitkä asiat vaikuttavat tietojärjestelmäprojektin onnis-

tumiseen. Myös tähän alatutkimuskysymykseen vastataan luvussa 4. 

 Miten asiakas näkyy tietojärjestelmäprojektin kriittisissä menestystekijöissä ja 

muissa onnistumisen tekijöissä? 

Tämän alatutkimuskysymyksen avulla tarkastellaan sitä, miten asiakas näkyy eri tie-

tojärjestelmäprojektin tekijöissä. Tämä alatutkimuskysymys auttaa suoraan vastaa-

maan päätutkimuskysymykseen. Tällä alatutkimuskysymyksellä tuodaan tarkemmin 

esille sitä, että asiakkaan vaikutuksia tietojärjestelmäprojektiin tarkastellaan tietojär-

jestelmäprojektin onnistumisen tekijöiden kautta. Tähän alatutkimuskysymykseen 

vastataan luvussa 5. 

1.3 Työn rakenne 

Johdannon jälkeen työn toisessa luvussa esitellään tutkimuksessa käytetty menetelmä 

ja tutkimusaineisto. Kolmannessa luvussa määritellään tietojärjestelmäprojekti, esitel-

lään sen elinkaari sekä projektin toimittaja ja asiakas. Kolmannessa luvussa tarkastel-

laan myös tietojärjestelmäprojektin monimutkaisuutta.  

Neljännessä luvussa määritellään tietojärjestelmäprojektin onnistuminen, jonka jälkeen 

kootaan tietojärjestelmäprojektin kriittiset menestystekijät ja muut onnistumisen tekijät 

onnistumisen luokkiin. Viidennessä luvussa tarkastellaan asiakasta tietojärjestelmäpro-

jektin onnistumisen luokissa, eli tutkitaan, miten asiakas liittyy tietojärjestelmäprojektin 

onnistumisen tekijöihin. Kuudennessa luvussa esitellään johtopäätökset, arvioidaan tu-

loksia sekä pohditaan tutkimuksen merkitystä ja jatkotutkimuksen tarvetta. 
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2. TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN 

2.1 Tutkimusmenetelmä 

Tutkimusmenetelmänä kandidaatintyössä on kirjallisuuskatsaus. Kirjallisuuskatsaus on 

systemaattinen, täsmällinen ja toistettavissa oleva menetelmä, jolla tunnistetaan, arvioi-

daan ja tiivistetään aiempien tieteellisten tutkimusten aineisto (Fink 2005, Salminen 2011 

mukaan). Kirjallisuuskatsaus toteutettiin etsimällä tieteellistä aineistoa ja tutkimuksia tie-

tojärjestelmäprojektien onnistumisesta, onnistumisen tekijöistä sekä asiakkaan osallis-

tumisesta projektiin. Tutkimuksessa kerättiin eri tutkimustuloksia ja aineistoa koko tutki-

muksen ajan. Aineistoa käsiteltiin vertailemalla tutkimuksia keskenään. Tärkeänä kritee-

rinä tutkimusta suorittaessa oli etsiä mahdollisimman relevanttia tutkimusaineistoa, eli 

tutkimuksessa käytettäisiin pääasiallisesti aineistoa, joka ei olisi yli 10 vuotta vanhaa. 

Tietojärjestelmäprojektien kriittisten menestystekijöiden tutkimuksissa kuitenkin huomat-

tiin, etteivät tulokset olleet merkittävästi muuttuneet viimeisen 15 vuoden aikana, joten 

osa käytettävistä tutkimuksista ovat yli 10 vuotta vanhoja. 

Tutkimusaineistoa etsittiin Tampereen yliopiston kirjaston tarjoamista tietokannoista, ku-

ten Andorista, Scopuksesta ja ScienceDirectista. Taulukosta 1 nähdään hakutuloksia 

muutamalla hakulausekkeella tutkimusta aloittaessa. Hakutuloksia oli paljon, joten ha-

kulausekkeet tarkentuivat tutkimuksen edetessä. Kaikki tutkimuksessa käytetty tutkimus-

aineisto löytyi englannin kielellä, joten kaikki hakulausekkeet ovat englanniksi. 

Taulukko 1 Hakulausekkeet ja -tulokset tutkimusta aloittaessa 

Hakulauseke Andor 
Science- 

Direct 
Scopus 

(“information system*” OR software*) AND customer* 2 879 296 135 533 32 329 

(“information system*” OR software*)  
AND implementati* AND customer* 

496 180 30 3773 

“information system implementati*” AND customer* 735 0 23 

“information system implementati*” AND customer*   
AND (supplie* OR delivere*) 

403 0 3 

 

Ensimmäiseksi tutkimuksessa lähdettiin etsimään aineistoa lausekkeella (“information 

system*” OR software*) AND customer*. Hyvin nopeasti kuitenkin havaittiin, että kaikki 

tietojärjestelmäprojektit, joita tuloksissa esiintyi, keskittyivät tietojärjestelmäprojektien ke-

hittämiseen (engl. development). Koska tutkimuksen tarkoituksena ei ollut tarkastella 

asiakkaan vaikutuksia tietojärjestelmän tuotekehitykseen, päätettiin tutkimusaineiston 
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hakulausekkeita muokata. Uusien hakulausekkeiden tarkoituksena oli etsiä aineistoa tie-

tojärjestelmäprojektin onnistumisen tekijöistä sekä kriittisistä menestystekijöistä. Taulu-

kosta 2 nähdään hakulausekkeita, joiden avulla tässä tutkimuksessa käytetty aineisto on 

löytynyt. Hakutuloksia löytyi edelleen paljon, mutta rajaamalla ilmestymisvuoden ja osu-

vuuden mukaan löydettiin relevanttia aineistoa tutkimukselle. 

Taulukko 2 Hakulausekkeet ja -tulokset tutkimuksen edettyä 

Hakulauseke Andor 
Science- 

Direct 
Scopus 

"IT project" AND success* 243 38 763 48 

("IT project" OR "information system project") AND 
success* 

433 38 763 841 

("IT project" OR "information system project") AND  
"success factor" 

25 1797 333 

 

Hakutuloksia käytiin läpi aluksi hakutulosten otsikoita ja ilmestymisvuosia selailemalla. 

Tämän jälkeen hyvien lähteiden löytyessä tarkasteltiin myös niiden lähdeluetteloita. Hy-

viä aineistoja läpikäytiin tarkemmin lukemalla ja vertailemalla niiden sisältöjä. Aineiston 

käsittelyn tukena käytettiin Exceliä, jonne koottiin erilaisia taulukoita aineistojen ydinsi-

sällöistä. Erityisesti tarkastellessa tietojärjestelmäprojektin onnistumisen tekijöitä, taulu-

kot olivat havainnollistavia. Taulukkoihin kerättiin sekä onnistumisen tekijöitä että läh-

teitä, jotka eri tekijöihin viittaavat. Lisäksi taulukkoihin kerättiin poimintoja aineistoista, 

joissa kyseistä tekijää arvioitiin sekä päätelmiä, joita aineistoa tutkimalla tehtiin. Taulu-

koissa käytettiin myös värikoodausta, jonka avulla voitiin korostaa merkittävimpiä löy-

döksiä. Muistiinpanotaulukoiden avulla kirjoittaminen oli systemaattista. Tutkimuksessa 

apuna käytettiin myös Zoteroa, joka on järjestelmä aineistonhallintaan. Potentiaalinen 

tutkimusaineisto tallennettiin Zoteroon, josta se olisi helposti löydettävissä uudelleen. 

Lähdeviittauksia kuitenkin työssä hallinnoitiin käsin, vaikka Zotero tarjoaa työkalun myös 

lähdeviittausten hallintaan. 

2.2 Tutkimusaineiston esittely 

Tietojärjestelmäprojektin elinkaaren ja onnistumisen määrittelyssä käytettiin apuna pro-

jektinhallinnan kirjallisuutta. Artto et al. (2006) sekä Murch (2002) esittelevät erilaisten 

projektien elinkaaria ja peruskäsitteitä kattavasti. Marnewick et al. (2017) luovat teokses-

saan kirjallisuuden pohjalta tietojärjestelmäprojektin monimutkaisuuden mallin, jota hyö-

dynnettiin myös tässä tutkimuksessa. Heerkens (2014) puolestaan esittelee tietojärjes-

telmäprojektin onnistumiselle mallin, jonka avulla määritellään tässä tutkimuksessa on-

nistunut tietojärjestelmäprojekti. 
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Päätutkimuskysymykseen löydettiin vastaus kuudesta tutkimuksesta, jotka on esitelty 

myös taulukossa liitteessä A. Tässä tutkimuksessa on käytetty myös paljon muuta ai-

neistoa, mutta liitteeseen A koottujen lähteiden avulla onnistuttiin kokoamaan tutkimuk-

sen tulokset. Muun aineiston avulla on kerrottu tutkimuksen taustoista ja määritelty ai-

heeseen liittyvää teoriaa. Tutkimusaineistosta vanhin on Rosackerin & Olsonin (2008) 

tutkimus, jonka tarkoituksena on erotella yksityisen ja julkisen sektorin tietojärjestelmä-

projektien kriittisiä menestystekijöitä. Vaikka tutkimus keskittyy etsimään eroja yksityisen 

ja julkisen sektorin tietojärjestelmäprojekteille, on tutkimusaineisto kuitenkin kattavaa. Li-

säksi tutkimuksen avulla voidaan tarkastella asiakkaan merkitystä tietojärjestelmäprojek-

tissa. Tutkimuksessa yksityisen ja julkisen sektorin tietojärjestelmäprojektien kriittisissä 

menestystekijöissä havaitaan olevan eroja esimerkiksi tärkeysjärjestyksissä. Tutkimuk-

sessa käsitellään 10 tietojärjestelmäprojektin onnistumisen tekijää, joista neljä tunniste-

taan kriittisiksi menestystekijöiksi. 

Von Würtemberg et al. (2011) käsittelevät tutkimuksessaan 28 tietojärjestelmäprojektia, 

ja haastattelevat niissä toimineita projektipäälliköitä. Projektipäälliköiden tehtävänä tut-

kimuksessa on arvioida kirjallisuudesta löydettyjen onnistumisen tekijöiden vaikutusta 

omiin projekteihinsa, ja vertailla niiden vaikutusta projektin ajan, budjetin ja laadun suh-

teen. Tutkimuksessa esitellään myös 21 eri kirjallisuudessa esiintyvää tietojärjestelmä-

projektin onnistumisen tekijää. Tutkimuksen varsinainen tutkimusaineisto on pieni, joten 

tuloksia ei pystytä yleistämään, mutta tutkimukseen on koottu kirjallisuudesta löydettyjä 

tietojärjestelmäprojektin onnistumisen tekijöitä kattavasti. Tutkimuksessa havaitaan ris-

kien analysoinnin, käyttäjien osallistumisen sekä ylimmän johdon tuen olleen tärkeitä tie-

tojärjestelmäprojektien onnistumiselle. 

Leyh & Crenze (2013) vertailevat kriittisten menestystekijöiden eroja toiminnanohjaus-

järjestelmien (engl. enterprise resource planning, ERP) käyttöönottoprojekteille ja tavan-

omaisille tietojärjestelmäprojekteille. Tutkimuksessa löydetään 31 kriittistä menestyste-

kijää ERP-järjestelmäprojekteille ja 24 kriittistä menestystekijää tietojärjestelmäprojek-

teille. Gingnell et al. (2014) puolestaan esittelevät tutkimuksessaan Bayesin päätöksen-

teon mallin, jonka avulla tunnistetaan suhteita tietojärjestelmäprojektin onnistumisen te-

kijöiden ja projektin onnistumisen väleillä. Gingnell et al. (2014) esittelevät tutkimukses-

saan myös 21 kirjallisuudesta löydettyä tietojärjestelmäprojektin onnistumisen tekijää.  

Fayaz et al. (2017) etsivät tutkimuksessaan kriittisiä menestystekijöitä tietojärjestelmä-

projekteille Pakistanissa. Tutkimuksessa löydetään 15 tekijää, jotka vaikuttavat merkit-

tävästi tietojärjestelmäprojektin onnistumiseen. Kolasa (2019) puolestaan tutkii kriittisiä 

menestystekijöitä julkishallinnon tietojärjestelmäprojekteille Puolassa. Vaikka nämä tut-

kimukset keskittyvät tiettyihin maihin, eivät tutkimusten tulokset eroa vahvasti toisistaan 
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ja muista tutkimusaineistoista. Kolasa (2019) esittelee tutkimuksessaan tekijöitä todella 

kattavasti, ja siksi tutkimuksen avulla voidaan myös tarkastella asiakkaan merkitystä tie-

tojärjestelmäprojektin onnistumisessa. 
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3. TIETOJÄRJESTELMÄPROJEKTI 

3.1 Tietojärjestelmäprojektin elinkaari 

Tietojärjestelmäprojektilla tässä asiayhteydessä tarkoitetaan valmiin tietojärjestelmän 

käyttöönottamista asiakasorganisaatiossa. Sen elinkaari muistuttaa perinteisen projek-

tin, kuten tuotekehitysprojektin tai toimitusprojektin, elinkaarta. Kirjallisuudessa on esi-

telty erilaisia malleja projektien elinkaarille, mutta projektille, jossa asiakkaalla otetaan 

käyttöön valmis tietojärjestelmä, ei ole esitetty kattavaa elinkaarimallia. Kuvassa 1 esi-

tellään Artton et al. (2006, s. 41) ja Murchin (2002, s. 59) esittelemien elinkaarien pohjalta 

luotu tietojärjestelmäprojektin elinkaari, jossa asiakas ostaa toimittajayritykseltä valmiin 

tietojärjestelmän. Kuvan 1 tietojärjestelmäprojektin elinkaari on luotu tätä tutkimusta var-

ten siksi, etteivät valmiit projektien elinkaarimallit vastaa valmiin tietojärjestelmän käyt-

töönottoa asiakkaalla riittävän tarkasti.  

 

Kuva 1. Tietojärjestelmäprojektin elinkaari 

Kuvan 1 aloitus- ja alkumäärittelyvaiheessa projekti alkaa sillä, että asiakas ostaa tieto-

järjestelmän toimittajayritykseltä. Andersonin et al. (2009, s. 181) mukaan ohjelmistoyri-

tykset ovat usein luoneet tietojärjestelmästä riisutun version tai ydintuotteen, joka tarkoit-

taa tuotteen toiminnallista pohjaratkaisua. Riisuttu tuote vastaa asiakkaan perusongel-

miin (Anderson et al. 2009, s. 181). Riisuttu tuote voi esimerkiksi olla henkilöstöhallinnon 

tietojärjestelmä, jossa ylläpidetään vain yrityksen henkilöstön työsuhdetietoja. Lisäopti-

oina tietojärjestelmään voi esimerkiksi ottaa käyttöön toiminnallisuuden, joka auttaa hen-

kilöstön lomien suunnittelussa. Lisäoptioita on mahdollista ottaa käyttöön joko heti riisu-
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tun tuotteen käyttöönotossa tai myöhemmin. Projektin ensimmäisessä vaiheessa asia-

kas siis määrittelee toimittajayrityksen avulla omiin tarpeisiinsa vastaavan tuotekokonai-

suuden.  

Projektin suunnittelu- ja käyttöönoton määrittelyvaihe kuvassa 1 tarkoittaa sitä hetkeä, 

jolloin toimittajayritys resursoi ja aikatauluttaa projektin huomioiden asiakkaan toiveet. 

Suunnittelu- ja käyttöönoton määrittelyvaihe sisältää resurssi- ja aikataulumäärittelyn 

sekä teknisen ympäristön määrittelyn. Artton et al. (2006, s. 105) mukaan suunnittelu-

vaihe on projektia määrittelevä vaihe, jossa toimittaja sopii asiakkaan ja mahdollisten 

yhteistyökumppaneiden kanssa projektin tavoitteista ja sisällöstä sekä toteutustavoista 

ja resursseista. Toimittajayrityksessä on usein menossa useampi projekti samanaikai-

sesti, joten suunnittelussa tulee huomioida esimerkiksi teknisten konsulttien kiinnitykset 

muihin projekteihin. Suunnittelu- ja käyttöönoton määrittelyvaiheen tarkoituksena on val-

mistella tietojärjestelmän käyttöönotto mahdollisimman helpoksi, joten tässä vaiheessa 

määritellään myös asiakkaan tekninen ympäristö. Ohjelmistokehityksessä käyttöönotolla 

tarkoitetaan juuri sitä, että suunnitteluvaiheen prosessit on toteutettu niin, että järjestel-

män käyttöön ottaminen on suoraviivaista (Butterfield et al. 2016). 

Kun asiakas on hyväksynyt projektin aikataulun ja toteutuksen suunnittelun, siirtyy pro-

jekti käyttöönottovaiheeseen eli toteutusvaiheeseen. Se sisältää järjestelmän sulautta-

misen asiakkaan ympäristöön sekä asiakkaan koulutuksen ja järjestelmän testauksen. 

Murchin (2002, s. 131) mukaan, käyttöönottovaiheen avaintavoitteena on luoda ympä-

ristö, jossa tietojärjestelmä toimii asiakkaalla jatkuvasti hyvin. Käyttöönottovaiheen tar-

koitus on asentaa tietojärjestelmä tuotantoympäristöön ja julkistaa järjestelmä asiakkaille 

sekä loppukäyttäjille (Murch 2002, s. 130). 

Kun tietojärjestelmä on otettu käyttöön asiakkaalla, siirtyy projekti viimeiseen vaihee-

seensa. Projektin viimeisessä vaiheessa asiakas käyttää tietojärjestelmää, ja se on toi-

mittajayrityksessä siirretty jatkokäytön tukeen. Jatkokäytöllä tarkoitetaan sitä, että asia-

kas käyttää tarkoituksenmukaisesti sille toimitettua tietojärjestelmää. Jatkokäytön tuki 

tarkoittaa, että toimittaja tarjoaa ylläpitotukea järjestelmään liittyvissä kysymyksissä ja 

ongelmatilanteissa (Kolasa 2019). Jatkokäytön tuen lisäksi projekti dokumentoidaan, ja 

dokumentoinnin jälkeen projekti on päätetty. 
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3.2 Tietojärjestelmäprojektin toimittaja ja asiakas 

Toimittajana tietojärjestelmäprojektissa voi toimia joko IT-alan konsultointiyritys tai ohjel-

mistoyritys, mutta yhteistä niille on palveluiden tuottaminen asiakkaille. Tietointensiivisiä 

liike-elämän palveluita tarjoavat yritykset tuottavat asiakkailleen esimerkiksi tietojärjes-

telmäratkaisuja tehostamaan liiketoimintaprosesseja (Bettencourt et al. 2002). Tutkimuk-

sen tietojärjestelmäprojektissa asiakkaalle otetaan käyttöön valmis tietojärjestelmä, joka 

on luotu vastaamaan usean yrityksen ja toimialan tarpeeseen.  

Tutkimuksen tietojärjestelmäprojektin asiakkaana toimii toinen yritys, julkisen hallinnon 

organisaatio tai esimerkiksi sairaanhoitopiiri. Asiakkaalla ja asiakkaan loppukäyttäjillä on 

tietojärjestelmäosaajiin verrattuna erilainen näkökulma projektin toimintoihin (Eichhorn & 

Tukel 2018).  Projektin asiakkaalla ja loppukäyttäjillä ei siis itsellään ole välttämättä tie-

toteknistä osaamista ja riittävää ymmärrystä projektin laajuudesta. Asiakkailla on kuiten-

kin usein oma tekninen yksikkö, joka vastaa teknisestä määrittelystä asiakkaan puolella. 

Teknisen yksikön lisäksi asiakasorganisaation ylimmän johdon sekä loppukäyttäjien tu-

lisi osallistua tietojärjestelmäprojektiin (Fayaz et al. 2017; Leyh & Crenze 2013; von 

Würtemberg et al. 2011; Rosacker & Olson 2008).  Jo asiakasorganisaatiolla itsellään 

on siis monta eri yksikköä, joiden osallistuminen projektiin on tarpeellista. Kuitenkin mitä 

useampi yksikkö projektiin osallistuu, sitä haastavampaa esimerkiksi kommunikointi eri 

osapuolten väleillä on.  

Tietojärjestelmäprojektin aikana asiakkaan ja toimittajan välille syntyy parhaimmillaan 

kumppanuussuhde (Kolasa 2019). Tietojärjestelmäprojekti asiakkaan ja toimittajan vä-

lillä venyttää kuitenkin organisaatioiden rajoja, ja ovat siksi herkkiä eri osapuolten käyt-

täytymiselle (Müller & Martinsuo 2015). Tietojärjestelmäprojekti on monimutkainen pro-

sessi, ja se vaatii yhteistyötä kaikilta projektin sidosryhmiltä. Projektin sidosryhmillä tar-

koitetaan kaikkia niitä henkilöitä tai ryhmiä, jotka vaikuttavat projektiin tai joihin projekti 

vaikuttaa (Heerkens 2014, luku 8). Asiakas ja toimittaja ovat tässä tutkimuksessa tieto-

järjestelmäprojektin tärkeimmät sidosryhmät.  

3.3 Tietojärjestelmäprojektin monimutkaisuus 

Kokonaan uuden tietojärjestelmän käyttöönotto yrityksissä on todella monimutkainen 

projekti, sillä yleensä vanha tietojärjestelmä on päätetty korvata uudella (Marnewick et 

al. 2017, s. 11–12). Tietojen siirtäminen vanhasta järjestelmästä uuteen on usein moni-

mutkaista. Kaikissa organisaatioissa ei kuitenkaan välttämättä ole ollut vielä käytössä 

tietojärjestelmää jonkin prosessin tukena, jolloin tarvittavat tiedot tulee tallentaa uuteen 

tietojärjestelmään käsin.  
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Marnewick et al. (2017) ovat luoneet kirjallisuuden pohjalta tietojärjestelmäprojektin mo-

nimutkaisuuden mallin. Tietojärjestelmäprojektien monimutkaisuutta mallissa kuvataan 

tarkemmin viiden komponentin avulla; organisaation monimutkaisuuden, teknisen moni-

mutkaisuuden, ympäristön monimutkaisuuden, epävarmuuden ja dynamiikan avulla 

(Marnewick et al. 2017, s. 41–61). Kuvassa 2 nähdään Marnewickin et al. (2017, s. 43) 

kirjallisuuden pohjalta luoma projektin monimutkaisuuden malli. 

 

Kuva 2. Projektin monimutkaisuuden malli (Marnewick et al. 2017, s. 43) 

Organisaation monimutkaisuudella tietojärjestelmäprojektissa tarkoitetaan sitä, että eri 

organisaatiorakenteisiin tietojärjestelmien käyttöönotto on erilaista (Marnewick et al. 

2017, s. 43–44). Erilaiset organisaatiorakenteet tarkoittavat erilaisia tehtäväjakoja orga-

nisaatioissa, ja valmiiden tietojärjestelmien tulisi siis palvella erilaisia ja eri kokoisia or-

ganisaatioita. Teknisellä monimutkaisuudella puolestaan tarkoitetaan monia teknisiä 

asetuksia mitä asiakkaan ympäristössä tulee tehdä sekä sitä, millaista teknistä osaa-

mista asiakkaan organisaatiossa on (Marnewick et al. 2017, s. 53–54). Teknistä osaajaa 

tarvitaan aina myös asiakkaan puolelta, sillä projektissa tulee olla yksityiskohtaista tietoa 

siitä, millainen tekninen ympäristö asiakkaalla on ennen uuden tietojärjestelmän käyt-

töönottoa. Asiakkaan tekninen ympäristö määritellään tietojärjestelmäprojektin elinkaa-

ren suunnittelu- ja käyttöönoton määrittelyvaiheessa. 

Tietojärjestelmäprojektissa ympäristön monimutkaisuudella tarkoitetaan, että organisaa-

tiot toimivat erilaisilla toimialoilla, ja eri toimialojen dynamiikka vaikuttaa projektiin 
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(Bosch-Rekveldt et al. 2011). Esimerkiksi toiminnanohjausjärjestelmät voivat olla haas-

tavampia ottaa käyttöön eri toimialoilla, kun taas palkanlaskennan tai henkilöstöhallinnan 

järjestelmät ovat joustavampia toimialojen suhteen. Valmiiden tietojärjestelmien projek-

teissa tietojärjestelmän tulisi olla niin riisuttu, että se sopeutuisi usealle toimialalle. 

Epävarmuudella tietojärjestelmäprojektissa tarkoitetaan, että projektin kaikessa toimin-

nassa on epävarmuutta. Esimerkiksi projektin laajuuteen, tehtäviin, tavoitteisiin, teknolo-

gioihin ja sidosryhmiin liittyy epävarmuutta. (Marnewick et al. 2017, s. 57–59) Epävar-

muutta projektille aiheuttaa esimerkiksi tilanne, jossa toimittaja- tai asiakasorganisaa-

tiosta jokin projektille merkittävä henkilö poistuu organisaatiosta projektin aikana. Mer-

kittävän henkilön poistuessa tiedon kulkemiseen ja resursoituihin tehtäviin liittyy epävar-

muutta.  

Dynamiikalla tietojärjestelmäprojektissa tarkoitetaan muutoksenhallintaa projektissa. 

Muutoksenhallinnalla tarkoitetaan, miten tietojärjestelmän käyttöönoton aiheuttamat 

muutokset on johdettu. Huonosti suunnitellut muutokset vaikuttavat suoraan projektiin. 

(Marnewick et al. 2017, s. 59–60) Esimerkiksi siirrettäessä tietoja vanhasta tietojärjes-

telmästä uuteen järjestelmään tulee suunnittelu tehdä huolellisesti. Tiedot tulee saada 

vanhasta järjestelmästä ulos oikeassa muodossa, jotta siirto uuteen järjestelmään sujuu 

ongelmitta. Myös tilanteessa, jossa tiedot siirretään uuteen tietojärjestelmään käsin, tu-

lee varmistaa, että asiakas on varmasti kerännyt kaikki tarvittavat tiedot. 

Tietojärjestelmäprojektin monimutkaisuus on laaja käsite. Tietojärjestelmäprojektin mo-

nimutkaisuutta kuvaa sen laajuus ja edellä esitellyt viisi monimutkaisuuden komponent-

tia. Lisäksi yleisesti projektien monimutkaisuutta projekteissa lisää kommunikointi ja tie-

don jakaminen eri sidosryhmien väleillä.  Kuten aiemmin todettu, esimerkiksi kommuni-

kointi projektin aikana organisaatiorajojen yli on haastavaa. 
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4. ONNISTUNUT TIETOJÄRJESTELMÄPROJEKTI 

4.1 Onnistuneen tietojärjestelmäprojektin määritelmä 

Projektin onnistumista voidaan tarkastella useasta näkökulmasta. Heerkensin (2014, 

luku 2) mukaan eri yritykset mittaavat projektin onnistumista eri tavoin. Yksi projekti voi 

siis olla toiselle yritykselle onnistunut ja toiselle epäonnistunut. Ei ole olemassa vain yhtä 

tapaa määritellä projekti onnistuneeksi kaikilla toimialoilla ja kaikissa projektityypeissä 

(DeLone & McLean 1992). Myös Marnewick et al. (2017, s. 1) toteavat, että projektin 

onnistumisen määrittely on tietojärjestelmäprojekteissa muita projekteja monimutkai-

sempaa.  

Projektiliiketoiminnan onnistuneen projektin määritelmissä esitetään usein kolmio, jonka 

ulottuvuuksina toimivat kustannus, aikataulu ja laajuus. Vaikka useimmat projektit mää-

ritellään onnistuneeksi aikataulun ja kustannusten avulla, mallin kolmas ulottuvuus vaih-

telee, ja laajuus kuvaa onnistumista vain hyvin kapeasti. (Heerkens 2014, luku 2) Pro-

jektin laajuudella tarkoitetaan projektin kokonaisuutta. Projektin ratkaisun ja projektin tär-

keimpien suoritteiden lisäksi siihen kuuluu ongelma, mihin projektista haetaan ratkaisua 

(Heerkens 2014, luku 2).   Projektin laajuudella tarkoitetaan siis kaikkea, mikä alkaa siitä 

hetkestä, kun asiakas päättää ryhtyä projektiin. Projektikolmion rajallisuuden vuoksi 

Heerkens (2014, luku 2) esittelee projektin onnistumisen mittaamiseksi viitekehyksen, 

joka nähdään kuvassa 3. 

 

Kuva 3. Kehys projektin onnistumisen arviointiin (Heerkens 2014, luku 2) 
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Kuvassa 3 Heerkensin (2014, luku 2) viitekehyksessä aiemman projektikolmion ulottu-

vuudet ovat vain perustana onnistumiselle, ja onnistumista mitataan myös projektin te-

hokkuuden, hyödyllisyyden, vaikutuksien ja organisaation kehittymisen kautta. Nyt kus-

tannusten, aikataulun ja laajuuden lisäksi onnistumista mitataan myös sillä, miten pro-

jektissa on hyödynnetty saatavilla oleva kapasiteetti. Kehys huomioi myös sen, miten 

projektin tuotos vastaa asiakkaan liiketoiminnallisiin ja strategisiin vaatimuksiin. Lisäksi 

se huomioi, miten projektin tuotos vaikuttaa organisaation prosessien kehittymiseen.  

Kuvassa 3 projektin tehokkuudella tarkoitetaan sitä, miten hyvin projektissa resurssit on 

hyödynnetty sekä sitä, miten hyvin konfliktit on johdettu (Heerkens 2014, luku 2). Tehok-

kuudella tarkoitetaan siis, miten hyvin saatavilla oleva kapasiteetti on käytetty projek-

tissa. Konfliktien johtamisella tarkoitetaan puolestaan sitä, miten projektin aikana ilme-

nevät ongelmat ratkaistaan tehokkaasti.  

Heerkensin (2014, luku 2) mukaan projektin hyödyllisyydellä puolestaan tarkoitetaan, 

vastaako projektin tuotos asiakkaan alkuperäiseen tarpeeseen oikein. Lisäksi hyödylli-

syydessä mitataan, onko asiakkaan ja käyttäjän tyytyväisyys varmistettu (Heerkens 

2014, luku 2). Myös Eichhornin ja Tukelin (2018) mukaan onnistumista on tietojärjestel-

mäprojekteissa tarkasteltu asiakkaan ja käyttäjän tyytyväisyyden kautta. Lisäksi Marne-

wick et al. (2017, s. 20) toteavat, että vaikka asiakkaat voivat olla tyytyväisiä projektin 

lopputuotteeseen, eivät he välttämättä ole tyytyväisiä itse projektiin. Onnistuneessa pro-

jektissa asiakas on siis tyytyväinen sekä projektiin että sen lopputuotteeseen. 

Tässä tutkimuksessa onnistunut tietojärjestelmäprojekti määritellään siten, että projektin 

perustavoitteet ovat sallituissa rajoissaan täyttyneet, ja projektin tuotos vastaa asiakkaan 

tarpeeseen. Projekti on myös toteutettu tehokkaasti hyödyntämällä kaikki saatavilla 

oleva kapasiteetti. Lisäksi asiakas ja käyttäjä ovat tyytyväisiä sekä projektiin että sen 

tuotokseen eli tietojärjestelmään. Onnistuneessa tietojärjestelmäprojektissa toimitetulla 

tietojärjestelmällä asiakkaan jokin liiketoimintaprosessi myös kehittyy. 

4.2 Tietojärjestelmäprojektin onnistumisen luokat 

Tietojärjestelmäprojektien yleistymisen ja projektien monimutkaisuuden vuoksi tietojär-

jestelmäprojekteille on etsitty tekijöitä sen onnistumiseksi. Eri onnistumisen tekijöillä on 

erilainen vaikutus projektin onnistumiseen, ja tekijöiden vaikutus vaihtelee pienestä mer-

kittävään (Kolasa 2019). Tietojärjestelmäprojektin kriittiset menestystekijät ovat niitä te-

kijöitä, joiden vaikutus tietojärjestelmäprojektiin on merkittävä. Kirjallisuustutkielmaa to-

teuttaessa havaittiin, että tietojärjestelmäprojektin kriittisten menestystekijöiden käsite ei 

ole yksiselitteinen. Osa tutkimuksista, joissa tutkitaan tietojärjestelmäprojektin kriittisiä 
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menestystekijöitä, löytävät projektille vain muutaman kriittisen menestystekijän (Ro-

sacker & Olson 2008; Kolasa 2019), kun taas Leyh & Crenze (2013) löytävät tutkimuk-

sessaan yli 30 eri kriittistä menestystekijää tietojärjestelmäprojektille. Tähän tutkimuk-

seen on valittu viisi merkittävintä tietojärjestelmäprojektin onnistumisen tekijää, jotka 

ovat useimmin luokiteltu kirjallisuudessa tärkeimmiksi ja kriittisimmiksi menestysteki-

jöiksi. Kriittisten menestystekijöiden lisäksi kirjallisuudessa esitellään myös muita onnis-

tumisen tekijöitä. Nämä tietojärjestelmäprojektin viisi kriittistä menestystekijää sekä muut 

onnistumisen tekijät nähdään taulukossa 3. 

Taulukko 3 Kirjallisuudessa esiintyvät tietojärjestelmäprojektin kriittiset menestyste-
kijät ja muut onnistumisen tekijät 

Kriittinen menestystekijä Lähteet 

Aikataulutus ja suunnitelma (Rosacker & Olson 2008; Fayaz et al. 2017) 

Selkeä tavoite (Rosacker & Olson 2008; von Würtemberg et al. 2011;  
Fayaz et al. 2017) 

Ylimmän johdon tuki (Rosacker & Olson 2008; von Würtemberg et al. 2011;  
Leyh & Crenze 2013; Fayaz et al. 2017) 

Asiakkaan ja käyttäjän osallis-
tuminen 

(Rosacker & Olson 2008; von Würtemberg et al. 2011;  
Leyh & Crenze 2013; Fayaz et al. 2017) 

Kommunikaatio  (Fayaz et al. 2017; Kolasa 2019) 

Onnistumisen tekijä Lähteet 

Projektinhallinta (Leyh & Crenze 2013; Kolasa 2019) 

Johtaminen  (Leyh & Crenze 2013; Fayaz et al. 2017) 

Sidosryhmien odotusten johtaminen (Rosacker & Olson 2008; Kolasa 2019) 

Tehokas seuranta ja kontrollointi (Rosacker & Olson 2008; Von Würtemberg et al. 2011; 
Leyh & Crenze 2013; Fayaz et al. 2017) 

Riskienhallinta (Von Würtemberg et al. 2011; Leyh & Crenze 2013; 
Gingnell et al. 2014; Fayaz et al. 2017; Kolasa 2019) 

Muutosjohtaminen (Leyh & Crenze 2013; Kolasa 2019) 

Käyttäjän kouluttaminen (Leyh & Crenze 2013; Fayaz et al. 2017; Kolasa 2019) 

Asiakkaan ja loppukäyttäjien 
hyväksyntä 

(Rosacker & Olson 2008; Leyh & Crenze 2013) 

Palautteen kerääminen (Rosacker & Olson 2008; Leyh & Crenze 2013; 
Gingnell et al. 2014; Fayaz et al. 2017) 

Kaikkien yksiköiden välinen 
yhteistyö  

(Kolasa 2019)  

Yhteistyö ja tuki järjestelmän  
tarjoajan kanssa  

(Leyh & Crenze 2013; Fayaz et al. 2017; Kolasa 2019) 

Tekniset tehtävät ja selkeästi 
määritellyt vaatimukset 

(Rosacker & Olson 2008; Gingnell et al. 2014; Fayaz et 
al. 2017; Kolasa 2019) 

Ongelmien kartoittaminen (Rosacker & Olson 2008) 

Kokenut projektipäällikkö (Von Würtemberg et al. 2011; Leyh & Crenze 2013; 
Gingnell et al. 2014; Kolasa 2019) 
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Muita onnistumisen tekijöitä tarkastellessa huomattiin, etteivät kriittiset menestystekijät 

yksin vastaa tietojärjestelmäprojektin onnistumisesta, vaan muut tekijät linkittyvät kriitti-

siin tekijöihin kuvan 4 mukaisesti. Kuvassa 4 kriittiset menestystekijät ovat ylhäällä har-

maissa laatikoissa, ja muut onnistumisen tekijät ovat jaoteltuna niiden alapuolelle siten, 

kuinka ne liittyvät kriittisiin menestystekijöihin. Projektinhallinta, sidosryhmien odotusten 

johtaminen ja muutosjohtaminen liittyvät vahvasti kahteen kriittiseen menestystekijään, 

ja siksi ne ovat kuvassakin kahden kriittisen menestystekijän alapuolella. 

 

Kuva 4. Tietojärjestelmäprojektin kriittiset menestystekijät ja niihin liittyvät muut 
onnistumisen tekijät 

Projektin aikataulutus ja suunnitelma on määritelty kirjallisuudessa yhdeksi tietojärjestel-

mäprojektin kriittiseksi menestystekijäksi (Rosacker & Olson 2008; Fayaz et al. 2017). 

Projektinhallinnan työkalujen avulla voidaan projektille luoda kokonaisvaltainen suunni-

telma, joka sisältää projektin yksityiskohtaisen aikataulutuksen. Aikataulutus ja suunni-

telma ovat projektin onnistumisen kannalta tärkeitä, jotta projektin sidosryhmille voidaan 

esimerkiksi toimittaa arvioitu projektin valmistusaika. Projektinhallintaan kuuluu laajuu-

den, aikataulun, kustannusten ja riskien arvioinnin lisäksi seurantaa projektin valmistu-

misesta (Kolasa 2019). Tehokkaalla seurannalla voidaan varmistaa, että projekti etenee 

suunnitelman mukaisesti. Projektin aikataulutus ja suunnitelma kuuluvat myös projektin 

perustavoitteisiin (kuva 3), joten se toimii perustana projektin onnistumiselle. 
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Projektin selkeä tavoite on myös yksi tietojärjestelmäprojektin kriittinen menestystekijä 

(Rosacker & Olson 2008; von Würtemberg et al. 2011; Fayaz et al. 2017). Projektilla 

tulee olla selkeä päämäärä ja tavoitteet (Rosacker & Olson 2008; von Würtemberg et al. 

2011). Selkeän tavoitteen saavuttamiseen liittyy onnistumisen tekijöistä myös projektin-

hallinta, sidosryhmien odotusten johtaminen ja riskienhallinta. Kriittisenä menestysteki-

jänä selkeällä tavoitteella tarkoitetaan sitä, että kaikki projektin sidosryhmät ovat yhtä 

mieltä projektin etenemisestä ja projektin lopputuloksesta (Rosacker & Olson 2008; 

Fayaz et al. 2017).  

Projektinhallinnan avulla voidaan projektille määritellä selkeä tavoite laajuuden, aikatau-

lun ja kustannusten suhteen. Projektin tavoitteella voidaan kuitenkin myös tarkoittaa, että 

projektin tuotos vastaa johonkin liiketoimintaongelmaan tai tehostaa asiakasorganisaa-

tion toimintaa sen strategian mukaisesti (Kolasa 2019). Projektin selkeällä tavoitteella 

voidaan siis tarkoittaa myös sitä, että projektin tuotos ratkaisee jonkin asiakkaan liiketoi-

mintaongelman. Tietojärjestelmäprojektin tuotoksena toimii tietojärjestelmä, ja jotta si-

dosryhmien odotukset tietojärjestelmän tuomista hyödyistä olisivat realistiset, tarvitaan 

sidosryhmien odotusten johtamista. 

Projektin selkeään tavoitteeseen liitetään myös riskienhallinta. Tietojärjestelmäprojek-

tien monimutkaisuuden vuoksi ne ovat alttiita riskeille (Bannerman 2008). Riskienhallinta 

keskittyy tunnistamaan riskit, jotka vaikuttavat projektin onnistumiseen (Fayaz et al. 

2017). Kun projektin sidosryhmät tiedostavat riskit, joita tietojärjestelmäprojektiin liittyy, 

ovat odotukset projektin suhteen realistiset.  

Ylimmän johdon tuen on havaittu olevan tietojärjestelmäprojektin yksi kriittisimpiä me-

nestystekijöitä (Rosacker & Olson 2008; von Würtemberg et al. 2011; Leyh & Crenze 

2013; Fayaz et al. 2017). Ylimmän johdon tukeen liittyy onnistumisen tekijöistä johtami-

nen, sidosryhmien odotusten johtaminen sekä muutosjohtaminen. Ylimmän johdon tuki 

on projektille tärkeää siksi, että johtotason henkilöt ymmärtävät projektin tuomat hyödyt, 

mutta myös sen asettamat rajoitukset (Kolasa 2019). Johtotason henkilöillä on laajempi 

näkemys projektin vaikutuksista kuin esimerkiksi tietojärjestelmän tulevilla käyttäjillä. 

Siksi johtotasolta vaaditaan myös viestintää projektin vaikutuksista organisaatioon (Ko-

lasa 2019). Ylimmän johdon viestintä on osa asiakasorganisaation odotusten johtamista, 

ja siksi se liittyy myös muutosjohtamiseen. Muutosjohtamisen avulla organisaatiossa voi-

daan ymmärtää muutoksen laajuus sekä ymmärtää syy, miksi tietojärjestelmämuutos on 

välttämätön (Kolasa 2019).   

Asiakkaan ja käyttäjän osallistuminen projektiin on myös yksi tietojärjestelmäprojektin 

kriittinen menestystekijä (Rosacker & Olson 2008; von Würtemberg et al. 2011; Leyh & 
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Crenze 2013; Fayaz et al. 2017). Asiakkaan ja käyttäjän osallistumiseen liittyy onnistu-

misen tekijöistä myös muutosjohtaminen, käyttäjien kouluttaminen, asiakkaan hyväk-

syntä sekä palautteen kerääminen. Myös Kolasa (2019) määrittelee asiakkaan osallista-

misen tärkeäksi tietojärjestelmäprojektille, vaikka ei pidäkään sitä kriittisenä menestys-

tekijänä. Jatkuva palautteen kerääminen on yksi tapa asiakkaan ja käyttäjän osallistut-

tamiseen jo projektin aikana (Rosacker & Olson 2008; Leyh & Crenze 2013; Gingnell et 

al. 2014; Fayaz et al. 2017). Asiakkaan ja käyttäjän aktiivinen osallistuminen projektiin 

sekä käyttäjien kouluttaminen auttaa käyttäjiä hyväksymään tietojärjestelmän osaksi ar-

kipäiväistä käyttöä. Muutosjohtamisen tavoitteena onkin, että käyttäjät sitoutuisivat jär-

jestelmän käyttöön (Chaudhry 2018). 

Myös tehokas kommunikaatio projektin sidosryhmien välillä on tärkeää, ja se voidaan 

luokitella yhdeksi tietojärjestelmäprojektin kriittiseksi menestystekijäksi (Fayaz et al. 

2017; Kolasa 2019). Kommunikaatioon puolestaan onnistumisen tekijöistä liittyy kaikkien 

yksiköiden välinen yhteistyö, tekniset tehtävät ja selkeästi määritellyt vaatimukset, koke-

nut projektipäällikkö, yhteistyö ja tuki toimittajan kanssa sekä ongelmien kartoittaminen. 

Kommunikaatioon kriittisenä menestystekijänä liittyy selvästi eniten onnistumisen teki-

jöitä kuin muihin kriittisiin menestystekijöihin.  

Kommunikaatiolla tietojärjestelmäprojektissa tarkoitetaan sitä, että kaikilla sidosryhmillä 

on projektista ja projektin kulusta kaikki tarpeellinen tieto saatavilla (Kolasa 2019). Fayaz 

et al. (2017) mukaan kommunikaatiokatkoksilla on suuri vaikutus projektin epäonnistu-

miseen. Kaikkien yksiköiden välinen yhteistyö vaatii myös vahvaa kommunikointia. Ko-

lasan (2019) mukaan kaikkien liiketoimintayksiköiden ja tietotekniikan asiantuntijoiden 

välinen yhteistyö tulee perustua yhteisen tavoitteen toteutumiseen.  

Myös kokenut projektipäällikkö sekä yhteistyö ja tuki toimittajan kanssa ovat tietojärjes-

telmäprojektin onnistumisen tekijöitä (von Würtemberg et al. 2011; Leyh & Crenze 2013; 

Gingnell et al. 2014; Fayaz et al. 2017; Kolasa 2019). Kokenut projektipäällikkö liitetään 

myös vahvasti kommunikointiin. Projektipäällikkö on vastuussa projektista kokonaisuu-

dessaan, ja jotta kaikilla sidosryhmillä olisi projektin kulusta kaikki tarvittava tieto saata-

villa, on projektipäällikön vastuulla huolehtia riittävästä kommunikaatiosta kaikkien sidos-

ryhmien välillä. Lisäksi tietojärjestelmäprojekti ei pääty tietojärjestelmän käyttöönoton jäl-

keen, vaan projektin elinkaareen kuuluu myös asiakkaan jatkokäytön tukeminen kuten 

kuvassa 1.  

Ongelmien kartoittamisella tarkoitetaan kykyä käsitellä odottamattomia tapahtumia ja 

kriisejä (Rosacker & Olson 2008). Vaikka suurin osa projektin riskeistä olisi riskienhallin-

nan keinoin tunnistettu, voi projektin aikana tulla vastaan uusia ongelmia. Ongelmien 
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kartoittaminen on liitetty kommunikaatioon siksi, että mikäli projektissa kohdataan ongel-

mia, jotka vaikuttavat projektin alkuperäiseen suunnitelmaan, tulee Kolasan (2019) mu-

kaan kaikkia sidosryhmiä tiedottaa projektiin kohdistuvista muutoksista.   

Kirjallisuustutkielmassa löydettiin yhteensä viisi kriittistä menestystekijää ja 14 muuta on-

nistumisen tekijää tietojärjestelmäprojektille. Tutkimuksessa havaittiin, että kaikki kriitti-

set menestystekijät ovat riippuvaisia muista onnistumisen tekijöistä kuvan. Siksi tietojär-

jestelmäprojektin kaikki kriittiset menestystekijät ja onnistumisen tekijät voidaan luokitella 

viiteen onnistumisen luokkaan kriittisten menestystekijöiden mukaan. Onnistumisen 

luokkia ovat siis aikataulutus ja suunnitelma, selkeä tavoite, ylimmän johdon tuki, asiak-

kaan ja käyttäjän osallistuminen sekä kommunikaatio. Kaikki onnistumisen luokat sisäl-

tävät muut onnistumisen tekijät kuvan 4 mukaisesti. 
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5. ASIAKAS TIETOJÄRJESTELMÄPROJEKTIN 
ONNISTUMISEN LUOKISSA 

5.1 Asiakkaan merkitys aikataulutuksessa ja suunnitelmassa 

Tietojärjestelmäprojektin aikataulutuksen ja suunnitelman luomaan onnistumisen luok-

kaan kuuluu muista onnistumisen tekijöistä projektinhallinta sekä projektin tehokas seu-

ranta ja kontrollointi. Aikataulutuksessa ja suunnitelmassa projektin sidosryhmät toteut-

tavat projektinhallinnan keinoin tietojärjestelmäprojektille suunnitelman, jota projektin on 

tarkoitus noudattaa.  

Aikataulutuksen ja suunnitelman on todettu olevan kriittinen menestystekijä tietojärjes-

telmäprojektin onnistumiselle (Rosacker & Olson 2008; Fayaz et al. 2017). Aikataulutuk-

sella ja suunnitelmalla tarkoitetaan projektin alussa sen toteuttamiseen tarvittavien toi-

mien yksityiskohtaista kuvausta (Rosacker & Olson 2008). Heikolla suunnittelulla sekä 

heikolla suunnitelman kontrolloinnilla ja seurannalla on todettu olevan vaikutusta projek-

tin epäonnistumiseen (von Würtemberg et al. 2011). Kaikkien tärkeiden sidosryhmien 

tulisi osallistua projektin suunnitelman laatimiseen. Erityisesti asiakkaan ja toimittajan 

tulee luoda yhteistyössä projektille aikataulutus, joka vastaa asiakkaan toiveisiin ja toi-

mittajan resursseihin mahdollisimman hyvin. Asiakkaan kuuntelu suunnitelmaa laatiessa 

on tärkeää (Rosacker & Olson 2008). Aikataulutuksella ja suunnitelmalla ei saa olla liian 

optimistisia tavoitteita, sillä silloin asiakas olettaa projektin toteutuvan tavoitteiden mu-

kaan ja pettyy, mikäli projekti ei valmistukaan suunnitelman mukaisesti (von Würtemberg 

et al. 2011). Aikataulutus ja suunnitelma toimii perustana projektin onnistumiselle kuten 

kuvan 3 onnistumisen mallissa, ja siksi on tärkeää, että se on luotu yhdessä sidosryh-

mien kanssa.  

Projektin tehokkaan seurannan ja kontrolloinnin tarkoituksena on tuottaa katselmus pro-

jektin kulusta, ja tiedottaa siitä tehokkaasti tärkeille sidosryhmille (Bourne 2002). Mikäli 

seurannan avulla suunnitelmassa havaitaan heikkouksia, ennaltaehkäisevillä toimilla 

voidaan varmistaa projektin valmistuminen alkuperäisen suunnitelman mukaisesti 

(Fayaz et al. 2017). Imtiaz et al. (2013) mukaan aika ajoin tapahtuva seuranta ja hallita 

on hyödyllistä vaaratilanteiden estämisessä. Projektin kulun seurannassa tulee myös 

huolehtia tehokkaasta kommunikaatiosta kaikkien sidosryhmien välillä, sillä asiakkaan 

tulee olla tietoinen, mikäli projektin aikatauluun tulee muutoksia (Kolasa 2019). 

Aikataulutus ja suunnitelma tietojärjestelmäprojektille tulee tehdä yhdessä asiakkaan ja 

muiden sidosryhmien kanssa. Aikataulutus ja suunnitelma ei saa olla liian optimistinen, 
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jotta projektilla on mahdollisuus valmistua aikataulussa. Projektin seurannan ja kontrol-

loinnin avulla voidaan olla tietoisia projektin kulusta. Mikäli projektin aikataulutus ja suun-

nitelma muuttuvat projektin aikana, tulee huolehtia avoimesta kommunikaatiosta asiak-

kaan kanssa.  

5.2 Asiakkaan merkitys projektin selkeässä tavoitteessa 

Tietojärjestelmäprojektin selkeän tavoitteen luokkaan kuuluu onnistumisen tekijöistä 

myös projektinhallinta, sidosryhmien odotusten johtaminen sekä riskienhallinta. Projektin 

selkeä tavoite asiakkaan näkökulmasta voi tarkoittaa 

1. projektin lopputuotosta eli tietojärjestelmää tai 

2. projektin valmistumista suunnitelman mukaisesti. 

Projektin selkeä tavoite on lopputuotoksen suhteen tärkeää, ettei asiakkaalla ole vääris-

tyneitä odotuksia tietojärjestelmää kohtaan. Kaikkien sidosryhmien, erityisesti asiak-

kaan, tulisi ymmärtää tietojärjestelmän tuomat mahdollisuudet, mutta myös sen rajoituk-

set (Kolasa 2019). Siksi projektin tuotos ja tarkoitus tulisi olla selkeästi muotoiltu ja on-

nistuneesti kommunikoitu eri sidosryhmille (von Würtemberg et al. 2011; Gingnell et al. 

2014). Sen lisäksi, että kaikilla sidosryhmillä on yhtenäinen ymmärrys projektin tavoit-

teesta, tulee kaikilla sidosryhmillä olla realistiset odotukset projektin lopputuloksesta. Mi-

käli asiakas jo projektin alkuvaiheessa odottaa tietojärjestelmältä enemmän kuin se voi 

tarjota, on projekti väistämättä epäonnistunut. Mikäli asiakas ei ole tyytyväinen projektiin, 

toimittajayrityksen vakuuttavuus voi kärsiä.  

Lisäksi projektin kulun seuranta ja asiakkaan tiedottaminen mahdollisista muutoksista on 

tärkeää, jotta asiakkaalla on tarvittava tieto projektin valmistumisesta (Kolasa 2019). 

Koska aikataulutus ja suunnitelma luodaan yhdessä asiakkaan kanssa, asiakas odottaa 

projektin valmistuvan sovitussa suunnitelmassa. Selkeän tavoitteen vuoksi on myös tär-

keää huolehtia kommunikaatiosta asiakkaalle, mikäli projektin valmistumiseen tulee 

muutoksia. Muutoksista tulisi tiedottaa siis ajankohtaisesti. 

Yksi projektin onnistumisen tekijöistä on tehokas riskienhallinta (von Würtemberg et al. 

2011; Leyh & Crenze 2013; Gingnell et al. 2014; Fayaz et al. 2017; Kolasa 2019). Ris-

kienhallinta liittyy myös asiakkaan odotusten johtamiseen. Tietojärjestelmäprojektit ovat 

suuria, ja Gaikema et al. (2019) mukaan mitä suurempi projekti on, sitä suurempi riski 

sillä on epäonnistua. Bannermanin (2008) mukaan on erittäin tärkeää tehdä jatkuvaa 

riskien tunnistamista yhdessä kaikkien sidosryhmien kanssa koko projektin ajan, eikä 

vain projektia suunnitellessa. Tietojärjestelmäprojektissa asiakkaalla ei välttämättä ole 

ymmärrystä siitä, millaisia riskejä projekti sisältää. Erityisesti tietojärjestelmien käyttäjät, 
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jotka eivät työskentele johtotehtävissä, tai joilla ei ole tuntemusta tietojärjestelmäprojek-

tien monimutkaisuudesta, eivät ymmärrä tietojärjestelmäprojektien riskejä kokonaisval-

taisesti. Riskien tiedostaminen vaikuttaa siis asiakkaan odotuksiin. Aktiivisella riskien 

tunnistamisella yhdessä asiakkaan kanssa voi asiakas paremmin ymmärtää projektiin 

liittyvät haasteet. Kun asiakas ymmärtää projektiin kohdistuvat riskit, on odotukset pro-

jektin suhteen realistisemmat. 

Jotta asiakkaalla olisi selkeä kuva projektin tavoitteista sen tuotoksen ja etenemisen suh-

teen, tulee projektin toimittajan huolehtia avoimesta kommunikaatiosta asiakkaan 

kanssa. Asiakkaalle tulee viestiä sekä tietojärjestelmän tuomista mahdollisuuksista että 

projektiin kohdistuvista mahdollisista muutoksista projektin aikana. Lisäksi aktiivisella ris-

kien tunnistamisella yhdessä kaikkien sidosryhmien kanssa asiakas voidaan pitää tietoi-

sena projektiin kohdistuvien riskien suhteen. Riskienhallinnan avulla voidaan vaikuttaa 

siihen, että asiakkaan odotukset pysyvät realistisina. Selkeän tavoitteen toteutumiseksi 

asiakkaan on osallistuttava aktiivisesti projektin suunnitteluun ja riskien tunnistamiseen 

heti projektin alussa.  

5.3 Asiakkaan merkitys ylimmän johdon tuessa 

Ylimmän johdon tuki luo tietojärjestelmäprojektille onnistumisen luokan, joka sisältää on-

nistumisen tekijöistä johtamisen, sidosryhmien odotusten johtamisen sekä muutosjohta-

misen. Tietojärjestelmäprojektin onnistumiseksi asiakasorganisaation ylimmän johdon 

tehtävänä on uhrata aikaa projektin suunnitelman läpikäynnille ja tulosten seuraamiselle 

sekä tukea projektinhallinnan ongelmissa (Young & Jordan 2008). Ylimmän johdon tuella 

tietojärjestelmäprojektissa tarkoitetaan asiakasorganisaation ylimmän johdon tukea pro-

jektille.  

Kuten luvussa 4.2 mainittiin, ylimmän johdon tuki on tietojärjestelmäprojektille tärkeää 

siksi, että johtotason henkilöt ymmärtävät projektin tuomat hyödyt, mutta myös sen aset-

tamat rajoitukset (Kolasa 2019). Ylimmän johdon viestinnän avulla asiakasorganisaa-

tiossa voidaan olla tietoisia projektin tavoitteista ja sen tuomista mahdollisuuksista, jolloin 

odotukset asiakasorganisaatiossa pysyvät realistisina. Ylimmältä johdolta vaaditaan 

asiakasorganisaatiossa siis odotusten johtamista. Ylimmän johdon tuki onkin tärkeää tie-

tojärjestelmäprojektille enemmänkin organisatorisen onnistumisen kuin teknisen onnis-

tumisen kautta (Young & Jordan 2008). Organisatorisella onnistumisella tarkoitetaan, 

että järjestelmän käyttöönottaminen liiketoiminnan tueksi yrityksessä onnistuu ja organi-

saatio sitoutuu käyttämään sitä (Markus et al. 2000). Organisatorisen onnistumisen 
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vuoksi organisaatiossa tarvitaan muutosjohtamista, jonka tehtävänä on sopeuttaa orga-

nisaatio muutokselle. Ylimmän johdon tuen tarkoituksena on siis tukea asiakasorgani-

saatiota tietojärjestelmän tuomissa muutoksissa sekä seurata projektin kulkua. 

Vaikka ylintä johtoa pidetään tietojärjestelmäprojektien kriittisimpänä menestystekijänä, 

sen osallistuttaminen projektiin ei yleensä ole projektitiimin kontrollissa (Liu et al. 2015). 

Asiakasorganisaatiolla itsellään on siis suuri velvollisuus ylimmän johdon osallistuttami-

sessa projektiin. Kuitenkin Liu et al. (2015) esittelevät tutkimuksessaan, että tietojärjes-

telmää tarjoavan projektiryhmän tulee kasvattaa sosiaalista pääomaa asiakasorganisaa-

tion ylimmän johdon kanssa, jonka avulla ylin johto saadaan sitoutumaan projektiin.  So-

siaalisella pääomalla tässä tilanteessa tarkoitetaan sosiaalista suhdetta ylimmän johdon 

ja projektitiimin välillä (Liu et al. 2015). Toimittajayrityksen näkökulmasta ylimmän johdon 

sitouttaminen projektiin olisi erityisen tärkeää projektin onnistumisen kannalta. Ylimmän 

johdon tuki projektille ei siis ole ainoastaan yksin asiakasorganisaation vastuulla, vaan 

toimittajayritykseltä vaaditaan sosiaalisen suhteen luomista johdon ja projektitiimin välillä 

heti projektia aloittaessa.  

Ylimmän johdon tuki on tietojärjestelmäprojektille merkittävää siksi, että ylin johto on joh-

tamassa sidosryhmien odotuksia ja tukemassa organisaatiota muutoksessa. Ylimmän 

johdon osallistuttaminen projektiin ei ole kuitenkaan helppoa, ja toimittajalta vaaditaan 

sosiaalisten suhteiden luomista yhdessä asiakkaan ylimmän johdon kanssa. 

5.4 Asiakkaan ja käyttäjän osallistuminen 

Asiakkaan ja käyttäjän osallistuminen luo yhden tietojärjestelmäprojektin onnistumisen 

luokan, johon kuuluu muista onnistumisen tekijöistä palautteen kerääminen, loppukäyt-

täjän hyväksyntä, muutosjohtaminen ja käyttäjän kouluttaminen. 

Projektin aikana palautteen kerääminen sidosryhmiltä on yksi onnistumisen tekijä tieto-

järjestelmäprojektissa (Rosacker & Olson 2008; Leyh & Crenze 2013; Gingnell et al. 

2014; Fayaz et al. 2017). Rosackerin & Olsonin (2008) mukaan kommunikaatio, konsul-

tointi ja asiakkaan aktiivinen kuuntelu vaikuttavat tietojärjestelmäprojektin onnistumi-

seen. Sen sijaan, että projektin onnistumista arvioitaisiin vasta projektin päätyttyä, on 

järkevää kerätä palautetta sidosryhmiltä koko projektin ajan. Se mahdollistaa nopean 

reagoinnin jo projektin aikana mahdollisiin epäkohtiin (Imtiaz et al. 2013). Jatkuvan pa-

lautteen kerääminen on myös tapa osallistaa ja aktivoida asiakasta projektissa.  

Asiakkaan loppukäyttäjien hyväksynnällä on suuri vaikutus tietojärjestelmäprojektin on-

nistumiseen (Rosacker & Olson 2008; Leyh & Crenze 2013). Loppukäyttäjien hyväksyn-
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nällä tarkoitetaan sitä, että käyttäjät hyväksyvät tietojärjestelmän käyttöönsä. Loppukäyt-

täjien hyväksyntään vaikuttaa käyttäjien asenteet tietojärjestelmää kohtaan. Chaudhryn 

(2018) mukaan useat tutkimukset osoittavat, että myös loppukäyttäjien asenteet ovat 

tärkeä osa onnistuneessa tietojärjestelmäprojektissa. Käyttäjien osallistuminen tietojär-

jestelmäprojektiin lisää käyttäjien tyytyväisyyttä ja hyväksyntää, koska silloin käyttäjien 

odotukset järjestelmän ominaisuuksia kohtaan ovat realistiset (Pastor & Casanovas 

2003, Fayaz et al. 2017 mukaan). Myös de Waal et al. (2014) toteavat, että mikäli käyt-

täjät asettavat panoksensa ja saavat vaikuttaa tietojärjestelmäprojektiin, he todennäköi-

sesti pitävät järjestelmää tärkeämpänä kuin tilanteessa, jossa heitä ei osallistettaisi pro-

jektiin. Siksi asiakkaan ja loppukäyttäjien tulisi olla mukana tietojärjestelmäprojektissa 

koko projektin ajan. 

Uusi tietojärjestelmä muuttaa usein loppukäyttäjien arkisia toimintoja, minkä vuoksi muu-

toksen laajuutta organisaatiossa ei pidä vähätellä. Käyttäjien tulisi olla vakuuttuneita 

omaksumaan uuden tavan suorittaa toimintoja, olla optimistisia muutoksen lopputulok-

sen suhteen ja omistautua osallistumaan muutosprosessiin (Chaudhry 2018). Muutos-

johtamisen avulla organisaatiossa voidaan ymmärtää muutoksen laajuus sekä ymmär-

tää syy, miksi muutos organisaatiossa on välttämätön (Kolasa 2019).  

Loppukäyttäjien hyväksyntään vaikuttaa myös se, miten hyvän koulutuksen käyttäjät 

saavat. Käyttäjien kouluttaminen on myös yksi tietojärjestelmäprojektin onnistumisen te-

kijöistä (Fayaz et al. 2017; Kolasa 2019). Kouluttamisen tarkoituksena on ohjeistaa käyt-

täjiä käyttämään tietojärjestelmää tarkoituksenmukaisesti, jolloin asiakas saa tietojärjes-

telmästä kaikkein suurimman hyödyn. Loppukäyttäjiä siis koulutetaan toteutetun järjes-

telmän laajuudessa ja liiketoimintaprosessien muutoksessa (Kolasa 2019). Joskus tieto-

järjestelmäprojekteissa projektiin kuuluu ainoastaan asiakasorganisaatiossa muutaman 

henkilön kouluttaminen, ja heidän tehtävänään on kouluttaa loput järjestelmän käyttäjät. 

Tällaisessa tilanteessa toimittajayrityksen tulee tarjota tukea asiakkaalle loppukäyttäjien 

kouluttamiseen esimerkiksi tarjoamalla koulutusmateriaalia.  

Toimittaja voi tietojärjestelmäprojektissa osallistaa asiakasta ja loppukäyttäjää projektiin 

esimerkiksi keräämällä palautetta asiakkaalta projektin aikana. Asiakkaan ja loppukäyt-

täjien osallistuminen on tärkeää projektille, jotta loppukäyttäjät hyväksyisivät tietojärjes-

telmän käyttöönsä. Toimittajan vastuulla on kouluttaa asiakas tietojärjestelmän käyttöön, 

jotta asiakas saa tietojärjestelmästä kaiken hyödyn. Käyttäjien koulutus vaikuttaa myös 

loppukäyttäjien hyväksyntään, ja sitä kautta projektin onnistumiseen. 
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5.5 Asiakkaan merkitys kommunikaatiossa 

Kommunikaation luomassa onnistumisen luokassa on muihin onnistumisen luokkiin ver-

rattuna eniten tekijöitä. Kommunikaation luokkaan kuuluu tekniset tehtävät ja selkeästi 

määritellyt vaatimukset, kokenut projektipäällikkö, ongelmien kartoittaminen, kaikkien yk-

siköiden välinen yhteistyö sekä yhteistyö ja tuki toimittajan kanssa. Toimittajan ja asiak-

kaan välinen kommunikaatio on noussut esiin myös muissa onnistumisen luokissa, mikä 

korostaa avoimen kommunikaation tärkeyttä tietojärjestelmäprojektissa. 

Asiakkaan tehtävänä ennen tietojärjestelmän käyttöönottoa on määritellä yhdessä toi-

mittajan kanssa millaiseen ympäristöön järjestelmä otetaan käyttöön. Tekniset tehtävät 

ja selkeästi määritellyt vaatimukset on havaittu olevan yksi tekijä projektin onnistumiselle 

(Rosacker & Olson 2008; Gingnell et al. 2014; Fayaz et al. 2017; Kolasa 2019). Jotta 

tekniset tehtävät onnistuisivat käyttöönoton aikana, tulee projektiryhmälle olla selkeää, 

millainen ympäristö asiakkaalla on. Von Würtemberg et al. (2011) mukaan projektille voi 

koitua suuria ongelmia, mikäli projektiryhmä ei ymmärrä asiakkaan ympäristöä, jossa 

loppukäyttäjät käyttävät tietojärjestelmää. Ympäristön määrittelyn ongelmat voitaisiin rat-

kaista sillä, että projektiryhmän henkilöt työskentelisivät lähellä loppukäyttäjää, ja toimiva 

viestintä asiakkaan kanssa muodostettaisiin mahdollisimman aikaisin (von Würtemberg 

et al. 2011). Koska ympäristön määrittely tapahtuu projektin alkuvaiheessa, tulee asiak-

kaan jo siinä vaiheessa olla avoin ja luottaa toimittajaan. Asiakkaan luottamusta voidaan 

vahvistaa kokeneella projektipäälliköllä, sillä Gingnell et al. (2014) mukaan taitava ja ko-

kenut projektipäällikkö osaa mukauttaa johtamistyyliä ryhmästä ja tilanteesta riippuen. 

Kokenut projektipäällikkö on myös yksi tietojärjestelmäprojektin onnistumisen tekijä (von 

Würtemberg et al. 2011; Leyh & Crenze 2013; Gingnell et al. 2014; Kolasa 2019). 

Tehokkaasta riskienhallinnasta huolimatta tietojärjestelmäprojektit kohtaavat usein on-

gelmia. Rosackerin & Olsonin (2008) mukaan yhtenä tietojärjestelmäprojektin onnistu-

misen tekijänä on ongelmien kartoittaminen. Ongelmien kartoittamisella tarkoitetaan ky-

kyä käsitellä odottamattomia tapahtumia ja kriisejä (Rosacker & Olson 2008). Vaikka 

avoin kommunikaatio on yksi tietojärjestelmäprojektin kriittinen menestystekijä, ei pro-

jektiin kohdistuvista ongelmista aina kerrota asiakkaalle avoimesti.  Projektin ongelmista 

ei kerrota välttämättä siksi, ettei asiakkaalle syntyisi projektista epäonnistunutta mieliku-

vaa. Toisaalta kaikkia ongelmia ei ole tarpeen tuoda asiakkaalle esiin, mikäli asiakas ei 

voi vaikuttaa ongelmaan tai ongelma ei suoraan vaikuta asiakkaaseen. Kuitenkin mikäli 

ongelmat vaikuttavat esimerkiksi projektin aikatauluun tai suunnitelmaan, tulisi asiak-

kaalle viestiä muutoksista, sillä Kolasan (2019) mukaan kaikilla projektin sidosryhmillä 

tulee olla kaikki tarvittava tieto projektin tilasta. 
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Kaikkien liiketoimintayksiköiden ja tietotekniikan työntekijöiden välinen yhteistyö on tär-

keää projektin onnistumiselle, ja yhteistyön tulee perustua yhteisen tavoitteen toteutumi-

seen (Kolasa 2019). Kaikkien yksiköiden välinen yhteistyö vaatii avointa kommunikaa-

tiota. Tietojärjestelmäprojektissa yksiköitä voivat olla asiakasorganisaation tietotekninen 

yksikkö, ylin johto, keskijohto sekä muut työntekijät ja toimittajayrityksen projektiryhmä. 

Tietojärjestelmän tuoma organisatorinen muutos koskee usein kaikkia näitä yksiköitä. 

Chaudhryn (2018) mukaan asiakkaan ylin johto saattaa nähdä tietojärjestelmän apuna 

organisaation hallinnassa tai liiketoimintastrategian määrittelyssä. Keskijohto puolestaan 

voi nähdä järjestelmän työkaluna kasvattaa tehokkuutta, mutta muut työntekijät voivat 

nähdä sen uhkana työllistymiselle sekä työskentelytavoille (Chaudhry 2018). Koska 

muutos koskee kaikkia yksiköitä, tulee kaikkien yksiköiden osallistua projektiin yhteis-

työssä toimittajan projektiryhmän kanssa. Tietoteknisten asiantuntijoiden tulee myös 

huolehtia projektissa siitä, että kommunikaatio kaikkien yksiköiden välillä tapahtuu sel-

laisella kielellä, jonka kaikki voivat osaamistaustastaan riippumatta ymmärtää. 

Tietojärjestelmäprojektissa asiakkaan ja toimittajan välille syntyy parhaimmillaan kump-

panuussuhde. Yhteistyö ja tuki järjestelmän tarjoajan kanssa on yksi tietojärjestelmäpro-

jektin onnistumisen tekijä. (Kolasa 2019) Toimittajan tulee tietojärjestelmän käyttöönoton 

jälkeen tarjota asiakkaille erilaisia palveluita kuten järjestelmäpäivityksiä, koulutusta 

käyttäjille sekä teknistä tukea jatkuvassa käytössä ja mahdollisten ongelmatilanteiden 

ratkaisussa (Kolasa 2019). Tietojärjestelmäprojektin elinkaareen kuuluu myös järjestel-

män jatkokäytön tukeminen, joten yhteistyö asiakkaan kanssa ei lopu järjestelmän käyt-

töönoton jälkeen.  

Kuten aiemminkin on mainittu, kaikilla projektin sidosryhmillä tulisi olla jatkuvasti saata-

villa kaikki tarvittava tieto projektin tilasta (Rosacker & Olson 2008; Kolasa 2019). Vaikka 

Gantman & Fedorowicz (2016) toteavat, ettei kommunikointi projektin aikana organisaa-

tiorajojen yli ole helppoa, kommunikaatio on yksi tärkeimmistä tekijöistä tietojärjestelmä-

projektin onnistumiseen. Myös kaikissa muissa tietojärjestelmäprojektin onnistumisen 

luokissa tarvitaan vahvaa ja avointa kommunikointia kaikkien sidosryhmien välillä. Toi-

mittajayrityksen tulee huolehtia siitä, että projektin aikana tieto kulkee asiakkaalle reaa-

liajassa ja kielellä, jonka kaikki ymmärtävät. 
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5.6 Yhteenveto asiakkaan merkityksestä onnistumisen luo-
kissa 

Taulukkoon 4 on koottu yhteenveto asiakkaan merkityksestä eri onnistumisen luokissa. 

Taulukossa 4 esitetään yhteys, miten asiakas liittyy mihinkin onnistumisen luokkaan, ja 

mitä onnistumisen luokassa tulee asiakkaan näkökulmasta huomioida, jotta tietojärjes-

telmäprojekti onnistuisi. 

 
Taulukko 4 Yhteenveto asiakkaan merkityksestä onnistumisen luokissa 

Onnistumisen 
luokka 

Asiakkaan merkitys   
onnistumiseen 

Onnistumiseen vaadittavat tehtävät 

Aikataulutus ja 
suunnitelma 

- Suunnitelman tulee olla  
asiakkaalle selkeä ja realistinen 

- Suunnitelma toteutettava yhdessä  
asiakkaan kanssa 
- Projektin seuranta ja avoin kommuni-
kaatio sen kulusta  

Selkeä tavoite 

- Asiakkaan tulee tiedostaa  
tietojärjestelmän mahdollisuudet 
ja rajoitukset 
- Asiakkaan tulee ymmärtää 
projektin monimutkaisuus, jotta 
odotukset projektia kohtaan  
olisivat realistiset 

- Avoin kommunikaatio järjestelmän  
toiminnoista 
- Avoin kommunikaatio projektin kulusta 
- Jatkuva riskien tunnistaminen  
yhdessä asiakkaan kanssa 

Ylimmän 
johdon tuki 

-  Asiakasorganisaation ylimmän 
johdon tulee olla mukana projek-
tissa, koska ylin johto ymmärtää 
tietojärjestelmän tuomat mahdolli-
suudet ja rajoitukset sekä tukee  
organisaatiota muutoksessa 

- Toimittajayrityksen projektiryhmän on 
kasvatettava sosiaalisia suhteita  
ylimmän johdon kanssa, jotta ylin johto 
osallistuisi projektiin 

Asiakkaan ja 
käyttäjän  
osallistuminen 

- Asiakkaan ja käyttäjän tulee 
osallistua projektiin, koska se vai-
kuttaa tietojärjestelmän  
käyttäjien hyväksyntään 

- Asiakkaan osallistaminen seurannan ja 
palautteen keräämisen avulla 
- Muutosjohtaminen tukee  
järjestelmän hyväksymisessä 
- Asiakkaan ja käyttäjän kouluttamisen 
avulla vaikutetaan hyväksyntään ja  
tyytyväisyyteen 

Kommunikaatio 

- Asiakkaan tulee luottaa projekti-
ryhmään ja olla avoin, jotta  
asiakkaan teknisen ympäristön 
määrittely onnistuu ja siten tekni-
set tehtävät onnistuvat 
- Asiakkaan kaikilla liiketoimin-
tayksiköillä tulee olla kaikki  
tarvittava tieto projektin tilasta 
- Asiakkaan ja toimittajan  
välille tulee muodostua  
kumppanuussuhde 

- Projektiin valittava kokenut  
projektipäällikkö, koska hän osaa johtaa  
ryhmän vaatimalla tavalla ja lisää siten 
luottamusta asiakkaalla 
- Toimiva kommunikointi kaikkien yksiköi-
den välillä luotava heti projektin alussa 
- Tarpeenmukainen ja reaaliaikainen 
kommunikointi ongelmista projektin  
aikana 
- Kommunikointi sellaisella kielellä, jonka 
kaikki ymmärtävät 
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Taulukosta 4 nähdään, että asiakkaalla on merkittävä rooli kaikissa tietojärjestelmäpro-

jektin onnistumisen luokissa. Luokkien sisältämät tekijät on jaoteltu lisäksi kuvassa 5 

projektin elinkaarelle siihen kohtaan, jossa se tulisi erityisesti huomioida. Koko projektin 

ajan on kuitenkin tärkeä kiinnittää huomiota seuraaviin tekijöihin: 

 projektinhallinta 

 riskienhallinta 

 muutosjohtaminen 

 johtaminen 

 asiakkaan ja käyttäjän osallistuminen 

 palautteen kerääminen 

 tehokas seuranta ja kontrollointi 

 ongelmien kartoittaminen. 

 

 

Kuva 5. Tietojärjestelmäprojektin onnistumisen tekijät sen elinkaarella 

 

Heti projektia aloittaessa tulee kiinnittää huomiota siihen, että kommunikaatio sidosryh-

mien välillä on tehokasta ja ymmärrettävää. Kokenut projektipäällikkö projektissa on tär-

keää asiakkaan luottamuksen saamiseksi, joten se on myös merkittävä tekijä heti pro-

jektin alussa. Sidosryhmien odotusten johtaminen tulee aloittaa myös heti, jotta projektin 
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tavoite on kaikille sidosryhmille selkeä. Tavoitteen selkeys on kriittistä projektin onnistu-

miselle heti projektin alussa, mutta myös koko projektin ajan.   

Projektin toisessa vaiheessa on tärkeää varmistaa, että kaikkien yksiköiden välinen yh-

teistyö ja kommunikointi sujuu. Lisäksi aikataulutus ja suunnitelma ovat projektin toi-

sessa vaiheessa kriittisiä tekijöitä, ja niiden laatimiseen vaaditaan tiivistä yhteistyötä asi-

akkaan ja toimittajan välillä. Lisäksi selkeästi määritellyt vaatimukset ovat tärkeä tekijä 

projektin toisessa vaiheessa, jotta tekniset tehtävät onnistuvat kolmannessa vaiheessa. 

Neljännessä vaiheessa puolestaan käyttäjän kouluttaminen on kriittistä asiakkaan ja lop-

pukäyttäjien hyväksynnän vuoksi. Projektin viimeisessä vaiheessa yhteistyö ja tuki toi-

mittajan kanssa on merkittävä tekijä asiakkaan tietojärjestelmän jatkokäytössä.  
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6. PÄÄTELMÄT 

6.1 Tulosten tarkastelu 

Tämän kandidaatintyön tarkoituksena oli vastata päätutkimuskysymykseen: Miten asia-

kas vaikuttaa tietojärjestelmäprojektin onnistumiseen? Asiakkaan merkitystä onnistu-

neessa tietojärjestelmäprojektissa tarkasteltiin tietojärjestelmäprojektin onnistumisen te-

kijöiden kautta. Tässä tutkimuksessa kriittisiksi menestystekijöiksi määriteltiin viisi kirjal-

lisuudessa yleisimmin esiintyvää tekijää, joita ovat projektin aikataulutus ja suunnitelma, 

projektin selkeä tavoite, ylimmän johdon tuki, asiakkaan ja käyttäjän osallistuminen sekä 

kommunikaatio. Tietojärjestelmäprojekteille löydettiin myös 14 muuta onnistumisen teki-

jää, joiden havaittiin liittyvän suoraan kriittisiin menestystekijöihin. Tietojärjestelmäpro-

jektin kriittisten menestystekijöiden ja muiden onnistumisen tekijöiden välisen yhteyden 

vuoksi tietojärjestelmäprojektille luotiin viisi onnistumisen luokkaa kriittisten menestyste-

kijöiden mukaisesti. Sen jälkeen asiakkaan merkitystä tarkasteltiin jokaisessa onnistumi-

sen luokassa. 

Asiakkaan merkitys aikataulutuksen ja suunnitelman luomisessa on suuri, sillä projektin 

suunnitelma tulee luoda yhdessä asiakkaan ja projektin muiden sidosryhmien kanssa. 

Aikataulutuksen ja suunnitelman tulee olla realistinen, jotta sen valmistuminen suunni-

telluissa rajoissa on mahdollista. Jos suunnitelma on liian optimistinen, projekti ei val-

mistu aikataulussa, eikä asiakas ole tyytyväinen projektiin. Projektin seurannan ja kont-

rolloinnin avulla voidaan olla tietoisia projektin kulusta. Asiakkaan kanssa tulee myös 

kommunikoida avoimesti, mikäli seurannassa havaitaan projektin kulkuun tulevan muu-

toksia.  

Projektin selkeän tavoitteen vuoksi on myös tärkeää, että toimittajan ja asiakkaan välillä 

kommunikointi on ymmärrettävää. Toimittajan tulee viestiä asiakkaalle selkeästi tietojär-

jestelmän tuomista mahdollisuuksista ja rajoituksista. Lisäksi aktiivisella riskien tunnista-

misella yhdessä asiakkaan ja muiden sidosryhmien kanssa voidaan asiakas pitää tietoi-

sena tietojärjestelmäprojektin monimutkaisuudesta ja siihen kohdistuvista riskeistä. Ris-

kienhallinnan avulla voidaan siis vaikuttaa siihen, että asiakkaan odotukset projektia koh-

taan ovat realistiset. Selkeän tavoitteen toteutumiseksi on asiakkaan osallistuttava aktii-

visesti projektin suunnitteluun ja riskien tunnistamiseen heti projektin alussa. 

Asiakasorganisaation ylimmän johdon tuki on merkittävää tietojärjestelmäprojektille 

siksi, että ylimmän johtotason henkilöt ymmärtävät tietojärjestelmäprojektin mahdolli-
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suuksien lisäksi sen asettamat rajoitukset. Ylimmän johdon tehtävänä on johtaa sidos-

ryhmien odotuksia ja tukea organisaatiota muutoksessa. Ylimmän johdon osallistuttami-

nen projektiin ei ole kuitenkaan helppoa, ja toimittajalta vaaditaan sosiaalisten suhteiden 

luomista yhdessä asiakkaan ylimmän johdon kanssa. 

Asiakkaan ja loppukäyttäjien osallistuminen on tärkeää projektille, jotta loppukäyttäjät 

hyväksyisivät tietojärjestelmän käyttöönsä. Toimittaja voi tietojärjestelmäprojektissa 

osallistaa asiakasta ja loppukäyttäjää projektiin esimerkiksi keräämällä palautetta asiak-

kaalta projektin aikana. Toimittajan vastuulla on kouluttaa asiakas tietojärjestelmän käyt-

töön, jotta asiakas saa tietojärjestelmästä kaiken hyödyn. Käyttäjien koulutus vaikuttaa 

myös loppukäyttäjien hyväksyntään, ja sitä kautta projektin onnistumiseen. 

Kaikkiin onnistumisen luokkiin liittyy vahvasti myös kommunikointi sidosryhmien välillä, 

vaikka kommunikointi esiintyy myös omana onnistumisen luokkana. Kaikilla projektin si-

dosryhmillä, erityisesti asiakkaalla, tulee olla kaikki tarvittava tieto projektin kulusta. Kom-

munikaatio ei kuitenkaan ole helppoa organisaatiorajojen yli, ja siksi toimivaan kommu-

nikaatioon tulee kiinnittää huomiota jo projektia aloittaessa. Toimittajayrityksen tulee 

huolehtia siitä, että tieto projektin aikana kulkee asiakkaalle reaaliajassa ja kielellä, jonka 

kaikki ymmärtävät.  

Toimittajan vastuulla on siis osallistaa asiakasta projektiin avoimen kommunikaation, so-

siaalisten suhteiden luomisen ja palautteen keräämisen avulla. Toimittajan tulee myös 

kiinnittää huomiota jatkuvaan riskien tunnistamiseen yhdessä asiakkaan kanssa. Sidos-

ryhmien odotusten johtaminen on sekä asiakkaan että toimittajan vastuulla. Asiakkaalla 

on tietojärjestelmäprojektissa kuitenkin vastuu oman organisaation muutosjohtamisesta. 

Tietojärjestelmäprojektin kaikissa onnistumisen luokissa toistuu avoin kommunikaatio 

toimittajan ja asiakkaan välillä, ja sen vuoksi siihen tulee kiinnittää erityistä huomiota 

tietojärjestelmäprojektin alussa ja koko projektin ajan. 

6.2 Tutkimuksen arviointi ja jatkotutkimuksen tarpeet 

Tämän kandidaatintyön tutkimusprojekti sujui pääpiirteittäin hyvin, vaikka tutkimuskysy-

mykset hieman muotoutuivat tutkimusprojektin aikana. Alkuperäisessä tutkimussuunni-

telmassa oli tarkoituksena etsiä aineistoa suoraan asiakkaan roolista valmiin tietojärjes-

telmän käyttöönottoprojekteissa, mutta suunnitelmaan vastaavaa aineistoa ei löytynyt 

tarpeeksi. Asiakkaan roolia tietojärjestelmien kehitysprojekteissa on tutkittu paljon, mutta 

tämän tutkimuksen tarkoitus oli keskittyä valmiin tietojärjestelmän käyttöönottoprojektiin. 

Sen vuoksi tutkimussuunnitelmaa muokattiin niin, että tutkittiin asiakkaan merkitystä tie-

tojärjestelmäprojektin onnistumisen tekijöissä, josta aineistoa löytyi sopivasti. Löydetystä 
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tutkimusaineistosta tässä tutkimuksessa käytettiin pääsääntöisesti 2010-luvulla julkais-

tua aineistoa. Tutkimuksessa käytettiin kuitenkin myös vanhempaa tutkimusaineistoa, 

jota päädyttiin käyttämään siksi, etteivät sen tulokset eronneet uudemmista tutkimustu-

loksista merkittävästi. Tässä tutkimuksessa käytetyssä aineistossa asiakkaan vaikutuk-

sia tietojärjestelmäprojektin onnistumiseen ei kuitenkaan olla arvioitu suoraan, vaan asi-

akkaan merkitystä on tutkittu onnistumisen tekijöiden kautta. Siksi asiakkaan merkitystä 

tietojärjestelmäprojektille ei voi yleistää tämän tutkimuksen perusteella, eivätkä tutkimus-

tulokset ole täysin luotettavia. Tämä tutkimus kuitenkin antaa jatkotutkimusmahdollisuuk-

sia asiakkaan merkityksestä tietojärjestelmäprojektissa.  

Tutkimuksessa havaittiin asiakkaalla olevan merkittävä rooli tietojärjestelmäprojektin on-

nistumisessa. Tämä tutkimus ei kuitenkaan luo täysin kattavaa kuvaa siitä, miten asiakas 

vaikuttaa valmiin tietojärjestelmän käyttöönottoprojektissa, sillä tutkimusaineisto ei erit-

tele sitä, onko tutkimusten kohteena ollut kehitysprojekti vai käyttöönottoprojekti. Asiak-

kaan roolia valmiin tietojärjestelmän käyttöönottoprojektissa tulisi siten tutkia enemmän. 

Koska tutkimustulosten perusteella tietojärjestelmäprojekti vaikuttaa kaikkiin asiakasor-

ganisaation liiketoimintayksiköihin, tulisi tutkia sitä, milloin asiakasorganisaation eri yksi-

köiden tulisi olla osallisena projektissa, ja millaisia tehtäviä eri yksiköillä projektissa on. 

Lisäksi tulisi selvittää, millainen asiakkaan ja toimittajan välinen kommunikaatio olisi te-

hokkainta ja hyödyllisintä projektille. Lisäksi se, miten toimittajan tulisi viestiä asiakkaalle 

projektin aikana konflikteista, kaipaisi lisää tutkimusta. Tutkimustuloksissa havaittiin, että 

avoin kommunikaatio on tärkeää tietojärjestelmäprojektin onnistumiselle, mutta ei kui-

tenkaan löydetty tietoa siitä, tulisiko kaikista konflikteista viestiä asiakkaalle. Tutkimuk-

sessa havaittiin myös, että toimittajalla on vastuuta asiakasorganisaation ylimmän joh-

don osallistuttamisessa projektiin, mutta ei löydetty vastausta siihen, miten muissa tilan-

teissa toimittajayrityksen tulisi aktivoida asiakasta osallistumaan projektiin. Siksi jatkossa 

tulisi myös tutkia, miten vastuu asiakkaan osallistumisesta projektiin jakautuu asiakkaan 

ja toimittajan välillä. 
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LIITE A: AINEISTOTAULUKKO 

Taulukko 5 Merkittävin tutkimusaineisto 

Tekijä Vuosi Nimi Sisällön kuvaus 

Rosacker, 
Kirsten M.; Ol-
son, David L. 

2008 Public sector infor-
mation system cri-
tial success fac-
tors 

Tutkimuksessa etsitään eroja yksityisen ja jul-
kisen sektorin tietojärjestelmäprojektin kriitti-
sissä menestystekijöissä. Tutkimuksessa ha-
vaitaan, että menestystekijöissä eri sektoreilla 
on eroja erityisesti tärkeysjärjestyksessä. Tutki-
muksessa esitellään 10 projektin onnistumisen 
tekijää, joista 4 kriittisiä. 

Von 
Würtemberg, 
Liv Marcks; 
Franke, Ulrik; 
Lageström, 
Robert; Erics-
son, Evelina; 
Lilliesköld, 
Joakim; 

2011 IT Project Success 
Factors: An Expe-
rience Report 

Tutkimuksessa tarkastellaan 28 eri tietojärjes-
telmäprojektia, joiden projektipäälliköt arvioivat 
aikaisimmista tutkimuksista johdettujen menes-
tystekijöiden vaikutusta, ja vertasivat niitä pro-
jektin tuloksiin ajan, budjetin ja laadun suhteen. 
Tutkimuksen aineisto on pieni, eikä siksi so-
vellu yleistämiseen. Tutkimuksen tuloksissa on 
kuitenkin yhtäläisyyksiä muihin tutkimuksiin. 

Leyh, Chris-
tian; Crenze, 
Lars 

2013 ERP system im-
plementations vs. 
IT projects: Com-
parison of critical 
success factors 

Tutkimuksessa etsitään kriittisiä menestysteki-
jöitä toiminnanohjausjärjestelmän (ERP) käyt-
töönottoprojektille, ja vertaillaan niitä tavan-
omaisen tietojärjestelmäprojektin menestyste-
kijöihin. Tutkimuksessa löydettiin 31 kriittistä 
menestystekijää ERP-järjestelmäprojektille ja 
24 kriittistä menestystekijää tavanomaiselle tie-
tojärjestelemäprojektille. 

Gingnell, Liv; 
Franke, Ulrik; 
Lagerström, 
Robert; Erics-
son, Evelina; 
Lilliesköld, 
Joakim 

2014 Quantifying Suc-
cess Factors for IT 
Projects - An Ex-
pert-Based Bayes-
ian Model 

Artikkeli esittelee Bayesin päätöksenteon mal-
lin, jonka avulla tunnistetaan suhteita tietojär-
jestelmäprojektin onnistumisen tekijöiden ja on-
nistumisen väleillä. Tutkimuksessa käsitellään 
21 onnistumisen tekijää. 

Fayaz, 
Ayesha; Ka-
mal, Yasir; 
Amin, Saif ul; 
Khan, Sam-
mandar 

2017 Critical success 
factors in infor-
mation technology 
projects 

Tutkimuksessa etsitään tietojärjestelmäprojek-
tien kriittisiä menestystekijöitä Pakistanissa. 
Tutkimuksessa löydetään 15 tekijää, jotka ovat 
merkittäviä tietojärjestelmäprojektien onnistu-
miselle.  

Kolasa, Iwona 2019 A Survey Study of 
Information Sys-
tems Projects in 
Government Ad-
ministration Units 
in Poland 

Tutkimuksen tarkoituksena on etsiä kriittisiä 
menestystekijöitä julkishallinnon tietojärjestel-
mäprojekteille Puolassa. Tutkimuksessa lö-
ydetään 26 tietojärjestelmäprojektin onnistum-
isen tekijää ja kuusi kriittistä menestystekijää.   

 


