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Abstract 
The object of this research was to analyze external and internal environments of 

information systems and to find factors that influence the acquisition, 

provisioning and utilization of information systems, and to identify the effects. 

The research object was to identify relations between the environmental factors' 

impacts and information systems in an education and research organization. The 

empirical research was executed at the University of Oulu.  

In this research the qualitative method was utilized. The research data was 

gathered through interviewing the personnel of the university, altogether 35 

persons, standing for four groups: administration, education and research, services 

and information system support.  

At first the environmental factors influencing on the information systems 

were identified and analyzed from related studies. Their impacts on an education 

and research organization's information systems' acquisition, provisioning and use 

were then empirically analyzed.  

The impacts of generic environmental factors, regulation factors, financial 

factors and internal environmental factors were evaluated. The internal 

environment's factors had relatively intensive and plentiful influence, because 

also external factors influenced trough the internal environment. 

This research gives a rigorous conceptual view to information systems' 

environmental factors and their impacts in an education and research 

organizations and provides perspectives to additional studies, too. 

 

Keywords: Information system, external and internal environment, financial 

environment, regulation environment, environment factors. 
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Tiivistelmä 
Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli analysoida tietojärjestelmien ulkoista ja 

sisäistä ympäristöä ja löytää tekijöitä, joilla on vaikutuksia niiden hankintaan, 

käyttöönottoon ja käyttöön samoin kuin tunnistaa niiden vaikutuksia. Tavoitteena 

oli kehittää malli, joka ilmentää ympäristövaikutusten suhteita tietojärjestelmiin 

koulutus- ja tutkimusorganisaatiossa. Tutkimus tehtiin Oulun yliopistossa. 

Tässä tutkimuksessa käytettiin laadullisen tutkimuksen menetelmiä. 

Tutkimusaineisto perustui Oulun yliopiston henkilökunnan haastatteluihin, joihin 

osallistui 35 henkilöä. He edustivat yliopiston johtoa, koulutus- ja 

tutkimushenkilöstöä, palveluyksiköitä sekä tietojärjestelmien parissa työsteleviä. 

Tietojärjestelmien käyttäjinä heistä monella oli suhteellisen monipuolinen ja 

vankka, mutta toisaalta joillakin kapea-alainen kokemus. 

Aikaisempia tutkimuksia ympäristötekijöiden vaikutuksista organisaatioihin 

on varsin paljon, mutta ei juurikaan suoranaisesti tietojärjestelmiin liittyen. Tässä 

tutkimuksessa jäsennettiin ympäristötekijöiden vaikutuksia tietojärjestelmiin ja 

analysoitiin empiirisesti, mitkä tekijöistä vaikuttivat koulutus- ja 

tutkimusorganisaatiossa tietojärjestelmien hankintaan, käyttöönottoon ja käyttöön. 

Työssä tutkittiin yleisten ympäristötekijöiden, sääntely-ympäristön, 

taloudellisten ja sisäisen ympäristön tekijöiden vaikutuksia. Sisäisen ympäristön 

tekijöiden vaikutukset olivat suhteellisen voimakkaita ja runsaslukuisia johtuen 

siitä, että ulkoisen ympäristön tekijät vaikuttavat myös sisäisen ympäristön kautta 

tietojärjestelmiin. Tutkimuksessa havaittiin useita ympäristötekijöiden vaikutuksia 

tietojärjestelmien elinkaaren eri vaiheissa. 

Tutkimus antaa kokonaiskuvan ympäristötekijöiden vaikutuksista koulutus- ja 

tutkimusorganisaatiossa ja tarjoaa myös näkökulmia jatkotutkimukselle. 

 

 Asiasanat: Tietojärjestelmä, ulkoinen ympäristö, sisäinen ympäristö, 

taloudellinen ympäristö, sääntely-ympäristö, ympäristötekijä. 
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1 Johdanto 

Informaatioteknologia on yksi nopeimmin kasvaneista innovaatiotekijöistä sekä 

tuotannossa että muussa toiminnassa viime vuosikymmeninä ja sen tuleva kehitys 

näyttää samanlaiselta (King, Gurbaxani, Kraemer & McFarlan, 1994). Eräs 

tietojärjestelmätutkimuksen kuumimpia kysymyksiä koskee tietoteknologian, 

ympäristötekijöiden, organisaatiokysymysten ja yrityksen toiminnan keskinäistä 

suhdetta. Ympäristötekijät tulevat yhä tärkeämmäksi niin organisaatioteoriassa 

kuin käytännössäkin. (Benitez-Amad & Walczuc, 2012.) Organisaation toiminta 

on riippuvainen sitä ympäröivien osapuolten muutoksista. Nämä muutosvoimat 

vaikuttavat organisaation rakenteisiin ja päätöksentekoon. (Rosenzweig & Singh, 

1991). Kuitenkin ympäristötekijöistä tiedetään nykyään suhteellisen vähän 

(Benitez-Amad & Walczuc, 2012), ja ulkoinen ympäristö sekä sen vaikutukset 

ovat saaneet kuitenkin kovin vähän huomiota strategisten tietojärjestelmien 

suunnittelun tutkimuksessa (Brown, 2008). 

Keskeinen ongelma organisaatioiden päätöksenteossa liittyy ympäristön 

epävarmuuteen. Yleinen sääntö on, että ison organisaation johtaminen vaatii 

enemmän johtamisen teknologiaa ja erikoisratkaisuja kuin pienemmän. Isot 

organisaatiot ovat myös riippuvaisia hyvin kehittyneistä tieto- ja 

valvontajärjestelmistä. (Naranjo-Gil, 2009.) Kukin organisaatio suhteutettuna 

omiin resursseihinsa rakentaa tietojärjestelmänsä tukemaan omaa strategiaansa ja 

parantamaan kilpailuasemaansa (Philip & Booth, 2001). 

1.1 Tämän tutkimuksen tarkoitus 

Tietojärjestelmätutkimuksen yksi keskeisimmistä tutkimusalueista on tutkia 

tietoteknologian, ympäristötekijöiden ja yritysten ja vastaavien organisaatioiden 

keskinäistä vaikutusta (Benitez-Amado & Walczuch, 2012). Cohenin (2008) 

mukaan tietojärjestelmätieteen alalta puuttuu yhä empiiristä tutkimustietoa, joka 

vastaisi seuraaviin kysymyksiin: Mitkä ovat strategisten tietojärjestelmien 

suunnittelun määräävät tekijät, mitkä ovat siihen liittyvät tekijät ja niiden 

vaikutuksen voimakkuus ja kuinka suunnittelulla voidaan parantaa 

tietojärjestelmien toimintaa? Organisaatiossa ympäristötekijöiden vaikutukset 

voivat näkyä muutoksina tietojärjestelmissä ja yrityksen liiketoimintastrategiassa 

(Lederer & Mendelow, 1990). Brownin (2008) mukaan ulkoiset 
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ympäristövaikutukset tietojärjestelmissä voivat ilmetä pääasiassa epäsuorasti 

organisaation sisäisen ympäristön kautta.  

Tutkimuksia ympäristön vaikutuksista julkisen sektorin tietojärjestelmiin ei 

ole tehty juuri lainkaan. Tutkimus yksityisen ja julkisen sektorin eroavaisuuksista 

on kohdistunut paljolti tiedonhallintaan, mutta tietojärjestelmien eroihin 

kohdistuva tutkimus on ollut kovin vähäistä, ja se vähäinenkin empiirinen 

tutkimus on perustunut yksityiseltä sektorilta kerättyyn aineistoon (Mark & 

Mitcell 2004). Rosackerin ja Olsonin (2008) mukaan laaja enemmistö 

tutkimuksista on kohdistettu yksinomaan yksityisen sektorin organisaatioihin tai 

on yhdistetty yksityistä ja julkista sektoria. Vaikka näillä on paljon yhteistä, niin 

organisaatiot kuitenkin poikkeavat merkittävästi toisistaan esimerkiksi toiminnan 

näkökulmassa sekä siinä, miten paljon organisaatiossa vaikuttavien osapuolten 

kompleksiset ja ristiriitaiset näkemykset vaihtelevat. (Rosacker & Olson, 2008.) 

Julkisen sektorin informaatio- ja kommunikaatioteknologiaa (ICT) koskevat 

tutkimukset käsittelevät yleensä sähköistä hallintoa ja palvelua (Lindgren & 

Jansson, 2013). Caudle, Gorr ja Newcomer (1991) tutkivat julkisen sektorin 

tietojärjestelmäkysymyksiä julkisen ja yksityisen sektorin välillä. Nämä 

erilaisuudet liittyvät ympäristötekijöihin, organisaation ja ympäristön 

vuorovaikutukseen sekä organisaation prosesseihin ja sisäisiin rakenteisiin. 

(Caudle ym., 1991.) 

Kirjallisuuteen perustuen tiedetään, että ympäristötekijöillä on huomattavia 

vaikutuksia organisaatioihin ja niiden tietojärjestelmiin yksityissektorilla. Sen 

sijaan meillä on niukasti vastaavaa tutkimustietoa julkiselta sektorilta. Tämän 

työn tarkoituksena on tutkia, mitkä ympäristötekijät ovat merkittäviä ja kuinka ne 

vaikuttavat tietojärjestelmien hankintaan, käyttöönottoon ja käyttöön koulutus- ja 

tutkimusorganisaatiossa. 

1.2 Tutkimuksen merkitys  

Julkisen sektorin 1900-luvun parin viime vuosikymmenen tietoteknisiä hankintoja 

ovat Suomessa leimanneet hajanaiset tietokonepohjaiset projektit ja eri 

järjestelmätuottajien keskinäinen kilpailu markkinaosuuksista (Salmela & 

Turunen, 2003), minkä seurauksena organisaatiossa on ollut useita täysin erillisiä 

järjestelmiä, jotka eivät keskenään ole yhteentoimivia. 

Kansallista tietohallintopolitiikkaa toteutettiin tietoyhteiskuntaohjelmalla 

2003–2007. Kansallinen tietoyhteiskuntastrategia laadittiin ajanjaksolle 2007–
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2015. Vuonna 2012 valmistui julkisen hallinnon ICT-strategia, johon oli tarkoitus 

sopeuttaa valtionhallinnon ja kuntien strategiat ja suunnitelmat. Strategiatyöhön 

päädyttiin sen vuoksi, että oli todettu puutteet julkisen hallinnon ICT-

infrastruktuurissa ja järjestelmien yhteentoimivuudessa. (Björklund, Hännikäinen, 

Kähkönen & Tiili, 2013.) 

Valtiovalta on tiukentanut otettaan julkisen hallinnon tietojärjestelmien 

kehittämishankkeissa. Esimerkiksi 1.5.2011 voimaan tullut terveydenhuoltolaki 

(Laki 1326/2010) on jatkanut 2005 käynnistettyä kunta- ja palvelurakenteen 

uudistamista. Laki edellyttää, että kehitetään sairaanhoitopiirikohtaiset terveyden- 

ja sairaanhoidon potilastietorekisterit, joihin sairaanhoitopiirin kunnalliset 

toimintayksiköt voivat liittyä. Pääkaupunkiseudun tietojärjestelmien 

yhteentoimivuutta vuonna 2012 arvioitiin vuonna 2013 julkaistussa raportissa. 

Sen mukaan kokonaisarkkitehtuurityö ja potilastietojärjestelmähanke ovat 

käynnistyneet. Seudullinen yhteistyö ei näy vielä kaupunkien 

tietotekniikkaohjelmissa eikä strategioissa, ja tietojärjestelmätason yhteistyö on 

edennyt vain yksittäisissä palveluissa. Tuolloin ei ollut vielä seututasoista 

tavoitetilaa pääkaupunkiseudun tietohallintoyhteistyölle eikä tietojärjestelmien 

yhteentoimivuudelle. Huomattakoon, että pääkaupunkiseudun tietohallinnon 

kehittämissuunnitelma valmistui vuonna 2007. (Björklund, Hännikäinen, 

Kähkönen & Tiili, 2013.) 

Julkisen hallinnon yhteinen tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämisen 

strategia valmistui vuonna 2013. Valtiovarainministeriö ohjaa keskitetysti valtion- 

ja kuntahallinnon eli julkisen sektorin tietohallinnon kehitystä. Keskitetyllä 

ohjauksella tavoitellaan tietohallintomenojen säästöä ja tehokkaampaa 

tietohallinnon käyttöä hallinnon ydintehtävien toteuttamisessa. Tähän päästään 

keskittymällä hallinnon toiminnan kannalta keskeisten järjestelmien 

kehittämiseen. (Valtiovarainministeriö, 2013.)  

Valtiontalouden tarkastusviraston (2013) mukaan valtion 

tietotekniikkastrategian 2006–2011 toteuttamisessa on ollut viiveitä ja muun 

muassa puutteita kustannusten ja saavutettavien hyötyjen arvioinnissa. Strategian 

toteuttaminen edellytti organisaatiomuutoksia ja toimintojen uudelleen 

organisoimista mittakaavaetujen hankkimiseksi. (Valtiontalouden tarkastusvirasto, 

2013.) Myöskään valtion vuonna 2011 lainsäädännön avulla vauhdittama 

tietojärjestelmien yhteentoimivuuden parantaminen ei ole edennyt tavoitellulla 

tavalla (Valtiontalouden tarkastusvirasto, 2015). 
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Valtionohjauksesta huolimatta julkisia tietotekniikkahankintoja ovat viime 

vuosina mediassa värittäneet muun muassa sopimusriidat, järjestelmän 

puutteellinen testaus, aikataulujen pettäminen ja valitukset hankintapäätöksistä. 

Esimerkkejä näistä ovat Helsingin ja uudenmaan sairaanhoitopiirin 

sähköpostihankinta (Storås, 2013), korkeakoulujen hakujärjestelmä (Liiten, 2014), 

poliisijärjestelmän uudelleen kilpailuttaminen (Vänskä, 2014) ja valitus kuntien 

tietotekniikkalaitteiden ja -palveluiden puitehankintapäätöksestä (Kolehmainen, 

2013). Verohallinto liittyi 2013 vuoden alussa valtion yhteiseen talous- ja 

henkilöstöhallinnon tietojärjestelmään Kiekuun, mikä ei sujunut aivan ongelmitta 

etenkään työaikojen raportoinnin kanssa (Verohallinto, 2013). VR:n lipunmyynti- 

ja paikanvaraustietojärjestelmähankinnan vastoinkäymisestä uutisoitiin jo vuonna 

1989 kun toimittajaksi valittu ei saanut miljoonahanketta edes koeasteelle, minkä 

johdosta kilpailutus järjestettiin uudelleen (Korhonen, 2014). Tässä kuvatut 

esimerkit tukevat Rosackerin ja Olsonin (2008) havaintoa julkisen hallinnon 

tietojärjestelmähankkeisiin liittyneistä ongelmista. 

Tietojärjestelmien tehokas hallinnointi vaatii Ledererin ja Mendelowin (1990) 

mukaan ympäristövaikutusten moninaisuuden ja tärkeyden ymmärtämistä. 

Ulkoinen ja sisäinen ympäristö vaikuttavat strategisten tietojärjestelmien 

suunnitteluun, sillä tietojärjestelmävaatimukset määräytyvät organisaation 

strategiasta ja tavoitteista, mutta organisaatiot usein laiminlyövät kehittää 

järjestelmiään tehtyjen suunnitelmien mukaisesti (Lederer & Salmela, 1996). 

Ympäristötekijöiden vaikutukset voivat johtaa siihen, että joudutaan tekemään 

muutoksia tietojärjestelmiin ja strategiaan (Lederer & Mendelow, 1990). 

Tietojärjestelmäteorian vähäinen intressi julkisen hallinnon tietojärjestelmiin 

(Rosacker & Olson, 2008) pakotti tutkimuksen aikana pohtimaan, missä määrin 

yleistä teoriaa voitiin soveltaa julkisen hallinnon alueelle.  

Brownin (2008) mukaan ulkoinen ympäristö ja sen vaikutukset ovat saaneet 

kovin vähän huomiota strategisten tietojärjestelmien suunnittelun tutkimuksessa. 

Vuosina 1991–2002 julkaistuista strategisten tietojärjestelmien suunnittelua 

koskevista artikkeleista vain noin viidennes käsittelee jollain tavalla ulkoista 

ympäristöä ja tietojärjestelmien suunnittelua koskevien osuus on kahdeksan 

prosenttia. (Brown, 2008.)  

Tämä tutkimus täydentää aikaisempaa tietojärjestelmätutkimuksen 

tutkimustietoa ympäristötekijöiden vaikutuksista ja tuottaa uutta tietoa 

vaikutuksista nimenomaan koulutus- ja tutkimus organisaatiosta.  
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Tietojärjestelmien hyödyllisyyttä tutkitaan muun muassa järjestelmän ja 

palvelun laadun, järjestelmän käytön ja nettotuoton sekä käyttäjätyytyväisyyden 

perusteella (Petter, DeLone & McLean, 2008). Jos tutkitaan tietojärjestelmän 

laatua eli kuinka hyvin järjestelmä toimii, niin Gorlan, Somerin ja Wongin (2010) 

mukaan silloin arvioidaan toiminnan virheettömyyttä ja helppokäyttöisyyttä sekä 

ohjelmien virheettömyyttä ja dokumentoinnin laatua. 

 Tässä tutkimuksessa käytetään lähtökohtana Petterin, DeLonen ja McLeanin 

(2008) tutkimusmallia, jonka avulla käyttäjien tietojärjestelmäkokemuksia 

tutkittiin ympäristön vaikutuksina.  

1.3 Tutkimuksen teoreettinen perusta 

Teoreettisen perustan rakentaminen nojaa johtavissa tieteellisissä 

aikakauslehdissä ja tietokannoissa julkaistuihin tieteellisiin artikkeleihin, kuten 

muun muassa Webster ja Watson (2002) suosittelevat. Toinen valintakriteeri oli 

ajankohtaisuus ja tuoreus. Näistä kriteereistä tehtiin harkitusti joitakin 

poikkeuksia. Tässä luvussa määritellään organisaation ympäristö sekä 

muodostetaan käsitys ympäristön ominaisuuksista ja niiden vaikutuksista 

organisaatioon ja sen tietojärjestelmiin. 

Organisaation ympäristön ominaisuudet 

Organisaation ja ympäristön välistä suhdetta koskeva tutkimus ei ole Lindsayn ja 

Ruen (1980) mukaan mikään uusi tutkimusalue, vaikka onkin vähän tutkittu. 

Aihetta käsittelevästä kirjallisuudesta vuosien 1965–1974 välillä vain yhdeksän 

tutkimusta koski ympäristötekijöiden vaikutusten suunnittelua ja kontrollia. 

Lindsay ja Rue mainitsevat artikkelissaan, kuinka Homansin
1
(1950) mukaan 

monet tutkijat kuvailivat tuolloin liiketoiminnan ympäristön koostuvan fyysisistä, 

kulttuurisista ja teknologisista komponenteista.  

Keskustelussa ympäristöä koskevassa kirjallisuudessa on keskitytty 

kysymykseen ympäristön olemuksesta: onko se konkreettinen reaalimaailma tai 

aistittava ilmiö. Erään käsityksen mukaan ei ole mitään konkreettista ympäristöä, 

toisen mukaan ympäristö on ulkoista informaatiota, jolle yritykset antavat 

                                                           

 
1 Homans, G.C. The human group. New York; Harcourt, Brace, 1950. 
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huomiota ja luottamusta, ja kolmannen mukaan ei ole varmuutta konkreettisen 

ympäristön olemassaolosta, mutta kysymykseen liittyy epävarmuuskomponentin 

virittämä johtamisnäkökulman valinta. (Sharfman & Dean, 1991.) 

Duncan (1972) analysoi ympäristöä sen fyysisten ja sosiaalisten tekijöiden 

kokonaisuutena, joka on otettava huomioon organisaatiossa tapahtuvassa 

päätöksenteossa. Näillä tekijöillä on tai tulee olemaan merkitystä organisaation 

tavoitteiden asettamiselle ja saavuttamiselle. Jako ulkoiseen ja sisäiseen 

ympäristöön (ulko- ja sisäkontekstiin) on osittain alasta ja organisaatiosta 

riippuvainen. Sisäinen ympäristö koostuu niistä fyysisistä tai sosiaalisista 

tekijöistä ja organisaation alayksiköistä, joilla on vaikutusta 

päätöksentekojärjestelmään, ulkoinen ympäristö vastaavasti organisaation rajojen 

ulkopuolisista fyysisistä ja sosiaalisista tekijöistä, jotka on päätöksenteossa 

otettava huomioon. (Duncan, 1972.) 

Duncan (1972) esittää yksityiskohtaisen luettelon sisä- ja ulkokontekstiin 

kuuluvista komponenteista ja tekijöistä. Hänen mukaan sisäkontekstin 

komponentit ovat henkilökuntakomponentti, toimintakomponentti, 

esikuntayksikkökomponentti ja organisaatiotason komponentti. Ulkokontekstin 

komponentit ovat asiakaskomponentti, toimittajakomponentti, 

kilpailijakomponentti, sosiopoliittinen komponentti ja teknologiakomponentti. 

Kukin komponentti jakautuu vielä ympäristötekijöihin. (Duncan, 1972.) Kuviossa 

1 komponentteihin sisältyvät ympäristötekijät on avattu luetelmaksi. 

Ulkoinen ympäristö koostuu kahden tason tekijöistä. Välittömässä 

lähiympäristössä ovat kilpailijat, toimittajat ja asiakkaat. Näillä on suora vaikutus 

yrityksen päivittäiseen toimintaan. Toinen on enemmänkin yleinen ympäristö, 

johon kuuluvat sosiaaliset, demografiset ja taloudelliset tekijät sekä 

sääntelymekanismit. (Chi, Jone, Ledere, Li, Newkirk & Sethi, 2005.) 

Ympäristön epävarmuudella on useita ulottuvuuksia. Niiden ilmentymiä ovat 

esimerkiksi muutokset teknologiassa, vaikeus tavaramäärän ennustamisessa, 

hintaheilahtelut ja vaihtelut markkinassa, ja ne voivat tapahtua yksitellen ilman 

keskinäistä ajallista yhteyttä. (Mishra, Konana & Barua, 2007.) Lederer ja 

Mendelow (1990) katsovat ympäristöä tietoteknologiasta vastaavan osaston 

näkökulmasta. Ympäristötekijöihin he lukevat asiakkaat, rahoittajat, 

osakkeenomistajat, tavarantoimittajat, ammattiliitot, teknologian, valtiovallan, 

taloudelliset resurssit sekä käyttäjät ja mahdolliset käyttäjät. 
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Kuvio 1. Ympäristön komponentit ja ympäristötekijät (Duncan, 1972).  

Institutionaalinen ympäristö sisältää vakiintuneita sääntöjä, sosiaalisia 

standardeja ja tiedollisia malleja, joilla on kannustava tai rajoittava vaikutus. 

Monet kokevat sen vaikutuksen rajoittavana. (Chi ym., 2005.) Organisaation 

omaksuma yrittäjähenkisyys ja liiketaloudellinen koulutus kehittävät 

kognitiivisen käsityksen, kollektiivisen tietämyksen, joka parantaa kykyä sietää 

riskejä ja epävarmaa johtamista. Samalla se voimistaa organisaation 

kilpailuasemaa. (Gómez-Haro, Aragón-Correa & Cordón-Pozo, 2011.) 

Ympäristön vaikutukset ja niihin reagoiminen 

Keskeinen ongelma organisaatioiden päätöksenteossa liittyy ympäristön 

epävarmuuteen. Tämä johtuu siitä, ettei kyetä varautumaan ennakolta ulkoisessa 

ympäristössä tapahtuvia muutoksiin, koska ei saada riittävästi tietoa tai ei kyetä 

erottamaan ja tunnistamaan relevanttia ja väärää tietoa. Epävarmuuden määrää 

säätelevät ympäristön kompleksisuus ja vaihtelu. Suhteellisen epävarmassa 

ympäristössä operoiva organisaatio on helpommin taipuvainen hyväksymään 
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määrällisesti enemmän ja laadullisesti sekä kehitysasteeltaan korkeatasoisempia 

innovaatioita kuin vakaan ympäristön organisaatio. (Naranjo-Gil, 2009.) 

Brownin (2008) mukaan ulkoisen ympäristön vaikutukset saattavat kohdistua 

ensisijaisesti sisäiseen ympäristöön ja sen kautta epäsuorasti tietojärjestelmiin. 

Kuitenkin organisaation sisäisen systeemin tutkiminen on tärkeämpää, koska 

siellä partnereilla, toimittajilla ja asiakkailla on merkittävä asema. Brown (2008) 

kuvaa ulkoista ympäristöä epävarmaksi, dynaamiseksi, moni-ilmeiseksi ja 

vihamieliseksi. 

Monet tutkijat ovat Ledererin ja Mendelowin (1996) mukaan esittäneet 

luetteloita ympäristössä vaikuttavista tekijöistä, jotka tulisi ottaa huomioon 

strategisten tietojärjestelmien suunnittelussa. He korostavat ulkoisessa 

ympäristössä tapahtuvaa muutosta mainiten esimerkkeinä muutokset toimittajien 

käyttäytymisessä, asiakkaiden mieltymyksissä, teknologiassa, lainsäädännössä ja 

kilpailijoissa. Ledererin ja Salmelan (1996) mukaan sisäisen ympäristön tekijöistä 

yrityskulttuurin pitäisi olla yhteneväinen strategisen tietojärjestelmäsuunnitelman 

kanssa. Tätä samaa voidaan edellyttää organisaation suunnittelu- ja 

valvontakäytännöltä. (Lederer & Salmela, 1996.)  

Esimerkiksi vuonna 2008 organisaatiot jatkoivat tietoteknologian (IT) alan 

hankintojaan ja budjetit kasvoivat, vaikka tulevaa talouden syöksykierrettä saattoi 

ehkä jo aavistella. Toisaalta epävarmuus talouskehityksestä ja kilpailun 

lisääntyminen asettivat paineita kustannusten leikkaamiselle, mikä pakotti 

organisaatiot selvittämään teknologiahankintojen kannattavuutta sijoitetun 

pääoman tuoton näkökulmasta. Teknologiainvestoinneista aiheutuvat vaikutukset 

ovat usein epäsuoria ja näkyvät henkilö-, organisaatio- ja ympäristötekijöinä. 

(Petter, DeLone & McLean, 2008.) 

Tietotekniikkaa käyttämällä voidaan saavuttaa kilpailuetua; sitä voidaan 

käyttää joko puolustautumiseen erilaisia uhkatekijöitä vastaan tai kehitellä sen 

avulla menestysvisioita. Tietotekniikan käyttö ei etene lineaarisesti, vaan 

askeleittain edeten tasolta toiselle alkaen siitä, että tunnistetaan tietotekniikan 

olevan välttämätön osa liiketoimintaa. Tutkimuksessaan Philip ja Booth (2001) 

osoittavat todenneensa IT:n käytön uuden, korkeamman "asteen". Sitä 

luonnehditaan muun muassa seuraavasti: Se kuvaa tietojärjestelmien ja 

tietojärjestelmien johtamisen välistä suhdetta, jatkuvaa tietojärjestelmien 

toiminnan ja resurssien johtamista, teknologian käytön astetta, IT-strategian 

edistymistä ja suhtautumista ympäristön korkeaan dynaamisuuteen. (Philip & 

Booth, 2001.)  
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Internetin ja verkkoteknologian kehityksen myötä on organisaatioita 

kohdannut kehityksen pimeä puoli: ne joutuvat suojautumaan haitallisia 

verkkohyökkäyksiä vastaan turvatakseen tietojärjestelmiin tallennettua dataa ja 

välttyäkseen taloudellisilta menetyksiltä. Tutkimus käsittelee kysymystä, mitkä 

ulkoiset ja sisäiset tekijät uhkaavat tietojärjestelmien turvallisuutta ja miten nämä 

institutionaaliset tekijät vaikuttavat johtajien ja työntekijöiden tajuntaan koskien 

tietoturvaa ja toimintaa tietojärjestelmien käyttäjinä. Turvallisuuteen vaikuttavat 

toimialan taipuvaisuus tietojärjestelmien väärinkäyttöön, organisaatiokohtainen 

varautuminen turvallisuusuhkien torjuntaan ja yksilötason tietoisuus ongelmien 

mahdollisesta esiintymisestä. Tietomurtojen määrää voitaisiin vähentää, jos 

johtajat olisivat paremmin tietoisia tietojärjestelmien turvallisuusasioista ja 

enemmän perillä järjestelmän riskien luonteesta. (Hu, Hart & Cooke, 2007.) 

Tietojärjestelmien suunnittelun näkökulma  

Suunnittelulla luodaan edellytykset menestyksekkäille tietojärjestelmille. Cohenin 

(2008) mukaan tietojärjestelmätieteen alalta puuttuu yhä empiiristä tutkimustietoa, 

joka vastaisi seuraaviin kysymyksiin: Mitkä ovat strategisten tietojärjestelmien 

suunnittelun määräävät tekijät, mitkä ovat siihen liittyvät tekijät ja niiden 

vaikutuksen voimakkuus ja kuinka suunnittelulla voidaan parantaa 

tietojärjestelmien toimintaa? Näihin kysymyksiin liittyen Cohen (2008) tutki 

ulkoisten ja sisäisten ympäristötekijöiden vaikutusta organisaation sisäisiin 

tietojärjestelmiin ja toissijaisesti sitä, kuinka tietojärjestelmien strategisella 

suunnittelulla liitettynä liiketoimintasuunnitteluun voidaan vaikuttaa 

tietojärjestelmien toimintaan. Hän osoittaa tutkimuksessaan ympäristö- ja 

organisaatiotekijöiden vaikutuksen tietojärjestelmiin. Tämä vaikutus pitää ottaa 

huomioon sovittamalla tietojärjestelmien sisäinen konteksti vastaamaan 

ympäristö- ja organisaatiotekijöitä, joista syntyvät vaatimukset otetaan huomioon 

tietojärjestelmien suunnittelussa ja toteutuksessa. (Cohen, 2008.) 

Strategisten tietojärjestelmien suunnittelussa yhdessä ympäristön 

arviointimekanismin kanssa arvioidaan ulkoista ympäristöä ja inventoidaan 

liiketoiminnan tarpeet, tavoitteet, uhkat ja mahdollisuudet. Ulkoisen ympäristön 

muutokset teknologiassa, kilpailijoissa, asiakkaissa, julkisessa hallinnossa ja 

toimittajissa voivat merkittävästi vaikuttaa organisaation tietojärjestelmien 

strategiseen käyttöön. Systemaattinen ympäristön arviointi tukee erilaisten 



 

 

22 

vaikutusten havaitsemista ja parantaa tietojärjestelmien sopeuttamista ulkoisen 

ympäristön epävarmuuteen ja kompleksisuuteen. (Chi ym., 2005.) 

Yleensä ison organisaation johtaminen vaatii pientä organisaatiota enemmän 

johtamisen teknologiaa ja erikoisratkaisuja. Isot organisaatiot ovat riippuvaisia 

hyvin kehittyneistä tieto- ja valvontajärjestelmistä, joita käytetään tiedon 

keräämiseen ja jalostamiseen päätöksentekoa varten. Pienet organisaatiot joutuvat 

resurssien puutteessa vaikeaan tilanteeseen tehdessään kalliita 

teknologiahankintoja koskevia investointipäätöksiä. (Naranjo-Gil, 2009.) 

Ennen tietojärjestelmien ja organisaatioiden toiminnan keskinäisen suhteen 

pohtimista on tarpeen perehtyä organisaation strategiaan, toimintatapoihin ja 

innovaatioihin, koska tietojärjestelmästrategia edustaa organisaationäkökulmaa 

siitä, kuinka tietojärjestelmien hallinta parhaiten tukee organisaation tavoitteita. 

Organisaatio tekee tietojärjestelmästrategiassaan valintoja siitä, miten se 

suhtautuu käytettävän teknologian kehitysasteeseen. Uudet innovaatiot ovat 

kalliita hankittaessa, mutta tuovat ensimmäisille käyttöönottajille merkittävän 

kilpailuedun ja samalla myös suuret riskit. Hidastelija tavoittelee sitä teknologiaa, 

josta nopeimmat ovat jo luopumassa. (Leidner, Lo & Preston, 2011.) 

Parina viime vuosikymmenenä teknologia on muuttunut nopeasti, mikä 

näkyy erilaisissa teknisissä ratkaisuissa ICT-alalla. Ympäristön dynaamisuuden 

määrittävät kilpailu ja teknologian muutos. Sen kohtaamiseen organisaatio voi 

varautua tarjoamalla joustavia tuoteinnovaatioita oikea-aikaisesti ja hyötyä 

muuttuneesta ympäristöstä. Tämä edellyttää resurssien hyvää hallintaa ja 

joustavuutta sekä kykyä nopeisiin muutoksiin. Tutkimus osoittaa, että 

tietojärjestelmästrategia, jossa organisaationäkökulma edustaa 

tietojärjestelmäjohtajuutta, tukee toimintaa paremmin kuin vanhempaan 

teknologiaan pohjaavat strategiat. (Leidner ym., 2011.) Isot organisaatiot 

käyttävät yleensä hyvin kehittyneistä tieto- ja valvontajärjestelmistä, koska ne 

vaativat enemmän johtamisen teknologiaa ja erikoisratkaisuja kuin pienet. Sen 

sijaan pienet organisaatiot joutuvat pohtimaan resurssien riittävyyttä isoja 

investointeja suunnitellessaan. (Naranjo-Gil, 2009.) 

Jos ympäristöä tarkastellaan johtamiskäsityksen kautta, niin epävarmuus 

liittyy juuri organisaation strategiaan ja toimintaan. Ympäristön jatkuva 

tarkkaileminen ja siitä oppiminen on välttämätöntä, ja havaittuihin muutoksiin 

vastataan täydentämällä strategiaa ja etsimällä uusia toimintamalleja. (Mishra, 

Konana & Barua, 2007.)  
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Teknologiaa koskeva korkea epävarmuus liittyy luontevasti odotettavissa 

oleviin muutoksiin tuotesuunnittelussa sekä säännönmukaisiin 

tuoteinnovaatioihin. Tällaisessa ympäristössä organisaatiot seuraavat alituisesti 

teknologian kehitystä ja korjaavat toimintojaan tulkintojensa mukaisesti. Johtajat 

kohdatessaan epävarman ympäristön ovat proaktiivisempia ja käyttävät 

innovatiivisempaa strategiaa kuin johtajat vähemmän epävarmassa ympäristössä. 

(Mishra ym., 2007.)  

Teknologiset, organisatoriset ja ympäristön muutosvoimat vaikuttavat 

Furneauxin ja Waden (2011) mukaan tietojärjestelmien toimintaan ja luovat 

painetta tietojärjestelmien ja organisaation toiminnan muuttamiseksi. Niillä on 

vaikutusta myös organisaation kontekstiin. Teknologisiin, organisatorisiin ja 

ympäristötekijöihin sisältyy silti myös muutosta hidastavia tekijöitä. Näistä 

tärkeimmät kuten rahoitus, upotetut kustannukset, vaihtokustannukset, 

investointikustannukset, sulautettujen järjestelmien laajuus tuotannossa ja 

yhteiskunnan paineet tukevat olemassa olevaa järjestelmien tilan säilyttämistä. 

(Furneaux & Wade, 2011.) 

Furneaux ja Wade (2011) jakavat tietojärjestelmiin vaikuttavat tekijät 

kolmeen luokkaan: elinkaaritekijät, teknologian muutostekijät ja evoluutiotekijät. 

Elinkaariajatteluun liittyy olennaisesti tietojärjestelmien toiminnan arviointi, 

jonka kohteita ovat muun muassa toimivuus, vasteaika ja luotettavuus. 

Tietojärjestelmien arvottamiseen liittyy eri näkökulmia ja merkittävät 

vakiintuneet käytännöt muuttavat käsitystä tekniikan käytännön tehokkuudesta. 

Jotkut ajavat elinkaarimallin käyttöä ja toiset painottavat tietojärjestelmän 

menestyksekästä kehittämistä ja käyttöönottoa. (Furneaux & Wade, 2011.) 

Runsaat organisaation sisäistyvät moitteet voivat ilmentää paineita muuttaa 

tietojärjestelmiä. Tämä muutospaine voi kohdistua strategiasuunnitelmaan, 

avainhenkilön vaihtamiseen, uuden tuote- tai markkinatilaisuuden etsimiseen, 

uusien laitteiden ominaisuuksiin, uuteen teknologiaan, organisaation rakenteeseen 

ja yrityksen myyntiin tai sulautumiseen. (Furneaux & Wade, 2011.) 

Evoluutionäärisistä muutostekijöistä useimmat tukevat muutostarvetta 

organisaation rakenteissa. Näistä merkittävimpiä ovat valtion johtama säätely ja 

uusi, erikoislaatuinen lisääntyvän kilpailun uhka. (Furneaux & Wade, 2011.) 
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1.4 Tutkimusongelma 

Tässä tutkimuksessa tutkittiin ympäristötekijöiden vaikutusta tietojärjestelmiin 

koulutus- ja tutkimusorganisaatiossa. Tutkimus rajattiin koskemaan vaikutuksia, 

tietojärjestelmien hankinnassa, käyttöönotossa ja käytössä. Tutkimusongelmaa 

ratkaistiin seuraavien kysymysten avulla:  

Mitkä ovat vaikuttavat ulkoiset ja sisäiset ympäristötekijät? 

Mitkä ovat tunnistettujen ympäristötekijöiden vaikutukset? 

Kuvio 2 esittää tutkimusasetelmaa yksinkertaistettuna. Siinä kehä kuvaa 

organisaation ulkorajaa ja sen keskiössä ovat organisaation tietojärjestelmät. 

Tietojärjestelmiin vaikuttavat ulkoisen ja sisäisen ympäristön tekijät. Ulkoisessa 

ympäristössä on yleinen ympäristö ja lähiympäristö. Näillä ympäristötekijöillä on 

kirjallisuudessa todettu olevan vaikutuksia tietojärjestelmiin. Tässä tutkimuksessa 

tutkittiin näitä vaikutuksia koulutus- ja tutkimuskoulutusorganisaation 

tietojärjestelmissä järjestelmien elinkaaren hankinnan, käyttöönoton ja käytön 

vaiheissa. 

 

Kuvio 2. Tutkimuskehys 
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1.5 Tutkimusmenetelmä 

Tämä tutkimus on empiirinen tapaustutkimus, johon liittyi kirjallisuuskatsaus. 

Kirjallisuuskatsauksella voidaan osoittaa, mitä on opittu ja mihin kannattaisi 

kiinnittää huomiota ja toisaalta selvitetään perusteita tutkimuksen jatkamiseksi, 

jolloin tavoitteena voi olla esimerkiksi teoreettisen mallin kehittäminen. Tutkija 

voi kehittää uutta käsitemallia laajentaakseen olemassa olevaa tutkimusta tai 

nostaa esiin kysymyksen, joka perustuu teoriapohjasta saatuun uuteen löydökseen. 

(Webster & Watson, 2002.) Kirjallisuuskatsauksella kootaan yhteen aiemmin 

tutkittua tietoa, jolla voidaan syventää ymmärrystä tietystä ilmiöstä; se on 

tavallaan aikaisemman tutkimustiedon synteesi (Jalonen, 2011).  

Kirjallisuuskatsaus tässä koski ympäristötekijöitä ja niiden vaikutuksia (Luku 

4). Tutkimustietoa etsittiin Internetin kautta eri tietokantoja kuten ABI Inform 

ProQuest, ACM Digital Library, EBSCO, Science Direct, Emerald , IEEE Xplore 

ja Google Scholar käyttäen. Ensiksi etsittiin ympäristötekijöitä ja seuraavassa 

vaiheessa analysoitiin niiden vaikutuksia. Hakusanoina olivat information system, 

information technol, IS, ICT, IT, standart, econom, financ, management, research, 

environment, context, effect, impact, influence, inner, external, outer.  

Hakusanoista boolean-operaattoreita käyttäen yhdistelemällä muodostetuilla 

hakulausekkeilla saatiin tietokannoista runsaasti hakutuloksia, mutta vain pieni 

osa niistä lopulta oli hyväksyttävissä aineistoon joko vertaisarvioinnin puutteen 

tai asiasisällön sopimattomuuden takia. Esimerkiksi 29.5.2013 haku ABI Inform 

ProQuest-tietokannassa lauseella: ti("information system*" OR IS OR 

"Information technology" OR "systems development") AND ab(environmen*) 

AND ab(capabili* OR competenc*)   rajaus: Full text tuotti 547 tulosta ja peer 

reviewed-rajauksella vain 65 tulosta. Näistä varteenotettavia artikkeleita oli 

kymmenkunta. Monien erimuotoisten ja määräisten hakusuoritusten jälkeen noin 

viidensadan luettavaksi tallennetun ja ja ainakin osin myös tulostetun artikkelin 

joukosta lopulta hyväksyttiin 84 (Liite 2), joiden perusteella voitiin muodostaa 

neljä ympäristötekijäryhmää. Tuloksia avataan luvussa 4 Ympäristötekijät ja 

niiden vaikutukset. 

Empiirinen tutkimus toteutettiin laadullisena tapaustutkimuksena (Benbasat, 

Goldstein, & Mead, 1987). Tutkimusstrategiana oli haastattelututkimus. 

Esitutkimuksessa 2013 haastateltiin seitsemää henkilöä Oulun yliopiston 

henkilöstä. Tutkimustieto kerättiin vuosina 2016–17 haastattelemalla 33:a 

hallinnon, tukipalvelujen, koulutuksen ja tutkimuksen sekä tietojärjestelmistä 
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vastaavaa henkilöä. Aineisto sisälsi haastateltavien kokemuksia kahden, lähinnä 

koulutus- ja tutkimuskäytössä olleiden tietojärjestelmien hankinnasta, 

käyttöönotosta ja käytöstä Oulun yliopistossa.  

1.6 Tutkimustyön rakenne 

Luku 1 on johdanto tähän tutkimukseen. Siinä esitetään tutkimusalue, 

tutkimuksessa oleva aukko sekä tutkimuskysymys, johon haetan vastauksia tämän 

tutkimuksen perustella. Johdannossa keskustellaan tutkimuskysymyksiin 

liittyvästä valikoidusta teoriasta. 

Luvussa 2 tarkastellaan erilaisia johtamisen, opetuksen ja tutkimuksen 

tietojärjestelmiä korkeakouluissa ja yliopistoissa sekä niihin liittyviä odotuksia ja 

vaatimuksia. Keskustelussa on esillä eurooppalaisen korkeakoulujärjestelmän 

yhtenäistäminen, tietotekniikan käyttö oppimisessa, sähköinen oppiminen ja 

laitosten välinen kilpailu sekä kilpailu opiskelijoista. 

Luku 3 käsittelee tietojärjestelmiä pääpiirtein elinkaariajattelun mukaisesti 

painotuksen ollessa tietojärjestelmien hankinnassa ja käytössä. Luvussa 

keskustellaan hankinnassa ostamisen vaihtoehtona oleva ulkoistamiseen liittyvistä 

seikoista. Tietojärjestelmien käytössä painotetaan ylläpitoa ja käyttäjien 

kokemuksia. 

Luvussa 4 analysoidaan tietojärjestelmiin vaikuttavia ulkoisia ja sisäisiä 

ympäristötekijöitä sekä niiden vaikutuksia. Vaikutukset voivat kohdistua 

tietojärjestelmiin organisaation eri tasoilla ilmentyen itse järjestelmässä, sen 

ylläpitotehtävissä ja loppukäyttäjissä.  

Luvussa 5 käsitellään tutkimusmenetelmiä, erityisesti laadullista tutkimusta ja 

tapaustutkimusta. 

Luvussa 6 esitetään, miten tutkimus toteutettiin, esitellään tutkimuksen 

empiirinen ympäristö sekä kuvataan aineiston hankinta ja analysointitapa. 

Luku 7 sisältää empiirisen tutkimusaineiston alyysin. Siinä tuodaan esiin, 

miten tämän tutkimuksen mukaan ympäristötekijät olivat vaikuttaneet kahden 

tietojärjestelmän hankintaan, käyttöönottoon ja käyttöön. 

Luku 8 käsittää keskustelun tämän tutkimuksen teoreettisista kontribuutioista, 

empiirisistä päätelmistä ja tutkimustulosten kelpoisuudesta. Siinä pohditaan myös 

mahdollisia jatkotutkimuskohteita.  

Luku 9 sisältää yhteenvedon tutkimuksesta sekä loppusanat. 
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2 Tietojärjestelmät koulutus- ja 
tutkimusorganisaatioissa  

Tässä luvussa tarkastellaan koulutus- ja tutkimusorganisaatioiden käyttämiä 

tietojärjestelmiä. Ne voidaan jakaa johtamisen, koulutuksen ja tutkimuksen 

tietojärjestelmiin, joskin jako on jossain määrin keinotekoinen sen vuoksi, että 

järjestelmissä voi olla toimintoja, joita tarvitaan eri ryhmissä. 

 Yliopistot, korkeakoulut ja tutkimuslaitokset ovat rakenteeltaan, kooltaan ja 

tehtäviensä suhteen osin yksilöllisiä. Alueellisuutta näissä organisaatioissa 

korostaa se, että niiden merkitys on kasvanut uusien innovaatioiden ja 

talouskehityksen vetureina, minkä lisäksi ne nähdään korkean teknologian ja 

uuden liiketoiminnan kehittäjinä sekä työvoiman kouluttajina lähialueillaan 

(Kitagawa, 2004). Alueellisuuden leimaa korostaa se, että julkiset 

tutkimuslaitokset ja koulutusinstituutiot ovat alueellisten innovaatiosysteemien 

keskeisiä toimijoita (Tödtling & Trippl, 2005).  

Kuvio 3.  Oulun yliopiston organisaatiorakenne, pelkistetty kuva vuodelta 2015. Lähde: 

http://www.oulu.fi/yliopisto/organisaatio-ja-paatoksenteko. 

Kuvio 3 esittää pelkistetysti Oulun yliopiston organisaatiorakennetta. 

Hallintoelinten lisäksi tutkimuksesta ja koulutuksesta vastaavat sektorit ja niiden 

tukipalvelut, kirjasto, tutkimusta ja koulutusta hoitavat alueyksiköt, tietohallintoja 

henkilöstöhallinto muodostavat yliopiston päätoiminnot.  
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Seuraavaksi luvussa 2.1 analysoidaan tietojärjestelmää ontologian 

näkökulmasta kirjallisuuden perusteella, siten kuin tutkijat määrittelevät sen 

olemusta, rakenteita, tehtäviä ja merkitystä. Luvussa 2.2 tutkitaan 

tietojärjestelmiin kohdistuvia odotuksia, vaatimuksia ja haasteita, joita muun 

muassa muuttuva korkeakoulutus aiheuttaa. Seuraavissa luvuissa 2.3–2.5 

analysoidaan erikseen johtamisen, koulutuksen ja tutkimuksen tietojärjestelmiä. 

Luvussa 2.6 esitetään yhteenveto koulutuksen ja tutkimuksen tietojärjestelmistä. 

2.1 Tietojärjestelmien ontologia 

Tietojärjestelmiä voidaan tarkastella ja jäsentää eri käsitysten kautta. Zwassin 

(2017) mukaan tietojärjestelmä on toisiinsa kytkettyjen komponenttien 

kokonaisuus, joka kokoaa, varastoi ja prosessoi dataa ja tarjoaa tietoa sekä 

digitaalisia tuotteita. Sen pääkomponentit ovat tietokone varusteineen, ohjelmisto, 

tietoliikennerakenteet, tietokannat, henkilöresurssit ja prosessit. (Zwass, 2017.) 

Nykäsen (2014) mukaan tuo määritelmä vastaa tietojärjestelmän tietoteknistä 

näkökulmaa, joka jättää ulkopuolelle organisatorisen ja inhimillisen tiedon 

käsittelyn. Tietojenkäsittelyjärjestelmä puolestaan on tietoja organisaatiolle 

käsittelevä ja välittävä järjestelmä. Informaatiojärjestelmä on informaatiota 

käsittelevänä toimintana osa organisaation toimintaa, joka ottaa huomioon niin 

muodolliset ja epämuodolliset kuin sosiaaliset ja tekniset seikat. 

Käyttäjäjärjestelmänä se käsittelee inhimillistä tietoa kuten dataa, informaatiota ja 

tietämystä. (Nykänen, 2014.) 

Tiedosta on tullut organisaatioiden tärkeä resurssi. Se näkyy sekä 

tietojärjestelmätutkimuksen että tiedonhallintatutkimuksen agendalla. 

Tiedonhallintaan etsitään yhä tehokkaampia tapoja ja teknologioita organisaation 

kilpailukyvyn parantamiseksi. Tämä perustuu oletukselle, että tieto on hyvää ja 

pahimmillaankin sillä on vain vähäinen negatiivinen merkitys tiedonhallinnalle. 

(Schultze & Leidner, 2002.) 

Tietotekniikassa tieto (engl. information) on prosessoitavaa dataa, jolla tietyn 

muotoisena on merkitystä datan haltijan toiminnassa tai päätöksenteossa. Tiedolla 

on merkitystä niin kauan kun uskotaan sen parantavan ja tehostavan tavoitteen 

saavuttamiseen johtavaa toimintaa. Teknologia (engl. technology) on määritelmän 

mukaan älykkyyden käytännöllinen ja konkreettinen toteutus. Se on älyllisen 

toiminnan tulos, mutta ei sokean sattuman tuote eikä pelkkä käsite. 

Tietotekniikalla hankitaan ja käsitellään tietoa ihmisen käyttötarkoituksiin. 
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Käytännössä se toteutetaan tietotekniikkajärjestelmillä (engl. IT-system), jotka 

käsittävät ohjelmistoja, teknisiä laitteita kuten tietokoneita, menetelmiä, dataa ja 

henkilöstöä systemaattisesti organisoituna. (March & Smith, 1995.) 

Iivari ja Hirschheim (1996) näkevät tietojärjestelmän tietokoneavusteiseksi 

järjestelmäksi, joka tarjoaa käyttäjilleen organisaatiokohtaisesti spesifistä tietoa. 

Näistä johdetaan tietojärjestelmien kolmijako: tekninen taso, kielellinen taso ja 

organisaatiotaso. Tekninen taso käsittää teknologiaan liittyvät tietokonekohtaiset 

ratkaisut. Teknisellä tasolla liiketoimintakohtaiset tietojärjestelmäratkaisut ovat 

sidoksissa organisaation kehitykseen, mistä johtuu tietojärjestelmien vahva 

organisaatiosidonnaisuus ja spesifisyys. Kielitasolla tietojärjestelmä voi kuvata 

kohdealueensa reaalimaailman osaa tai käyttäjien keskenään jakaman kielen 

muotoa tai olla käyttäjiensä tietotarpeita täyttävä järjestelmä. Organisaatiotasolla 

tietojärjestelmä on tekninen tuote tai työkalu, jota käytetään yhteisöllisesti. Se ei 

kuitenkaan muodosta kovin syvällistä sosiaalista merkitystä – tietokone on 

sosiaalisesti neutraali. Ein-Dor ja Segev (1978) näkevät tietojärjestelmän 

teknologialähtöisesti fyysisenä tietokoneen, ohjelmiston, tietokannan ja 

päätösmallien toteutumana sekä toisaalta käyttäjälähtöisesti johtamistoimintoja 

tukevana järjestelmänä.  

Morrisin (1986) mukaan tietojärjestelmän tehtävänä on kerätä, varastoida ja 

jakaa dataa, jota saadaan eri lähteistä organisaation sisältä ja ulkopuolelta. Datan 

pitää olla verifioitua, prosessoitua, luokiteltu määritellyllä tavalla ja dokumentoitu 

johdonmukaisesti siten, että käyttäjät voivat täysin luottaa käyttämänsä datan 

sisältämään informaatioon. Teknologiaa käytetään Orlikowskin (2007) mukaan 

informaation hankkimiseen, hallintaan ja jakamiseen. Teknologioiden, 

tietojärjestelmien (engl. Information Systems, IS) ja informaation hallinta vaativat 

uudenlaista ajattelua, konsepteja ja välineitä työn organisointiin. Rosenthal-

Sabroux ja Grundstein (2008) näkevät, että tietojärjestelmä on tietotekniikkaan 

luettavien elementtien kokoelma, johon sisältyvät tietokanta, ohjelmisto, 

proseduuri ja dokumentit. Tietojärjestelmä toimii siten, että sen toisiinsa kytketyt 

elementit kokoavat, käsittelevät, varastoivat ja välittävät tietoa, joka tukee 

päätöksentekoa ja kontrolloi toimintaa. Se auttaa organisaatiossa tiedon käsittelyä 

ja liikkuvuutta (Rosenthal-Sabroux & Grundstein, 2008.) Tietojärjestelmä tukee 

yleensä yhtä tai useampaa työjärjestelmää, ja on tiukasti sidoksissa niihin (Alter, 

2002b).  

Tietojärjestelmälle on esitetty useita määritelmiä. Esimerkiksi Alter (2008) 

luettelee 21 eri määritelmää artikkelissaan. Määritelmä muodostuu sen mukaan, 
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kuinka siinä otetaan huomioon ja painotetaan sosiaalisia ja organisatorisia 

näkemyksiä tai sitten teknisiä ja matemaattisia arvoja. Kun vielä laajennetaan 

määritelmän fokusta ottamalla mukaan järjestelmään yksi tai useampi järjestelmä, 

jotka tietoa käsitellessään integroituvat keskenään, saadaan lisää kompleksisuutta. 

Hyvä tietojärjestelmä on toisaalta yksinkertainen, selkeä, kattava, systemaattinen, 

selittävä, luotettava, uskottava ja tehokas. (Alter, 2008.) 

Alter (2003) jäsentää tietojärjestelmäkysymystä siten, että keskiössä on 

tietoteknologia, jonka pohjalle rakentuu tietojärjestelmä. Tietojärjestelmän 

tehtävänä on tukea organisaation sisäisiä työjärjestelmiä (engl. work systems). 

Tietojärjestelmien johtaminen on Boothin ja Philipin (2005) mukaan teknologia-, 

osaamis- ja johtamisstrategioiden toteuttamista siten, että tietojärjestelmien 

käytöllä saavutetaan organisaatiossa mahdollisimman suuri hyöty.  

Orlikowski ja Iakano (2001) tutkiessaan tietotekniikan olemusta käsitteenä 

löysivät toistakymmentä erilaista sisältöä tietojärjestelmät -sanaliitolle. 

Tietotekniikka parantaa työtapoja, joilla ihmiset ja organisaatiot prosessoivat 

informaatiota. Esimerkiksi yritykset keräävät tietoa päätöksenteon tueksi. 

Tietojärjestelmätutkimus on osoittanut, että uusi teknologia vaikuttaa eri tavoin 

tietojenkäsittelyyn; se voi korjata tietovirtoja, lisätä palautetta ja oppimista tai 

aiheuttaa tiedon ylikuormaa. (Orlikowski & Iakano, 2001.) 

Henkilöresurssit sisältyvät Tietohuollon Sanastokeskuksen määritelmään. Sen 

mukaan tietojärjestelmä suorittaa jonkin yhtenäisen, pysyväisluonteisen 

tietojenkäsittelykokonaisuuden. Tietojärjestelmän muodostavat tietojen ja niiden 

käsittelysääntöjen lisäksi käsittelyn henkilö- ja laiteresurssit sekä 

tiedonsiirtolaitteet ja toimintaohjeet. (Sanastokeskus.) Tietojärjestelmät ovat 

kokonaisuuksia, joihin fasiliteetin lisäksi kuuluu henkilöstö (Hamilton & 

Chervany, 1981a). Tietojärjestelmähenkilöstön muodostavat tietojärjestelmien 

käyttäjät, ylläpidosta ja kehittämisestä vastaavat sekä järjestelmämanagerit ja 

auditoijat (Hamilton & Chervany, 1981b). 

Alterin (2002a) mukaan tietojärjestelmät voidaan jakaa käyttötarkoituksen 

mukaan. Niitä ovat muun muassa: 

– liiketoiminnan erityisalueen tietojärjestelmät, jotka palvelevat tuotannon 

suunnittelua, toimitusketjun hallintaa, valmistusta ja rahoitusta, 

– toimistoautomaatiojärjestelmät sisältäen tehtävien hallinnan toimisto- ja 

liiketoimintaympäristössä, 
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– sähköinen kommunikaatiojärjestelmä, joka tekee mahdolliseksi henkilöiden 

välisen tiedonvaihdon eri muodoissaan, esimerkkinä mainitaan intranet ja 

ekstranet, sähköposti, telekonferenssi ja tiedonhallinta, 

– hallinnon tietojärjestelmät, tuottavat ajantasaista tietoa organisaation 

toiminnasta, 

– johtamisen tietojärjestelmä, jota kutsutaan myös toimitusjohtajan 

tukijärjestelmäksi, tuottaa tietoa operatiivisesta toiminnasta dataa ja 

liiketoiminnan tilasta ja 

– päätöksenteon tukijärjestelmä tarjoaa informaatiota, malleja ja työkaluja 

päätöksentekoelimille. (Alter, 2002a: 179–215.) 

Pyrkimys voida yrityksen kaikki olennaiset tietojärjestelmät hoitaa yhdellä 

järjestelmällä sai aikaan ERP-järjestelmän (Enterprise Resource Planning, 

toiminnanohjausjärjestelmä). Siinä on tietovarasto, joka sisältää tiedot 

liiketoiminnan prosesseista kuten hankinnat, varaston, valmistuksen, myynnin, 

tavarantoimitukset, laskutuksen, saatavat ja henkilöstöä koskevat tiedot. (Alter 

2002a: 215, 216.) Toiminnallisesti ERP-järjestelmä kykenee liittämään tiedon ja 

tietopohjaiset prosessit yhteen läpi koko organisaation ja mahdollistaa useiden 

käyttäjien samanaikaisen pääsyn reaaliaikaiseen tietoon. ERP-järjestelmästä on 

muodostunut nykyään yksi organisaation kriittisistä resursseista. (Chou, Lin, Lu, 

Chang & Chou, 2014.) 

Tietojärjestelmäinvestointia koskeva päätös sisältää sarjan aktiviteetteja 

alkaen tietojärjestelmään liittyvän ongelman tai mahdollisuuksien toteamisesta 

päätyen tietojärjestelmäprojektiin. Prosessin aikana kukin organisaation toimija 

selvittää omat mahdollisuutensa vaikuttaa lopulliseen päätökseen. Kun on todettu, 

että tehty suunnitelma sopii organisaation visioon, tietohallinto päättää 

toteuttamiskehyksestä. Lopullinen päätös tehdään, kun tarpeelliseksi katsotussa 

laajuudessa on saatu tukea investointipäätökselle. (Xue, Liang. & Boulton, 2008.)  

2.2 Tietojärjestelmiin kohdistuvat odotukset, vaatimukset ja 

haasteet 

Koulutuksen järjestämisessä tavoitellaan monesti kansainvälistä yhtenäisyyttä ja 

kansainvälistymisen kehittämistä. Eurooppalaista yliopistolaitosta ja 

korkeakoulujärjestelmää koskeva Bolognan julistus vuonna 1999 käynnisti ns. 

Bolognan prosessin. Sen tavoitteena on muun muassa ottaa käyttöön 
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vertailukelpoiset korkeakoulututkinnot ja edistää opiskelijoiden, opettajien ja 

tutkijoiden liikkuvuutta koko eurooppalaisessa korkeakoulujärjestelmässä. 

Prosessia on päivitetty parin vuoden välein ja osiltaan se ulottuu jo vuoteen 2020. 

(Bolognan julistus.) Opetusministeriössä Bolognan prosessin vaatimukset otettiin 

huomioon tietohallinnon uudistamisessa, jota varten asetettiin työryhmä tehtävinä 

muun muassa yhteisten prosessien identifiointi sekä käytettävien ydinkäsitteiden 

ja tietorakenteiden määrittely. Niiden avulla voidaan opetussuunnitelmia, 

opetustarjontaa ja opintosuorituksia koskevaa tietoa hallita ja vaihtaa 

korkeakoulujen välillä. Ensimmäisiä tavoitteita oli yhteisen tietomallin luominen 

– aloitettiin kaikkien yliopistojen käyttöön soveltuvan opintohallinnon 

perustietojärjestelmän kehittäminen. (Opetus- ja kulttuuriministeriö, 2005.) 

Korkeakouluopetusta leimaa myös kasvava kansallinen ja kansainvälinen 

kilpailu. Marginsonin (2006) mukaan on olemassa monimuotoinen yhdistelmä 

maailmanlaajuisia virtauksia, ideoiden, tiedon ja rahoituksen verkostoja sekä 

instituutioiden välistä kaupankäyntiä. Kansallisen korkeakoulutuksen perustan 

muodostavat lait, politiikka ja rahoitus. Yksittäiset organisaatiot eli laitokset 

toimivat usein yhtä aikaa paikallisesti, kansainvälisesti ja globaalisti. Tässä 

kontekstissa korkeakoulut ja yliopistot pyrkivät maksimoimaan asemansa hyvien 

tulosten tuottajana, millä on ilmeistä vaikutusta opiskelijoiden valikoitumiseen ja 

tutkimustoimintaan. (Marginson, 2006.)  

Yhä useammin puhutaan opiskelijoista asiakkaina, mikä on noussut 

keskusteluun eettisenä kysymyksenä. Yliopistoille on muodostunut yhä 

vaikeammaksi luoda itsestään opiskelijoita houkutteleva ja haluttava profiili. 

Tällaisessa konstellaatiossa niin asiakas kuin palveluntuottaja työskentelevät 

kovasti tullakseen hyväksytyksi ja päästäkseen yhteistyöhön partneriehdokkaan 

kanssa. (Veloutsou, Lewis & Paton, 2004.)  

Opiskelupaikan valintaan vaikuttaa oppilaitoksen maine. Se riippuu monista 

tekijöistä, muun muassa siitä, miten opiskelijat valmistuvat vai hakeutuvatko 

työelämään kesken opiskelujen. Opiskelijan tyytyväisyys oppilaitoksen 

ohjelmaan ja palveluihin on myös kriittinen tekijä. (Seeman & O’Hara, 2006.) 

Yliopistojen markkinointi näyttää tulleen yhä aggressiivisemmaksi. 

Korkeakoulut haluavat nostaa profiiliaan ja parantaa julkista näkyvyyttään 

(Petruzzellis & Romanazzi, 2010) eikä vähiten rekrytoidakseen uusia 

opiskelijoita. Ne kilpailevat keskenään, mikä näkyy hyvin juuri niiden 

markkinointiviestinnässä (Coates, James & Baldwin, 2005). Tirronen ja Kivistö 

(2009) puhuvat markkinayliopistoista, jotka kilpailevat opiskelijoiden lisäksi 
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lahjoittajista, opettajista ja tutkijoista sekä tutkimus- ja kehittämistoiminnan 

asiakkaista keskenään, mutta myös muiden toimijatahojen kanssa (Tirronen & 

Kivistö, 2009). 

Opetuksen siirryttyä yhä enemmän luokkahuoneista tietoverkkoihin 

opiskelijoiden riippuvuus kasvokkain tapahtuvasta oppimisesta on vähentynyt. 

Puhutaan sähköisestä oppimisesta tai verkko-opiskelusta, joka kussakin 

yliopistoissa järjestetään hieman eri tavoin. Laajasti ajateltuna se tarkoittaa 

teknologian käyttöä tukemassa opiskelijan tulostavoitteita opiskelussa. Tämä 

toteutetaan usein lokaalisesti siten, että opiskelijalla on kampusalueella 

laajakaistayhteys. Sähköisen oppimisen yleistyminen ja laadullinen kehitys 

näyttäisi olevan jo osa yliopistojen ydinliiketoimintaa. (Ellis, Jarkey, Mahony, 

Peat & Sheely, 2007.) 

Verkko-opiskelun yleistyessä opiskelijoiden fyysinen yhteys vähenee ja 

eristäytyminen kasvaa. Opiskelijoilta vaaditaan sitoutumista ja sitkeyttä verkko-

opiskelussa menestymiselle. Opetuksen järjestäjä voi parantaa sitoutumista ja 

oppimistuloksia parantamalla opetuksen laatua ja houkuttelevuutta käyttäen 

erilaisia pedagogisia menetelmiä. Erityisesti läsnäolon tunne ja vaikutelma on 

koettu hyvin merkittäväksi oppimisympäristöksi myös verkko-opiskelussa. (Joo, 

Lim & Kim, 2011) Opiskelijoiden tyytyväisyyttä on laajasti tutkittu (esim. 

Petruzzellis & Romanazzi, 2010; Joo ym., 2011). Verkko-opiskelun suosio on 

kasvussa yhtä aikaa osa-aikaisen opiskelun kanssa. Verkko-opiskelijoiden 

opiskelutyökalujen käytettävyys ja helppokäyttöisyys vaikuttavat merkitsevästi 

opiskelijoiden tyytyväisyyteen ja opiskelupaikassa pysymiseen (Joo ym., 2011).  

Tietotekniikan käytöllä on väitetty olvan ratkaiseva merkitys korkeakoulujen 

opetuksessa, oppimisessa ja tieteellisessä tutkimuksessa (Ismail, Haslinda, Ali, 

Saat & Hsbollah, 2007). Opiskelijat tiedostavat tämän hankkiessaan huolellisesti 

tietoa yliopistoista valitessaan opiskelupaikkaansa. Opiskelupaikan tietotekninen 

taso vaikuttaa opiskelupaikan valintaan jossain määrin. Yliopiston maine on 

yleinen valintaperuste, mutta muun muassa infrastruktuuriin liittyvät tietokone- ja 

järjestelmäresurssit on nostettu tutkimuksissa esille. (Veloutsou, Lewis & Paton, 

2004.)  

Opiskelijat keskittyvät opiskeluun ja menestymiseen opiskelupaikassaan ja 

seuraavat jatkuvasti kohtaamansa palvelun tasoa. Yliopistolle on tärkeä olla 

selvillä tarjoamansa palvelun tasosta ja sitoutua sen kehittämiseen kilpaillessaan 

ankarasti opiskelijoiden tyytyväisyydestä ja heidän tuomasta tulonmuodostuksesta. 
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Tyytyväinen opiskelija ei vaihda käsitystään hyvänä pitämästään oppilaitoksesta 

muutaman epäonnistumisenkaan jälkeen. (Petruzzellis & Romanazzi, 2010.)  

2.3 Organisaation johtamisen tietojärjestelmät 

Nyky-yhteiskunnan kaikilla tasoilla tiedon määrä ja hallinta näkyy johtamisessa 

(Levina ym., 2015) eikä tiedon roolia voi yliarvostaa korkeakoulujen 

päätöksenteossakaan (Ajayi & Omirin, 2007). Tietojärjestelmä on siis 

organisaatiolle johtamisen, valvonnan ja toiminnan tarpeellinen apuväline. 

Organisaatiolle vieläkin tärkeämpää kuitenkin voi olla, mikä on sen tuottaman 

informaation laatu. Informaation korkea laatu parantaa päätöksentekoa ja 

tuottavuutta koko organisaatiossa. (Dunk, 2004.) Yksinkertainen johtamisen 

tietojärjestelmä saattaa muodostaa pullonkaulan korkeakoulun menestykselliselle 

johtamiselle. Mitä kompleksisempi on organisaation rakenne, sitä enemmän vaatii 

eri osastojen ja tiedekuntien välisen koordinaation hallitseminen. Johtamisen 

tietojärjestelmän toiminta sisältää tiedon kokoamisen, prosessoinnin, varastoinnin 

ja välittämisen. (Ajayi & Omirin, 2007.) 

Jonkun mielestä yliopistot edustavat vanhinta vakiintunutta byrokratiaa ja 

toisen mielestä muista organisaatioista erottuvaa, ainutkertaista instituutiota 

modernissa maailmassa. Selvää kuitenkin on, että yliopistoilla on paljon samoja 

ominaisuuksia kuin millä tahansa modernilla organisaatiolla, muun muassa 

samoja ongelmia kuten resurssien ja kustannusten hallinta. Täten on oikeutettua 

olettaa, että yliopistot käyttävät samoja standardoituja työkaluja suuren 

mittaluokan organisaatioiden kanssa yhteneväisten ongelmien käsittelyssä. Niinpä 

yleisesti suurissa organisaatioissa käytettävät johtamisen ja analysoinnin työkalut, 

kuten esimerkiksi toiminnanohjausjärjestelmä, voivat sopia myös yliopistojen ja 

korkeakoulujen käyttöön. (Pollock & Cornford, 2004.)  

Tutkimusta ja koulutusta harjoittavat laitokset ovat usein varsin isoja 

organisaatioita, ja vaativat sen mukaisen johtamismallin ja rakenteen. Yliopistot ja 

korkeakoulut osastoineen ilmentävät organisaation rakennetta, tiettyä muotoa. Se 

tarjoaa sosiaalisia yhteyksiä tutkimuksen harjoittamiselle ja tehostaa sitoutumista 

tutkimuksen pariin. (Biglan, 1973.) Suomalaisen korkeakoululaitoksen muodostavat 

yliopistot ja korkeakoulut kuten myös ammattikorkeakoulut ovat muodollisesti 

itsenäisiä (Laki 558/2009; Laki 932/2014) mikä tarkoittaa, että ne päättävät 

tarvitsemastaan henkilökunnasta ja infrastruktuurin hankinnasta ja käytöstä 
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hallinnassaan olevien taloudellisten resurssien puitteissa sekä päättävät myös 

opiskelijavalinnoista.  

Kaikki organisaatiot niiden johtaminen ja toiminta ovat riippuvaisia 

toimivista tietojärjestelmistä; johto tarvitsee koostettua ajantasaista tietoa 

esimerkiksi menoista ja tuloista (Laihonen ym., 2013: 63–64) sekä rahoituksesta 

ja henkilöstöstä (Levina ym., 2015). Johtamista palvelevat tietojärjestelmät ovat 

nykyään käytössä organisaation johtamisen kaikilla tasoilla (Tiirikainen, 2010: 

17). Johtaminen ja toiminnan kehittäminen vaativat tiedon keräämistä, 

tallentamista, jakamista ja hyödyntämistä. Näiden toimintojen helpottamiseksi 

organisaatiot käyttävät erilaisia tietojärjestelmiä. (Laihonen ym., 2013: 62.) 

Tietojärjestelmät voidaan organisaatiossa jakaa käyttötarkoituksen mukaisesti 

neljään luokkaan:  

− johtamisen tietojärjestelmät 

− johtamisen tietojärjestelmät, 

− operatiiviset liiketoimintajärjestelmät, 

− tukitoimintojen tietojärjestelmät ja  

− IT-toiminnan tehostamisen ratkaisut. (Tiirikainen, 2010: 13–15).  

Yksinomaan johtamiseen tarkoitetut tietojärjestelmät ovat usein suhteellisesti 

yksinkertaisempia ja hinnaltaan edullisempia kuin operatiivisen johtamisen 

järjestelmät. Suorituskyvyn johtamisen järjestelmä määrittelee suorituskyvyn 

yleensä organisaation strategian, suunnitelman, toimeenpanon ja seurannan 

komponenttien perusteella. Siihen voidaan liittää myös talouden ohjauksen säie. 

Henkilöstöjärjestelmä pitää sisällään henkilöstöstä kattavat perustiedot kuten 

koulutuksen, osaamisen, työkokemuksen ja arvioinnin. Operatiiviset 

tietojärjestelmät liittyvät päivittäiseen toimintaan. Ne ovat tavallisesti hyvin 

toimialakohtaisia ja yleisesti tähtäävät toiminnan tehostamiseen. Päivittäistä 

toimintaa hoidetaan toiminnanohjausjärjestelmillä. Ne voidaan ottaa käyttöön 

moduuleina asiakkaan tarpeiden mukaan ja sitä voidaan sovitella eri toimialoille 

muuttamalla parametrien asettelua. Sen hankkiminen laajassa koossa on 

pitkäaikainen, vaiheittainen ja kallis investointi. (Tiirikainen, 2010: 17–32.) 

Tietojärjestelmät ja tietotekniikka ovat koulutuksen näkökulmasta useimmiten 

korkeakouluissa toimintaa tehostava ja mahdollistava väline, mutta ne voivat olla 

myös opetuksen ja tutkimuksen kohteena (Laihonen ym., 2013). Tietojärjestelmien 

käytön tehostamiseksi tietojärjestelmien opetusta pitäisi lisätä ja käytännön ja 

teorian välistä etäisyyttä lyhentää korkeakouluissa (Sabau, Lungu, Bologa & 
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Bologa, 2010). Korkeakoulut kyllä investoivat tietojärjestelmiin, mutta 

investointien strateginen ja operatiivinen arvo ei aina realisoidu (Bentley, Cao & 

Lehany, 2013), kun taas suhteellisesti pienillä alle 5000 opiskelijan instituutioilla 

on resurssien niukkuuden takia vaikeuksia saavuttaa teknologiassa asettamiaan 

tavoitteita (MacClintock, 1998). 

Yleisesti isoissa organisaatioissa käytetään jotain 

toiminnanohjausjärjestelmää. Tyypillisesti ERP:n käyttöönottoa on perusteltu 

alistumisella säätelyyn, vanhan järjestelmän päivityksellä, liiketoiminnan 

prosessien uudistamisella, toimintojen keskinäisellä integroimisella ja 

päätöksenteon tukemisella. Tavallisesti ERP:n hankkiminen on organisaation 

mittavin tietojärjestelmäinvestointi. Se vaatii myös paljon valmistelua, 

määrityksiä ja käyttäjäkoulutusta. (Grabski, Leech & Schmidt, 2011.) 

Toiminnanohjausjärjestelmät ovat hyvin laajoja ja antavat tuen organisaation 

monelle toiminnalle. Tämä saattaa aiheuttaa tietynlaista kankeutta ja raskautta. 

Tietojärjestelmästä voi tulla väistämättä hyvin laaja ja monimutkainen. Tämä 

puolestaan lisää hankinta-, ylläpito- ja uusimiskustannuksia ja vaikeuttaa 

järjestelmän ja siihen liitettyjen prosessien ajantasaistamista. (Laihonen ym., 2013: 

64–65.) 

Rodrigues ja Govinda (2003) kuvailevat Mauritiuksen suhteellisen pienen 

yliopiston rakennetta ja tietojärjestelmiä. Yliopiston kehittyessä ja 

opiskelijamäärän kasvaessa erillisiä tietojärjestelmiä yhdistettiin ja kehitettiin 

uusia toiminnan tehokkuuden parantamiseksi. Yhdistetty tietojärjestelmä käsitti 

henkilöstöhallinnon, aineellisen omaisuuden hallinnan, opiskelijatietojen 

hallinnan, taloushallinnon ja johtamisen tilastojärjestelmän. Tämän 

tietojärjestelmän tukemana toimi vuonna 2003 koko 6500 opiskelijan yliopisto. 

(Rodrigues & Govinda, 2003.) Opiskelijamäärän kasvu sekä opiskeluun liittyvien 

prosessien laatumuutokset kuten viranomaisvalvonta, koulutusohjelmien 

tarkistukset ja opiskelijalainat ovat lisänneet merkittäväsi korkeakoulujen 

työmäärää. Tällä on vaikutuksia myös tietojärjestelmien toimintaan, koska 

joudutaan käsittelemään aiempaa enemmän dataa. Osastot ja tiedekunnat 

tarvitsevat toistensa tietoja. (Bentley, Cao. & Lehany, 2013.) Tämä yhteistoiminta 

edellyttää järjestelmätason yhteentoimivuutta.  

Alun pitäen USA:ssa 1970-luvulla teolliseen ympäristöön kehitetty 

benchmarking-tietojärjestelmä on otettu käyttöön myös julkisella sektorilla. 

Järjestelmä vertaa tutkimustuloksia parhaita käytäntöjä myötäilevään 

vertailutietoon ja antaa tuloksen siitä. Järjestelmää on käytetty erityisesti 
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yliopistoissa sekä sairaaloissa ja tavoitteena niissä on parantaa hallinnon 

prosesseja ja tietojärjestelmiä. (Manzini & Lazzarotti, 2006.) 

Nykyinen venäläisen korkeakoulun yhdistetty tietojärjestelmä tukee 

puolestaan hallinnon ja rahoituksen päätöksiä, opiskelua sekä koulutus- ja 

tutkimusprojekteja yliopiston kaikilla tasoilla. Se sisältää tietokannan, johon 

tallennetaan opiskelijan opintosuunnitelma ja -ohjelma, aikataulusuunnitelma, 

apurahan maksusuoritukset, opiskelun kehittyminen ja tuotanto yksittäisestä 

dokumentista lähtien. Kullakin instituutiolla säännönmukaisesti on oma 

korkeakoulun johtamisen tietojärjestelmä. Se käsittää muun muassa 

taloushallinnon, henkilöstöhallinnon, opiskelijatiedon ja kirjaston hallinnan sekä 

ohjelmistot tieteellisiin ja hallinnollisiin tarkoituksiin. (Levina ym., 2015.) 

2.4 Koulutuksen tietojärjestelmät 

Koulutuksen suunnitelmallisuus ja selkeät suunnitelmat edistävät päämäärien 

saavuttamista ja koulutusjärjestelmän kehittämistä samalla kun se estää resurssien 

tuhlausta ja väärinkäyttöä yliopistoissa (Echeverría, Santana-Mancilla & De la 

Rocha Cazares, 2012). Teknologian hyväksikäyttö täydentää ja korvaa Fearonin ja 

kollegoiden (2011) mukaan perinteistä opetus- ja oppimismallia. Tämä muun 

muassa kustannuksia säätävä kehityssuunta näyttäisi jatkuvan, mikä velvoittaa 

lisäämään teknologian käyttöä ja etsimään uusia mahdollisuuksia. (Fearon, Starr 

& McLaughlin, 2011.) 

Enemmistö tämän päivän koulutuskeskuksista kehittää menetelmiä ja 

oppimateriaalia virtuaalikampusten suuntaan eli sähköiseksi oppimisympäristöksi, 

jossa lähiopetuksen merkitys vähenee. Internet ja sähköiset opetusmenetelmät tekevät 

mahdolliseksi, että opiskelijat voivat omassa työrytmissään opiskella ja luoda 

omanlaisensa oppimisprosessin. Teknologian viimeaikainen kehitys on parantanut 

sähköisen oppimisen mahdollisuuksia. Tämä kehitys auttaa opiskelijoita selviytymään 

ongelmista, joita aiheuttavat pitkä välimatka opiskelukeskukseen ja jatkuva tiedon 

päivitystarve. (Sánchez & Hueros, 2010.) Opettamisen ja oppimisen 

tietojärjestelmien kehittäminen ei aina ole ollut erityisen tavoitteellista ja 

suunniteltua, sillä monet opetukseen liittyvät sovellukset Kellyn ja Robertsin 

(2000) mukaan ovat syntyneet innokkaiden amatöörien aloitteesta ilman 

kovinkaan suurta organisaation panostusta.  

Koulutusinstituutiot laajasti ympäri maailmaa ovat toiminnassaan riippuvaisia 

informaatioteknologiasta, minkä pilvipalvelu ja pilvilaskenta ovat nostaneet 
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uudelle tasolle. (Maresova & Kacetl, 2015.) Tätä uutta teknologiaa käyttäen 

opettajille ja opiskelijoille voidaan tarjota yhteisiä sovelluksia tukemaan ja 

tehostaman opiskelua. Entistä edullisemmin, nopeammin ja laadukkaammin on 

mahdollista tuottaa web-sivuja ja blogeja, jakaa videoita, musiikkia ja sosiaalista 

mediaa, tehdä ohjelmistoyhteistyötä, valmistaa esityksiä ja julkaisuja sekä 

suorittaa laskentaa (Ercan, 2010).  

Vuodesta 2009 lähtien nopeasti levinnyt uusi pilvipalveluteknologia on 

ulottunut koulutusympäristöihin ja erityisesti yliopistoihin (Maresova & Kacetl, 

2015). Koulutusta harjoittavat laitokset ovat ottaneet pilvipalvelun käyttöönsä 

vähentääkseen tietotekniikan kustannuksia ja parantaakseen ja 

monipuolistaakseen tietojärjestelmäpalvelujaan. (Ercan, 2010.) 

 Oppimisenhallintajärjestelmä on puitejärjestelmä, joka käsittelee kaikki 

oppimisprosessiin liittyvät näkökulmat muun muassa opiskelijan 

oppimisprosessin yksilöllisesti. Aika yleisesti oppimisenhallintajärjestelmään 

kirjallisuudessa yhdistetään käsitteellisesti kurssinhallintajärjestelmä (CMS, 

Course Management System). Edellä mainitut ovat olleet ensisijaisesti verkko- tai 

sulautuvan oppimisen järjestelmiä, tukevat kurssimateriaalin saatavuutta, 

varastoivat opiskelijan kurssityöt ja toimivat ohjaajan ja opiskelijan 

yhteysvälineenä. On olemassa myös oppimisen sisällön hallintajärjestelmä, joka 

sopii melko hyvin oppimisenhallintajärjestelmän kanssa. Sisällön 

hallintajärjestelmä luo, varastoi, yhdistää ja välittää henkilökohtaista e-oppimisen 

sisältöä, kun taas oppimisenhallintajärjestelmä hallinnoi koko oppimisprosessia 

pitäen sisällään myös oppimisen sisällön hallintajärjestelmän. (Watson & Watson, 

2007.) 

Kustannuksista, kompleksisuudesta ja riskeistä huolimatta 

oppimisenhallintajärjestelmät on otettu nopeassa tempossa käyttöön yliopistoissa. 

Leviäminen on ollut suhteessa multimedian ja Internetin kehityksen kanssa 1990-

luvulta alkaen. Yliopistot haluavat olla moderneja ja täyttää opiskelijoiden 

teknologiaan liittyviä oletettuja odotuksia houkutellakseen opiskelijoita. Tämä 

kasvattaa myös kilpailua yliopistojen kesken. (Coates, James & Baldwin, 2005.) 

Oppimisenhallintajärjestelmien käyttöönotto vähentää kasvokkain tapahtuvaa 

lähiopetusta ja edellyttää uusien työtapojen ja opetusmetodien käyttöönottamista 

sekä opetusmateriaalin uudistamista, mutta Renzin (2011) mukaan opettajat 

kykenevät e-oppimisen tai muun oppimisenhallintajärjestelmän käyttöön 

yhdistämään vuorovaikutustilanteita verkkokeskusteluina täydentämään sen, mitä 

luokassa tapahtuvan keskustelun puute edustaa. (Renzi, 2011.) 
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Kurssien hallintajärjestelmien (CMS) käyttö on lisääntynyt mobiilien ja 

langattomien yhteyksien saatavuuden ansiosta (Yuen, Fox, Sun & Deng, 2009). 

Vuosituhannen vaihteessa yli 80 prosenttia USA:n yliopistoista ja korkeakouluista 

käytti CMS:ää (Harrington, Gordon & Schibik, 2004). CMS:ien monien erilaisten 

työtilojen ja tiedonvälityskanavien kautta voidaan jakaa tietoa ja pitää yhteyttä 

kurssiin osallistuvien kesken (Romero, Ventura & García, 2008). CMS:n 

määrittely on vaikeaa sen vuoksi, että sitä käytetään hyvin erilaisissa 

kokoonpanoissa tapauskohtaisesti (Yuen ym., 2009). Sen varustukseen kuuluvat 

muun muassa synkronoitu ja synkronoimaton tiedonvälitys, asianmukainen 

tallennustila ja välityskyky, tiedon etsimisen työkalut, tiedot opiskelijan 

edistymisestä ja suorituksista, valkotaulu, tallentamistilaa dropboxissa, sähköposti 

(Harrington, Gordon & Schibik, 2004), keskusteluikkuna sekä uutispalvelu 

(Romero, Ventura & García, 2008). Esimerkkeinä kurssien hallintajärjestelmistä 

Romero kollegoineen mainitsee kaupallisista järjestelmistä seuraavat: Blackboard, 

WebCT ja TopClass sekä vapaasti saatavista Moodle (Modular Object-Oriented 

Dynamic Learning Environment), Ilias ja Caroline, joista nykyään suosituin on 

Moodle.  

Mostarin yli 16 000 opiskelijan yliopistossa organisaatiomuutokseen 2010–2013 

liittyen kehitettiin myös tietojärjestelmiä. Kresimir, Marijana ja Vlado  (2014) tekivät 

aloitteen uuden oppimisympäristön tietojärjestelmän kehittämisestä liitettäväksi 

kehitysvaiheessa olevaan järjestelmään. Tavoitteena oli luoda älykäs järjestelmä, joka 

kehittää oppimisprosessia, vähentää hallintokuluja ja säästää harjoitusaikaa. Sen 

alustaksi valittiin Moodle, jota voi käyttää Internetin yli. Moodlessa opettaja voi luoda 

kursseihin hyvin runsaan sisällön grafiikan ja multimedian avulla sekä lisätä linkit 

toisten opetusyksiköiden kursseihin ja muuhun sähköiseen materiaaliin. Se tarjoaa 

mahdollisuuden luoda henkilökohtaisia sekä ryhmäkohtaisia tehtäviä ja valvoa 

käyttäjien aktiivisuutta yksilöllisesti ja antaa palautetta. Järjestelmä tarjoaa täyden 

teknisen tuen ja tuen verkkokurssien toteuttamiselle. (Kresimir ym., 2014.) Moodlen 

vastaanottoa ja käytön hyväksymistä tutkineet Sánchez ja Hueros (2010) toteavat 

käyttäjien pitävän siitä virtuaaliopetusjärjestelmänä sen vuoksi, että se tarjoaa 

teknisen tuen, se on monipuolinen ja sitä on helppo käyttää (Sánchez & Hueros, 

2010).  

Jahnin, Pieschen ja Jablonskin (2012) mukaan asianmukaisen sähköisen 

oppimisjärjestelmän pitäisi kyetä tukemaan käyttäjää erilaisissa 

vuorovaikutustilanteissa. Tällöin erityistä huomiota vaativat tilanteet, joissa 

oppija on vuorovaikutuksessa sisällön, oppijatoverin ja ohjaajan kanssa. 
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Kaikenlaisille tilanteille tuke tarjoavan järjestelmän on oltava joustava, mikä 

edellyttää helppoa liittymistä toisiin järjestelmiin, uusien komponenttien sujuvaa 

liittämismahdollisuutta ja ryhmätyökäytössä mahdollisimman pienen 

komponenttipaletin tarvetta. (Jahn ym., 2012.) 

Teollisuuden ja kaupan alalla käytetään laajasti myös asiakassuhteen 

hallinnan (CRM, Customer Relationship Management) järjestelmiä. Kaikilla 

korkean koulutuksen instituutioilla on ja sidosryhmiä. Oppilaitoksen tärkein 

kohderyhmä on opiskelijat. CRM-järjestelmä helpottaa asioiden hoitoa siten, että 

yksilölliset tarpeet tulevat huomioiduksi, kun se toimii opiskelijan 

tietojärjestelmänä. Se mahdollistaa rekisteröitymisen ajasta ja paikasta 

riippumatta. Siitä löytyy opetustarjonta ja siihen voi tehdä omia tallenteita ja 

päivittää tietojaan. Kaikki tieto on yhdessä paikassa, mikä yksinkertaistaa 

koordinaatiota ja palvelun saantia. Tutkimuksen mukaan CRM-järjestelmä lisää 

opiskelijan uskollisuutta pysyä oppilaitoksessa ja tyytyväisyyttä 

koulutusohjelmaan ja palveluihin. Kun korkeakoulu kasvattaa etäisyyttä 

opetuksen ja liiketoiminnan välille, asiakassuhteen hallinta tulee vahvemmaksi ja 

kokonaisvaltaisemmaksi. Asiakkuusnäkökulma tuo kilpailuetua ja 

houkuttelevuutta opiskelijalle korkeakoulutuksen suuntaan. (Seeman & O’Hara , 

2006.) 

Wang, Woo, Quek, Yang ja Liu (2012) tutkivat myös Facebookin 

käyttömahdollisuuksia ja soveltuvuutta oppimisenhallintajärjestelmänä. 

Sosiaalisen median kuten Facebookin ja MySpacen käyttö nuorten keskuudessa 

on nopeasti yleistynyt esimerkiksi siten, että jopa kaksi kolmannesta brittiläisistä 

16–18-vuotiaista opiskelijoista käyttää säännöllisesti sosiaalista mediaa (Wang 

ym., 2012). Korkeakouluopiskelijoista Facebookin käyttäjät olivat vuonna 2006 

Dwyerin, Hiltzin ja Passerinin (2007) toimittaman tutkimuksen mukaan 

keskimäärin hieman yli 20-vuotiaita, heistä 59 prosenttia käytti jatkuvasti 

Facebookia.  

Tutkimukset Facebookin käytöstä opetukseen ja oppimiseen ovat silti 

ristiriitaisia. Niihin sisältyy sekä myönteistä että kielteistä näyttöä. Käyttö 

parantaa opiskelijan motivaatiota ja tyytyväisyyttä sekä opiskelijan suhdetta 

tiedekuntaan ja professoreihin, mutta siirtyy helposti opiskelusta yhteydenpitoon 

ystävien kanssa kasvattaen käytön kokonaisaikaa. Jotkut pitävät huonona sitä, että 

oppimisenhallintajärjestelmän käyttö loppuu valmistumisen jälkeen, Facebookin 

ryhmän toimintaa voi sen sijaan jatkaa. Mikäli Facebookin käytöllä korvataan 
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maksullisen opetuksenhallintajärjestelmä, niin tuo se taloudellista säästöä 

opetuksen järjestäjälle. (Wang ym., 2012.) 

Tutkimus osoittaa, että Facebook-ryhmässä toiminta voi korvata tai täydentää 

oppimisenhallinnan järjestelmiä. Facebookin heikkous on, että sillä ei voi 

operoida tiedostoja. Nuoremmat opiskelijat suhtautuvat Facebookiin 

myönteisemmin kuin vanhemmat opiskelijat. Tätä selittää osaksi se, että nuoret 

omaksuvat helposti uutta teknologiaa. Opiskelijat pitävät erillään opiskelijan 

Facebook-ryhmän muista vastaavista; opettajasta ei myöskään tule oppilaiden 

Facebook-kavereita, vaan tili suljetaan kurssin päätyttyä. (Wang ym., 2012.) 

2.5 Tutkimuksen tietojärjestelmät 

Tutkimustiedon määrän kasvaessa yliopistoissa ja tutkimusorganisaatioissa tiedon 

kokoaminen, integroiminen olemassa olevaan tutkimustietoon on noussut 

keskeiseksi kysymykseksi (Quix & Jarke, 2014). Ma, Li ja Tie (2011) korostavat 

tutkimustiedon hallintaa laajemmassa merkityksessä eli kuinka sen pitää olla 

tehokasta ja standardin mukaista sekä sitä, kuinka tutkimustietoa voidaan käyttää 

hyväksi opetuksessa ja muussa toiminnassa. Vastuu näistä on yliopistoilla ja 

muilla tutkimustietoa tuottavilla organisaatioilla ja niillä pitää olla tietoisuus 

innovaatioista, joiden avulla tutkimustiedon hallinta ja tietopalvelun tarjonta 

voidaan järjestää. (Ma ym., 2011.) 

Tutkimuksen kanssa tekemisissä olevilla on erilaisia tavoitteita ja näkemyksiä. 

Tietoa on saatavissa erilaisista lähteistä ja eri tutkimusaloilta; sitä koodataan eri 

tavoilla ja eri malleilla sekä käsiteltävän tutkimustiedon harmonisoinnissa ja 

standardisoinnissa esiintyy puutteita. Lisäksi vielä uusi teknologia tuo mukanaan 

uusia vaatimuksia ja mahdollisuuksia tiedon integrointijärjestelmille ja 

tiedonhallintaan. Ongelmana on hajallaan ja eri muodoissa olevan tutkimustiedon 

yhdistäminen. (Quix & Jarke, 2014.)  

Metatietoa käytetään tallennetun tiedon järjestämisessä kuten esimerkiksi 

tietoa siitä, mihin tieto on tallennettu ja kuinka se saadaan käyttöön. Metatieto on 

siis tietoa tiedosta ja sen hallinta liittyy tietovarantoon, joita ovat esimerkiksi 

kirjaston julkaisukokoelma, organisaation tietovarasto ja tietokanta. Semanttinen 

metatieto kuvaa tiedon sisältöä. Esimerkkeinä semanttisesta metatiedosta ovat 

tietovarannon sisältöjen käsitteistö ja asiakirjan asiasanat sekä asiakirjan nimeke, 

aihe ja tiivistelmä. (Salminen, 2005.) 
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Tutkimustiedon hallinta voidaan toteuttaa yliopistoissa Man, Lin ja Tien 

(2011) mukaan tietojärjestelmällä, joka sisältää eri toimintoja: 

− Toiminnan ydin: Järjestelmä tuottaa automaattisesti laskelmat ynnä muut 

hakutulokset käyttäjän antamien kriteerien mukaisesti. 

− Datan syöttö: Tiedosto asianmukaisine kuvailutietoineen syötetään 

järjestelmään, minkä jälkeen se järjestelmässä hyväksytään dokumentiksi. 

− Datan käsittely: Syötetty data luokitellaan ja verifioidaan tieteelliseksi, 

akateemiseksi tai projektissa syntyneeksi tutkimukseksi ja data sekä siihen 

liitettävä tieto tallennetaan 

− Datan haku: Datan yksilöityjä tietoja käytetään haun perustana, esimerkiksi 

vuosi, tiedekunta tieteenala, otsikko ja henkilö. 

− Datan analysointi: Voimakkaat analysointitoiminnot pystyvät käsittelemään 

dataa siten, että tuloksia voidaan käyttää tieteellisen työn tukena. 

− Datan ylläpito: Ylläpito on tietojärjestelmän toiminnan varmistaminen pitää 

käyttäjät tyytyväisinä ja siinä näkyy tutkimustiedonhallinnan 

tietojärjestelmän ja yliopiston toimintatavan yhteys. 

− Järjestelmän valvonta: Järjestelmän valvoja hoitaa ja jakaa järjestelmän 

käyttöoikeudet. (Ma ym., 2011.) 

Esimerkiksi biolääketieteen alalla tutkimustiedon määrä on valtava. Tietoa 

syntyy kliinisessä työssä ja genomiikan tutkimuksessa. Biolääketieteellinen data 

esiintyy eri muodoissa vaihdellen hyvin laajasti ja tulee kliinikoilta sekä 

tutkimuksesta. Näiden alkuperästä lähtöisin olevan tiedon keskinäinen ero 

aiheuttaa ongelmia tiedon yhdistämisessä. Tietoa tuottavat muun muassa 

tietokonetomografia, magneettiresonanssikuvaus, elektroenkefalogrammi, veren 

laboratoriotutkimukset ja klinikat. Tiedon epäyhtenäisyys vaikeuttaa 

tutkimustiedon ja kliinisen tiedon vertailua. Uuden tiedonhallintajärjestelmän 

käyttöönotto biotieteen laboratoriossa oli haastava tehtävä, mutta kuitenkin 

monella mittarilla tarkasteltuna hyödyllinen operaatio, vaikka se aiheutti jonkin 

verran tyytymättömyyttä uuteen teknologiaan. Uuden teknologian hyväksyminen 

riippuu sen mukanaan tuomista parannuksista. Organisaation tahtotila, 

sitoutuminen, kouluttaminen ja työntekijöiden tukeminen johtavat 

menestyksekkääseen teknologian käyttöönottoon. (Myneni & Patel, 2010.) 

Hyvin yleisesti tiedon tallentamiseen käytetään semanttista webiä. Sillä 

pyritään edistämään webin tietosisältöjen ja palvelujen käytettävyyttä. Sisältö 

kootaan erityisesti semanttista ja Internetin käytön turvallisuuteen sopivaa, 

standardoitua metatietoa (Salminen, 2005). Hassanzadehin, Kementsietsidisin ja 
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Velegrakisin (2012) mukaan semanttisen webin2 informaatiossa pitäisi kiinnittää 

huomiota näkymään, joka antaa yleiskuvan eri toimintavaiheista ja esittää luettelo 

niistä tutkimusmahdollisuuksista ja operaatioista, joita järjestelmä tukee. 

(Hassanzadeh, Kementsietsidis & Velegrakis, 2012.) Semanttisen webin ja web 

2.0:n
3
 toimintoja voidaan yhdistellä molempia hyödyttävällä tavalla ja tällöin 

yhteistoiminnalla päästään parempiin ominaisuuksiin kuin pelkästään 

semanttisella webillä (Bojãrs, 2008). Semanttisen webin suosio perustuu hyvin 

paljon sen käytettävyyden monipuolisuuteen, koska siihen voidaan integroida 

erilaisia sovelluksia kuten esimerkiksi algebran operaattoreita (Melnik, Rahm & 

Bernstein, 2003). 

Kotimaisen semanttisen webin ylläpidon aloitti Helsingin yliopisto. Sen 

tietojenkäsittelytieteen laitos perusti yliopiston palvelimelle semanttisen webin 

nimellä Semantic Web in Finland - Älykäs www Suomessa. Sen viimeisin 

päivitys on kuitenkin jo yli kymmenen vuoden takaa. (Helsingin yliopisto, n.d..) 

Tuoreempi versio on nimeltään Semantic Computing Research Group (SeCo). 

Sen aloitussivulta
4
 pääsee Aalto yliopiston ja Helsingin yliopiston sivuille.  

Tutkimustiedon hallinta (RIM, Research Information Management) on viime 

aikoina saanut kasvavaa huomiota ja edistymistä onkin tapahtunut. Euroopan 

komission aloitteesta ensimmäinen versio tutkimustiedon standardista CERIF 

(Common European Research Information Format) julkaistiin vuonna 1981. Se 

sisältää tiedot muun muassa henkilöistä, julkaisuista ja organisaatioista ja on 

antanut hyvän alun standardin kehittämiselle
5
. (Quix & Jarke, 2014.) Current 

Research Information Systems, lyhyesti euroCRIS, on pääosin eurooppalaisista 

koostuva yhteisö, joka kokoaa yhteen tutkimustiedon ja erityisesti 

tietojärjestelmätutkimuksen ammattilaisia. Se kehittää CERIF-standardia ja 

järjestää yhteisön erilaisia, tutkimustiedon aihealueeseen liittyviä tapaamisia ja 

kansainvälisiä konferensseja. Suomesta tähän yhteisöön kuuluvat 

institutionaalisina jäseninä Aalto-yliopisto ja sen kirjasto, Helsingin yliopisto, 

Suomen akatemia, Tampereen teknillinen yliopisto, Tampereen yliopisto ja VTT:n 

tietopalvelut. (euroCRIS, n.d..) Kansallisvaltioista useimmat ovat tässä yhteisössä 

                                                           

 
2 Semantic Web on laajennus World Wide Webistä. (http://semanticweb.org/wiki/Main_Page) 
3 Web 2.0 kutsutaan myös sosiaaliseksi ohjelmaksi (social software) (Shadbolt ym., 2006). 
4 URL: http://www.seco.tkk.fi/contact/ 
5 euroCRIS, http://www.eurocris.org/Index.php?page=CERIF-1.6&t=1 
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mukana. Julkisesta rahoituksesta johtuen yhteisön hallinto on asianmukaisesti 

järjestetty ja sen keräämä informaatio on myös tehty julkiseksi. (Jeffery, 2015.)  

2.6 Yhteenveto tietojärjestelmistä 

Korkeakoulujen ja yliopistojen itsenäinen asema on rajoittanut tietojärjestelmien 

yhtenäistämistä merkittävässä mittakaavassa. Koulutus- ja tutkimusorganisaatiot 

ovat yksilöitä ja niillä on erilaisia tietojärjestelmätarpeita. Esimerkkeinä 

keskitetyistä palveluista meillä Suomen valtion omistama CSC – Tieteen 

tietotekniikkakeskus Oy tarjoaa opetuksen ja tutkimuksen tietopalveluja kuten 

tieteellistä laskentaa sekä tietoteknisiä palveluja opetuksen ja tutkimuksen alalle 

(Valtioneuvosto, 2016). Toinen on yliopistojen ja korkeakoulujen omistama Certia, 

joka tarjoaa keskitetysti taloushallinnon palveluja (HE 140/2009). 
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3 Tietojärjestelmien hankinta, käyttöönotto ja 
käyttö 

Tässä luvussa tutkitaan tietojärjestelmiä elinkaariajattelua ja analysoidaan eri 

vaiheisiin liittyviä toimintoja ja niitä hoitavia henkilöstöryhmiä ja toimielimiä. 

Lisäksi analysoidaan hankinnan erityistapausta ulkoistamista, koska se on 

suhteellisen runsaasti julkisella sektorilla käytetty ja sillä on omat erityispiirteensä. 

Tietohallinto liittyy tietojärjestelmien elinkaareen siten, että elinkaaren aktiviteetit 

ovat tietohallinnon kontrollin piirissä. 

Alaluvussa 3.1 analysoidaan tietojärjestelmän elinkaarta 

ohjelmistokehityksen näkökulmasta. Siinä huomioidaan myös 

teknologiakehityksen vaikutuksia elinkaaren pituuteen sekä elinkaarikustannuksia. 

Alaluvussa 3.2 tarkastellaan tietojärjestelmien ja organisaation strategian välisiä 

suhteita. Valittu strategia viitoittaa organisaation toimintaa, jota tietojärjestelmin 

tuetaan. Alaluvun 3.3 vaatimusten määrittelyssä analysoidaan prosessia, jolla 

luodaan yhteinen käsitys tulevan tietojärjestelmän ominaisuuksista ja siihen 

osallistuvien merkitystä. Alaluvussa 3.4 tutkitaan tietojärjestelmien suunnittelua. 

Siinä sovitetaan yhteen muun muassa organisaation strategia ja 

liiketoimintasuunnitelma, asiakkaat, yhteistyökumppanit, ympäristövaikutukset ja 

taloudelliset rajoitukset.  

Alaluvussa 3.5 analysoidaan tietojärjestelmien hankkimiseen liittyviä 

kysymyksiä kuten syitä tietojärjestelmän uusimiseen, erilaisia hankintatapoja, 

julkisen hankinnan erityispiirteitä ja rahoitusmahdollisuuksia. Alaluvussa 3.6 

analysoidaan hankinnan erityistapausta, ulkoistamista ja siihen liittyviä 

perusteluja sekä saavutettavia etuja ja haittoja. Ulkoistamista toteutetaan 

eriasteisena alkaen pienistä projekteista ja ulottuen toimintokokonaisuuksiin. 

Tietojärjestelmän käyttöönottoa analysoidaan alaluvussa 3.7. Uuden 

järjestelmän käyttöönotto vaatii hyvää johtamista ja erityisesti henkilöstöltä 

ponnisteluja ja uudistumista. Luvussa tutkitaan myös epäonnistumiseen johtavia 

syitä. Kun tietojärjestelmä täyttää toiminnallisesti sille asetetut odotukset ja 

käyttäjäryhmien odotukset täyttyvät, tietojärjestelmäprojekti päättyy 

käyttöönottoon. Alaluvussa 3.8 analysoidaan tietojärjestelmien käyttöä pääasiassa 

loppukäyttäjän näkökulmasta käyttökokemuksena ja siihen liittyvinä ilmiöinä. 

Alaluvussa 3.9 analysoidaan tietojärjestelmien ylläpitoa, jolla varmistetaan 

tietojärjestelmien toimivuus ja jatkuva ajantasaisuus. Tietohallinnon järjestämistä 

analysoidaan alaluvussa 3.10. Sen organisointitapa on hyvin 
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organisaatiospesifinen ja sidoksissa tietoteknologian asemaan ja merkitykseen 

organisaatiossa. Tietohallinnon tehtävänä on järjestää organisaation ICT-palvelut 

liiketoimintastrategian mukaisesti sekä huolehtia tietoturvasta ja käyttäjätuesta. 

Alaluvussa 3.11 tehdään yhteenveto, jossa kootaan yhteen keskeisimmät 

tietojärjestelmien hankintaan, käyttöönottoon ja käyttöön liittyvät asiat. 

3.1 Tietojärjestelmien elinkaariajattelu 

Tietojärjestelmän elinkaaren yksiselitteinen määrittely on ongelmallista sen 

vuoksi, että tietojärjestelmä koostuu useista komponenteista kuten ohjelmistoista, 

laitteista ja henkilöstöstä, joiden elinkaaret ovat vaihtelevia. Fernándezin ja 

Lehmannin (2011) mukaan tietojärjestelmä on teknologian, menetelmien ja ihmisten 

muodostama hybridi organisaatiossa. Sen ytimenä on kuitenkin ohjelmisto, jonka 

elinkaaren määrittelylle on jokseenkin yhteinen käsitys. Boehmin (1988) mukaan 

jo 1950-luvulta alkaen on toteutettu ohjelmistokehitystä mallilla, joka käsitti 

operaatiosuunnitelman, toiminnan yksityiskohtaisen kuvauksen, koodauksen 

määrityksen, koodauksen, muuttujien testauksen, yhteensopivuuden testauksen, 

sovellustestauksen ja järjestelmän evaluoinnin.  

Tästä on kehitetty hieman toisistaan poikkeavia malleja. Tyypillisesti 

elinkaariajattelua jäsennetään vaihe-, evoluutio- ja inkrementaalimalleilla sekä 

nopean menetelmän mallilla. Vaihemalleja ovat esimerkiksi rakenteeltaan jossain 

määrin toisiaan muistuttavat vesiputousmalli ja V-malli. Inkrementaalimallissa 

työ etenee rinnakkaisissa projekteissa määrättyjen suunnitelmien mukaisesti. 

Valmiita komponentteja liitetään ydintuotteeseen yksitellen välillä testaten. 

Evoluutiomallissa lähdetään liikkeelle pienellä projektilla, jolla haetaan 

edellytyksiä varsinaiselle projektille. Ketterillä menetelmillä nopeaa toimitusta 

vaativan ohjelman jokin osa muutetaan. Tämä edellyttää myös vakaata 

ohjelmistoympäristöä ja suotuisia aikaisempia ohjelmaratkaisuja. (Benediktsson, 

Dalcher & Thorbergsson, 2006.) Ketterät mallit ovat toimintatavoiltaan 

vakiintumattomia ja käyttävät eri tekniikoita. Niissä on silti yleisesti vaiheita 

kuten kevyt suunnittelu, lyhyt paluu työkaaviossa aikaisempaan työvaiheeseen, 

ohjelmiston julkaiseminen nopeasti eli mahdollisimman aikaisessa vaiheessa ja 

käyttäjäpalautteen huomioiminen. (Huo, Verner, Zhu & Babar, 2004.) 

 Ensimmäisen tietokoneohjelman vesiputousmallin julkaisi Winston Royce 

vuonna 1970 (Benediktsson ym., 2006). Tietokoneohjelma sisältää Roycen (1970) 

mukaan kaksi vaihetta, analyysin ja koodauksen. Tätä ideaa paloittelemalla Royce 

http://ieeexplore.ieee.org.pc124152.oulu.fi:8080/search/searchresult.jsp?searchWithin=%22Authors%22:.QT.H.%20Thorbergsson.QT.&newsearch=true
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kehitti seitsenportaisen ohjelmiston elinkaarta kuvaavan vesiputousmallin, jonka 

vaiheet ovat: 

– järjestelmän vaatimukset 

– ohjelmiston vaatimukset 

– vaatimusten analysointi 

– ohjelmiston suunnittelu 

– koodaus 

– testaus ja 

– käyttöönotto. 

Tästä on myöhemmin esitetty erilaisia versioita kuten kahdeksan vaihetta 

käsittävä kehitysmalli, johon sisältyvät järjestelmän kuvaus, ohjelmiston 

vaatimukset ja suunnittelu, tuotteen suunnittelu, tuotteen detaljien suunnittelu, 

koodaus, ohjelmiston integrointi, liittäminen järjestelmään sekä käyttö ja ylläpito. 

(Boehm, 1988; Wieczorkowski & Polak, 2012.) On esitetty myös viisiportainen 

malli alkaen ohjelmiston määrittelystä päätyen käyttöön ja ylläpitoon (Huo ym., 

2004; Wieczorkowski & Polak, 2012.)  

Alter (2002a: 474–478) kuvaa tietojärjestelmän kehittämistä ja käyttöä 

nelivaiheisena prosessina. Prosessi käynnistyy näkemyksestä uuden 

tietojärjestelmän tarpeellisuudesta, missä todetaan vaatimukset, jotka vastaavat 

paremmin muuttuneen liiketoiminnan kehittämistarpeita. Tätä vaihetta seuraa 

kehitystyö, jossa suunnitellaan ja tuotetaan tarvittavat ohjelmistot, laitteistot ja 

muut resurssit. Kolmannessa vaiheessa ohjelmistot ja laitteet otetaan 

organisaatiossa käyttöön. Neljäs vaihe käsittää tietojärjestelmän käyttöä ja 

ylläpitoa.  

Useimmat ohjelmiston elinkaarimallit käsittelevät yksinomaan projekteissa 

tuotettavia uusia ohjelmia. Kuitenkin kasvavassa määrin ohjelmistokehityksessä 

käytetään valmiita ohjelmakomponentteja. Tätä tuotantotapaa kutsutaankin 

komponenttipohjaiseksi ohjelmiston kehittämiseksi. Se mahdollistaa, että 

asiakkaalle voidaan kehittää ja tarvittaessa muuttaa yksilöllisiä vaatimuksia 

huomioon ottava järjestelmä. (Wieczorkowski & Polak, 2012.) 

Elinkaariajatteluun liittyy myös elinkaarikustannusten laskenta. Sen 

merkittävä kehitys tapahtui 1970-luvun puolivälissä energiakriisin aikana. Kriisi 

pakotti teollisuutta seuraamaan tarkemmin energian kulutusta ja parantamaan 

tuotannon tehokkuutta. Elinkaarikustannusten laskennan kehityksessä tapahtui 

harppaus 1990-luvun alussa; sen suorittamista helpotti ja nopeutti ohjelmistojen 
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käyttöönotto, tiedon standardiperustainen harmonisointi ja tietokantojen käyttö. 

Elinkaarikustannusten seuranta otettiin käyttöön useimmiten, kun tuotannossa 

tapahtui merkittävä muutos esimerkiksi siirtyminen uuteen teknologiaan. (Steen, 

2005.) Kuitenkin elinkaarikustannuksista ja niiden hyväksikäytöstä on vielä 

vähän kokemusperäistä tietoa (Berghout, Nijland & Powell, 2011). 

Nopeutuneen teknologian kehityksen tuotteen elinkaarta lyhentävä vaikutus 

korostaa osaltaan elinkaaren kustannuslaskennan merkitystä. 

Elinkaarikustannukseksi valmistaja sisällyttää esimerkiksi suunnittelun, 

muotoilun, testauksen, valmistamisen, markkinoinnin, jakelun hallinnon, huollon 

ja vakuutuksen kustannukset. Kustannukset painottuvat hyvin yleisesti elinkaaren 

alkupäähän siten, että niistä jopa 80 prosenttia kohdistuu valmistusta edeltäviin 

vaiheisiin. (Dunk, 2004.) Tietojärjestelmän omistajan saamaa hyötyä kuvastaa S-

käyrä; alussa kustannukset ovat hyötyyn nähden vähäisiä, mutta kasvavat kunnes 

alkavat hiipua lähestyttäessä elinkaaren loppua (Berghout ym., 2011). Uusi tapa 

teknologian hyväksikäytössä voi muuttaa kustannusrakennetta kuten esimerkiksi 

pilvipalvelut ja pilvilaskenta (Maresova & Kacetl, 2015). 

Organisaatioissa, joissa käytetään elinkaaren kustannuslaskentaa, 

tietojärjestelmien tuottaman tiedon laatu on korkeampi kuin päinvastaisessa 

asetelmassa (Dunk, 2004). Kun käytetään johdon laskentatoimen järjestelmää, 

sillä tulisi olla yhteys elinkaarikustannuksiin sen varmistamiseksi, että nopeasti 

muuttuvien ympäristötekijöiden vaikutukset organisaation elinkaareen tulevat 

analyyseissä esille. Samalla varmistuu relevantin, oikea-aikaisen ja virheettömän 

informaation saanti. (Moores & Yuen, 2001.) 

Tietojärjestelmän elinkaaren Berghout ja kollegat (2011) jakavat kustannuksen 

ja hyödyn laskemiseksi ja hallitsemiseksi niin, että arvioidaan saavutettavat hyödyt ja 

aiheutuvat kustannukset.  

– Kartoitetaan ja paikannetaan hankittavien järjestelmien tarve ja päätetään siitä. 

– Tehdään perusteltu esitys toteutettavista projekteista. 

– Toteutetaan valitut projektit. 

– Valvotaan käyttöä. 

– Arvioidaan kustannusten hallintaa koko järjestelmätasolla ja verrataan tehtyyn 

suunnitelmaan. 

Tietojärjestelmän käytöstä saatava lisäarvo riippuu siitä, miten järjestelmän 

valinta on tehty. Elinkaaren hallinta painottuu siten kustannusten ja hyötyjen 
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hallintaan. Julkistettujen mallien runsaus viittaa siihen, että kehitystyössä voi 

valita innovatiivisia työtapoja tapauskohtaisesti ja henkilöiden taitojen mukaisesti. 

Kuvio 4. Tietojärjestelmän elinkaari. 

Kuvio 4 esittää tässä tutkimuksessa tietojärjestelmän elinkaariajattelun 

perustana ollutta prosessia, joka etenee organisaation strategian mukaisesta 

hankintatarpeen toteamisesta suunnittelun kautta hankinnan toteuttamiseen, 

käyttöönottoon, käyttöön ja ylläpitoon. 

3.2 Tietojärjestelmä- ja liiketoimintastrategiat 

Bakos ja Treacy (1986) jakavat organisaation strategian kolmeen tasoon 

tietotekniikan strategisen käytön mukaisesti. Sisäisessä strategiassa painopiste on 

tehokkuuden ja prosessien kehittämisessä tavoitteiden saavuttamiseksi. Siihen 

liittyy tietojärjestelmän perinteinen tehtävä. Kilpailustrategiassa keskitytään 

kilpailemaan siinä verkostossa ja ympäristössä, jossa organisaatio toimii. 

Kilpailuedun parantamisessa tietojärjestelmät voivat edistää arvoketjun 

tuottavuutta, lujittaa asiakkaiden ja toimittajien yhteyksiä organisaatioon 

kasvattamalla vaihtokustannuksia ja tukea uusien palvelujen tuotteiden 

kehittämistä. Portfoliostrategiassa valinnat tehdään sen mukaan, mikä on 

organisaation kompetenssi ja mikä on sen asema siinä teollisuudessa, missä se 

toimii. 

Organisaatiota voidaan kuvailla Keenin (1981) mukaan neljältä kannalta: 

organisaation tehtävä, teknologia, ihmiset ja rakenne. Ne kuvaavat organisaation 

sosiaalisen systeemin kompleksista luonnetta ja ovat keskenään sidoksissa siten, 
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että jos esimerkiksi teknologiassa tapahtuu muutos, niin se vaikuttaa muihin 

näkökulmiin. Tietojärjestelmät liitetään useimmiten suunnittelun ja johtamisen 

tehostamiseen; mitä kompleksisempi organisaatio on, sitä vähemmän teknologian 

muutoksilla on vaikutusta organisaatiossa.  

Tietotekniikan hankinnoista on vuosien mittaan kehittynyt hallinnollinen 

toimi, jolla on merkittävä strateginen asema organisaatioissa (González-Benito, 

2007). Tietojärjestelmästrategia sovitetaan yhteen liiketoimintastrategian kanssa 

(Roy & Aubert, 2002) ja liiketoiminnan kannalta merkittävät tietotekniikan 

hankinnat tehdään strategiaprosessin kautta (Narasimhan, Talluri & Mahapatra, 

2006). Tämä toteutuu, kun tietojärjestelmähankinnoista vastaava voi osallistua 

liiketoimintastrategian suunnitteluun. Tämän johdosta liiketoimintastrategia 

voidaan kytkeä tietojärjestelmien hankkimiseen ja tiedottamiseen hankintoja 

suorittaville sekä prosessin lopuksi mitata hankintojen vaikutusta suhteessa 

strategisten tavoitteiden saavuttamisen. Tietojärjestelmien ja strategiajohtamisen 

integrointi vaatii silti ponnistelua ja organisaation johdolta vahvaa tukea. 

(González-Benito, 2007.) Toiminnassa paras teho ja arvontuotto saavutetaan 

sellaisella tietotekniikalla, joka on yksilöllinen ja laadullisesti ylivertainen 

(Ravichandran & Lertwongsatien, 2005) ja integroitu organisaation muihin 

resursseihin (Wang, Shi, Nevo, Li & Chen, 2015). 

IT-laitteisto yhteyksineen ja ohjelmistoineen ja niiden johtaminen käsitetään 

tietotekniikkaresursseiksi. Tietotekniikkaa ovat tuotteet, joilla käsitellään ja 

varastoidaan dataa ja jaetaan informaatiota. Teknologia sinällään ei voi olla 

strategista, koska sitä on vapaasti saatavana. Sen sijaan tietotekniikan johtaminen 

on organisaatiokohtaista osaamista, jolla voi erottua kilpailijoista ja jota on vaikea 

matkia. Vasta tietotekniikan johtamisella voi olla strateginen merkitys. 

Tietotekniikan johtamisen strateginen merkitys organisaatiolle perustuu siihen 

tukeen, minkä se antaa suunnittelulle, organisoinnille, valvonnalle ja eri 

toimintojen systemaattiselle yhdistelylle. (Wang  ym., 2015.) 

3.3 Vaatimusmäärittely 

Onnistuneessa tietojärjestelmäkehityksessä Sadiqin ja Jainin (2014) mukaan 

tutkitaan järjestelmän muutoksen inhimillisiä ja yhteistoiminnallisia vaikutuksia. 

Menestyvä järjestelmä on ajantasainen, sopii organisaation talouskehykseen ja 

vastaa asiakkaiden vaatimuksia. Vaatimusten määrittelyssä olennaista on selvittää, 

keitä kaikkia tietojärjestelmähanke koskee eli ketkä ovat asianosaisia. Niitä ovat 
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esimerkiksi järjestelmän suunnittelijat ja kehittäjät, ylläpitäjät, myynnin ja 

hankinnan henkilöt sekä käyttäjät. Sharpin ja kollegoiden (1999) luettelossa ovat 

asiakasyhteisöissä palvelun käyttäjät sekä ulkopuolella olevista regulaattorit ja eri 

toimialueiden ekspertit, joilla on omat tavoitteensa, joita he pyrkivät toteuttamaan 

resursseja tavoitellessaan. Yhteisesti hyväksyttävien vaatimusten löytyminen 

vaatii neuvotteluja, haastatteluja ja vuoropuheluita. Ei riitä, että kysytään 

käyttäjiltä, mitä he haluavat, vaan pitää käydä moniasteinen iteratiivinen 

kehitysprosessi ja käyttää vaihtelevia metodeja. (Kirsch & Haney, 2005.) 

Tuunanen (2005) korostaa käyttäjätahon mukaan ottamista tietojärjestelmien 

vaatimuksia määrittelytyössä sisältäen yksittäisen käyttäjän, käyttäjäryhmät ja 

koko käyttäjäyhteisön. Toiminnallisesti prosessi sisältää yksityiskohtien erittelyn, 

esittämisen ja hyväksymisen. Menestyvän tietojärjestelmäprojektin edellytys on 

hyvin toteutettu suunnittelijan ja käyttäjien keskinäinen sekä muiden 

asianosaisten välisen yhteydenpidon toimivuus, mikä myös otetaan huomioon 

vaatimusmäärittelyssä.  

Vaatimusmäärittely käsittää yleensä sarjan analysoijan ja käyttäjien yhteisiä 

aktiviteetteja. Näissä analysoija saa käsityksen organisaation liiketoiminnasta ja 

sen ongelmista samoin kuin suunniteltavan tietojärjestelmän kehityskohteista, eri 

vaihtoehdoista ja ongelmista. Suunnitteluryhmä tutustuu ongelma-alueeseen, 

jossa huomio kohdistuu liiketoiminnan aktiviteetteihin ja tarvittaviin teknisiin 

erityisratkaisuihin. Kun yleiset vaatimukset on määritelty, tarkastellaan 

järjestelmää siitä näkökulmasta, kuinka se parhaiten vastaisi eri liiketoiminta-

alueiden vaatimuksia. (Grenn, Sarkani & Mazzuchi, 2015; Kirsch & Haney, 2005.) 

Vaatimusten määrittely on täsmällinen ja kurinalainen prosessi. Vaatimukset 

antavat teknisen perustan järjestelmän suorituskyvylle, ominaisuuksille ja 

laatutekijöille ja sisältävät tietojärjestelmän suunnittelun käynnistämiseen 

tarvittavan informaation. Kehitystyön kannalta vaatimusten määrittelytyön korkea 

laatu antaa hyvän pohjan seuraavalla työvaiheelle. (Grenn ym., 2015.) Suurimmat 

syyt ohjelmistohankkeiden epäonnistumiselle ovat Sadiqin ja Jainnin (2014) 

mukaan epätäydellinen vaatimusmäärittely, ylemmän johdon tuen puute 

hankkeelle ja käyttäjien sitouttamisen laiminlyönti. 

3.4 Suunnittelu 

Tietojärjestelmäarkkitehtuuri (engl. application architecture) on 

kokonaisarkkitehtuurin näkökulma, joka kuvaa organisaation keskeiset 
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tietojärjestelmät, niiden suhteet sekä ominaisuustiedot. Se on 

tietojärjestelmäarkkitehtuurin rakenteen ja elinkaaren suunnittelua sekä 

kustannusten ja käytön optimointia. Tavoitteena on suunnitella 

tietojärjestelmäkokonaisuutta siten, että muodostuva kokonaisuus tukee 

organisaation tavoitteita parhaalla mahdollisella tavalla. (JHS-suositukset, 2011.) 

Sovellusten suunnittelun vaikea tehtävä on muotoilla tietojärjestelmävaatimukset 

tietojärjestelmäarkkitehtuuriksi. Myöhemmät tuotantovaiheet ovat jo enemmän 

mekaanisia toimituksia. Prosessia kuvaillaan ammattilaisten intuitiiviseksi 

työstämiseksi eikä niinkään rationaaliseksi suunnitteluksi. (Bosch & Molin, 1999.) 

Strategisten tietojärjestelmien suunnittelussa yhdessä ympäristön 

arviointimekanismin kanssa Chin ja kollegoiden (2005) mukaan arvioidaan 

ulkoista ympäristöä ja inventoidaan liiketoiminnan tarpeet, tavoitteet, uhkat ja 

mahdollisuudet. Ulkoisen ympäristön muutokset teknologiassa, kilpailijoissa, 

asiakkaissa, julkisessa hallinnossa ja toimittajissa voivat merkittävästi vaikuttaa 

organisaation tietojärjestelmien strategiseen käyttöön. Systemaattisella 

ympäristönarvioinnilla voidaan tukea erilaisten ympäristötekijöiden ja niiden 

vaikutusten havaitsemista sekä parantamaan tietojärjestelmien sopeuttamista 

ulkoisen ympäristön epävarmuuteen ja kompleksisuuteen. (Chi ym., 2005.) 

Ympäristö- ja organisaatiotekijöiden vaikutus pitää ottaa huomioon sovittamalla 

tietojärjestelmien sisäinen konteksti vastaamaan ympäristö- ja 

organisaatiotekijöitä, joista syntyvät vaatimukset otetaan huomioon 

tietojärjestelmien suunnittelussa ja toteutuksessa (Cohen, 2008). 

Tietojärjestelmien portfolion voi rakentaa eri sovelluksista usealla eri tavalla. 

Siihen voi sisältyä rakenteellinen, liiketoiminnallinen, informatiivinen ja 

strateginen tietojärjestelmä. Toinen tapa on sovittaa tietojärjestelmät erikseen 

pitkän ja lyhyen aikavälin tarpeisiin siten, että tasapainoa haetaan tilanteen 

mukaan organisaation tavoitteisiin sovittaen. Organisaatioiden tulisi IT-

strategiassaan valita harkitusti moninaisen toimintansa kohteet eikä sijoittaa 

kaikkeen mahdolliseen. Kovin vähän on tutkittu, miten organisaatioiden 

suunnitellessaan IT-portfoliotaan pitäisi tasapainotella tehokkuuden ja 

innovoinnin välillä erityisesti ottaen huomioon taloudelliset rajoitukset, jotka 

estävät kaikkien mahdollisten aloitteiden toteuttamisen. (Xue ym., 2012.) 

Ennen tietojärjestelmien ja organisaation toiminnan keskinäisen suhteen 

pohtimista on tarpeen perehtyä organisaation liiketoimintastrategiaan, 

toimintatapoihin ja innovaatioihin, koska tietojärjestelmästrategia edustaa 

organisaationäkökulmaa siitä, kuinka tietojärjestelmien hallinta parhaiten tukee 
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organisaation tavoitteita. Organisaatio tekee tietojärjestelmästrategiassaan 

valintoja siitä, miten se suhtautuu käytettävän teknologian kehitysasteeseen. 

Uudet innovaatiot ovat kalliita hankittaessa, mutta tuovat innovaattorille 

kilpailuedun ja samalla myös riskit. Konservatisti tavoittelee sitä teknologiaa, 

josta innovaattori on jo luopumassa. (Leidner, Lo & Preston, 2011.) Vaikka uudet 

innovaatiot houkuttelevatkin, rahoitus, upotetut kustannukset, vaihtokustannukset, 

investointikustannukset, sulautettujen järjestelmien laajuus tuotannossa ja 

yhteiskunnan paineet tukevat olemassa olevan järjestelmän säilyttämistä 

(Furneaux & Wade, 2011). Perinteiset tietojärjestelmät ovat usein jäykkiä ja 

hitaasti uusiutuvia, mikä hidastaa organisaatioiden liiketoiminnan muutosta; 

organisaatiot eivät kykene reagoimaan ympäristön nopeisiin ja odottamattomiin 

muutoksiin. Muutosta on kuitenkin jo tapahtunut ja joustavuutta tuovat 

kasvavassa määrin yleistyvät uuden sukupolven prosessilähtöiset tietojärjestelmät. 

Perinteisiä järjestelmiä joustavampi prosessinohjausjärjestelmä antaa myös 

selkeän kuvan liiketoimintaprosessista. (Weber, Reichert, Rinderle-Ma & Wild, 

2009.) 

Zachmanin (1999) mukaan tietojärjestelmän suunnittelu käynnistyy 

arkkitehtuurin hahmotelmapiirroksella. Siinä kuvataan asiakkaan eli tilaajan 

vaatimukset ja käsitys valmistettavasta tuotteesta. Kun on varmistuttu siitä, että 

asiakkaan käsitykset on ymmärretty ja hyväksytty, aloitetaan tuotteen 

arkkitehtuurin suunnittelu. Arkkitehtuurisuunnitelma sisältää koko prosessin 

alkaen asiakkaan vaatimuksista ja tuotekäsityksestä valmiiksi lopputuotteeksi. 

Siihen kuuluvat lopputuotteen yksityiskohtaiset spesifikaatiot kaikesta 

materiaalista ja kokoonpanosta. (Zachman, 1999.) 

Zachmanin (1999) kuvailema tietojärjestelmäarkkitehtuuri on monimutkainen 

suunnittelutuote sisältäen eri tasoja. Sen kehittämisen etenemisvaiheet ovat: 

kohteen määrittely, liiketoimintamallin kuvaus, tietojärjestelmämallin kuvaus, 

teknologiamallin kuvaus, yksityiskohtien kuvaukset, konekielen tai vastaavan 

kuvaus ja viimeisenä valmis tietojärjestelmä. 

Tulevien tietojärjestelmien keskeisin ominaisuus on Nikitinin (2011) mukaan 

dynaamisuus; järjestelmän toimintaympäristö muuttuu elinkaarensa aikana 

väistämättä ennakoimattomalla tavalla. Muutoksia synnyttävät ainakin tarve 

sovittaa yhteen erillisinä suunniteltuja osajärjestelmiä sekä erillisinä kehittyneitä 

tietomalleja ja varautuminen järjestelmän ulkopuolisten palvelujen muutoksiin. 

Tämä on sikäli ongelmallista, että muutoksia ei voida ennakoida 

yksityiskohtaisesti, vaikka niiden vaikutuksia järjestelmään on mahdollista hallita 
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järjestelmän suunnitteluvaiheessa. Tietojärjestelmän suunnittelu on 

Brinkkemperin (1996) mukaan sovellusalueesta riippuen hyvin erilaista ja eri 

tarkoituksiin suunniteltavia tietojärjestelmiä varten on spesifisiä menetelmiä ja 

työkaluja. Ein-Dorin ja Segevin (1993) tutkimus osoittaa kuitenkin, että yleensä 

uudet tietojärjestelmätyypit syntyvät jo olevien pohjalle lisäämällä niihin uusia 

ominaisuuksia ja että suuret muutokset ovat harvinaisia. 

Suuren ja monimutkaisen tietojärjestelmän rakentamista edellyttävä 

syvällinen tieto ei välttämättä tavoita kovin hyvin organisaatioiden henkilöstöä. 

Yksittäiset työntekijät tuntevat ja ymmärtävät yksittäisten komponenttien 

merkityksen itse sovelluksessa, mutta eri osien keskinäisen integraation 

merkityksen ymmärtäminen monimutkaisessa tietojärjestelmässä on ohutta. 

Niinpä järjestelmän kehittäjältä vaaditaan runsaasti aikaa sitouttaa henkilöstöä ja 

opettaa sovelluksen käyttöä. Jo suunnitteluvaiheessa voidaan havaita korjattavissa 

olevia virheitä. Tällaisia virheitä ovat esimerkiksi, että toiminta ei vastaa toivottua, 

ohjelmoija tulkitsee väärin sovellusta, johon hän on tekemässä koodia, 

suunnittelija ei ymmärrä vaatimuksia asiakkaan esittämällä tavalla ja asiakkaan 

edustaja yhdessä systeemisuunnittelijan kanssa valittavat, että kehitystiimi on 

tehnyt virheellisen kuvauksen sovellusalueesta. (Curtis, Krasner & Iscoe, 1988.) 

Tietojärjestelmien uusimisessa joudutaan mahdollisesti ottamaan huomioon 

laajan asianosaisjoukon keskenään ristiriitaisia vaatimuksia. Ongelman 

selvittäminen julkisella sektorilla voi olla vaikeampaa kuin yksityisellä. (Moe, 

2014.) Curtis kollegoineen (1988) korostaa riittävän laajan intressijoukon 

huomioon ottamista tietojärjestelmän suunnitteluvaiheessa ja koko 

kehitysprosessissa. Kehitysvaiheen aikana suuri määrä ryhmiä saattaa joutua 

suunnittelemaan toimintaansa uudelleen ja heitä vähintään on informoitava 

tietojärjestelmähankkeesta. Kehitysprojektissa mukana olevia ryhmiä ja 

henkilöitä informoidaan mahdollisesti hyvin, mutta organisaation muita ryhmiä 

vähemmän ja ulkopuolisia vieläkin harvemmin. Organisaatiotasolla jaettava 

informaatio koskee yleensä tietojärjestelmän ominaisuuksia, kehitystyön 

edistymistä, resursseja ja aikataulua. Organisaation ulkopuolisia käyttäjiä 

informoidaan käyttäjävaatimuksista, sopimuskysymyksistä ja tulevasta 

liiketoiminnasta. (Curtis ym., 1988.) 

Mittavissa kehityshankkeissa saman alan toimijat saattavat tehdä 

organisaatioiden kesken yhteistyötä. Yliopistoille tämä ei ole uusi työtapa. 

(Heiskanen, Assinen & Lindberg, 2003.) 
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3.5 Tietojärjestelmien hankkiminen 

Yksittäisiä syitä tietojärjestelmän vaihtamiselle tai muuttamiselle on monia. 

Alterin (2003) luettelossa niitä on peräti 18 kappaletta. Esimerkki 1: 

Parannetaan organisaation tietojärjestelmän analysoinnista vastaavan 

työjärjestelmän toimintaa sen tasapainottaessa tietokoneen ja ihmisen 

tekemää työmäärää.  

Enimmäkseen systeemianalyysien avulla pyritään parantamaan työjärjestelmiä, 

mutta analysointi kohdistuu tietojärjestelmään, mikä ei liiketoiminnan 

näkökulmasta välttämättä olekaan tehostamisen päätavoite. Yksittäinen 

työjärjestelmä ei toiminut liiketoiminnan ammattilaisia tyydyttävällä tavalla, mikä 

oli riittävä muutosperuste. Esimerkki 2: 

Tietotekniikkainnovaation leviämisen ja käyttöönoton merkityksen 

ymmärtäminen ja sen hyväksyminen tarkoittaa työjärjestelmän toimivuuden 

jatkumista.  

Moni tärkeä innovaatio odottaa läpimurtoa jopa vuosikausia, vaikka uuden 

innovaation käyttöönotto toisi tärkeää menestystä organisaatiolle. (Alter, 2003.) 

Syitä tietojärjestelmien uudelleenorganisointiin ovat esimerkiksi järjestelmään 

uuden toiminnon lisääminen (Halonen, 2006) tai kokonaan kehittyneemmän 

teknologian tarve, joka havaitaan organisaatiossa (Halonen, 2004).  

Tietotekniikan käyttöönotolla on erilaisia seurausvaikutuksia 

tietojärjestelmiin tai se tuottaa toisistaan erilaisia vaikutuksia eri 

liiketoimintaympäristöissä, minkä vuoksi organisaatiossa on selvitettävä, mikä IT-

investointi tuottaa sille parhaiten kilpailuetua. Kilpailuedun hankkiminen tämän 

avulla ei kuitenkaan ole aivan yksinkertaista, koska edeltävinä töinä on 

selvitettävä prosessissa vaikuttavat muuttujat. Päätelmäksi ei riitä, että investointi 

tuo positiivisia vaikutuksia, vaan on tiedostettava myös, miten vaikutukset 

syntyvät. IT-investoinneilla ei aina ole positiivisia vaikutuksia organisaation 

kaiken tyyppisiin prosesseihin, vaan ne vaihtelevat toimintaympäristöstä johtuen 

ja vaikuttavat eri organisaatioissa eri tavoin. Ei myöskään ole aivan ehdotonta, 

että tietotekniikan käytöllä olisi välitöntä positiivista vaikutusta organisaation 

liiketoimintaan ja tuottavuuteen. (González-Benito, 2007.) Toisaalta ne 

organisaatiot, jotka eivät välitä kehittää IT-kompetenssiaan eivätkä 

hankintaosaamistaan, huomaavat usein kilpailuasemansa olevan heikon. (Premus 

& Sanders, 2013). 

https://scholar.google.fi/citations?user=riA_LgYAAAAJ&hl=en&oi=sra
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Organisaation hankintakäytännöllä ja toisaalta tietotekniikan merkityksellä 

sekä sen käytön mittasuhteilla on keskinäinen korrelaatio. Premus ja Sanders 

(2013) osoittavat, että korkean tason tietotekniikalla varustetut organisaatiot 

käyttävät edistyneempiä hankintakäytäntöjä kuin tietotekniikaltaan alemman 

tason käyttäjät. Ne ovat nostaneet hankintojaan strategiselle tasolle, ja ne 

käyttävät vähemmän taktisia hankintoja sekä ulkoistavat vähäarvoisia 

ydintoimintoihin kuulumattomia hankintoja. Ne yleisesti arvioituna myös 

hallitsevat toimitusketjun paremmin kuin alemman tietotekniikan tason 

organisaatiot. (Premus & Sander, 2013.) 

Dohan, Dain ja Pagellin (2013) mukaan hankintatoiminnassa puhutaan 

yleispätevästä hankintatavasta, joka sisältää kaksi variaatiota. Yleispätevässä 

parhaiden käytänteiden mukaisessa hankinnassa käytetään hyväksi havaituista 

tavoista kootun menetelmän mallia, joka parhaiten vastaa kohdeorganisaation 

ympäristöä ja profiilia, kun taas parhaiten sopivassa hankintatavassa painotetaan 

enemmän järkevää valintaa ja suurempaa vaihtelua käytäntöihin, joissa otetaan 

huomioon toimintaympäristön ja organisaation luonteiden vaikutukset. 

Yleispätevän hankintatavan mallia on moitittu kaavamaisuudesta sekä 

epävarmuudesta, voimasuhteista ja tehottomuudesta yhteistyössä toimittajan 

kanssa. Sen sijaan hankinnan järkevyyttä korostava näkemys ja sen kytkeminen 

elinkaariajatteluun ovat saaneet kannatusta. (Doha ym., 2013.)  

Organisaatiot, jotka toimivat markkinaehtoisesti, joutuvat sopeuttamaan 

toimintastrategiaansa markkinassa tapahtuviin jatkuviin muutoksiin ja liittämään 

sen myös hankintastrategiaansa. Tässä mielessä perinteinen ja strateginen 

hankinta eroavat toisistaan. Perinteisessä hankinnassa päähuomio kohdistuu 

kustannusten minimointiin. Strategisessa hankinnassa painotetaan organisaation 

muutostarpeita tukevia, vaikeasti hinnoiteltavia asioita kuten laatua, 

toimitusvarmuutta, innovatiivisuutta ja tuotteen ominaisuuksien sekä vaatimusten 

kohtaamista, mutta myös kustannusten minimointia. Näiden asioiden lukuun 

ottaminen hankinnassa vaatii yhteistyötä ja tiivistä suhdetta tilaajan ja toimittajan 

välillä. (Narasimhan, Talluri & Mahapatra, 2006.) 

Strategisen hankinnan toimittajan valintaprosessissa Narasimhanin ym. (2006) 

mukaan toiminta hankintastrategian osalta käsittää mahdollisten toimittajien 

arvioinnin ja itse tuotteen osalta otetaan huomioon hankinnan 

kokonaiskustannukset, kilpailutekijät ja tuotteen elinkaaritekijät. Hankinnan 

ajankohta liittyy tuotteen elinkaareen. Ostaja punnitsee ostopäätöksessään, 

ostaako heti vai odottaako tuotteen seuraavaa kehitysvaihetta tai versiota. 

https://scholar.google.fi/citations?user=riA_LgYAAAAJ&hl=en&oi=sra
https://scholar.google.fi/citations?user=riA_LgYAAAAJ&hl=en&oi=sra
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Narasimhan ja kollegat (2006) painottavat, että hankintapäätös pitää tehdä 

ensisijaisesti tuotespesifisin perustein tarrautumatta tuotteen elinkaaren 

kehitykseen, koska odottamiseen liittyy epävarmuus tuotteesta ja sen liian pitkä 

ajallinen etäisyys hankintatarpeen syntymisestä.  

Ostaja pyrkii tekemään mahdollisimman kustannustehokkaan hankinnan. 

Saatuja tarjouksia verrataan numeerisin painoarvoin tavaran hinnasta, laadusta ja 

toimitustavasta koottuun tuotespesifikaatioon. Painoarvojen määrittely on 

hankintatiimin harkinnanvarainen päätös, jonka mukaan toimittajan valinta 

tehdään. Strategisessa hankinnassa toimittajan rooli on hyvin merkittävä. Hyvä 

suhde toimittajaan avaa mahdollisuudet resursseihin, joilla ostaja voi parantaa 

kilpailuasetelmaansa. Hankintapäätöksen eräs malli sisältää seuraavia toimintoja. 

Ensin asetetaan strateginen tavoite sisältäen tuotteen elinkaaren tunnistamisen ja 

periaatteen toimittajan valinnalle. Seuraavana on kilpailuttamisen valmistelua. 

Siinä tehdään luettelo mahdollisista toimittajista sekä laaditaan ehdotus 

tuotespesifikaatioksi, toimittajavaatimukset, tuotteen hinta, hankintamäärä, laatu, 

saatavuus ja toimitusehdot. Kolmas vaihe sisältää tarjousten käsittelyn. Siinä 

päätetään tuotespesifiset vaatimukset ja vaihtoehtoinen hyväksyttävä laatu, 

arvioidaan epäsuorat toimittajakustannukset, todetaan tarjouksen suhteellinen 

painokerroin ja lopuksi käytetään hyväksi Pareton periaatetta (80/20-sääntö) 

lopullisten toimittajien valinnassa. (Narasimhan ym., 2006.)  

Seikkaperäisellä EU:n (Hankintadirektiivi, 2014) ja kansallisella (Laki 

julkisista hankinnoista 1397/2016) lainsäädännöllä on toisaalta ohjeistettu julkisten 

hankintojen suorittaminen sisältäen myös oikeusturvamenettelyn. Sen mukaan, 

jos hankintamenettelyyn osallistunut katsoo hankintayksikön toimineen lain tai 

sen nojalla annettujen säännösten, Euroopan yhteisön lainsäädännön taikka 

Maailman kauppajärjestön julkisia hankintoja koskevan sopimuksen vastaisesti, 

asianomainen voi vaatia markkinaoikeutta muuttamaan tehtyä päätöstä. 

Markkinaoikeudessa hankinta-asioiden käsittelyaika vuonna 2015 oli keskimäärin 

5,7 kuukautta (Markkinaoikeus, n.d.). Markkinaoikeuden päätökseen tyytymätön 

voi vaatia muutosta päätökseen vielä korkeimmassa hallinto-oikeudessa (Korkein 

hallinto-oikeus, n.d.a). Käsittelyaika siellä lähentelee keskimäärin yhtä vuotta 

(Korkein hallinto-oikeus, n.d.b). Tämä yksityissektorille vieras menettelytapa 

ratkaista yksittäinen hankinta saattaa pysäyttää koko hankintaprosessin 

valitusaikoineen vähintään useiksi kuukausiksi tai jopa kahdeksi vuodeksi. 

Huolellisesta valmistelusta huolimatta hankinta ei aina toteudu sovitulla tai 

osapuolten olettamalla tavalla. Rooksin Raubin ja Tazelaarin (2006) tekemä 



 

 

58 

tutkimus kohdistui ohjelmistoihin ja laitteisiin sekä niihin liittyviin standardeihin 

ja kompleksisuuteen. Sen mukaan organisaatiot tietotekniikkahankkeissaan 

turvautuvat toimittajiin innovatiivisten tuotteiden kriittisinä lähteinä. Ostajalle 

hankinnassa tärkeitä ovat hinta, toimitus ja laatu. Ongelmat ilmenevät yleensä 

toimituksen aikana ja sen jälkeen. Yleisimmin esiintyvät toimituksen 

myöhästyminen, tuotteen huono laatu ja riittämätön huolto. Sopimuskäytännöllä, 

kuinka huolellisesti ja tarkasti sopimusasiat on kirjattu, ja osapuolten liikesuhteen 

kestolla on vaikutusta hankinnan laatuun ja tyytyväisyyteen. Ongelmat eivät aina 

ole itse transaktiossa, vaan ne syntyvät osapuolten välisessä suhteessa ja 

väärinkäsityksiä sisältävässä vuorovaikutuksessa. (Rooks ym., 2006.) 

Joha ja Janssen (2009) ovat tutkineet yksityisen (voittoa tavoittelevan) ja 

julkisen (ei-voittoa tavoittelevan) sektorin hankintoihin liittyvää yhteistyötä 

kolmessa isossa ICT-alan hankkeessa. Yksityissektorin voi nähdä toimijana, joka 

muuttaa julkisten palvelujen tuottamisen sellaiseksi, että tuottamiseen osallistuvat 

sekä yksityinen että julkinen osapuoli siitä hyötyvät. Julkinen sektori saattaa 

nähdä tällaisen mallin mieluummin kilpailuhaasteena kuin pyrkimyksenä 

kustannusten alentamiseen ja tehokkuuden parantamiseen. Yksityissektorin 

näkökulmasta se voi tarjota palveluja kuten esimerkiksi ICT-alan eksperttejä ja 

osaamista julkisen sektorin organisaatioille kustannustehokkaammin kuin mihin 

tämä itse kykenisi. Enimmäkseen suurissa hankkeissa käytetty tapa operoida on 

se, että yksityisen ja julkisen sektorilla välillä toimii kolmantena osapuolena 

kumppanuusyhteisö (PPP, Public Private Partnership). Se vastaa hankkeen 

toteuttamisesta kokonaishankintana yleensä hyvin laajasti ja tarvittaessa muun 

muassa jopa rahoituksesta sekä siitä, että toimeksisaajalla on riittävät taloudelliset 

ja tietotaidolliset resurssit tuottaa hankkeen mukaiset palvelut julkiselle 

tilaajaorganisaatiolle suositusten mukaisesti. (Joha & Janssen, 2009.) Suomessa 

tällä mallilla on toteutettu muun muassa mittavia tiehankkeita (Finnish Transport 

Agency, 2013) ja elinkaarimallisovelluksena julkisen hallinnon isoja 

rakennushankkeita (Torvinen, 2014). 

Yksi julkisen ja yksityisen sektorin kesken toteutettu yhteistyötapa on 

palvelujen tai tavaroiden vaihtaminen sovitulla yksikköhinnalla. Esimerkiksi 

julkinen sektori tarvitsee jotain, jonka yksityinen organisaatio kykenee 

toimittamaan tilaajan vaatimusten mukaisesti, mutta julkisen sektorin toimija ei 

halua itse panostaa sellaisen tuottamiseen. Palvelun tai tavaran yksikköhinta 

sisältää tuottajalle aiheutuneet kiinteät ja muuttuvat kulut myyntivoittoineen. 

Tällaisen palvelun käyttöä perustellaan tuotannon tehostamisella. Mitä 
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pitemmälle standardoituja tavarat tai palvelut ovat, sitä käyttökelpoisempi ja 

tehokkaampi tämä järjestely on. Tuotantotapaan eivät kuitenkaan sovi 

epäyhtenäiset eivätkä harvoin käytettävät tuotokset, koska niissä menetetään 

kustannustehokkuus. (Robinson, 2002.) 

Julkiselle sektorille hankittavat tietojärjestelmät ovat useimmiten hyvin 

laajoja ja spesifisiä, minkä vuoksi niitä ei ole saatavana standardituotteina. 

Tällaisten tietojärjestelmien hinnoittelu ja vertaileminen kilpaileviin tuotteisiin on 

vaikeaa hankintayksikölle varsinkin, jos edellisestä hankinnasta on kulunut jo 

useita vuosia. Hankintaprosessin riskit kohdistuvat siihen, että hankintayksikkö 

saattaa määrittää tietojärjestelmälle väärät ominaisuudet ja toiminnallisuudet, tai 

jättää huomioimatta uudet toiminnallisuudet siksi, ettei ole sellaisista tietoinen. 

(Moe, 2014.)  

Ostamisen ja eriasteisen ulkoistamisen ohella tietojärjestelmiä uudistetaan 

kehittämällä niitä laajalla yhteistyöllä. Tästä esimerkkinä on yliopistojen käyttöön 

toteutettu opiskelijatietojärjestelmä, joka on osa yliopistojärjestelmää. Toinen 

esimerkki yhteistyöstä on Oulun yliopiston hankinta, joka koski Helsingin 

yliopiston yhdessä kaupallisen toimittajan kanssa kehittämää 

opiskelijavalintajärjestelmää. Tällainen yhteistyö rikastuttaa osallistujien 

kompetensseja. (Heiskanen, Assinen & Lindberg, 2003.) Julkisella sektorilla voi 

hankintoja tehdä konsortiona erityisesti silloin, kun useilla kohteilla on 

samanlaisia hankintatarpeita, esimerkkinä kirjastojen tietojärjestelmät (Urquhart, 

2002). 

3.6 Ulkoistaminen hankintana 

Tietojärjestelmän hankkimisen ja oman tekemisen sekä ylläpitotoimen 

vaihtoehtona on tietojärjestelmätoimintojen ulkoistaminen (Han & Mithas, 2013). 

Tietojärjestelmien ulkoistaminen tarkoittaa, että organisaation tietojärjestelmän 

henkilö- ja teknologiaresursseista luovutaan ja vastaavat toiminnot ja palvelut 

annetaan ulkoisen toimijan tuotettavaksi (Gonzalez, Gasco & Llopis, 2005b). 

Tietojärjestelmän ulkoistamista toteutetaan eri tavoin. Se voi tapahtua 

organisaation kotimaasta (outsourcing) tai ulkomailta (offsourcing) käsin. 

Sisäisessä (in-house sourcing, insourcing) ulkoistamismallissa palvelun tuottaja 

toimii organisaation sisällä. (Sengupta & Zviran, 1997.) Sisäinen ja ulkoinen 

ulkoistaminen voivat Hanin ja Mithasin (2013) mukaan olla käytössä rinnakkain 

toisiaan täydentäen. Ulkoistaminen voi olla myös edellistä rajoitetumpaa, jolloin 
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se koskee pienempiä kokonaisuuksia. Groverin, Cheonin ja Tengin (1996) 

mukaan ulkoistamisen tehtävät ovat sovelluskehitys, järjestelmän toiminta, 

yhteydet, käytön tuki ja järjestelmän suunnittelu sekä ylläpito. Michellin ja 

Fitzgeraldin (1997) jaottelu taas sisältää laitteita, ohjelmistoja, 

järjestelmäintegraatiota, järjestelmän käyttöönottoa, ylläpitoa, projektijohtamista 

tai konsultointia. Vieläkin hienojakoisempia analyysejä on esitetty kuten 

esimerkiksi Brooksin (2006) 17 kohdan luettelossa. Ulkoistamisprosessin 

kestäessä palvelujen tarjoajilla on taipumus ja pyrkimys laajentaa rooliaan 

sopimuskumppaniensa kanssa. (Michell & Fitzgerald, 1997.) 

Tietojärjestelmien ulkoistamista koskeva tutkimus käsittelee Hirschheimin ja 

Lacityn (2000) mukaan valtaosin ulkoistamisen syitä, ansioita ja merkitystä. Sen 

sijaan ulkoistamisen purkaminen on lähes kokonaan jäänyt tutkimatta. 

Ulkoistamisen käynnistämisen sekä sen lopettamisen tulosten ja seurausten ja 

käytännön toteuttamisen ymmärtäminen antavat perusteet arvioida ulkoistamista 

kokonaisvaltaisesti. (Hirschheim & Lacity, 2000.)  

Ulkoistamisesta tuli suosittu 1980-luvulla sen jälkeen, kun Eastman Kodak 

otti sen käyttöön. Ulkoistamiseen johtavat perustelut löytyvät taloudellisten 

syiden lisäksi tietojärjestelmien hallinnoinnista. Tarve pienentää suureksi 

kasvanutta tietojärjestelmähenkilöstön määrää ja kiinteiden kustannusten 

muuttaminen vaihtuviksi ovat yleisiä ulkoistamisen perusteluja. Ulkoistaminen 

strategisena operaationa antaa organisaatiolle tilaa keskittyä ydintoimintaan (Lee 

& Kim, 2010), kun tietojärjestelmistä vastaa ammattitaitoinen ja luotettava 

kumppani. (Gonzalez ym., 2005b.) Ulkoistamista jarruttaa käsitys, että 

tulevaisuuden rakentamiseen tarvitaan erityistaitoja organisaation sisällä, minkä 

takia niitä ei kannattaisi antaa organisaatiosta pois. Kun IT-strategian tulisi olla 

yhteensopiva liiketoimintastrategian kanssa, niin tähän käsitykseen ei sovi se, että 

organisaation sisäistä toimintaa hoitaa ulkoinen toimija. (Roy & Aubert, 2002.) 

Monet organisaatiot perustelevat Royn ja Aubertin (2002) mukaan 

ulkoistamista sillä, että kun organisaatio saa käyttöön ajantasaista teknologiaa ja 

ennen kaikkea jopa olennaisilla tietotekniikan kustannusten pienentymisellä. 

Esimerkiksi 2004 ITtoolbox Outsourcing -tutkimuksen mukaan vain noin 38 

prosentilla vastaajista kustannusten säästö oli päätavoite (Han & Mithas, 2013). 

Mahdolliset ulkoistamisen syyt ovat jossain määrin Gonzakezin (2010) mukaan 

suhteessa organisaation ominaisuuksiin kuten esimerkiksi kokoon, toimialaan, 

liikevaihtoon ja henkilöstön määrään. Kuitenkin on monesti kyse erityisistä syistä. 

Ne koskevat organisaatioita, joilla on vähäinen toimintavolyymi ja etsivät keinoja 

https://scholar.google.fi/citations?user=tcwCJ_oAAAAJ&hl=en&oi=sra
https://scholar.google.fi/citations?user=tcwCJ_oAAAAJ&hl=en&oi=sra
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saada käyttöönsä uutta teknologiaa, ja haluavat parantaa palvelunsa laatua tai 

hakevat ratkaisua strategiaansa koskevaan ongelmaan. Uudet tutkimukset 

painottavat, että olennaista on kokonaisharkinnassa ymmärtää erikseen 

ulkoistamisen investoinnin merkitykset organisaation toiminnalle ja toisaalta 

hahmottaa tietojärjestelmiin sijoitetun pääoman tuotto (Han & Mithas, 2013). 

Kustannusvaikutukset organisaatiossa ilmenevät Leen ja Kimin (2010) 

mukaan vasta pitemmällä ajanjaksolla, mutta aivan yksiselitteisesti tukea 

saavutettavasta taloudellisesta hyödystä ei ole palvelujen käyttäjälle. Toisaalta 

tutkimustulokset ovat keskenään poikkeavia. Kustannusten kokonaiskuvaa 

samentaa se, että kustannusten hinnoittelu on erityisen vaikea tehtävä (Shepherd, 

1999). Tähän vaikuttavat pitkän aikavälin piilevät kustannukset, jotka johtuvat 

ympäristömuutosten merkityksen puutteellisesta ymmärtämisestä. 

Piilevät kustannukset voidaan esittää muun muassa seuraavasti: 

− Toimittajan etsiminen ja sopimuksen teko; sopivan toimittajaehdokkaiden 

etsiminen ja vertailu sekä lopullinen valinta sekä sopimuksen laatiminen. 

− Toimintojen siirtäminen toimittajalle; ajan tarve on vaikea arvioida, se voi 

viedä kuukausiakin.  

− Hankkijan managerointikustannukset; toimittajan sopimuksen mukaisten 

toimien kontrollointi ja mahdollisten muutosten neuvottelu. 

− Ulkoistuksen jälkeiset vaihtokustannukset; vaihdetaan toimittajaa tai otetaan 

tehtävät takaisin organisaatioon. (Barthelemy, 2001; Gonzalez ym., 2005a.)  

Kotaben, Molin ja Murrayn (2008) mukaan ulkoistamisen vaikutus ei ole 

lineaarinen, sillä hyvin laajan tai kovin vähäisen tehtävän ulkoistamisella 

aiheutetaan vahinkoa organisaatiolle. Tämä merkitsee, että tavoitellaan löytää 

optimiratkaisu etuja ja haittoja punnitsemalla. Toisaalta taloudellisen hyödyn 

selvittäminenkään ei ole Whittenin ja Wakefieldin (2006) mukaan yksinkertainen 

tehtävä, joskin vaihtokustannusten laskeminen antaa kuitenkin käsityksen 

hankkeen kannattavuudesta.  

Ulkoistamisella voi olla Gorlan ja Somersin (2014) mukaan sekä negatiivisia 

että positiivisia vaikutuksia tietojärjestelmiin. Infrastruktuurin modernisointi, 

korkeatasoisen ammattitaidon lisääntyminen sekä omien teknologiakustannusten 

säästäminen ovat positiivisia vaikutuksia. Negatiivisia kokemuksia aiheuttavat 

toimittajan kykenemättömyys riittävien palvelujen tuottamiseen, heikko 

sitoutuminen yhteistyöhön tilaajan kanssa, hidastelu toimituksissa ja 

kontrollointimahdollisuuksien katoaminen tilaajalta. Gorla ja Somers (2014) 
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osoittavat tutkimuksessaan, että ulkoistamisen laajuudella on negatiivinen 

vaikutus tietojärjestelmäpalvelujen laatuun ja käyttäjätyytyväisyyteen. Palvelun 

laadun taso voi tulla esille erilaisissa toiminnoissa kuten ylläpidossa ja uuden 

informaation välittämisessä käyttäjille. Ulkoistaminen heikentää käyttäjän 

kokemaa tietojärjestelmän hyödyllisyyttä ja tämä käänteinen suhde on hyvin 

vahva.  

Tietojärjestelmien ulkoistaminen erityisesti julkisella sektorilla on Sullivanin 

ja Ngwenyaman (2005) mukaan on noussut tärkeään asemaan. Teknologian 

merkityksen kasvava korostuminen ja supistuvat budjetit sovitettuna 

kunnianhimoisiin tavoitteisiin ohjaavat julkisia organisaatioita valitsemaan 

ulkoistamisen joustavan henkilöstöhallinnan, korkeamman teknologian 

asiantuntemuksen ja kustannusten alentamisen strategiana. Kustannusten 

säästämiseen, palvelujen parantamiseen ja onnistumiseen liittyy riskejä. Julkisella 

sektorilla riskit konkretisoituvat siihen, kuinka organisaation strategia on 

onnistuttu integroimaan taktiselle ja operatiiviselle tasolle. Yksilöidysti 

ulkoistamisen yleisimmät ongelmat julkisella sektorilla liittyvät riskien 

ennakoivaan tunnistamiseen sekä sopimuksen mukaiseen riskien analysointiin ja 

tulosten mittaamiseen. Gonzalez ja kollegat (2010a) painottavatkin, että 

ulkoistamisen onnistumista tukevat oikean toimittajan valinta ja tilaajan 

vaatimuksen ilmaiseminen toimittajalle ymmärrettävästi, ja luonnollisesti 

toimittajan pitää osoittaa huomiota tilaajan ongelmille. 

Roy ja Aubert (2002) esittävät kaksi näkökulmaa ulkoistamisesta: resurssien 

strateginen painoarvo vaatii 1) tietojärjestelmän kehittämistä ja 2) 

tarkoituksenmukaisten resurssien olemista organisaation sisällä. Toisin sanoen 

harkinnassa pitäisi panna painoa taloudellisen näkökulman sijasta 

tarkoituksenmukaisten resurssien käytettävissä olemiseen. Hahnin, Dohin ja 

Bunyaratavejin  (2009) mukaan ulkoistamiseen liittyvää toimittajariskiä 

aiheuttavat ympäristössä tapahtuva kilpailu ja vielä tuntemattomien tekijöiden 

aiheuttama epävarmuus. Järvenpään, Partasen ja Tuomelan (2003: 118) mukaan 

ulkoistettujen toimintojen valvonta on parantunut muun muassa talouden osalta, 

koska valvontaa tehdään täsmällisten sopimusten perusteella. Riskeistä huolimatta 

organisaatiot käyttävät dynaamiseksi luonnehdittua ulkoistamista 

liiketoiminnalleen sopivana tapana järjestää IT-toimintojaan (Hahn ym., 2009).  

Esimerkiksi ulkomailta toimitettuna tietojärjestelmän ulkoistaminen 

toteutetaan yleensä siten, että projektin kaikki osat toteuttaa sama toimittaja. 

Kustannussäästöä tavoitteleva organisaatio voi ulkoistaa vain ydintoimintaan 
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kuulumattomia tietojärjestelmätoimintoja. Strategista ulkoistamista, joka perustuu 

strategiseen kumppanuuteen, on taas esimerkiksi liiketoiminnan kehittämiseen 

liittyvän uuden tietojärjestelmän toimittaminen. Siinä toimittajan on 

ymmärrettävä tilaajan liiketoiminta-alue ja sen erityisvaatimukset ja tilaajan, että 

kustannukset ovat korkeammat mukautetulla tuotteella kuin kaupallisella 

komponenttituotteella. Käytännössä molemminpuolinen luottamus ja siihen 

perustuva keskinäinen tiedonvaihto luovat edellytykset hyvin toimivalle 

ulkoistamiselle. Avoin tiedonvaihto kasvattaa luottamusta ja tiivistää 

kumppanuutta parantaen odottamattomien ongelmien ratkaisukykyä. 

Tiedonvaihto yleisesti tapahtuu vastavuoroisin vierailuin osapuolten 

toimipaikoilla. (Rai, Maruping & Venkatesh, 2009.) 

Organisaation johtaminen ja sen tehokkuus tulevat laajasti tarkasteltavaksi 

tietotekniikan ulkoistamisen yhteydessä. Siinä käsitellään muun muassa 

hallintomalli, rakenne ja prosessi ja valvontamekanismi. Erityinen huomio 

kohdistuu siihen, kuinka ja millä rakenteilla hallitaan muuttuneessa tilanteessa 

osapuolten väliset suhteet säilyttäen vuorovaikutuksen eheys. Onnistunut ja 

osapuolille tyytyväisyyttä tuottava ulkoistaminen rakentuu muodolliseen 

sopimiseen, molemminpuoliseen luottamukseen, vastuuseen ja sitoutumiseen sekä 

se parantaa organisaation toimintaa ja kustannustehokkuutta. (Kim, Lee, Koo & 

Nam, 2013.) Tiukkarajainen ja kattava sopimus on Saundersin, Gebeltin ja Qingin 

(1997) mukaan kaikkien osapuolten etujen mukaista, sillä se vähentää mahdollisia 

konflikteja. 

Johtajien pitää ajoittain arvioida uudelleen ulkoistettujen IT-toimintojen 

sopivuus organisaationsa hallintomallille. Heidän pitää myös olla tietoisia 

ulkoistamisen piiriin kuuluvista. Ulkoistamiseen liittyvän yhteistoimintasuhteen 

epävarmuuteen ja mittaamisen ongelmiin pitää varautua huolellisesti laadituilla 

sopimuksilla, joita myös tulee valvoa. (Aubert, Rivard & Patry, 2004.) 

Gonzalezin ja kollegoiden (2010a) mukaan ulkoistamisen onnistumisen mittareita 

ovat yleinen tyytyväisyys ulkoistamisen toteutukseen ja sen tuomat hyödyt. 

Yleiseen tyytyväisyyteen vaikuttavat kustannus- ja hyötytekijät. Saatua hyötyä 

mitataan teknologian, strategian ja talouden näkökulmasta, mitkä ovat 

ulkoistamisen yleisimmät motivaatioperusteet. 

Ulkoistamispäätökseen vaikuttavat tekijät ovat Hirscheimin ja Lacityn (2000) 

mukaan vaikeasti analysoitavissa. Lisäksi niihin liittyy monien eri intressiryhmien 

vaatimuksia. Organisaation henkilöstö koostuu johtotiimistä, IT-johtajista sekä 

käyttäjistä. Kullakin ryhmällä on erilaiset odotukset tietotekniikan toiminnalle, 



 

 

64 

erilaiset käsitykset sen toiminnan tarkoitukselle kuten myös ulkoistuksen 

purkamiselle. Johtotiimi vaatii tietotekniikan kustannusten minimointia ja 

käyttäjät arvostavat palvelun laatua. IT-johtajat tasapainottelevat näiden välillä 

tarjoten monesti keskinkertaista tietopalvelua keskinkertaisilla kustannuksilla. Jos 

ulkoistamisen seurauksena saavutetaan merkittävää kustannusten säästöä, niin se 

usein ilmenee palvelun laadun heikentymisenä. (Hirschheim & Lacity, 2000.) 

Tietojärjestelmien uusimisen kokonaiskustannukset koostuvat erilaisista 

osakustannuksista. Vaihtokustannuksiin vaikuttavat Whittenin ja Wakefieldin 

(2006) mukaan muutokset organisaation sisäisissä prosesseissa ja ulkoisissa 

suhteissa sekä vaikutukset yksilötasolla. Epävarmuuskustannus syntyy siitä, 

kuinka hyvin ulkoistamisen odotukset täyttyvät. Jälkihoitokustannukset 

kuvastavat, kuinka paljon pitää panostaa suhteen hoitoon sopimusaikana. 

Asennuskustannukset ilmoittavat suoraan uuden sopimuksen toteuttamisen 

aiheuttamat integraatio- ja muut fasiliteettikustannukset. Kuluja kasvattavat 

henkilön koulutus- ja palkkakustannukset. Menetetyiksi kustannuksiksi lasketaan 

korvattavan järjestelmän aineelliseen ja aineettomaan pääomaan luettavan 

omaisuuden käyttöarvon mukainen määrä sekä upotetut kustannukset, joita ei voi 

enää palauttaa pääomaan. Vielä on otettava huomioon ulkoistuksen 

valmisteluvaiheessa syntyvät kustannukset, mitkä johtuvat toimittajaehdokkaan 

etsimisestä ja arvioinnista. (Whitten & Wakefield, 2006.) 

Brooks (2006) nostaa keskusteluun tietojärjestelmätoimintojen ulkoistamisen 

vaikutuksen tietotyöntekijöihin ja heidän työympäristöönsä. Ulkoistaminen 

muuttaa liiketoimintaa ja sen tietojärjestelmien toimintatapoja. Tietotyöntekijä on 

tärkeä resurssi, jonka kanssa organisaatio kasvaa ja säilyttää kilpailukykynsä. 

Epämukava työympäristö ja ilmapiiri vaikuttavat yksilön työstressiin ja sillä on 

positiivinen relaatio työtyytyväisyyteen ja positiiviseen kokemukseen työstä. 

Ulkoistaminen kuten mikä tahansa organisaation rakennemuutos voivat lisätä 

stressiä ja aiheuttaa ahdistuneisuutta työntekijässä. Sen seurauksen voi toteutua 

muun muassa henkilöstön vähennyksiä, mikä aiheuttaa huolen työpaikan 

säilymisestä sekä sitoutumisen ja motivaation heikkenemistä.  

Organisaation samat motiivit, jotka johtavat ulkoistamiseen kuten 

kustannusten leikkaaminen, uuden tuotteen nopea kehittäminen, 

teknologiaeksperttien määrän kasvattaminen ja oman henkilöstön väheneminen 

aiheuttavat Gorlan ja Somersin (2014) mukaan työntekijöissä tyytymättömyyttä 

ulkoistamista kohtaan. Tämän paradoksin viesti on, että tietotyöntekijä näyttää 

olevan heikossa suojassa ulkoistamiseen liittyviltä toimilta (Brooks, 2006). 

https://scholar.google.fi/citations?user=tcwCJ_oAAAAJ&hl=en&oi=sra
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Ulkoistusprojekteista jopa kolmannes kotiutetaan tai vaihdetaan palvelun 

toimittajaa sopimuskauden päätyttyä (Whitten & Leidner, 2006). Syinä tähän ovat 

Gorlan ja Somersin (2014) mukaan palvelutason heikentyminen, toimittajan 

tehottomuus ja sitoutumattomuus sopimukseen sekä toimitusten viivästyminen. 

Perimmäiset syyt löytyvät kuitenkin ulkoistamiseen johtavassa päätöksenteossa ja 

sen toteuttamisessa. 

3.7 Uuden tietojärjestelmän käyttöönotto 

Tietojärjestelmän käyttöönotto on organisaatiolle vaativa suoritus, jossa on 

esiintynyt runsaasti ongelmia ja virheitä (Kailash, 1991; Wieczorkowski & Polak, 

2012). Yksi ongelma syntyy siinä, että ihmiset perusominaisuutensa mukaisesti 

yleensä vastustavat muutosta ja nimenomaan teknologiassa tapahtuvaa muutosta 

(Markus, 2002: 21). Ongelmat ilmentyvät esimerkiksi käyttäjäryhmien erilaisten 

intressien törmäyksenä; ryhmät kilpailevat saadakseen enemmän valtaa 

informaation ja resurssien jaossa. Yksilötasolla työntekijät ovat tarkkoja siitä, että 

heidän asemansa ja ansionsa eivät heikkene, vaan mieluummin pyrkivät niitä 

parantamaan. Jo alkuvaiheessa on tärkeää hankkia uudelle tietojärjestelmälle 

käyttäjien hyväksyntä. Lisäksi järjestelmän käyttöönoton menestykseen 

vaikuttavia seikkoja ovat käyttäjien osallistaminen, järjestelmään liitetyt ennakko-

odotukset, tietojärjestelmän käytettävyys ja helppokäyttöisyys ja vaikutukset 

työympäristöön. Oikeanlaisella johtamisella voidaan myös vähentää ongelmien 

esiintymisriskiä. (Kailash, 1991.) 

Tietojärjestelmien käyttöönotto on monimutkainen ja vaikea prosessi, jossa 

usein tapahtuu virheitä. Elinkaariajattelu helpottaa prosessin eri vaiheiden ja 

kokonaisuuden ymmärtämistä. Monissa yhteyksissä tätä prosessia kuvataan 

Wieczorkowskin ja Polakin (2012) mukaan ohjelmiston kehittämisenä ja 

tietojärjestelmän käyttöönottona. Ohjelmakomponenttien käytöllä päästään siihen, 

että käyttöönottovaiheen rutiineja voidaan formalisoida ja käyttää erilaisia 

toimintaa tehostavia ratkaisuja. Laajan ja runsaasti muuttujia sisältävän 

tietojärjestelmän, kuten esimerkiksi toiminnanohjausjärjestelmän tapauksessa: osa 

toiminnoista tapahtuu toimittajalla ja toinen osa asiakkaalla. Toimittajan tehtäviä 

ovat ohjelmiston suunnittelu, koodaus ja ylläpito. Asiakas aloittaa työnsä 

liiketoimintasuunnitelman kanssa yhteensopivan IT-strategian ja käyttöönoton 

valmistelun suunnittelulla ja jatkaa järjestelmän valinnalla sekä sen käyttöönotolla 

ja käytöllä. (Wieczorkowski & Polak, 2012.) 
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Käyttäjät esittävät Staplesin, Wonin ja Seddon (2002) mukaan vaatimuksia, 

joita johtajat pyrkivät laimentamaan ja pitämään realistisella tasolla. 

Teknologiatietoiset käyttäjät vaativat viimeisintä ja parasta laatua, kun taas 

tekniikasta vähemmän kiinnostuneet tyytyvät perustason tuotteisiin. 

Tyydyttääkseen käyttäjät johtajat saattavat liioitella käyttöönotettavan 

järjestelmän hyötyjä saaden siten kovimmat vaatimukset vältettyä, eikä ole 

yllättävää, että johtajat joutuvat vaikeuksiin käyttäjien vaatimusten edessä. 

Staplesin ja kollegoiden (2002) tutkimus osoittaa, että korkeat, epärealistiset 

odotukset johtavat työtehon laskemiseen ja tyytymättömyyteen. Odotukset 

muuttuvat realistisemmiksi, kun käyttäjät saavat olla mukana kehitystyössä. 

Kehitystyössä huomio tulisi kiinnittää järjestelmän käytettävyyteen, informaation 

laatuun ja helppokäyttöisyyteen. (Staples ym., 2002.) Yleinen käsitys on, että 

osallistuminen suunnitteluun lisää järjestelmän käyttöä, mutta suurempi merkitys 

on järjestelmän laadulla ja käyttäjän tyytyväisyydellä sen tuottamaan 

informaatioon (Baroudi, Olson & Ives, 1986). 

Järjestelmän käyttöönotossa on kysymys myös siitä, kuinka käyttäjät 

luottavat uuteen teknologiaan. Pohdinnassaan he käyvät läpi uuden järjestelmän 

odotukset ja oman luottamuksensa uuteen teknologiaan sekä toisaalta vanhan 

järjestelmän kokemukset. Uuden teknologian hyväksymiseen vaikuttavat 

käyttäjän alkuperäiset käsitykset teknologiasta. Jos niihin liittyy riskejä sisältyviä 

käsityksiä, niin se heikentää luottamusta. Organisaatiossa tulisi luoda edellytykset 

kasvattaa luottamusta ensivaikutelmalla ja kannustamisella sekä tuoda esille 

tutkimustietoa alkuperäisestä tietojärjestelmästä sen oikeassa ympäristössä. (Li, 

Hess & Valacich, 2008.) Uuden järjestelmän tai teknologian käyttöönotolla on 

monia vaikutuksia työympäristössä eivätkä kaikki ole käyttäjien toivomia. Ne 

voivat vähentää käyttäjien työtyytyväisyyttä, lisätä stressiä ja vähentää 

sitoutumista työhön (Joshi & Lauer, 1998). 

Käyttöönoton jälkeen uuden järjestelmän hankinta voi myös osoittautua 

virheeksi. Epäonnistumisen syitä ovat muun muassa, ettei osata käyttää 

monipuolisen järjestelmän kaikkia toimintoja hyväksi, tekninen 

käyttäjäosaaminen on heikko ja organisaatiotasolla ei osata suhtautua vaativan 

ohjelmiston käyttöönottoon ja käyttöön riittävän vakavasti. Useimmiten syynä on 

se, että käyttöönoton tiedottamiseen ei kiinnitetä riittävästi huomiota, vaan 

tehdään se suhteellisen näkymättömästi ja suppea-alaisesti. (Maas, Fenema & 

Soeters, 2014.) Käyttäjien ja koko organisaation kannalta uuden tietojärjestelmän 

käyttöönotto on kompleksinen sosiaaliseen vuorovaikutukseen perustuva tilanne, 
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jossa vaaditaan käyttöympäristön ja teknologian keskinäistä sopeutumista. (Hong 

& Kim, 2002.) 

Yrityksen resurssien toiminnanohjausjärjestelmä on laajasti käytetty 

tietojärjestelmä. Joidenkin ennusteiden mukaan 2000-luvun alussa 75 prosenttia 

suurista ja keskisuurista teollisuusyrityksistä ja 60 prosenttia palveluyrityksistä 

käytti sellaista (Morris & Venkatesh, 2010) ja 2004 julkaistun Meta Groupin 

markkinatutkimuksen mukaan Fortune 500 yrityksistä yli 400 oli jo ottanut sen 

jossain laajuudessa käyttöönsä. Toiminnanohjausjärjestelmälle Meta Group 

ennustaa 15–20 vuoden elinkaarta. (Meta Group, 2004.) 

Toiminnanohjausjärjestelmän suuri suosio toi mukanaan myös runsaasti 

pettymyksiä. Morrisin & Venkateshin (2010) mukaan 60 prosenttia käyttäjistä on 

epäonnistunut. Maasin, Wonin ja Seddon (2014) mukaan suuri epäonnistujien 

määrä viestii siitä, että vaikka järjestelmän toteutus onnistuukin, niin se ei 

automaattisesti poista tietojärjestelmäongelmia eikä paranna organisaation 

toimintaa. Epäonnistumisen syitä ovat muun muassa se, ettei osata käyttää 

hyväksi järjestelmän kaikkia toimintoja, tekninen käyttäjäosaaminen on heikko tai 

organisaatiotasolla ei osata suhtautua vaativan ohjelmiston käyttöönottoon ja 

käyttöön riittävän vakavasti. (Maas ym., 2014.) Pääasiallinen syy 

epäonnistumiseen on, että käyttöönotto toteutetaan niukasti tiedottaen sekä 

suhteellisen näkymättömästi, vaikka kyseessä on käyttäjien ja koko organisaation 

kannalta kompleksinen sosiaalinen vuorovaikutustilanne, mikä vaatii 

molemminpuolista sopeutumista käyttöympäristön ja teknologian kesken (Hong 

& Kim, 2002). Meta Group 2004 tutkimuksen mukaan lähes 10 prosenttia 

vastanneista yrityksistä ilmoitti kieltäytyneensä toiminnanohjausjärjestelmän 

hankkimisesta julki tulleiden epäonnistumisuutisten vuoksi. 

3.8 Tietojärjestelmien käyttö 

Tietojärjestelmän käyttö on ollut Burton-Jonesin ja Straubin (2006) mukaan 

tietojärjestelmätutkimuksen keskeisiä alueita. He kuvaavat sitä tietojärjestelmän 

rakenteella ja toiminnalla. Rakenne koostuu käyttäjästä, joka on käyttää 

tietojärjestelmää työtehtävässä, järjestelmästä, joka on tiettyä toimialuetta (engl. 

domain) edustava luomus (engl. artifact) ja työtehtävästä (engl. task), joka on 

käyttäjän tavoitteellista toimintaa.  

Tietojärjestelmän määritelmän mukaan tietojärjestelmä toimii yhtenäisesti, 

tehokkaasti ja odotusten mukaisesti suorittaessaan sille annettua tehtävää. 
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Suorittamisessa huomiota kiinnitetään järjestelmän toiminnallisuuteen, 

vasteaikaan ja luotettavuuteen. (Furneaux & Wade, 2011.) Tietojärjestelmän 

informaation laatua kuvaavat ajantasaisuus, virheettömyys, merkitys, 

johdonmukaisuus ja täydellisyys. Tietojärjestelmän käyttäjälle kertyvä kokemus 

syntyy siitä, miten tietojärjestelmä vaikuttaa käyttäjän toimintaan ja 

työympäristöön. (DeLone & McLean, 2003.) 

Yleisiä tietojärjestelmien tutkimuskohteita ovat tietojärjestelmien 

menestyminen, hyväksyminen, käyttöönotto ja merkitys päätöksenteossa. 

Menestymistä arvioidaan suhteessa siihen, mitä hyötyä siitä on organisaatiolle ja 

yksilölle. Hyväksymistä tutkitaan yleisesti sosiaalisena ja kognitiivisena 

käyttäytymisenä. Käyttöönoton tutkimuksessa huomio kiinnitetään käyttöönoton 

erityispiirteisiin, joilla lisätään uuden järjestelmän käyttöä. Tietojärjestelmien 

roolia päätöksenteossa tutkittaessa kohteena on selvittää päätöksentekoon 

vaikuttavien tekijöiden tunnusmerkit. (Burton-Jones & Straub, 2006.) 

Tietojärjestelmien käyttöä tutkitaan ja mitataan yleisesti käyttäjän 

subjektiivisen kokemuksen kautta kuten loppukäyttäjätyytyväisyytenä (Au, Ngai 

& Cheng, 2008), käyttäjätyytyväisyytenä (Iivari, 2005), järjestelmän ja palvelun 

laatuna (Gorla, Somers & Wong, 2010; Landrum & Prybutok, 2004), 

käyttöaikomuksena ja käyttönä, käyttökertojen ja toistamiskertojen määränä, 

käyttöaikana ja vaikutuksena yksilöön (DeLone & McLean, 2003). 

Käyttökustannukset on myös tärkeä mittari (Landrum & Prybutok, 2004). 

 Käyttäjätyytyväisyys on Baileyn ja Pearsonin (1983) mukaan käyttäjän 

negatiivisten ja positiivisten kokemusten summa eli hyvän tietojärjestelmän 

tärkeimpiin ominaisuuksiin kuuluu, että käyttäjä voi olla tyytyväinen siihen. 

Senguptan ja Zviranin (1997) mukaan useissa tutkimuksissa tyytyväisyys liitetään 

tietojärjestelmien palveluihin ja toimintaan. Näissä tutkimuksissa 

käyttäjätyytyväisyydellä mitataan tietojärjestelmän tehokkuutta ja käyttäjän 

hyväksymistä. Käyttäjätyytyväisyyteen voivat vaikuttaa useimmiten mainitut 

tietojärjestelmän ominaisuudet kuten virheettömyys, luotettavuus, hakutoiminto, 

soveltuvuus, avustaminen, kommunikaatio, täsmällisyys ja joustavuus.  

Järjestelmän laatu määräytyy käytön helppoutena, toiminnan luotettavuutena, 

siirrettävyytenä, liitettävyytenä, joustavuutena ja datan laatuna. (DeLone & 

McLean, 2003.) Tietojärjestelmän joustavuudella on monitahoinen merkitys. Se 

mahdollistaa tietojärjestelmien mukauttamista ympäristön ja organisaation 

nopeisiin muutoksiin. Joustava järjestelmä voi ottaa nopeasti huomioon eri 

intressiryhmien kuten esimerkiksi käyttäjien muuttuneet vaatimukset. Käyttäjän 
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joustavuus on kykyä tehdä työhön liittyviä muutoksia kuten esimerkiksi 

kustannuksissa, ajankäytössä ja työskentelyssä. Työympäristöön liittyvät 

käyttäjän sopeutuminen ja reagoiminen toiminnan nopeisiin muutoksiin sekä 

sovittelutaito ja kompromissien hyväksyminen. Käytön joustavuudella 

tarkoitetaan tietojärjestelmän kykyä muuttua, sopeutua ja vastata käyttäjän uuteen 

tilanteeseen, vaatimuksiin ja olosuhteisiin mahdollisimman vähäisin kustannuksin. 

Ympäristön aiheuttamat muutokset esiintyvät eri muodoissa eivätkä ole käyttäjän 

ennalta arvattavia. (Palanisamy & Foshay, 2013.) 

Tietojärjestelmien hyvyyttä voidaan arvioida useasta näkökulmasta. Yleinen 

tapa on verrata niiden toimintaa hyvän käytännön mukaiseen standardiin. 

Tehokkuutta voidaan arvioida käyttäjien näkökulmasta. Silloin arvioidaan, kuinka 

hyvin tietojärjestelmien kanssa kommunikointi sujuu, kuinka konfliktitilanteet 

selvitetään sekä voivatko käyttäjät osallistua järjestelmien kehittämiseen ja kuinka 

tyytyväisiä he ovat järjestelmien käyttäjinä. Tietojärjestelmien teknisillä 

ominaisuuksilla voi olla vaikutusta laatu- ja palvelutasokysymyksiin. (Hamilton 

& Chervany, 1981a). 

Tietojärjestelmien käyttäjillä on erilaisia ennakkokäsityksiä ja odotuksia 

tietojärjestelmien toiminnasta ja sen laadusta. Rykerin, Nathin ja Hensonin (1997) 

mukaan odotuksia muokkaavat organisaation sisäiset ja ulkoiset tietolähteet sekä 

oma aikaisempi kokemus. Ulkoista vaikuttamista tapahtuu eri viestintätapojen 

kautta, joiden lähteinä ovat muun muassa järjestelmätoimittajat, opiskelunaikaiset 

oppilaitokset, televisio, aikakausilehdet ja ystävät. Organisaation sisällä 

tietohallinto voi vastata ulkoa tulevaan viestintää käyttämällä erilaisia strategioita 

informoidakseen käyttäjiä realistisista odotuksista. Tämän voi toteuttaa 

esimerkiksi koulutustilaisuuksilla ja kirjeillä. Työtovereiden kautta saatavalla 

vaikutuksella on myös merkitystä. Rykerin ja kollegoiden (1997) tutkimuksen 

mukaan ulkoisten tietolähteiden vaikutus tyytyväisyyteen on merkittävästi 

heikompi kuin sisäisten tietolähteiden. 

Tietojärjestelmien käyttäjillä on aikaisempaan kokemukseen ja eri tavoin 

hankittuun tietoon perustuva käsitys siitä, kuinka tietojärjestelmät toimivat. 

Ulkoista vaikuttamista tapahtuu muun muassa monenlaisen 

markkinointiviestinnän kautta. Näin käyttäjille syntyvät tietojärjestelmien 

toimintaa koskevat käsitykset ja odotukset, joita verrataan käytettävissä olevaan 

järjestelmään. Jos odotukset eivät täyty, syntyy vajetta käyttäjätyytyväisyydessä. 

(Au ym., 2002.) 
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Tietojärjestelmien tarjoaja joutuu usein tilanteeseen, jossa uuden teknologian 

kasvu pitää sovittaa yhteen kustannustehokkaan tietojärjestelmätehokkuuden 

kanssa. Sen seurauksena käyttäjien teknisten taitojen vaatimukset kasvavat. 

Tietojärjestelmien tarjoajat asettavat käyttäjien työskentelyn laadun 

tietojärjestelmän työkalujen ja menetelmien edelle. Usein kuitenkin 

tietojärjestelmien kykyä ja merkitystä painotetaan organisaation tarpeiden kuin 

käyttäjien näkökulmasta. Yksilöillä on omat kehittämisnäkemyksensä ja 

organisaatiolla tai sen yksiköillä omansa mutta erilaiset. Tämä voi johtaa siihen, 

että tietojärjestelmien tarjoajilla ja niiden käyttäjillä on erilaiset odotukset 

tietojärjestelmien toimintakyvyistä, millä on negatiivinen vaikutus 

käyttäjätyytyväisyyteen. (Tesch, Miller, Jiang & Klein, 2005.) Kuitenkaan 

tietojärjestelmän teknisesti moitteettomalla toiminnalla ei ole pitävästi osoitettu 

olevan suoranaista vaikutusta käyttäjätyytyväisyyden kohoamiseen. On myös 

niin, että tietotekniikan nopean kehityksen johdosta käyttäjien on vaikea 

täsmällisesti hahmottaa odotuksiaan tietojärjestelmien toimintaa kohtaan ja jopa 

niin, ettei ole muodostunut lainkaan ennakkokäsitystä. (Au ym., 2008.)  

Tietotekniikkavastaavat ja tietotekniikan päällikkötason henkilöt tekevät 

useimmin päätöksiä käytettävästä tietotekniikasta, mutta lopullisen hyödyn 

organisaatiolle tuottavat loppukäyttäjät työtehtävissään. Henkilön luottamus 

syntyy käyttöympäristössä, jossa vaikuttavat myös sosiaaliset ja rakenteelliset 

tekijät. (Lewis, Agarwal & Sambamurthy, 2003.) 

Sabherwalin Jeyarajin ja Chowan (2006) mukaan ylimmän johdon osoittama 

tuki tietojärjestelmiä kohtaan vaikuttaa siihen, miten eritasoiset johtajat 

suhtautuvat tietojärjestelmäfasiliteettien ylläpitoon ja kehittämiseen 

organisaatiossa. Käytännössä tämä ilmenee muun muassa laitteiston 

päivitystiheytenä sekä käyttäjätuen ja teknisen tuen saatavuutena. Lewisin ym. 

(2003) mukaan organisaation johdon ja laitos- tai osastokohtaisilla tietotekniikan 

käyttöä tukevilla järjestelyillä on tietotekniikan käytön luottamusta parantava 

vaikutus. Tämä tarkoittaa, että luottamus kasvaa, jos johto on sitoutunut 

tietotekniikan käyttöön ja alijohto luo sille käytännön edellytykset. 

Teknologiaviritteinen sosiaalinen verkosto vaikuttaa yksilöiden kautta 

verkoston sisällä erilaisissa sosiaalisissa tilanteissa sekä yleisemmin sosiaalisessa 

mediassa. Teknologian hyväksyminen ja luottamuksen syntyminen tapahtuvat 

kognition kautta. Sosiaalisen ympäristön vaikutus ilmenee siten, että havainnoija 

muuttaa käsitystään havaitsemansa mallin mukaiseksi. (Fulk, 1993.) Sosiaalisessa 
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verkostossa voimakkaimmat vaikuttajat ovat työtoverit, asiantuntijat ja esimiehet 

(Lewis, Agarwal & Sambamurthy, 2003). 

Bhattacherjee (2001) tutkii tietojärjestelmien käyttöä käyttäjätyytyväisyyden 

näkökulmasta. Työtoimintaan liittyvä tyytyväisyys määritellään emotionaalisena 

tunteena, joka syntyy työtehtävän suorittamisesta. Kuluttajakäyttäytymistä 

tutkittaessa sovelletaan odotusten täyttymisteoriaa (engl. expectation confirmation 

theory). Teorian ydin on siinä, kuinka hyvin hankittu tuote tai palvelu täyttää 

asiakkaan hankinnalleen asettamat odotukset. Odotusten täyttymisaste vaikuttaa 

sitten vuorostaan asiakkaan myöhempään ostokäyttäytymiseen. Sama 

teoriarakenne sopii myös tietojärjestelmien käyttäjiin (Verdegem & Verleye, 

2009). Siinä käyttäjällä on tiettyjä odotuksia järjestelmän toiminnasta. Kuinka 

hyvin ne täyttyvät ja minkälainen tyytyväisyys niihin syntyy, vaikuttavat 

järjestelmien myöhempään käyttöhalukkuuteen. (Bhattacherjee, 2001.) Samaa 

konseptia voidaan soveltaa myös sähköisiä palveluja käyttäviin asiakkaisiin. 

Sähköisen palvelun käyttäjät arvostavat palvelujen saatavuutta, palvelujen 

käytettävyyttä ja toiminnallisuutta. (Verdegem & Verleye, 2009.) 

Tietojärjestelmien käyttäjien tyytyväisyyttä mitataan useilla mittareilla. 

Mittareihin sisältyviä ominaisuuksia ovat muun muassa, voivatko käyttäjät 

osallistua järjestelmien suunnitteluun, kuinka hyvin ohjelmistopäivitysten 

ylläpitoa hoidetaan ja kuinka nopeasti tietojärjestelmähenkilöstölle esitetyn 

avunpyyntöön vastaaminen ja sen toteutus vievät aikaa. Myös järjestelmän 

häiriöaika, vasteaika ja kustannustehokkuus vaikuttavat käyttäjätyytyväisyyteen. 

(Shaw, DeLone & Niederma, 2002.) 

3.9 Tietojärjestelmien ylläpitotehtävät 

Tietojärjestelmät eivät ole staattisia, vaan ne vaativat käyttöönoton jälkeen 

jatkuvaa seurantaa ja ylläpitoa. Tähän vaikuttavat muun muassa nopeat ja 

jatkuvasti toistuvat muutokset liiketoimintaympäristössä ja itse ohjelmistosta 

johtuvat tekijät. IEEE standardin 1219:n mukaan ohjelmiston ylläpito käsittää 

virheiden korjauksen ja toimivuuden parantamista sekä sopeuttamista 

ympäristömuutoksiin. (Salmeron & Lopez, 2010.)  

Tietojärjestelmien ylläpitotehtäviä ovat korjaaminen ja muutosten tekeminen 

ja käyttäjien tukeminen. Korjaustoimet käsittävät virheiden poistamista 

ohjelmistoissa ja laajemmin järjestelmän toiminnassa. Muutostöitä aiheuttavat 

uudet vaatimukset tietokannoissa, toimintaympäristössä ja itse toiminnassa. 
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Käytön tuki sisältää neuvonnan, välittömän teknisen tukipalvelun toimipaikalla ja 

toimintaraporttien tuottamisen. Ylläpitotehtäviin luettavat toimenpiteet kirjataan 

ja varmistetaan teknisin keinoin niiden jäljitettävyys. Tietojärjestelmämanageri 

seuraa prosesseja ja vastaa ylläpitosuunnitelmasta. (Kungs & Hsu, 1998.)  

Verkko- ja agenttisovellusten kehittäminen ylläpitotehtäviin ja 

toimintakunnon tarkkailuun on ollut Camposin (2009) mukaan alkeistasolla. On 

keskitytty sähköisen ylläpidon integroimiseen erilaisiin tuotteisiin sopivalle laite-

ohjelmistoyhdistelmän alustalle. Kun laiteresurssit sijaitsevat maantieteellisesti 

hajallaan, datan, järjestelmän ja prosessien yhdistäminen vaatii sähköisen 

seurannan ja ylläpidon käyttöönottoa. Kehitys tullee jatkumaan siten, että erilaisia 

prosesseja ja ylläpitojärjestelmiä voidaan liittää yhteen. Se myös muuttaa 

ylläpidon työrutiineja siten, että aikaa jää enemmän suunnittelulle. 

Organisaatiot ovat jo hyvin laajasti hyväksyneet tietojärjestelmien ylläpidon 

merkityksen ja vaativuuden. Ylläpito vaatii henkilöstöltä sitoutumista ja runsaasti 

aikaa ohjelmistojen ylläpitoon ja uudistamiseen. (Swanson & Dans, 2000.) 

Yksittäinen tietojärjestelmä vaatii jatkuvaa muutosten tekemistä virheraporttien ja 

käyttäjiltä saadun palautteen perusteella. Lisäksi käytön aikana esitetään 

vaatimuksia, joita ei alun perin otettu huomioon tietojärjestelmää suunniteltaessa.  

Samalla pitäisi perinteisen elinkaarimallin mukaisesti tiukasti huolehtia siitä, että 

tietojärjestelmä toimii vaatimusten mukaisesti. Aina ei voida reagoida ylläpito-

osastolle tehtyihin kaikkiin kyselyihin, Alterin (2002a: 487–489) mukaan jopa 

puolet kyselyistä voi jäädä ilman vastausta eikä kaikkia ehditä edes analysoida. 

Organisaation johdon on tehtävä päätös siitä, millä tehokkuudella ylläpitotehtäviä 

hoidetaan.  

Täyteen mittaan kehittyneen tietojärjestelmän hallinta on kasvavassa määrin 

järjestelmän sovellusten portfolion hallitsemista. Tähän on tultu sen vuoksi, että 

järjestelmien nopea kasvun rinnalla johtajien avokätinen huomio keskittyi uusien 

ohjelmistojen kehittämiseen ja asennettujen ohjelmistojen määrän kasvuun. Tämä 

puolestaan kasvattaa kompleksisuutta käyttäjien ja tiedon vaatimusten 

näkökulmasta ja vaatii jatkuvaa ylläpitoa ja resurssien kehittämistä. 

Tietojärjestelmäjohtajaa tällainen tilanne haastaa kohtaamaan käyttäjien erilaiset 

tarpeet ja selvittämään työyhteisön kasvavat ongelmat. Monesti organisaatiolle, 

jolla on täyteen mittaan kehittynyt tietojärjestelmä, on ominaista runsas 

henkilöstön vaihtuvuus ja IT-osaston henkilöstön määrän kasvu. IT-johtajan 

täytyisi kohdata realiteetit sekä koota ylläpitohenkilöstö eritasoisista 

http://ieeexplore.ieee.org.pc124152.oulu.fi:8080/search/searchresult.jsp?searchWithin=%22Authors%22:.QT.Hsiang-Jui%20Kungs.QT.&newsearch=true
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eritysosaajista ja ottaa heidän ominaisuutensa parhaalla tavalla huomioon. 

(Swanson & Beath, 1986.)  

Tietojärjestelmät ovat Swansonin ja Dansin (2000) mukaan usein pitkäikäisiä, 

huonokuntoisia ja vanhentuneita. Tästä tullaan tasapainottelutilanteeseen, jossa 

arvioidaan ohjelmiston jäljellä olevaa käyttöarvoa, ylläpidon vaatimuksia sekä 

järjestelmän korvaamista uudella. Ohjelmiston riittäviksi uusimisperusteiksi 

katsotaan muun muassa, jos sitä ei ole tarvittu aikoihin, se ei vastaa muuttuneen 

reaalimaailman vaatimuksia tai siihen tehtävään on olemassa ja saatavana selvästi 

parempi ohjelmisto. Jos laitteisto uusitaan, siihen yleensä asennetaan myös uudet 

ohjelmat.  

Tietojärjestelmien ylläpitopanostuksen ja toiminta-ajan odotteen arvioinnissa 

on hyvä ottaa huomioon tietojärjestelmän ikä ja koko sekä kompleksisuus eli 

suhteet toisiin järjestelmiin. Kompleksisuudella on merkittävä positiivinen 

relaatio tietojärjestelmän ylläpitovaatimuksiin, minkä vaikutuksesta pienemmät 

järjestelmät ovat lyhytikäisempiä kuin isot järjestelmät. (Swanson & Dans, 2000.) 

Erityisesti toiminnanohjausjärjestelmien ylläpitoprojektien kompleksisuus on 

suurempi kuin suppeampien järjestelmien sovellusten johtuen sen laajuudesta 

(Salmeron & Lopez, 2010). 

Swansonin ja Dansin (2000) tutkimuksen mukaan johtajat todennäköisesti 

välttävät ylläpitotoimia, kun ohjelmiston jäljellä olevan käyttöajan odote on 

suhteellisen lyhyt ja vahvistavat niitä päinvastaisessa asetelmassa. Ylläpitotoimia 

siis sovitetaan vastaamaan tietojärjestelmän elinkaarta. Jos tai kun organisaatiossa 

joudutaan tekemään päätöksiä toiminnassa olevaan tietojärjestelmään tehtävistä 

panostuksista, johto tekee sitä varten tasapainolaskelman ylläpidon vaatimista 

kustannuksista ja jäljellä olevasta käyttöajan odotteesta sekä esittää vaihtoehtoisia 

näkemyksiä ylläpitotoimista kustannuksineen ja jäljellä olevasta järjestelmän 

käyttöajasta. (Swanson & Dans, 2000.) Kun tavoitellaan tietojärjestelmän käytön 

jatkuvuutta, niin ylläpitoa Salmeronin ja Lopezin (2010) mukaan pitää tarkastella 

riskikartoituksen kautta projektina, jossa arvioidaan riskien vakavuus, 

kompleksisuus ja näihin liittyvät kustannukset. Ylläpidon katsotaan onnistuneen, 

jos sen kulut mahtuvat budjettiin, aikautus on sopiva, käyttäjien odotukset 

täyttyvät eikä järjestelmässä esiinny häiriöitä. 

Aramandin (2008) mukaan huipputeknisten tuotteiden, kuten ohjelmistojen 

ominaisuuksiin, voidaan liittää suhteellisen lyhyt elinkaari. Menestyvän 

tietojärjestelmän ei tarvitse olla pitkäikäinen, koska kehityksen myötä 

vaatimukset muuttuvat ajan funktiona ja niitä pitää päivittää kuitenkin. Tämän 

https://scholar.google.fi/citations?user=RRvTPq4AAAAJ&hl=en&oi=sra
https://scholar.google.fi/citations?user=RRvTPq4AAAAJ&hl=en&oi=sra
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lisäksi tietojärjestelmien jatkuvaan muutokseen vaikuttaa tietotekniikan kehitys. 

Juuri siksi tietoteknisten laitteiden suhteellisen lyhyt elinkaari asettaa haasteita 

tietojärjestelmien käytettävyydelle, päivittämiselle ja ylläpidolle. (Aramand, 

2008.) 

Organisaatioissa tietojärjestelmien uusiminen ja käyttöönotto toteutetaan 

yleensä muutaman vuoden mittaisena kehitysprojektina. Heiskanen ja Assinen 

(2003) analysoivat Helsingin yliopiston tietojärjestelmien kehitysprojekteja ajalta 

1985–2001. Tuona aikana toteutui tai oli käynnissä 27 projektia.  

3.10 Tietohallinnon järjestäminen 

Organisaation kyky sopeutua ympäröivän maailman nopeisiin muutoksiin on 

välttämätöntä toimintaedellytysten ja kilpailukyvyn säilyttämiseksi. Tämä koskee 

yhtä lailla liiketoimintaa kuin sitä tukevaa IT-toimintaa. IT-toiminta voi tukea 

liiketoimintaa mukauttamalla toimintojaan ympäristössä tapahtuviin muutoksiin. 

Välitön reagoiminen edellyttää tietohallinnolta valmiuksia nopeisiin muutoksiin. 

Tietohallinnon tehtävänä useimmiten on organisaation tukitoiminto, joka tarjoaa 

tietoteknisiä ratkaisuja ja palveluja asiakaspalvelun tehostamiseksi. 

Tietohallintojohtajan tehtävä on tietojärjestelmätoimintojen johtamista ja omalla 

sektorillaan henkilöstöjohtamista. (Tapanainen, 2012.) Ehkä tietohallinnon 

johtajan tärkein tehtävä on huolehtia siitä, että tietojärjestelmät ovat riittävän 

joustavia ja mukautettavia ympäristön vaatimuksiin (Palanisamy & Foshay, 2013). 

Tietojärjestelmtoimintoja organisaatioissa toteutetaan Peppardin ja Wardin 

(2004) mukaan yleensä eri tasoilla siten, että niillä kullakin on omat tehtävät. 

Laiteläheisellä resurssitasolla tehtävät ja kompetenssi perustuvat työntekijöiden 

erityisosaamiseen ja teknologian tiedolliseen ja käytännölliseen hallintaan. 

Järjestelytasolla keskitytään organisoimaan resursseja siten, että ne parhaiten 

tukevat organisaation rakenteita ja prosesseja. Organisaation ylimmällä tasolla, 

jossa toimintaa johtaa lähinnä organisaation koosta riippuen tavallisesti IT-johtaja 

tai tietohallintojohtaja, on vastuu organisaation tietojärjestelmän suorituskyvystä 

ja liiketoiminnan mukaisesta tietojärjestelmästrategiasta. 

Zhangin (2007) mukaan tutkijat korostavat resursseihin pohjautuvaa 

kilpailuetua antavaa tietojärjestelmästrategian johtamista. Sen mukaan 

tietojärjestelmät voivat tukea organisaation dynaamista kyvykkyyttä kuten 

strategista joustavuutta, organisaation oppimista ja tietopääoman kartuttamista. 

Tähän liittyen Zhang (2007) on tutkinut, kuinka tietojärjestelmillä voidaan 
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erilaisissa ympäristöoloissa tukea tietojärjestelmien johtamisessa, johtajan roolia 

korostaen, tarvittavaa dynaamista kyvykkyyttä ja sen vaikutusta koko 

organisaatiossa. Dynaamisen kyvykkyyden käyttö edellyttää 

tietojärjestelmäjohtajalta ja organisaatiolta nopeaa reagointikykyä. Nopea 

reagointi voi parantaa organisaation työntuottavuutta myös dynaamisessa 

ympäristössä.  

Opetus- ja kulttuuriministeriön (2012) mukaan Suomen valtio on 

kehittämässä julkisen hallinnon tietojärjestelmiä tietohallintolain edellyttämällä 

tavalla tiedon yhteismitallisuuden ja tietojärjestelmien yhteentoimivuuden 

varmistamiseksi. Tietohallintolaki (Laki 634/2011) ei silti pääsääntöisesti koske 

yliopistoja. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan tietohallinnon 

kehittämisen lähtökohta on, että kukin korkeakoulu voi itse päättää yksittäisistä 

tietojärjestelmistä ja tietojärjestelmäkokonaisuuksista lukuun ottamatta säädöksiin 

perustuvia keskitettyjä järjestelmiä. Korkeakoulujen tietojen yhteismitallisuutta ja 

yhteentoimivuutta kehitetään kuitenkin yhteisesti. Tietojen yhteismitallisuuden 

kehittämistarvetta perustellaan yhtäältä tietojen siirrettävyyden parantamisella 

tietojärjestelmien välillä, mikä viittaa yhteentoimivuuteen, ja toisaalta 

korkeakoulujen johtamisessa ja ohjauksessa käytettyjen tietojen 

vertailukelpoisuuden parantamisella. Jotta tähän päästään, korkeakoulujen ja 

viranomaisten käytössä on oltava kattava kokonaisuus yhteentoimivuuden ja 

yhteismitallisen raportoinnin määrityksiä. (Opetus- ja kulttuuriministeriö, 2012.) 

Euroopan unionin tietosuojalainsäädännön uudistaminen on käynnissä. 

Henkilötietojen keräämisessä käytetään yhä kehittyneempiä keinoja, joiden 

havaitseminen on entistä vaikeampaa. Lainsäädännön uudistamisella EU pyrkii 

parantamaan kansalaistensa tietosuojaa koskevaa perusoikeutta. Uudistamistyön 

tavoitteena on luoda Euroopan unionille ajanmukainen, vahva, yhtenäinen ja 

kattava tietosuojakehys. Lakiuudistus sisältää yleisen tietosuoja-asetuksen, joka 

määrittelee tietosuojakehyksen ja lisäksi vielä tietosuojadirektiivin, joka sisältää 

säännöt henkilötietojen suojaamisesta eri käyttötilanteissa. (Oikeusministeriö, 

n.d..) 

Uuden, käsittelyssä olevan EU:n yleinen tietosuoja-asetuksen mukaan ei riitä, 

että noudatetaan lakia, vaan on kyettävä osoittamaan, että säännökset on otettu 

huomioon rekisterin pitäjän toiminnan suunnittelussa. Tämä voi asettaa uusia 

vaatimuksia tietojärjestelmien hankinnoissa. Tietosuoja-asetus käsittelee laajasti 

henkilötietojen käsittelyä ja rekisterien ylläpitoa. Se velvoittaa julkisia yhteisöjä 

ja yrityksiä perustamaan tietosuojavastaavan tehtävän, mikäli organisaatio 
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käsittelee vuosittain enemmän kuin 5000 henkilön tietoja tai käsittelijöitä on 

enemmän kuin 250. Asetusta on sovellettu vuodesta 2018 alkaen. (Järvinen, 2015, 

Euroopan komissio, 2012.) 

Tietoturvan johtamista koskevien standardien merkitys on kasvamassa. von 

Solmsin (1999) mukaan jokaisessa organisaatiossa koko huomioiden pitäisi olla 

toimielin, joka määrittelee tietoturvan ylläpitämistä varten käyttöön otettavat 

direktiivit ja standardit. Organisaatiot pitävät yhteyttä keskenään tietoverkkojen 

kautta. Verkon käyttäjiin voidaan vaikuttaa organisaation tietoturvapolitiikalla, 

mutta sitä ei voi ulottaa organisaation ulkopuolisiin. Tietojärjestelmien turvattu 

toimintaympäristö voidaan saavuttaa turvallisessa yhteisössä, jossa kaikki sen 

jäsenet noudattavat yhteisesti hyväksyttyjä, turvallisuutta edistäviä sääntöjä ja 

määräyksiä. (von Solms, 1999.) 

Tietopääoma pitää suojata tietoverkoissa ulkopuoliselta rikolliselta 

toiminnalta. Tällaista toimintaa ovat muun muassa kyberrikollisuus, 

palvelunestohyökkäykset, hakkerointi, tietomurrot ja identiteettivarkaudet. (Smith, 

Winchester, Bunker & Jamieson, 2010.)  

Käyttämällä tietojärjestelmien suojaamiseen tarkoitettuja standardeja voidaan 

välttyä odottamattomilta yllätyksiltä, jotka vahingoittavat organisaation 

turvallisuutta. Merkittävin etu standardien käytöstä tulee siitä, että vältetään 

rajallisen osaamisen aiheuttamia tarpeettomia kustannuksia. (Smith ym., 2010.) 

Tietoturvan johtamista koskevia ohjeita on useita. Siposen ja Willisonin 

(2009) mukaan laajasti hyväksytyt tietoturvan johtamisen ohjeet ovat jossain 

määrin puutteellisia. Niiden näkökulma on yleinen, kun taas organisaatiot 

tarvitsevat ympäristöönsä ja liiketoimintaansa sopivia räätälöityjä menetelmiä. 

Niitä ei ole laadullisesti arvioitu, vaan on viitattu yleiseen käytäntöön, mikä ei ole 

normaali perusta standardeille. (Siponen & Willison, 2009.) 

Tietoverkkojen turvallisuusvaatimukset johtuvat organisaatioiden luonteesta. 

Tutkimuksesta syntyvät tulokset ovat useimmiten julkisesti nähtävillä. Sen sijaan 

teollisuudella on esimerkiksi tuotantoon liittyvän tiedon salassa pitämiseen suuri 

intressi. Yliopistot suojaavat tiedon yhtenäisyyden ja luottamuksellisuuden ja 

varmistavat opiskelijoiden, tutkijoiden ja henkilökunnan pääsyn tallennettuun 

tietoon. Tietoturvakäytäntöjen määrittelyllä asetetaan rajat sallitulle ja kielletylle 

toiminnalle tietojärjestelmien käytössä. Jos järjestelmä sallii kiellettyjen 

tapahtumien toteutuvan, järjestelmä ei ole turvallinen. (Bishop, 2003.) 
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3.11 Yhteenveto 

Tietojärjestelmien uudistaminen on strategialähtöistä toimintaa (Roy & Aubert, 

2002; Narasimhan ym., 2006; González-Benito, 2007) ja noudattaa 

elinkaariajattelun mukaista vaiheistusta (Huo ym., 2004; Benediktsson ym., 2006; 

Wieczorkowski & Polak, 2012). Tietojärjestelmien elinkaaren vaiheet voidaan 

nähdä kronologisen järjestyksen mukaisesti niin, että ensimmäisen ryhmän 

muodostavat varsinainen transaktio ja sitä edeltävät toimet, toisen kokonaisuuden 

käyttöönotto ja kolmannen käyttö sekä ylläpito. Tämä on lähellä Alterin (2002a: 

474–478) neliportaista elinkaarimallia, jonka vaiheet ovat hankintatarpeen 

toteaminen, vaatimusmäärittely, käyttöönotto sekä käyttö ja ylläpito.  

Hankintoihin liittyvässä kielenkäytössä puhutaan hankittavan tuotteen tai 

palvelun spesifikaatiosta (Narasimhan ym., 2006). Vaatimusmäärittelyssä 

tarkastellaan järjestelmää siitä näkökulmasta, kuinka se parhaiten vastaisi eri 

liiketoiminta-alueiden vaatimuksia (Kirsch & Haney, 2005; Grenn ym., 2015). 

Kummassakin kirjataan hankinnan kohteen vaatimukset ja ominaisuudet, jolla 

hankinnan kohde määritellään. Hankintavaiheen jälkeen seuraa tietojärjestelmän 

käyttöönotto siihen liittyvine toimenpiteineen. Seuraavassa vaiheessa 

tietojärjestelmien käyttö ja ylläpito tapahtuvat ajallisesti rinnakkain ja ovat 

keskinäisessä vuorovaikutuksessa erityisesti ylläpidon sisältämän käyttötuen 

kautta muodostaen luontaisen kokonaisuuden. 

Tässä tutkimuksessa tietojärjestelmän monivaiheinen elinkaarimalli 

supistettiin kolmen vaiheen malliin eli hankintaan, käyttöönottoon ja käyttöön. 

Eri vaiheisiin liitettäviä asiakokonaisuuksia on koottu seuraavassa.  

Hankinnan sisältämät elementit: 

– yleisenä lähtökohtana tietojärjestelmien organisoinnille on, että ne tukevat 

organisaation liiketoimintastrategiaa (Roy & Aubert, 2002; Narasimhan ym., 

2006; González-Benito, 2007)  

– tehdään valinta, minkälaista tietojärjestelmästrategiaa organisaatiossa 

noudatetaan (Leidner ym., 2011) 

– tietojärjestelmien tulisi olla ajantasaisia ja sopia talouskehitykseen (Sadiq & 

Jain, 2014) 

– tietojärjestelmien spesifikaatioiden määrittelyssä otetaan huomioon hankkeen 

asianosaiset kuten järjestelmän suunnittelijat, kehittäjät, ylläpitäjät, käyttäjät, 

asiakkaat (Sadiq & Jain, 2014) ja regulaattorit (Sharp, Finkelstein & Galal, 

1999) 

http://ieeexplore.ieee.org/search/searchresult.jsp?searchWithin=%22Authors%22:.QT.Finkelstein,%20A..QT.&newsearch=true
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– suunnitellaan tietojärjestelmäkokonaisuus siten, elinkaarikustannukset 

optimoidaan (JHS-suositukset, 2011) ja ulkoiset ympäristötekijät 

huomioidaan (Chi ym., 2005) 

– tietojärjestelmärakenteessa tapahtuvista muutoksista ilmoitetaan ajoissa 

riittävän laajalle asianosaisjoukolle myös jo suunnitteluvaiheessa (Curti ym, 

1988) 

– uuden IT-teknologian käyttöönoton suunnittelussa selvitetään, mikä 

teknologia tuo parhaan kilpailuedun (González-Benito, 2007) ja mitkä ovat 

vaihtokustannukset (Barthelemy, 2001; Gonzalez ym., 2005a; Whitten & 

Wakefield, 2006)  

– valitaan elinkaariajatteluun sopiva hankintatapa, joka voi olla yleispätevä 

(Doha ym. 2013), strateginen (Narasimhan ym., 2006), PPP (Joha & Janssen, 

2009) tai ulkoistaminen (Grover ym., 1996; Sengupta & Zviran, 1997)  

– arvioidaan toimittajat ja tehdään valinta (Narasimhan ym., 2006).  

Käyttöönoton sisältämät elementit: 

– käyttäjäryhmät saattavat kilpailla keskenään jaossa olevasta informaatiosta ja 

resurssien jaossa, torjutaan tiedottamisella ja osallistamalla henkilöstö 

käyttöönottoprosessiin (Kailash, 1991) 

– käyttäjien suuria odotuksia ja vaatimuksia laimennetaan realistisella 

informaatiolla ja ehkäistään ottamalla käyttäjät mukaan jo 

suunnitteluvaiheessa (Staples ym., 2002) 

– käyttäjien luottamus uuteen teknologiaan; vertailussa ovat uuden odotukset ja 

vanhan kokemukset (Li ym., 2008) 

– käyttöönoton vaikutukset työtyytyväisyyteen, työstressiin ja työhön 

sitoutumiseen (Joshi & Lauer, 1998) 

– käyttöönoton onnistumisen arviointi (Hong & Kim, 2002, Maas, 2014). 

Käytön sisältämät elementit: 

– tietojärjestelmän toiminta (Furneaux & Wade, 2011) ja laadun arviointi 

(DeLone & McLean, 2003)  

– tietojärjestelmän informaation laadun arviointi (DeLone & McLean, 2003) 

– tietojärjestelmän käytön joustavuus ja reagointikyky (Palanisamy & Foshay, 

2013) 

– käyttäjien subjektiivinen kokemus tietojärjestelmästä (DeLone & McLean, 

2003; Landrum & Prybutok, 2004; Iivari, 2005; Au ym., 2008) 
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– käyttäjätyytyväisyys (Bailey & Pearson, 1983; Sengupta & Zviran, 1997) 

– käyttäjän omaan kokemukseen perustuvat tietojärjestelmiin liittyvät 

odotukset (Ryker ym., 1997) 

– järjestelmän tarjoajan ja käyttäjän odotusten kohtaaminen (Tesch ym., 2005) 

– ylimmän johdon osoittama tuki tietojärjestelmien merkitykselle (Sabherwal, 

Jeyaraj & Chowa, 2006) 

– nopeita ympäristömuutoksia myötäilevä ohjelmistojen ylläpidon 

sopeutuminen (Salmeron & Lopez, 2010) 

– ohjelmistojen ylläpidosta ja uudistamisesta vastaavan henkilöstön 

sitoutuminen (Swanson & Dans, 2000) 

– tietojärjestelmien uusimistarpeen seuranta ja kehittäminen elinkaariajattelun 

mukaisesti (Swanson & Dans, 2000) 

– teknologiakehityksen aiheuttaman tietojärjestelmän vanhentumisen 

torjuminen (Armand, 2008). 

 

https://scholar.google.fi/citations?user=RRvTPq4AAAAJ&hl=en&oi=sra
https://scholar.google.fi/citations?user=RRvTPq4AAAAJ&hl=en&oi=sra
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4 Ympäristötekijät ja niiden vaikutukset  

Tässä luvussa esitellään ympäristötekijät ja niiden vaikutukset tietojärjestelmiin. 

Luvun lopussa esitetään yhteenvetona kehikko ympäristötekijöistä vaikutuksineen 

tietojärjestelmien hankintaan, käyttöönottoon ja käyttöön. 

Organisaation ympäristöä kuvataan moni-ilmeiseksi ja toisistaan hieman 

erilaisilla painotuksilla. Organisaation ympäristölle tyypillistä on jatkuva muutos, 

joka merkittävästi johtuu teknologian kehityksestä ja erityisesti 

innovaatiohyppäyksistä (Furneaux & Wade, 2011; Leidner ym., 2011) sekä siitä, 

että sitä voidaan vain vähän kontrolloida (Anderson & Thusman, 2000). 

Organisaation ympäristö jaetaan ulkoiseen ja sisäiseen ympäristöön. 

Sisäiseen ympäristöön kuuluu kaikki se, joka liittyy organisaation missioon, 

tehtävään, toimintaan ja tavoitteisiin kuten palvelut ja tuotteet, sisäiset 

kommunikointiprosessit ja verkot sekä henkilöstön osaaminen. (Duncan, 1972.) 

Ulkoiseen ympäristöön sisältyvät organisaation ulkopuolella tapahtuvat asiat, 

joilla on yhteys organisaatioon. (Tung, 1979.) 

Daft, Sormunen ja Parks (2006) jakavat organisaation ympäristön päivittäisen 

työskentelyn toimintaympäristöön (engl. task environment) ja yleiseen 

ympäristöön. Yleisen ympäristön muodostumiseen vaikuttavat yleiset 

yhteiskunnalliset, poliittiset, taloudelliset, demografiset ja teknologiset trendit 

(Bourgeois, 1980). Organisaation ympäristöä pidetään rajoitusten tuottajana ja 

toisaalta resurssien antajana (Aldrich & Pfeffer, 1976). Ympäristössä vaikuttavat 

teknologian kehitys, sääntelyn ja talouskehityksen muutokset sekä demografiset 

muutokset (Anderson & Thusman, 2000).  

Organisaatiot ovat poikkeuksetta osa jotain suhdeverkkoa. Esimerkiksi 

kaupankäyntiin ja markkinointiin liittyvässä toiminnassa on nähtävissä 

organisaation eriasteisia vertikaalisia ja horisontaalisia suhteita, jotka voivat 

kehittyä kumppanuudeksi asti. Suhteet ovat monimutkaisia sekä myös 

päällekkäisiä toimintaverkostoja sisältäen monia toimijoita. Tällainen verkosto 

koostuu esimerkiksi asiakkaista ja asiakkaan asiakkaista, tavarantoimittajista ja 

niiden alihankkijoista, kilpailijoista ja niiden liitoista sekä julkisista toimijoista 

kuten valtionhallinto, tutkimuslaitokset ja yliopistot. (Möller & Halinen, 1999.) 

Suhdeverkon (engl. focal firm), jonka kanssa ympärillä olevat ovat 

tähtimäisessä verkossa. Ne voivat kuulua jäsenenä myös kolmannen osapuolen 

verkkoon. Yhteyksien syntymiselle ja ylläpidolle voi olla samassa verkossa 

erilaisia motiiveja, kuten maineen ja sosiaalisen pääoman tavoittelu, taloudellinen 
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menestys, kriittisen tiedon saanti ja pyrkimys strategiseen liittoon liikekumppanin 

kanssa. Suhteet voivat olla yksipuolisia (engl. unilateral) esimerkiksi 

rahoitustilanteissa, bilateraalisia tai multilateraalisia. Pitkäaikaiset suhteet 

asiakkaisiin ja toimittajiin voivat kehittyä liittoutumiksi. Suhteiden näkyvyyttä 

ulospäin halutaan mahdollisesti myös tapauskohtaisesti pitää salassa. (Lee, Lee & 

Pennings, 2001.) 

Organisaatioita ympäröivä maailma on epävakaa ja vaikeasti ennustettava. 

Toiminnassaan menestyäkseen organisaation on jatkuvasti hankittava tietoa 

ympäristössä tapahtuvasta muutoksesta ja ymmärrettävä hankitun tiedon merkitys 

sekä tunnistettava omat strategiset mahdollisuutensa. Tiedon hankkimisessa 

sosiaalisilla verkostoilla on suuri merkitys. (Carpenter & Westphal, 2001.) 

Organisaation sisäisen ympäristön muodostavat rakenteet ja ihmiset. Niissä 

on taito ja voima, joiden avulla ratkaistaan organisaatiolle tärkeät ongelmat. 

Tietojärjestelmien merkitystä organisaation menestystekijänä arvioidaan 

tietojärjestelmien tuottoisuutena, soveltuvuutena ongelmien ratkaisuun, 

päätöksenteon ja toiminnan laatuna, käyttäjätyytyväisyytenä ja käytön yleisyytenä. 

(Ein-Dor & Segev, 1978.) 

Tässä luvussa analysoidaan ensin tietojärjestelmiin vaikuttavia 

ympäristötekijöitä ja niiden vaikutuksia tietojärjestelmien hankintaan, 

käyttöönottoon ja käyttöön. Alter (2002b) kuvaa tietojärjestelmien suhdetta 

ympäristöön, jonka organisaatiota ympäröivät voimat vaikuttavat järjestelmän 

toimintaan. Voimia on vaikea ennakoida, minkä vuoksi ne voivat olla hyvin 

yllätyksellisiä.  

Alaluvussa 4.1 analysoidaan tietojärjestelmien vaikuttavia ympäristötekijöitä. 

Anteliaisuus, kompleksisuus ja epävarmuus sekä dynaamisuus ovat seikkkoja, 

joilla yleisesti kuvataan ympäristön ominaisuuksia. Teknologian kehitys on yksi 

voimakkaimmin vaikuttavista ympäristötekijöistä. Organisaatioiden on otettava 

huomioon muodollisten instituutioiden ohjaus, mutta epämuodollisillakin 

instituutioilla voi olla merkitystä. Standardien vaikutus ilmenee 

teknologiatuotteiden valmistuksessa, kaupassa ja käytössä. Julkisella sektorilla 

valtion hallinnollinen sekä tulo- ja menoarvion taloudellinen ohjaus ja pääasiassa 

Euroopan unionista juontuva hankintojen sääntely vaikuttavat hankintojen 

rahoitukseen ja käytännön suorittamiseen. Alaluvun lopussa analysoidaan sisäisen 

ympäristön tekijöitä organisaation eri tasoilla tietojärjestelmien loppukäyttäjästä 

ylimpään johtoon.  
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Alaluvussa 4.2 tutkitaan ympäristötekijöiden vaikutuksia tietojärjestelmien 

hankintaan, käyttöönottoon ja käyttöön. 

4.1 Ympäristötekijät 

Muun muassa kilpailijoista, asiakkaista ja tavarantoimittajista koostuva 

toimintaympäristö vaikuttaa organisaation toimintaan ja tavoitteiden 

saavuttamiseen (Daft, Sormunen & Parks, 2006). Lisäksi sääntely ja teknologian 

kehitys usein esiintyvät ympäristötekijöinä (Ravichandran & Liu, 2011; Fennel & 

Alexander, 1987). Hieman etäämpänä organisaatiosta on useimmiten 

yhteiskunnallisista, demografisista ja taloudellisista tekijöistä koostuva yleinen 

ympäristö, jonka vaikutukset ovat välillisiä. (Daft ym., 2006.)  

Organisaation ympäristöä pidetään rajoitusten tuottajana ja toisaalta 

resurssien antajana, mikä on syytä ottaa huomioon päätettäessä organisaation 

rakenteista ja suhteesta ympäristöönsä (Aldrich & Pfeffer, 1976). Organisaation 

ympäristö on miljöö, jota voidaan vain vähän valvoa. Siihen vaikuttavat 

teknologian kehitys, sääntelyn ja talouskehityksen muutokset sekä demografiset 

muutokset. (Anderson & Thusman, 2000.)  

Furneaux ja Wade (2011) jakavat tietojärjestelmiin vaikuttavat tekijät 

elinkaaritekijöihin, teknologian muutostekijöihin ja evoluutio- eli 

ympäristötekijöihin. Duncan (1972) on laatinut yksityiskohtaisen luettelon 

teollisuusympäristössä vaikuttavista tekijöistä jakaen ne sisäisen ja ulkoisen 

kontekstin ryhmiin. Ulkoisessa kontekstissa vaikuttavat asiakkaat, 

tavarantoimittajat, kilpailijat, yhteiskuntapolitiikka ja teknologian kehitys. 

Sisäisessä kontekstissa vaikuttavat henkilöstön koulutus ja teknologinen valmius, 

organisaation toiminta ja johtaminen, sekä organisaation tavoite ja päämäärä. 

(Duncan, 1972.)  

Useimmiten ympäristötekijöistä mainitaan kolme, jotka ovat anteliaisuus 

(Stoel & Muhanna, 2008), kompleksisuus (Stoel & Muhanna, 2008) ja 

dynaamisuus (Dess & Beard, 1982), johon läheisesti liitetään turbulenssi (Stoel & 

Muhanna, 2008). Ympäristöä kuvataan lisäksi muun muassa sanoilla arvaamaton 

(Newkirk & Lederer, 2006), epävarma (Newkirk & Lederer, 2006; Ravichandran 

& Liu, 2011), epäyhtenäinen ja vihamielinen (Newkirk & Lederer, 2006).  

Tämän työn alaluvuissa 4.1.1–4.1.7 analysoidaan ulkoisen ympäristön 

tekijöistä anteliaisuutta, kompleksisuutta, epävarmuutta, dynaamisuutta, 

teknologian kehitystä, standardeja, instituutioita ja taloudellisia tekijöitä sekä 
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lalaluvussa 4.1.8 sisäisen ympäristön tekijöitä.  Anteliaisuus, kompleksisuus, 

epävarmuus ja dynaamisuus ovat ominaisuuksia, joilla ympäristöä kuvataan 

yleisesti. Standardit liittyvät olennaisesti muun muassa teknisiin laitteisiin ja 

tuotteisiin, joita käytetään tietojärjestelmissä. Instituutiot ovat olennaisen osa 

yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Taloudelliset tekijät ovat merkittävä vaikuttaja 

organisaatiossa, jossa taloudelliset resurssit ovat merkittävässä määrin 

instituutioiden päätösvallassa. Sisäinen ympäristö on se, jossa tietojärjestelmiä 

käytetään ja jonka jäseniä käyttäjät ovat. 

4.1.1 Anteliaisuus 

Ympäristön anteliaisuus viittaa organisaation toiminnan menestymisen 

mahdollisuuteen (Li & Ye, 1999) ja toisaalta myös siihen, mitä resursseja 

organisaatio voi ympäristöstä saada käyttöönsä (Sharfman & Dean, 1991). 

Resursseja voi saada runsaasti, mutta myös niukasti, sillä organisaatiot kilpailevat 

usein samoista resursseista (Anderson & Tushman, 2000). Joka tapauksessa 

organisaatio tarvitsee kriittisiä resursseja toimiessaan anteliaassa ympäristössä, eli 

ympäristön ominaisuus on merkittävä tekijä resurssien johtamisessa (Sirmon, Hitt 

& Ireland, 2007). Anteliaisuus näkyy saatavilla olevien resurssein määrässä sekä 

hinnassa (Anderson & Tushman, 2000) ja siinä, kuinka ympäristö voi tukea 

organisaation jatkuvaa kasvua (Li & Ye, 1999; Baum & Wall, 2003; Goll & 

Rasheed, 2004; Stoel & Muhanna, 2008). Kypsässä tai kuihtuvassa vaiheessa 

oleva organisaatio saa vain vähän anteliaisuutta ympäristöstään. Senpä vuoksi se 

joutuu ankaraan kilpailuun, jossa käytettävissä olevilla tietoteknisillä resursseilla 

voi muuttaa kilpailuasetelmaa. (Stoel & Muhanna, 2008.) Organisaation 

ydintoiminnassa ajantasaisen teknologian käyttö parantaa mahdollisuuksia 

anteliaan ympäristön hyödyntämisessä (Irwin, Hoffman & Lamont, 1998.) 

Anteliaisuus tukee organisaation resurssien kasvamista, minkä ansiosta 

syntyy voimareservejä kilpailun ja ympäristöuhkien varalle. Anteliaassa 

ympäristössä voi saada ulkoisia resursseja väliaikaisten ulkoisten ja sisäisten 

ongelmien ratkaisemiseen. Anteliaisuuden aikaikkuna on rajallinen ja hyödyn 

tavoitteluun osallistumisesta päätöksenteossa pitää toimia nopeasti. Yleensä 

anteliaisuus muuttaa organisaation toimintaa. (Baum & Wally, 2003.) 

Anteliaisuutta mitataan rahamääräisillä mittareilla ROA:lla (engl. Return on 

Assets) ja ROS:lla (Return on Sales) sekä liikevaihdon muutoksella (Goll & 

Rasheed, 2004; Dess & Beard, 1984). 
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4.1.2 Kompleksisuus ja epävarmuus 

Sisäisen ja ulkoisen ympäristön epävarmuus kasvattaa organisaation 

tiedonkäsittelyn tarpeita ja organisaation kompleksisuutta (Fynn & Fynn, 1999). 

Ympäristön kompleksisuus viittaa niiden aktiviteettien yhtenäisyyteen ja 

valikoimaan, joilla on merkitystä organisaation toimintoihin. Kompleksisuus 

kasvaa, kun ympäristön aktiivisuuden määrä ja monimuotoisuus lisääntyvät. 

(Duncan, 1972; Jurkovich, 1974.) Epävarmuuden tilassa oleva organisaatio 

tarvitsee enemmän tietoa ja enemmän kapasiteettia tiedonkäsittelyyn päästäkseen 

korkeamman toiminnan tasolle. (Stoel & Muhanna, 2008.) 

Kasvava epävarmuus vaikuttaa organisaation toimintaan. Sisäinen 

epävarmuus ilmenee kirjavuutena työnteossa, työn laatu ja tuotannon määrä 

laskevat, seuraa lomautuksia ja työpaikan vaihtamista. Epävarmuutta voi lisätä 

myös tiedonkäsittelyn kompleksisuus. Ulkoisen epävarmuuden lähteitä ovat 

asiakkaiden ja toimittajien kirjavuus. Epävarmuudessa selviytymistä tukevat 

tiedonkäsittelytarpeen kriittinen vähentäminen sekä käsittelyresurssien 

kasvattaminen väliaikaisesti. Tietojärjestelmään sijoittamisen lisäksi organisaation 

on mahdollista ympäristön kompleksisuudessa turvautua ympäristön 

hallitsemisstrategiaan. Siinä pyritään muokkaamaan ympäristöä sen sijaan, että 

yritetään vain selviytyä. (Fynn & Fynn, 1999.) 

Ympäristön epävarmuutta on pidetty organisaatioteorian kirjallisuudessa 

keskeisenä konseptina selitettäessä organisaatioiden ja niiden ympäristön välistä 

suhdetta (Milliken, 1987). Ympäristön epävarmuutta luovat muun muassa 

merkittävät teknologisia hyppäyksiä aiheuttavat innovaatiot riippumatta siitä, 

mikä niitä synnyttää. Tällaisessa murrosvaiheessa avautuu mahdollisuuksia 

uusien tuotteiden markkinoille ja talouden kasvulle. (Tushman & Anderson, 1986.) 

Epävarmuutta eri tutkijat määrittelevät hieman eri tavoin. Duncan (1972) 

mainitsee epävarmuuden tilanteeksi, jossa tapahtuman tulos on tuntematon, kun 

puolestaan riskitilanteessa mikä tahansa tulos on ennalta tunnettu mahdollisuus. 

Matemaattista näkökulmaa edustaa määritelmä, jonka mukaan tapahtuman 

epävarmuus on mahdollisten tulosten logaritmi. 

Kompleksisuus liittyy ulkoisen ympäristön hajanaisuuteen ja monien 

tekijöiden joukkoon esimerkiksi liiketoiminnan kustannuksiin, työvoiman 

saatavuuteen ja kilpailun vihamielisyyteen. Sitä mitataan ja arvioidaan 

ympäristön antamana kannustuksena ja apuna sen suhteen, kuinka organisaatio 

kykenee siinä luomaan itselleen kasvua. (Vokurka & O'Leary-Kelly, 2000.) 
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Organisaatiot pyrkivät vastaamaan ympäristön muutoksiin hallitsemalla niitä 

mahdollisuuksiensa mukaan ja suunnittelemalla vastatoimia, mutta myös 

sopeutumaan epävarmuuteen ja kompleksisuuteen muokkaamalla toimintoja tai 

henkilöstöä. Tarkoituksena on säilyttää positio ja suhteet toisiin organisaatioihin 

ennallaan. (Aldrich & Pfeffer, 1976.) 

4.1.3 Dynaamisuus 

Ympäristön dynaamisuuden määrittävät teknologian muutos ja kilpailu (Leidner 

ym., 2011). Tämä näkyy myös koulutus- ja tutkimusorganisaatioiden välillä 

kilpailuna resursseista ja asiakkaista (Marginson, 2006). Ympäristön dynaamisuus 

on turbulenssin ja vakaa–epävakaa -vaihtelun ilmentymä. Se kuvaa epävarmuutta 

eikä siihen voi varautua minkään mallin mukaisesti (Dess & Beard, 1982). 

Sirmonin ja kollegoiden (2007) käsityksen mukaan epävarmuutta kulkeutuu 

ulkoisesta ympäristöstä aiheuttaen informaatiovajetta syy-seuraus -suhteen 

havaitsemisessa ja ymmärtämisessä. Husen, Neubaumin ja Gabrielssonin (2005) 

mukaan kilpailu aiheuttaa ympäristössä nopeaa muutosta, jolle ominaista on 

dynaamisuus, vihamielisyys ja epäyhtenäisyys. Nämä väistämättä vaikuttavat 

organisaation toimintaan.  

Dynaamisuuteen sisältyy ympäristön muutoksen aste ja ennustamattomuus. 

Sille tunnusomaista on tuotteen tai palvelun vanhentuminen, teknologian muutos, 

kilpailijoiden arvaamattomat liikkeet sekä tuotteisiin ja palveluihin kohdistuvat 

vaikeasti ennakoitavat vaatimukset. (Newkirk & Lederer, 2006.) Jos kuitenkin 

muutos tapahtuu asteittain tasaisesti, sen ennustettavuus on suhteellisen helppoa 

(Dess & Beard, 1982). Ympäristössä tapahtuvat nopeat ja odottamattomat 

muutokset painostavat sen sijaan organisaatioita muuttamaan liiketoimintaansa 

hyvin nopeasti, mutta sopeuttamisliikettä saattaa hidastaa tietojärjestelmien 

jäykkyys (Weber ym., 2009). Organisaatio voi selviytyä tietyissä ympäristöoloissa 

hyvin ja voi olla valmistautunut ja rutinoitunut toimimaan kompleksisessa 

ympäristössä, mutta tämä ei kuitenkaan poista epäonnistumisen mahdollisuutta 

ennustamattomassa ympäristössä. (Anderson & Tushman, 2000.) 

Ympäristön dynamiikan kohtaamiseen organisaatio voi varautua 

kyvykkyydellä tarjoamalla joustavia tuoteinnovaatioita oikea-aikaisesti ja siten 

itse asiassa hyötyä muuttuneesta ympäristöstä. Tämä edellyttää resurssien hyvää 

hallintaa ja joustavuutta sekä kykyä nopeisiin muutoksiin. Tutkimus osoittaa, että 

sellainen tietojärjestelmästrategia, jossa organisaationäkökulma edustaa 
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tietojärjestelmäjohtajuutta, tukee organisaation toimintaa paremmin kuin 

vanhempaan teknologiaan pohjaavat strategiat. (Leidner ym., 2011.) 

Tietojärjestelmien tarjoamien työkalujen avulla ympäristön dynaamisuudesta 

voidaan saada taloudellista hyötyä. Kiinnostus tätä kysymystä kohtaan on ollut 

kasvavaa, mutta silti siitä tiedetään suhteellisen vähän. Tutkimukset osoittavat, 

että tietojärjestelmien antama tuki pehmentää ympäristövaikutuksia 

organisaatioissa ja tuki on menestymisen edellytys erityisesti nopeaa reagointia 

vaativissa tilanteissa. (Zhang, 2007.)  

Ympäristöllä on organisaatioissa tärkeä merkitys sen vuoksi, että se vaikuttaa 

rakenteisiin, päätöksentekoon (Aldrich & Pfeffer, 1976), tietojärjestelmiin ja 

tietotekniikan käyttöön (Ravichandran & Liu, 2011). Ympäristö ja sen päätökset, 

voima ja vaikutussuhteet muokkaavat organisaation toimintoja ja strategioita; 

samanaikaisesti organisaation omilla vastatoimilla pyritään hallitsemaan 

ympäristöä. Analyytikot painottavat organisaation roolia rakenteidensa valinnassa 

mieluummin kuin antautua ympäristötekijöiden dominoimaksi. (Aldrich & Pfeffer, 

1976.) Organisaatioteoreetikot puolestaan korostavat, että organisaatioiden pitäisi 

sopeutua ympäristöönsä pysyäkseen elinkelpoisina (Duncan, 1972). Benitez-

Amadon ja Walczuchin (2012) mukaan 1990-luvun lopulla on tuotu uusi käsite 

dynaaminen kyvykkyys (engl. dynamic capability). Se kuvaa organisaation 

osaamista integroida, rakentaa ja koostaa uudelleen sisäiset ja ulkoiset resurssit 

nopeasti muuttuvan ympäristön kohtaamista varten. Dynaaminen kyvykkyys on 

organisaation osaamista muunnella resursseja käyttääkseen hyväksi esille tulevia 

mahdollisuuksia, selviytyäkseen uhkista ja parantaakseen kilpailukykyä.  

Organisaatioteoriassa käydään keskustelua Ravichandranin ja Liun (2011) 

mukaan ympäristödeterminismin ja strategisen valinnan välillä. Kysymys on siitä, 

kuinka determinismi ja omaehtoinen prosessi ohjaavat organisaatioiden 

päätöksentekoa. Strategiateoreetikot näkevät johtajan suhteellisen autonomisena 

organisaationsa ohjaajana. Determinismit näkevät johtajan ympäristön ja 

rakenteellisten olosuhteiden vankina, joka ei voi olennaisesti muuttaa 

organisaation kurssia. Tietojärjestelmän strategisella suunnittelulla voidaan 

varmistaa liiketoimintasuunnitelman ja tietojärjestelmäsuunnitelman 

yhteensovittaminen. Tämä kasvattaa organisaation mahdollisuuksia vastata 

tehokkaasti ympäristömuutosten vaikutuksiin parantaen samalla kilpailuetua. 

Koska ympäristötekijät vaikuttavat investointeihin, niin elinkelpoinen 

tietotekniikan investointistrategia auttaa hallitsemaan ympäristön aiheuttamaa 

epävarmuutta. IT-strategian valinnoillaan organisaatiot reagoivat toimialansa 
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korkeaan muutosnopeuteen. Ne sisältävät laaja-alaisia ja ennakoivia investointeja, 

jotka ottavat huomioon korkean tiedon intensiteetin ja ympäristöolot sekä 

organisaation järkevät valintavaihtoehdot. Vaikuttavia tekijöitä ovat ympäristön 

dynaamisuus ja tiedon intensiteetti. (Ravichandran & Liu, 2011.) 

Ympäristön kellotaajuus (engl. industry clockspeed) tarkoittaa 

tietoteknistymisen nopeutta. Korkeampaa kellotaajuutta tarvitaan suuremman 

epävarmuuden ja vaikeammin ennustettavassa ympäristössä, jonka kohtaamisessa 

organisaatio tarvitsee enemmän informaatiota ja sen prosessointiin joustavampia 

mekanismeja. Jos organisaation tietojenkäsittelykykyä rajoittavat henkilöstön 

kyvyt, niin sitä voi korvata teknologiainvestoinnilla. Tällöin organisaatioiden 

tulisi investointitarpeitaan allokoidessaan ottaa huomioon ympäristön 

epävarmuuden ja dynaamisuuden asettamat vaatimukset. (Ravichandran & Liu, 

2011.)  

Tietointensiteetti – kiihko ja voimakkuus – ympäristön muuttujana kuvastaa 

tiedon käsittelykomponentin tärkeyttä arvoketjussa. Sen merkitys vaihtelee 

voimakkaasti aloittain. Esimerkiksi rahoitusalalla päivittäiset operaatiot vaativat 

jatkuvaa tiedon päivittämistä, kun taas kaivosteollisuudessa tiedon intensiteetti on 

suhteellisen alhainen. Korkean tietointensiteetin ympäristössä tietotekniikan 

käytöllä voidaan parantaa arvoketjun toimintaa ja investoimalla tietotekniikkaan 

voidaan tehostaa tuottavuutta. Erityistä huomiota vaatii yhteydenpito 

yhteistyökumppaneihin yhtä hyvin kuin tiedonvälitys yleensäkin. Korkean 

tietointensiteetin ympäristöominaisuudet motivoivat organisaatioita keskittymään 

enemmän tietotekniikan käyttöön ja investointeihin. Alan tietointensiteetin 

voimakkuus vaikuttaa siten tietotekniikan investointistrategian valintaan. Jos 

intensiteetti on korkea, todennäköisesti tietotekniikan strateginen merkitys 

arvoketjussa on myös korkea johtaen tehokkaampaan ennakointiin 

investointistrategiassa. (Ravichandran & Liu, 2011.) 

Ympäristön dynaamisuus aiheuttaa tyypillisesti tuotteen tai palvelun 

vanhentumista, teknologian muuttumista, kilpailijoiden arvaamattomia liikkeitä 

sekä tuotteisiin ja palveluihin kohdistuvia odottamattomia vaatimuksia. 

Vaikutusten voimakkuus ja määrä riippuvat ympäristön muutoksen voimasta ja 

ennustettavuudesta. (Newkirk & Lederer, 2006.) Vaikutukset voivat vaatia myös 

toistuvia muutoksia organisaatiossa (Stoel & Muhanna, 2008). 

Ympäristövaikutuksiin liittyen organisaation eri tasoilta on havaittu ongelmia, 

jotka ovat johtuneet teknologian muutoksesta, julkisesta säätelystä, kilpailijoista, 

asiakkaista ja tietojärjestelmien loppukäyttäjistä. IT-osastojen on usein pakko 
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osoittaa mittavia resursseja näiden ongelmien ratkaisemiseen. (Lederer & 

Mendelow, 1990.) 

Ympäristön dynaamisuus on mitattavissa. Siihen soveltuvat muun muassa 

rahamääräiset mittarit kuten  ROA  ja ROS (Gol & Rasheed, 2004). 

4.1.4 Teknologian kehitys 

Parina viime vuosikymmenenä teknologia on muuttunut nopeasti, mikä näkyy 

teollisuuden erilaisissa ratkaisuissa kommunikaatiosta ohjelmistotuotantoon 

(Leidner ym., 2011). Taloustilanteen kehitys Euroopassa ei ole vaikuttanut ICT-

alaan yhtä voimakkaasti kuin muilla teollisuuden aloilla (García-Muñiz & Vicente, 

2014). Teknologian kehitys rakentuu jo olevan päälle, joka tavallaan täydentää 

itseään. Tämä selittää sen, että teknologia sisältää hiljaista tietoa, joka on 

sovellus- ja organisaatiokohtaista. (Teece, 1996.)  

Anderson ja Tushman (2000) selittävät teknologian kehityssyklejä 

turbulenssien ja stabiilien jaksojen vuorotteluna, jossa standardit vaikuttavat 

jossain määrin kehitykseen. Uudet teknologiainnovaatiot kehittyvät ajan kanssa ja 

jotkut pääsevät kilpailussa toisia merkittävämpään asemaan nousten uudelleen 

entistä edistyneempinä teknologian huipulle. Kehityksen epävarmuutta aiheuttaa 

epätietoisuus, mistä teknologian tuotteesta milloinkin muodostuu teollinen 

standardi. Tässä kehityksessä vaikuttavina tekijöinä itse teknologian ohella on 

myös yleinen talouskehitys. 

Ison organisaation johtaminen vaatii tavallisesti enemmän johtamisen 

teknologiaa ja erikoisratkaisuja kuin pienen. Isot organisaatiot ovat riippuvaisia 

hyvin kehittyneistä tieto- ja valvontajärjestelmistä, joita käytetään tiedon 

keräämiseen ja jalostamiseen päätöksentekoa varten. Pienet organisaatiot joutuvat 

resurssien puutteessa vaikeaan tilanteeseen tehdessään kalliita 

teknologiahankintoja koskevia investointipäätöksiä. (Naranjo-Gil, 2009.) 

Teknologiaa koskeva korkea epävarmuus liittyy luontevasti odotettavissa 

oleviin, toistuviin muutoksiin sekä säännönmukaisiin tuoteinnovaatioihin. 

Tällaisessa ympäristössä organisaatiot seuraavat alituisesti teknologian kehitystä 

ja korjaavat toimintojaan tulkintojensa mukaisesti. Johtajat kohdatessaan 

epävarman ympäristön ovat proaktiivisempia ja käyttävät innovatiivisempaa 

strategiaa kuin johtajat vähemmän epävarmassa ympäristössä. (Mishra, Konana & 

Barua, 2007.)  
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Mahdolliset teknologiakehityksen tuomat tehon parannukset käytännön 

toimintaan vaikuttavat Furneauxin ja Waden (2011) mukaan jopa korkeasti 

vakiintuneiden organisaatioiden käytäntöihin siten, että tämä kehitys nähdään 

merkittävänä voimana tietojärjestelmän elinkaaren päättämispäätöksessä. 

Kuitenkin ohjelmisto- ja tietojärjestelmätutkimus korostavat tekninen kehityksen 

ottamista huomioon tietojärjestelmäkehityksessä. (Furneaux & Wade, 2011.) 

Ympäristövaikutukset on syytä ottaa huomioon organisaatioiden 

tietojärjestelmien elinkaarisuunnittelussa. Tärkeää on tunnistaa tietojärjestelmien 

elinkaaren loppuminen. Nopean ympäristömuutoksen voidaan odottaa lisäävän 

tietojärjestelmien vanhentumisnopeutta. Teknologinen innovaatio mainitaankin 

suurimpana ympäristönmuutoksen aiheuttamana tekijänä, joka vaikuttaa 

tietojärjestelmän korvaamiseen. Suurten organisaatioiden tietojärjestelmien 

ennenaikainen käytön lakkaaminen saattaa johtaa merkittäviin jo tehtyjen 

investointien menetyksiin. Toisaalta järjestelmän käytön jatkaminen ja 

vaihtamisen viivyttäminen voivat antaa negatiivisen signaalin organisaatiosta 

ulospäin. (Furneaux & Wade, 2011.)  

 Käytettävän teknologian muutospaineet syntyvät esimerkiksi kilpailun 

aiheuttamasta työprosessien muutos- ja kehittämistarpeista ja valmistautumisesta 

ympäristön häiriöihin. (Fennel & Alexander, 1987.) ICT-alan nopea teknologinen 

kehitys on muuttanut työrutiineja lähes säännönmukaisesti. Kehitys on myös 

vanginnut käyttäjänsä samalla kun siihen liittyvät yhä korkeammat odotukset 

aiheuttavat teknostressiä työntekijöissä ja sitä kautta välillisiä vaikutuksia koko 

organisaatiossa. (Wang, Shu & Tu, 2008.) 

Teknologiakehityksen vaikutusta organisaatiossa Markus ja Robey (1988) 

selittävät siten, että ulkoinen teknologian voima määrää tai voimakkaasti rajoittaa 

organisaation tai sen yksilöiden käyttäytymistä. Teknologian käyttö ei välttämättä 

muuta organisaation perusrakennetta, mutta voi hajauttaa päätöksentekoa. Sen 

myötä organisaatio voi madaltua, mutta yksikköjen määrä ja koko kasvavat, mikä 

vaatii laajempaa sivusuuntaista yhteistoimintaa ja lisää kompleksisuutta. (Markus 

& Robey, 1988.) 

Teknologian kehityksen yhteydessä puhutaan usein innovaatiosta. Irwinin, 

Hoffmanin ja Lamontin (1998) määrittelyn mukaan innovaatio on sisäisesti 

tuotettu tai ostettu laite, järjestelmä, käytäntö, ohjelma, tuote tai palvelu, joka on 

uutena otettu organisaation käyttöön. Teknologiainnovaatio liittyy erityisesti 

tuotteisiin, palveluihin ja tuotantoteknologiaan.  
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Pilvipalvelua pidetään ajatusmallin muuttamisena tuottaa 

informaatioteknologian resursseja ja palveluja (Sabi, Uzoka, Langmia & Njeh, 

2016). Sitä pidetään teknologian viidentenä hyödykkeenä veden, sähkön, kaasun 

ja puhelimen jälkeen (Maresova & Kacetl, 2015). Sen keskeisiä ominaisuuksia 

ovat ubiikki verkkoon pääsy, paikasta riippumaton resurssien käyttö, nopeasti 

muotoiltavat ja mittavat resurssit, jotka on saatavilla asiakkaan pyyntöjen mukaan 

(Takabi, Joshi & Ahn, 2010). Pilvipalvelun käyttöönotto on tapa kasvattaa 

organisaation tietoteknistä osaamista ja suorituskykyä vähäisillä investoinneilla 

infrastruktuuriin, henkilöstöön ja ohjelmistoihin. Vaikka pilvipalvelujen 

käyttöönotto on suuressa suosiossa, niin monet aiheellisesti epäilevät sen 

turvallisuutta ja pohtivat nimenomaan datan yksityisyyteen ja turvallisuuteen 

liittyviä riskejä. Suurimmat huolet kohdistuvat datan tietosuojaan, 

koskemattomuuteen ja käytettävyyteen (Kaufman, Harauz & Porter, 2009). 

Palvelun käyttäjän on syytä tunnistaa käyttöön liittyvät mahdolliset ongelmat 

(Subashini & Kavitha, 2011).  

Pilvipalvelu on merkittävästi muokannut laskennan ja tietojenkäsittelyn 

esteitä ja toimintoja organisaatioissa, liiketoiminnassa ja yksittäisissä 

operaatioissa. Ohjelmistosovellusten pilvipalvelutoiminnassa palvelun tarjoajan 

sovellusta ei asenneta käyttäjän paikalliselle tietokoneelle, kuten on tehty 

aiemmin, vaan käyttäjä operoi palvelun tuottajan pilvessä käyttäen siellä olevia 

ohjelmistoja. Esimerkkeinä tästä ovat Googlen sähköposti ynnä muut sen palvelut 

sekä Dropbox. Ohjelmistosovellusten pilvipalvelutoiminnassa käyttäjä operoi 

palvelun tuottajan pilvessä käyttäen siellä olevia palveluja. Tähän asti yleisen 

toimintamallin mukaan palvelun tarjoajan sovellus on asennettu käyttäjän 

paikalliselle tietokoneelle tiettyä operaatiota varten. (Maresova & Kacetl, 2015.)  

Pilvipalvelu liiketoimintana on kasvanut ja tuonut yrityksiin taloudellista 

menestystä merkittävästi viime vuosina. Esimerkiksi Amazonin vuoden 2015 

koko liikevaihdosta pilvipalvelutoiminta oli jo yli seitsemän prosenttia (7,9 

miljardia Yhdysvaltain dollaria) ja sen käyttökate oli 24 prosenttia. Amazon 

paransi myös palveluaan vuonna 2015 lisäämällä pilvipalveluihinsa 

ominaisuuksia 40 prosentilla. (Bezos, 2016.) Pilvipalvelun tuottajia on useita ja 

palveluntarjonta vaihtelee. Jotain markkinatilanteesta kertonee, että muun muassa 

Microsoft ja Google ovat tarjonneet alustaansa koulutusyksiköiden opiskelijoille 

ja henkilökunnalle vapaasti käytettäväksi sähköpostia, listoja, kalenteria, 

dokumenttien luomista, tallennusta ja jakamista sekä web-sivujen luontia varten. 

Hankintamuotona pilvipalvelun käyttö on ulkoistamista. (Ercan, 2010.) 
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Euroopan komissio tukee pilvipalvelujen kehittämistä, sillä se on 2012 

hyväksynyt strategian tukea pilvipalvelujen käyttöönoton yleistymistä talouden 

kaikilla sektoreilla EU:ssa. Tukitoimilla sertifioidaan luotettavat pilvipalvelujen 

tarjoajat ja kehitetään alalle sopimuskäytäntöä. (Maresova & Kacetl, 2015.) 

Teknologian kehityksestä ei aina seuraa pelkkää hyvää. Internetin käytön 

tehostuminen kasvattaa samalla mahdollisuuksia haitan ja vahingon tekemisen. 

Samalla kun organisaatiot kehittävät tietojärjestelmiään, ne joutuvat investoimaan 

ulkopuolisten hyökkäysten torjumisvalmiuteen. Palvelunestohyökkäys saattaa 

kaataa verkkosivut ja estää palvelun tuottamisen useiksi tunneiksi. Samalla se 

hidastaa Internet-verkon välitysnopeutta muutamasta prosentista jopa yli 

kahteenkymmeneen prosenttiin. Palvelunestohyökkäyksiin varautuminen vaatii 

kustannuksia aiheuttavia erityisresursseja, joita tietojärjestelmät normaaleissa 

oloissa toimiakseen eivät tarvitse. Organisaatiolle aiheutuu taloudellista vahinkoa 

palvelun keskeytymisestä riippuen siitä, minkälainen merkitys sillä on 

organisaation liiketoiminnalle. (Garber, 2000.) Hyökkäykset kohdistuvat yleensä 

sähköistä kauppaa harjoittavien ja yhteiskunnallisesti merkittävien toimijoiden 

(Garber, 2000) sekä julkisen hallinnon yksiköiden tietojärjestelmiin (Vänskä, 

2016). 

4.1.5 Instituutiot 

Institutionaalisen ympäristön voi hahmottaa eri tavoin. Gómez-Haro, Aragón-

Correa ja Cordón-Pozo (2011) jakavat sen pysyvien sääntöjen muodostamaan 

säännösteltyyn, tiedollisista rakenteita sisältävään kognitiiviseen ja sosiaalisista 

standardeista koostuvaan normatiiviseen instituutioon. Arslan (2011: 4–5) 

käsittelee muodollisia ja epämuodollisia instituutioita, jotka voivat vaikuttaa 

organisaation valintoihin ja strategiaan. Instituutiot ovat rajoitteita, jotka ohjaavat 

ihmisten toimintaa (Fennel & Alexander, 1987; Gómez-Haro ym., 2011).  

Arslanin (2011: 16) mukaan muodollisia rajoitteita ovat muun muassa 

asetukset, lait ja hallitusmuoto ja epämuodollisia ovat käyttäytymisnormit, 

sopimukset ja itsestään syntyneet menettelytavat. Nämä määrittävät sosiaalisia ja 

taloudellisia kannustinrakenteita. Gómez-Haron ja kollegoiden (2011) mukaan 

instituutiot ohjaavat suosien tai rajoittaen organisaatioiden liiketoimintaa sekä 

vaikuttavat vahvasti liiketaloudelliseen ja organisatoriseen käyttäytymiseen ja 

yrittäjyyteen. 
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Institutionaalinen säätely on välitöntä tai epäsuoraa käyttäytymiseen 

kohdistuvaa vaikuttamista, joko sanktioitua tai myötämielistä. Vaikuttamiskeinoja 

ovat esimerkiksi vaatia tiettyjen standardien tai direktiivien käyttöä tai ohjata 

rahoitus tiettyyn projektiin. Teknisessä innovaatiossa kohtaavat valtiovallan 

intressit ja teknologian kehitys. Vientiin tarkoitettujen teknologiatuotteiden 

valmistajat joutuvat ottamaan huomioon markkinan kohdemaalle tai maanosalle 

ominaiset erityisvaatimukset. Käytön näkökulmasta tuotteen vaatimukset 

määräytyvät sen mukaan, minkä teknologian yhteydessä sitä käytetään. Usein 

tekninen innovaatio muutetaan vastaamaan erilaisia käyttäjiä ja käyttötilanteita. 

(King, Gurbaxani, Kraemer & McFarlan, 1994.) 

Epämuodolliset instituutiot 

Yrittäjyys on voima, joka talouden kasvun ja työskentelyn avulla ja 

innovaatioiden tukemana johtaa taloudelliseen ja yhteiskunnallisen kehitykseen. 

Se näkyy organisaation ennakoivassa toiminnassa, prosesseissa ja käytännöissä ja 

heijastuu henkilöstön toiminnassa tuottaen uusia ideoita ja parannettuja prosesseja. 

(Gómez-Haro ym., 2011.) Normatiivinen instituutio normeineen ja arvoineen voi 

vaikuttaa organisaatiossa yksilön yrittäjyyden asteeseen. Siellä missä positiiviset 

arvot liitetään luovuuteen ja muutokseen, kehittyy yrittäjyyttä kannustava 

strateginen orientaatio. Sen vuoksi normatiivinen instituutio virittää yrittäjyyttä 

muuttamalla organisaation arvoja ja kulttuuria. (Kshetri, 2009.) Gómez-Haron ja 

kollegoiden (2011) tutkimus osoittaa, että kognitiiviset ja normatiiviset 

instituutiot vaikuttavat positiivisesti yrittäjyyteen orientoitumisessa ja sellainen 

ympäristö ylipäätään luo positiivisuutta. 

Institutionaalisen ympäristön vaikutus, esimerkiksi hallinnon sääntely ja 

ammattiliittojen ja -ryhmien sekä muiden yhteisöjen ja vaikuttajatahojen 

normatiiviset odotukset, saattaa olla niin voimakas, että organisaatio tuotannon 

tehostamisen sijasta harmonisoi institutionaaliset käytännöt, myytit ja rakenteet. 

(Fennel & Alexander, 1987.) 

Tietoisuus elinympäristöstä ja kestävästä kehityksestä on huomattavasti 

lisääntynyt viime vuosikymmeninä. Samanaikaisesti ympäristölainsäädännön 

merkitys ja sidosryhmien painostus ovat kasvaneet siinä määrin, että organisaatiot 

ottavat tämän kehityksen liiketoiminnassaan vakavasti huomioon (Benitez-

Amado & Walczuch, 2012). Suunnitelmallisesti kestävää kehitystä tukevia ja 

energian kulutusta vähentäviä ratkaisuja otetaan käyttöön esimerkiksi 
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tietojärjestelmäratkaisuissa suosimalla energiatehokkaiden laitteita käyttöä. 

(Watson, Boudreau & Chen, 2010).  

Organisaatiot pyrkivät olemaan lainkuuliaisia. Se näkyy normien ja 

käytäntöjen omaksumisena, mutta toisaalta muutosten vastustamisena. 

Organisaatioilla on taipumus seurata toisiaan ja ottaa mallia niistä, joita pidetään 

laillisuuden noudattamisessa korkealla tasolla. Näin ne pyrkivät optimoimaan 

valintojaan ja välttämään riskejä. Esimerkiksi organisaatio jatkaa tietyn 

tietojärjestelmän käyttöä sen vuoksi, että toimialalla sitä käytetään yleisesti. Tätä 

mekanismia kutsutaan institutionaaliseksi paineeksi, joka vaikuttaa jatkuvuuden 

säilymiseen. (Furneaux & Wade, 2011.) 

Muodolliset instituutiot 

Organisaatioiden elämä on muuttunut yhä laillisemmaksi, mikä on samalla 

lisännyt byrokratiaa ja kasvattanut organisaatioissa vastuuhenkilöiden asemaa. 

Laki nähdään käytännön ohjeina, moraalisina periaatteina, kirjoitettuina rooleina 

ja kunnioitettavina symboleina. Se antaa passiivisia työkaluja, joita johtajat 

yrittävät sovitella organisaation tavoitteisiin. Lait muodostavat areenan, jolla 

organisaatiot pelureina yrittävät ohjata pelin kulkua. Ne myös säätelevät suoraan 

organisaation käyttäytymistä. Toisaalta lait muodostavat ympäristöön 

näkymättömän, oletetun ja itsestään selvän säännöstön organisaation 

käyttäytymiselle. (Edelman & Suchman, 1997.) Sääntelyllä itsellään on 

mahdollisesti negatiivinen vaikutus organisaatioon ja johtaa yrittäjyyden 

katoamiseen (Gómez-Haro ym., 2011). Evoluutionäärisistä muutostekijöistä 

useimmat tukevat organisatorista muutostarvetta. Näistä yksi merkittävimmistä on 

valtion johtama sääntely (Furneaux & Wade, 2011; King ym., 1994; Lederer & 

Mendelow, 1990).  

Hankintojen tekeminen on julkisella sektorilla laajasti säänneltyä toimintaa. 

Yksityissektorin toimija voi järjestellä hankintansa julkista sektoria huomattavasti 

vapaammin. Julkisten hankintojen säätelyn takia käytetään normaalisti 

tarjouskilpailua, joka on avoin ja läpinäkyvä prosessi. EU:n direktiivien mukaan 

tarjouksia pitää verrata parhaan tarjouksen löytämiseksi. Lainsäädäntö tekee 

hankinnasta kuitenkin yhä kompleksisempaa, johon on kasvava motivaatio ja sen 

tarkoitus on ehkäistä hankintapäätöksiin liittyvää korruptiota. (Moe, 2014.) 

Hankintalain uudistus on käynnistynyt Euroopan parlamentin ja neuvoston 

helmikuussa 2014 antaman direktiivin pohjalta, joka on tullut voimaan 17.4.2014. 
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Direktiivi pitää ottaa kunkin jäsenmaan lainsäädäntöön voimaantulosta kahden 

vuoden kuluessa. (Direktiivi 2014/24/EU.) Tämän jälkeen alkava kansallinen 

lainvalmistelutyö johtaa käytännössä hankintalakien kokonaisuudistukseen 

(Huikko, 2014). Direktiivi koskee tietojärjestelmien hankkijoiden ja ylläpitäjien 

näkökulmasta lähinnä tavaroiden ja palvelujen hankkimista. 

Hankintalainsäädännöllä ohjeistetaan vain sitä julkista varainkäyttöä, jossa 

hankinta toteutetaan hankintasopimuksella ja joka ottaa huomioon määräykset 

kynnysarvoista. Direktiivin mukaan tulisi selvittää, millaisten hankintojen pitää 

sisältyä direktiivin soveltamisalueeseen riippumatta siitä, minkälaisilla 

hankintasopimuksilla ne on tehty. Hankintamuotoina mainitaan osto-, leasing- tai 

muut sopimustavat. (Direktiivi 2014/24/EU.) Hankinnassa on kahta muotoa, 

kumppanuushankinta ja järjestetty kilpailu (Moe, 2014). Kumppanuushankinnan 

perusta on yhteistyössä, luottamuksen rakentamisessa sekä riskin ja hyödyn 

jakamisessa (Lundström, 2011). 

Asetus (EU) N:o 1025/2012 koskee julkisia hankintoja. Niissä 

viiteasiakirjoina käytettävien tieto- ja viestintätekniikan teknisten eritelmien on 

täytettävä asetuksessa vahvistetut vaatimukset. Tämän vaatimuksen täyttymisestä 

vastaa tuotteiden valmistaja. Samalla viranomaiselle syntyy varmuus siitä, että 

tekniset eritelmät on laadittu noudattaen Maailman kauppajärjestön (WTO, World 

Trade Organization)) tunnustamia oikeudenmukaisuuden, objektiivisuuden ja 

syrjimättömyyden periaatteita. (Komissio, 2014.) 

Yleissääntönä voidaan sanoa, että hankintalakia on noudatettava niissä 

hankinnoissa, joissa käytetään valtion, kunnan tai seurakunnan varoja ja 

hankinnan arvo ylittää kansallisen kynnysarvon, mikä on alimmillaan 30 000 

euroa ja EU-kynnysarvon 193 000 euroa. Kynnysarvon alittavia hankintoja, joita 

kutsutaan yleisesti pienhankinnoiksi, ei tarvitse kilpailuttaa samalla tavoin kuin 

kynnysarvon ylittäviä, vaan hankinnat voidaan toteuttaa kevyempiä tapoja 

noudattaen. Pienhankinnassa tulee ottaa huomioon yleiset hankintaperiaatteet: 

tasapuolinen ja syrjimätön kohtelu sekä avoimuuden ja suhteellisuuden periaate. 

Jo pelkästään pienhankintaan liittyvien seikkojen vuoksi kukin laatii oman 

sisäisen hankintaohjeensa. (Hytönen & Lehtomäki, 2011.) Valtion 

hankintakäsikirja 2010 ohjeistaa valtion yksiköiden (Hytönen & Lehtomäki, 2011) 

ja Kuntaliitto kuntien, kuntayhtymien ja vastaavien hankintoja (Oksanen, 2010). 

Valtion hankintakäsikirjan 2010 (Hytönen & Lehtomäki, 2011) tarkoituksena 

on tukea hankintayksiköitä hankintatoimessaan ja yhtenäistää käytäntöjä. 

Valtiontalouden tarkastusviraston (2015) mukaan käsikirjan sisällössä ei 
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kuitenkaan ole kiinnitetty riittävästi huomiota sopimusten välisten suhteiden eikä 

sopimusten muodostaman kokonaiskuvan hallintaan. Tästä johtuen ei ehkä kyetä 

havaitsemaan mahdollisia päällekkäisyyksiä eikä sopimusten keskinäisiä 

riippuvuussuhteita. (Valtiontalouden tarkastusvirasto, 2015.) 

Valtion ja kuntien viranomaisten on tehtävä hankintansa julkisia hankintoja 

koskevan (hankinta)lain (Laki 1397/2016) mukaisesti. Lain mukaisen 

kilpailuttamisen tavoitteena on tehostaa julkisten varojen käyttöä, parantaa 

hankintojen laatua ja turvata tarjoajien tasapuolinen kohtelu. Lakiin on tehty 

useita muutoksia, viimeisin on ollut voimaan vuodesta 2017 lähtien. 

Valtionhallinnon virastot ja laitokset sekä valtion liikelaitokset tekevät 

tavaroiden ja palvelujen hankinnat pääosin Hansel Oy:n kautta puitejärjestelyjä ja 

hankintasopimuksia käyttäen. Tämä toiminta sisältyy valtiovarainministeriön 

omistajaohjaukseen. (Laki 1096/2008.) Hansel Oy toimii valtion 

yhteishankintayksikkönä kilpailuttaen tuotteet ja palvelut valtion eri 

hankintayksiköille (Hansel, 2014). Käytännössä tämä tarkoittaa, että 

valtionhallinnon virastolla ja laitoksella on velvollisuus osallistua keskitettyyn 

kilpailuttamiseen (Valtiovarainministeriö, 2006). 

Tietohallinnon alaan luettavien erityisesti tietojärjestelmiä, tietoturvallisuutta 

ja tietosuojaa koskeva laintasoiset säädökset muodostavat näihin liittyviä 

toimintoja ohjaavan kokonaisuuden (Tietosuojavaltuutetun toimisto, 2015a). 

EU:n yleinen tietosuoja-asetus on hyväksytty ja sitä sovelletaan vuodesta 2018 

alkaen. Se asettaa uusia velvoitteita henkilötietojen käsittelylle ja rekisterien 

pitäjille. (Järvinen, 2015; Euroopan komissio, 2012; Tietosuojavaltuutetun 

toimisto, 2015b.) Muita huomioon otettavia lakeja ovat muun muassa 

henkilötietolaki ja julkisuuslaki sekä tietosuojan kannalta keskeisimmät direktiivit 

henkilötietodirektiivi ja sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivi sekä Euroopan 

neuvoston antamat suositukset. (Tietosuojavaltuutetun toimisto, 2015a ja 2015b.)  

4.1.6 Standardit 

Eurooppalaiset standardit ovat vapaaehtoisesti sovellettavia asiakirjoja. Niissä 

määritellään teknisiä tai laatuvaatimuksia nykyisille tai tuleville tuotteille, 

tuotantoprosesseille, palveluille tai menetelmille. Standardointi pohjautuu 

teollisuuden, viranomaisten ja muiden intressitahojen vapaaehtoiseen yhteistyöhön ja 

perustuu avoimuuteen ja konsensukseen. (Euroopan komissio, 2011.) 
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Euroopan unioni pyrkii rajoittamaan lakien säädäntötyössä vain olennaisiin 

vaatimuksiin, jotka koskevat turvallisuutta, terveyttä, ympäristöä ja 

kuluttajasuojaa, joita tuottajien on noudatettava EU-markkinoilla toimiessaan (HE 

59/2014).  

Standardit ovat merkittävä ja kasvava osa EU-lainsäädäntöä. Niillä on erittäin 

suuri merkitys teollisuustuotteiden sisämarkkinoiden toiminnalle. Standardi voi 

olla joko kansainvälisen standardointielimen vahvistama kansainvälinen standardi, 

jota noudatetaan maailmanlaajuisesti, eurooppalaisen standardointiorganisaation 

vahvistama alueellinen standardi, yhdenmukaistettu standardi, joka on vahvistettu 

komission esittämän pyynnön perusteella unionin 

yhdenmukaistamislainsäädännön soveltamiseksi tai kansallisen 

standardointielimen vahvistama kansallinen standardi. (HE 59/2014.) 

EU-asetuksissa ja direktiiveissä säädetään olennaiset vaatimukset, jotka 

koskevat ympäristöä, terveyttä, turvallisuutta ja kuluttajansuojaa. Tiukka tuotteita 

koskevien yksityiskohtien määrittely on siirtynyt standardien laatijoille. Euroopan 

unionissa standardien noudattaminen on vapaaehtoista, mutta standardien 

käyttäjälle on etua siinä, että niiden noudattamisesta seuraa 

vaatimustenmukaisuusolettama. Tämä tarkoittaa sitä, että tuote täyttää 

lainsäädäntökehyksen mukaisten EU-säädösten oleelliset vaatimukset. (HE 

59/2014.) 

Euroopan unionissa aloitettiin ICT-standardien harmonisointi. Sen käynnisti 

Euroopan parlamentin ja neuvoston antama standardointiasetus (EU) N:o 

1025/2012 eurooppalaisesta standardoinnista julkistettiin 25. päivänä lokakuuta 

2012, astui voimaan vuoden 2013 ja on kaikilta osiltaan kaikkia jäsenmaita 

velvoittava (HE 59/2014). Asetus korvaa osaltaan Euroopan parlamentin 

direktiiveistä ja Euroopan neuvoston päätöksistä muodostuneen lainsäädännön. 

Harmonisointi koskee muun muassa tieto- ja viestintäteknologiaa (Rotondo, 

2013). 

Euroopan komission visiossa (Euroopan komissio, 2014) digitaalisessa 

yhteiskunnassa standardointituotteet ovat välttämättömiä. Niillä varmistetaan 

laitteiden, sovellusten, tietovarastojen, palvelujen ja verkostojen yhteentoimivuus, 

ja samalla lisätään ja nopeutetaan Euroopan talouden kestävää kasvua 

vuosikymmenen loppuun mennessä. Tämä edellyttää, että tunnustetaan tieto- ja 

viestintätekniikan standardoinnin erityisyys, mikä tarkoittaa, että tieto- ja 

viestintätekniikan ratkaisut, sovellukset ja palvelut laaditaan usein tieto- ja 
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viestintätekniikan foorumeissa. Niistä on tullut johtavia tieto- ja viestintätekniikan 

standardien kehittämisorganisaatioita. (Euroopan komissio, 2014.) 

 Euroopan unionissa pyritään parantamaan ja modernisoimaan eurooppalaista 

standardointikehystä. Asetus (EU) N:o 1025/2012 antaa sille puitteet; perustetaan 

järjestelmä, jonka mukaan komissio voi yksilöidä ja päättää merkityksellisimmät 

ja laajimmin hyväksytyt tieto- ja viestintätekniikan tekniset eritelmät, jotka eivät 

ole eritasoisten standardointiorganisaatioiden julkaisemia. (Euroopan komissio, 

2014.)  

Euroopan unionissa standardisoimistyötä hoitaa jo vakiintunut organisaatio. 

Siinä on useita vaikuttajia, mutta EU:n johdossa vain kolme, jotka ovat European 

Committee for Standardisation (CEN), European Committee for Electrotechnical 

Standardization (CENELEC) ja European Telecommunications Standards 

Institute (ETSI). CEN koordinoi kansallisen tason standardoimistyötä koskien 

erilaisia tuotteita, palveluja, materiaaleja ja prosesseja. CENELEC toimii 

sähkötekniikan alueella ja ETSI tuottaa globaaleja tietotekniikan standardeja. 

(Euroopan komissio, 2016.) 

Tietoturva on tullut entistä merkittävämmäksi tekijäksi ja se on tietohallinnon 

yksi tärkeimmistä osa-alueista, kun tietoverkot ja datan siirto organisaation sisällä 

altistuvat ulkopuoliselle luvattomalle toiminnalle. Tietoturvaa koskevien 

standardien käyttöönotolla organisaatio pienentää tietoturvariskiään ja kasvattaa 

tietoturvaluottamustaan kumppaneihinsa ja asiakkaisiinsa. (Disterer, 2013.) 

Erityisesti ICT-alan tuotteita koskevat standardit ohjaavat teknistä tuotantoa. 

Jokainen ICT-järjestelmä monimutkaisimmasta rakenteesta vähäisimpään 

laitteeseen koostuu standardien mukaisista rakennusosista. Standardeja on 

käyttöjärjestelmille, ohjelmointikielille, käyttöliittymille, kaapeleille, kytkimille 

ja niin edelleen. Merkittävimmät globaalit IT-standardien kehittäjät ovat Jakobsin 

(2003) mukaan ISO (International Organization for Standardization), ITU 

(International Telecommunication Union) ja IETF (Internet Engineeriung Task 

Force). Blindin ja Gauchin (2008) luetteloon kuuluvat lisäksi vielä W3C (the 

World Wide Web Consortium), OASIS (Organization for the Advancement of 

Structured Information Standards) ja IEEE (the Institute of Electrical and 

Electronics Engineers). 

Blindin ja Gauchin (2008) mukaan yksistään Euroopassa julkaistiin yhteensä 

noin 1500 IT-alan standardia vuonna 2003. Professori Andrew Tanenbaum onkin 

osuvasti todennut standardeista, että hyvää niissä on se, että on mistä valita. 

Standardien kehittäminen on monimuotoinen prosessi, jossa on monia osallisia 

http://ec.europa.eu/index_en.htm
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kuten tuotteiden valmistajat, palvelutuottajat, käyttäjät ja monia muita. 

Syntyprosessiin vaikuttavat kuluttajat ja suuri yleisö kuitenkin tyypillisesti vähän. 

(Jakobs, 2003.) 

4.1.7 Taloudelliset tekijät 

Yhteiskunnan yhteisö on Tolbertin (1985) mukaan sovittuja sääntöjä ja toimintoja 

sisältävä systeemi. Yhteisöt muodostavat yhdessä institutionaalisen ympäristön, 

jossa yhteisön kokema paine vahvistaa käsitystä vahvasta ja rationaalisesta 

rakenteesta ja synnyttää institutionaalista riippuvuutta. Sellaiset riippuvuussuhteet, 

joita ei ole vakiinnutettu, eivät ole luotettavia eivätkä ennustettavia. Vakiintuneet 

suhteet näkyvät muun muassa korkeakoulujen ja yliopistojen erilaisissa 

rahoitusmuodoissa. (Tolbert, 1985.)  

Perinteisesti korkeakoulujärjestelmä on ollut valtiojohtoinen rakenne, jossa 

instituutiot ohjaavat opetus- ja tutkimusohjelmia hallinnollisin määräyksin ja 

jonka yksittäisen koulutusyksikön rahoitus on perustunut edellisen vuoden 

budjettiin. Markkinaorientaatio on tuonut mukanaan tulosperusteisen 

rahoituselementin. Samalla se tuo riskin siitä, että vain taloudellisesti menestyvät 

tutkimushankkeet saavat rahoitusta. (Liefner, 2003.) Kaksikanavaisen rahoituksen 

myötä on syntynyt koulutuksen ja tutkimuksen arviointijärjestelmiä, mistä on 

seurannut koulutusta ja tutkimusmahdollisuuksia tarjoavien yliopistojen ja 

korkeakoulujen välinen kilpailu. Kilpailutilanteessa yksiköt joutuvat muuttamaan 

strategiaansa, jossa haetaan kustannussäästöjä ja parannetaan markkina-arvoa 

tehostamalla laatu- ja identiteettitekijöitä. (Rolfe, 2003.)  

Yliopistojen ja teollisuuden tutkimusyhteistyön tieteellisten aktiviteettien 

lisäksi merkittävänä motiivina on rahoituksen hankkiminen. OECD:n katsauksen 

2010 mukaan eurooppalaisten yliopistojen rahoituksesta 60–90 prosenttia tulee 

valtiolta. Viime aikojen kehitys viittaa kuitenkin siihen, että monet kehittyneen 

talouden valtiot vähentävät tai ovat jo vähentäneet tutkimukseen kohdistettavaa 

rahoitusta. Yksityisen rahoituksen lisääntymiseen ja teollisuusyhteistyöhön liittyy 

monien mielestä ongelmia; vakiintuneen, pitkäaikaisen yhteistyön kautta siirtyy 

tietoa yrityksiin päin ja toisaalta julkista rahoitusta tulisi lisätä, jotta 

yhteistyökanavia voisi monipuolistaa ja välttyä liialliselta sitoutumiselta. (Muscio, 

Quaglione & Vallanti, 2013.) 

Budjetti on tulevaisuuteen kohdistuva rahataloudellinen suunnitelma, jossa 

kohdistetaan resurssit eri käyttökohteisiin, talousraportit taas kertovat 
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organisaation menneistä talouteen liittyneistä tapahtumista (van der Hoek, 2005). 

Kehittyneiden valtioiden budjettikäytännöt ovat keskenään hyvin erilaisia, 

yleensä ne laaditaan muutamaksi vuodeksi ja tarkistetaan vuosittain. (Boex, 

Martinez-Vazquez & McNab, 2000). 

Yliopistojen budjetin suunnitteluun vaikuttavat poliittiset ja sosiaaliset 

voimat. Kasvattaakseen osuuttaan organisaation tiedekunnat ja yksiköt kilpailevat 

keskenään muun muassa henkilömääränsä ja organisatorisen tärkeytensä 

perusteella tai vetoavat esimerkiksi asemaansa päätöksenteossa. Tiedekunnan 

tekemät sopimukset ja saamat lahjoitukset myös vaikuttavat budjetin allokaatioon. 

Esimerkiksi tietohallintojohtajan on helpompi puolustautua leikkauksia vastaan 

kuin alemman tason yksikön edustajalla. Budjetointiin liittyy vielä mittaamisen 

ongelma. Ongelma kohdistuu sosiaalissa verkoissa vaikuttavien voimien 

tunnistamiseen ja erottamiseen toisistaan, sillä organisaatiossa tapahtumat tulevat 

usein arvaamatta mieluummin kuin yhtenäisen tavoitteellisen toiminnan tuloksena. 

(Pfeffer & Moore, 1980.) 

Euroopassa kymmenkunta valtiota tukee yliopistojen rahoitusta täysin tai 

osittain saavutusten mukaisesti, mikä perustuu valtion ja yliopiston väliseen 

tehokkuussopimukseen (engl. performance contracts; Suomessa puhutaan 

tulossopimuksesta). Budjetissa osoitettu rahamäärä perustuu strategisien 

tavoitteiden mukaisille periaatteille ja mitattaville tavoitteille. Sopimusjaksojen 

pituus vaihtelee Romanian yhdestä Islannin viiteen vuoteen. 

Tehokkuussopimukseen liittyvän rahoituksen muotoiluun vaikuttavien muuttujien 

valinta vaihtelee kansallisuuksittain. Yleisimmin käytetty mittari on kiinteät kulut 

opiskelijaa kohti. (Lung, Moldovan & Alexandra, 2012.) 

Chandrasirin (2003) mukaan esimerkiksi Sri Lankan yliopistot ovat hyvin 

riippuvaisia valtion rahoituksesta. Ne tavallaan hyväksyvät tilanteen eivätkä 

ponnistele saadakseen tuloja yksityiseltä sektorilta siitäkään huolimatta, että niillä 

on vain niukat resurssit käytettäväksi pysyviin investointeihin. Viaenen ja Zilchan 

(2013) mukaan korkeakoulujen ja yliopistojen menoista huomattava osa 

kohdistuu hallintoon. Kun lisäksi valtiovalta on suunnitellut leikata tukeaan, 

yliopistot ja korkeakoulut ovat olleet pakotettuja korottamaan lukukausimaksuja 

rahoitustilanteensa tukemiseksi. Tämä on hyvin laaja ilmiö, mutta erityisesti se 

kohdistuu länsimaihin. (Viaene & Zilcha, 2013.) 

Suomen yliopistojen tulorahoitus muodostuu julkisessa 

korkeakoulujärjestelmässä budjettirahoituksesta sekä ulkopuolisesta yksityisestä 

ja julkisesta rahoituksesta. Budjettirahoitus kohdennetaan opetus-, tutkimus- ja 
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palvelutoimintaan. Menot luokitellaan tehtäväkohtaisesti koulutukseen, 

tutkimukseen ja yhteiskunnalliseen tehtävään tai tuotantotekijöiden mukaisesti, 

jolloin tekijät ovat esimerkiksi henkilöstökustannukset, tilakustannukset, koneet, 

kalustot ja laitteet ja ostopalvelut yliopiston ulkopuolelta. (Räty & Kivistö, 2006.) 

Budjettirahoituksen osuus yliopistojen kokonaisrahoituksesta on 1980-luvulta 

lähtien tasaisesti pienentynyt. (Pekkala, Intonen & Järviö, 2005.) Vuosituhannen 

vaihteessa se oli noin 30 prosenttia (Pekkala ym., 2005; Hölttä, 1998). 

Yliopistoille myönnetään yliopistolain (Laki 558/2009) mukaisia tehtäviä varten 

rahoitusta valtion talousarvioon otettavan määrärahan rajoissa. 

Tiukassa taloustilanteessa yliopistot hakeutuvat lisääntyvässä määrin 

yhteistyöhön yksityisten toimijoiden kanssa. Vaikka tämä kokonaisuutta ajatellen 

on kuitenkin suhteellisen vähäistä, niin se herättää keskustelua yliopiston 

itsenäisyydestä ja riippumattomuudesta. (Lung ym., 2012.) Julkisissa mittavissa 

investointihankkeissa on yleistynyt PPP-  hankintamalli (engl. public private 

partnership).  

Tämä malli yleensä sisältää myös yksityisen rahoituksen. Se joka ottaa 

hankkeen toteuttaakseen, järjestää rahoituksen yksityiseltä sektorilta ja kantaa 

myös vastuun rahoitukseen liittyvistä riskeistä. (Hodge, 2004.)  

4.1.8 Sisäisen ympäristön tekijät 

Organisaation sisäisen kontekstin muodostavat rakenteet ja ihmiset. Organisaation 

sisäisen strategiasuunnittelun, johtamisen ja toiminnan kontrollointi tähtää Ein-

Dorin ja Segevin (1978) mukaan siihen, että organisaatio kykenee ratkaisemaan 

sille tärkeät ongelmat. Sisäisen ympäristön vaikutuksia analysoidaan muun 

muassa tietojärjestelmän menestymisenä, jonka tekijöitä ovat tietojärjestelmän 

tuottoisuus, soveltuvuus ongelmien ratkaisuun, päätöksenteon ja toiminnan laatu, 

käyttäjätyytyväisyys ja käytön yleisyys. Ein-Dorin ja Segevin (1978) käyttivät 

tutkimuksessaan mustan laatikon menetelmää. Tällöin muuttujina käytettiin muun 

muassa tietojärjestelmistä vastaavan asemaa suhteessa toisiin sektorijohtajiin ja 

organisaation täyskasvuisuuteen sekä ylimmän johdon tukea ja johdon luomaa 

psykologista ilmapiiriä. Tietojärjestelmän menestystä tukee tietojohtajan riittävän 

korkea asema eikä se horju yksittäisen tapahtuman vuoksi. (Ein-Dor & Segev, 

1978.) Ylimmän johdon kannustavilla toimilla voidaan tietojärjestelmän 

arvostusta ja asemaa kohentaa samoin kuin kasvattaa ja vakiinnuttaa suotuisaa 

ilmapiiriä henkilöstössä. (Ein-Dor & Segev, 1978; Kearns, 2007.)  
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Ylimmän johdon keskeinen rooli on luoda sellainen sisäinen ympäristö, joka 

tukee ja kehittää henkilöstöä toiminnassa. Sisäisellä ympäristöllä on tärkeä 

merkitys tietojärjestelmien suorituskyvylle. Yleisesti puhutaan organisaation 

kulttuurista, jota voi muuttaa parempien tulosten saavuttamiseksi. Negatiivinen 

johtaminen ja välinpitämättömyys tietojärjestelmiin kasvattavat 

tietojärjestelmähankkeen epäonnistumisen risriskiä. Organisaation johdon 

päinvastaisen, aktiivisen suhtautumisen tietojärjestelmien suunnitteluun voidaan 

olettaa vaikuttavan positiivisesti lopputulokseen. (Kearns, 2007.)  

Työyhteisössä, jossa henkilöstön sitoutuminen on korkea, resurssien 

johtaminen on parempaa kuin säännöillä, rajoituksilla ja valvonnalla johtamisessa 

(Zacharatos, Barling & Iverson, 2005). Organisaation johtamiseen liittyy myös 

viestintä. Uusi-Rauvan ja Nurkan (2010) mukaan sisäisen viestinnän 

näkökulmasta esimerkiksi strategian sisällön tai jonkin muun tärkeän asian 

viestittäminen työntekijöille vaatii ponnistelua. Parhaiten se kävisi yhteisissä 

tapaamisissa, mutta kaikki eivät niihin osallistu, monet tuntevat itsensä liian 

kiireisiksi osallistuakseen niihin. Pienissä ryhmissä kahvitaukokeskusteluissa 

voivat asia tulla esille, mutta monet nauttivat kahvinsa yksin ja keskittyvät 

enemmän omaan työhönsä.  

Tietohallinnon johtaminen koetaan ydintoiminnan ja tietotekniikan välisenä 

ongelmana, kuinka tietotekniikkaa parhaiten hyödynnetään organisaatiossa. 

Toiminta keskittyy strategiaan, rakenteisiin ja suunnitteluun, kun tietotekniikassa 

ajatellaan toimintojen, lisäarvon ja kommunikaation kautta myös liiketoiminnan 

näkökulmasta. Yhteisen tiedon jakaminen pitkällä aikavälillä eri johtamistasoilla 

parantaa toiminnan tehokkuutta. Johtajat ylätasolla luottavat toisiinsa ja uskovat 

heidän tekevän parhaansa. On hyvä, että he osoittavat tukea tietohallinnolle 

ainakin lyhytaikaisesti silloinkin, kun järjestelmäprojekti epäonnistuu. (Reich & 

Benbasat, 2000.) 

Organisaation sisällä on useimmiten päätöksenteko-oikeuksien ja 

arviointikompetenssin keskittymä, jota pidetään auktoriteettina ja tiedonlähteenä 

ja joka vaikuttaa näkymättömästi organisaation päätöksentekoprosessiin 

tietojärjestelmähankkeissa. Tutkimus osoittaa, että keskitetyssä 

organisaatiomallissa myös tietohallinto on keskittynyttä. Organisaatiossa 

tietohallinnon vaikutusvoima muihin yksiköihin perustuu sen hierarkkiseen 

asemaan, tietoon ja erityisosaamiseen. Päätöksentekoon sisältyy rationaalinen, 

hallinnollinen, ja poliittinen prosessi. Hallinnollisessa päätösprosessissa mukana 

ovat virka-aseman mukainen valta, resurssien valvonta ja erityisosaaminen ja tieto. 
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Poliittisessa päätösprosessissa erilliset toimijat yrittävät tavoitella tietyn 

osajoukon tavoitteita organisaation tavoitteiden asemasta. Järkiperäisesti 

ajateltuna investoinnin tulisi perustua yksinomaan tietojärjestelmän toimintaan. 

Poliittinen näkökulma korostaa päätöksenteossa tietojärjestelmän toiminnan 

painoarvoa. (Xue ym., 2008.) 

Tietojärjestelmien käyttäjät ovat usein tietotyöläisiä, jotka luovat, käsittelevät, 

käyttävät tai muokkaavat tietoa ja ovat tottuneet yhteistyöhön ryhmissä. Kun käyttäjät 

ovat kiinnostuneita teknologiapohjaisten ratkaisujen käyttöönotosta, heidän 

hyväksymisensä ja tyytyväisyytensä oikeuttavat heidät osallistumaan 

ratkaisukeskeisiin prosesseihin. Työntekijät joutuvat sopeutumaan ympäristön 

aiheuttamaan jatkuvaan muutokseen. Muutosvoima kohdistuu myös tietojärjestelmiin. 

Turbulentti ympäristö haavoittaa tietojärjestelmiä, mutta joustavuus parantaa niiden 

sietokykyä. Tämän vuoksi tietojärjestelmiltä vaaditaan joustavuutta tyydyttämään 

kaikki asianosaiset ja erityisesti käyttäjien vaatimukset. (Palanisamy & Foshay, 

2013.) 

Organisaation sisäisessä ympäristössä vaikuttavia tekijöitä ovat muun muassa 

johdon kokemus ja johtamisosaaminen sekä organisaation ikä, tuotantokyky, ja 

strategia (Acar, 1993). Runsaat organisaation sisäiset moitteet voivat ilmentää 

paineita muuttaa tietojärjestelmää. Muutospaine voi kohdistua 

strategiasuunnitelmaan, avainhenkilön vaihtamiseen, uuden tuote- tai 

markkinatilaisuuden etsimiseen, uusien laitteiden rakenteisiin, uuteen 

tuotantoteknologiaan, organisaation rakenteeseen ja yrityksen myyntiin tai 

sulautumiseen. (Furneaux & Wade, 2011.) Ympäristövaikutuksiin liittyen on 

raportoitu organisaation eri tasoilta ongelmista, jotka ovat johtuneet 

tietojärjestelmien loppukäyttäjistä. IT-osastojen on usein pakko osoittaa mittavia 

resursseja näiden ongelmien ratkaisemiseen. (Lederer & Mendelow, 1990.) 

Organisaatioissa on varsinaisen ydintoiminnan ohella yleensä muitakin 

toimintoja, jotka liittyvät pääosin henkilöresursseihin. Paauwen ja Boselien (2005) 

mukaan organisaatiossa henkilöillä on erilaisia tehtäviä ja niiden muodostamia 

henkilöstöryhmiä esimerkiksi tuotannossa, teknisessä tuessa, hallinnossa ja 

johdossa. Henkilöstöhallinnon tehtäviä ovat muun muassa henkilöstön koulutus, 

kehittäminen, henkilön rekrytointi ja valinnat, toiminnan arviointi ja palkkausasiat 

(Jamali, El Dirani & Harwood, 2015). Luottamusmies toimii lakisääteisesti 

työntekijöiden edustajana ja etujen valvojana muun muassa työhön, työsuhteisiin ja 

palkkaukseen liittyvissä asioissa työnantajaan päin (Darlington, 2002). 

Kiivastempoisessa työssä pidetään henkilöresurssia kilpailuedun luojana, mikä 
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kannustaa työntekijöitä suorituksissaan yhä korkeampiin tavoitteisiin. Tämä 

koskee erityisesti henkilöitä, jotka osallistuvat päätöksentekoon, korkeatasoiseen 

kouluttautumiseen ja informaation jakamiseen. Nämä henkilöt ovat yleensä hyvin 

sitoutuneita organisaatioonsa. Jos käy niin, ettei henkilö tunne olevansa sopiva 

saamaansa työtehtävään tai työympäristö on hänelle sopimaton, hän voi näiden 

seurauksena eri vaiheiden jälkeen menettää työkuntonsa. Näin voi käydä siitäkin 

huolimatta, että työsuojelutoimilla ylläpidetään työntekijöiden työkuntoa. 

(Zacharatos, Barling & Iverson, 2005.) 

4.1.9 Yhteenveto 

Ympäristötekijöitä voidaan ryhmitellä eri tavoin, mutta niiden vaikutusten 

tarkastelun näkökulmasta tekijät voidaan jäsentää neljään ympäristötekijäryhmään 

ja liittää niihin ominaisuuksia seuraavasti: 

– Ulkoisen ympäristön yleiset tekijät: anteliaisuus, kompleksisuus, kilpailu, 

epävarmuus, dynaamisuus ja teknologian kehitys 

– Sääntely-ympäristön tekijät: lait ja vastaavat, hallinnolliset ohjeet, 

sopimusyhteiskunta ja standardit 

– Taloudellisen ympäristön tekijät: taloudellisten resurssien hankkiminen ja 

riittävyys 

– Sisäisen ympäristön tekijät: organisaation strategia, sosio-kulttuuriset 

ominaisuudet ja kilpailu.  

Seuraavassa luetellaan ympäristötekijäryhmiin sisältyvien tekijöiden vaikutuksia 

tietojärjestelmiin. 

Ulkoisen ympäristön yleiset tekijät 

– muuttavat organisaation strategiaa, toimintaa ja rakennetta sekä samalla 

tietojärjestelmiä 

– asettavat uusia vaatimuksia järjestelmille ja henkilöstölle 

– tarjoavat edullisia järjestelmien ja henkilöresurssien hankintamahdollisuuksia 

– vaativat nopeita sopeuttamistoimia aiheuttaen henkilöstölle stressiä 

– lyhentävät järjestelmien elinkaarta 

– aiheuttavat organisaatioiden välistä kilpailua 

– kasvattavat tietojärjestelmien turvallisuuden kehittämisvaatimuksia. 
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Sääntely-ympäristön tekijät 

– aiheuttavat harmonisoitumista organisaatioissa ja vaativat ottamaan 

sidosryhmät huomioon 

– käyttävät hyväkseen painostusta direktiivien käytön hyväksymiseksi 

– rajoittavat organisaation toimintoja 

– laillisuuden noudattamisen vaatimus kasvattaa byrokratiaa, mutta samalla 

ohjeistavat toimintoja kuten esimerkiksi tietohallintolaki 

– tekevät teknisen alan kaupankäyntiä turvalliseksi, pienentävät 

tietoturvariskiä normien avulla 

– varmistavat tavaran ja palvelujen toimittajien tasapuolisen kohtelun 

julkisella sektorilla. 

Taloudellisen ympäristön tekijät 

– pakottavat yliopistot ja korkeakoulut saamansa budjettirahoituksen lisäksi 

etsimään erilaisia keinoja toimintansa rahoittamiseksi 

– asettavat koulutus- ja tutkimusorganisaatiot kilpailemaan keskenään 

– kannustavat koulutus- ja tutkimusorganisaatioita hakeutumaan yhteistyöhön 

keskenään sekä yksityisten toimijoiden kanssa 

– asettavat koulutus- ja tutkimusorganisaatioita eri alayksiköt kilpailemaan 

taloudellisista resursseista organisaation sisällä. 

Sisäisen ympäristön tekijät 

– määrittävät investointien tärkeysjärjestyksen ja kohteet 

– esittävät johdon määrittelemän linjan kanssa ristikkäisiä vaatimuksia 

investointien suhteen  

– kilpailevat keskenään tai tukevat toisiaan ilmapiiristä riippuen organisaation 

tavoitteiden mukaisesti  

– ovat eriarvoisessa asemassa saamansa arvostuksen perusteella kilpailussa 

resursseista 

– toimivat sosiaalisen verkoston säännöillä. 
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4.2 Ympäristötekijöiden vaikutukset 

Ympäristötekijöiden vaikutukset voidaan edellisessä alaluvussa esitetyn tekijä-

ryhmittelyn mukaisesti käsitellä yleisinä ympäristövaikutuksina, sääntely-

ympäristön, taloudellisten tekijöiden sekä organisaation sisäisen ympäristön 

vaikutuksina. Seuraavassa analysoidaan ympäristötekijäryhmäkohtaisesti 

vaikutuksia tietojärjestelmiin. 

4.2.1 Ulkoisen ympäristön vaikutukset  

Ympäristön muutosvoima vaikuttaa organisaation strategiaan, toimintaan, 

rakenteisiin, päätöksentekoon (Aldrich & Pfeffer, 1976), tietojärjestelmiin ja 

tietoteknologian käyttöön (Ravichandran & Liu, 2011). Mainitut muutokset 

voivat vaatia myös toistuvia organisaatiomuutoksia (Stoel & Muhanna, 2008).  

Teknologian kehitykseen liittyvä epävarmuus voi aiheuttaa organisaatiolle 

selviytymisongelmia joko suoraan tai epäsuorasti jotuen asiakkaiden vaatimusten 

epävarmuudesta ja kasvusta sekä toimialalla tapahtuvasta sisäisestä toiminnasta. 

Ongelmat voivat johtaa jopa organisaation toiminnan loppumiseen. Toisaalta 

sama kehitys voi avata uusia kasvun mahdollisuuksia. (Anderson & Tushman, 

2000.)  

Gollin ja Rasheedin (2004) mukaan anteliaalla ympäristöllä on laaja vaikutus 

organisaation prosesseihin, rakenteisiin ja strategioihin ja strategian kautta 

organisaation toimintaan. Alhaisen anteliaisuuden ympäristö johtaa usein 

organisaation ja strategian muutoksiin ja myös laittomiin toimiin. Samalla se 

tarjoaa organisaatiolle lukemattomia haasteita. Strategian näkökulmasta 

tällaisessa ympäristössä tehtävät päätökset ovat elintärkeitä ja vaikuttavat 

organisaation toimintaan, Baumin ja Wallyn (2003) mukaan muuttaen sitä. 

Ympäristön anteliaisuus luo organisaatiolle mahdollisuuden saada ulkoisia 

resursseja myös lyhytaikaiseen, tilapäiseen käyttöön (Baum & Wally, 2003) ja 

tukee organisaation jatkuvaa kasvua (Li & Ye, 1999; Baum & Wally, 2003; Stoel 

& Muhanna, 2008). Käytännössä organisaatiolle voi tässä yhteydessä olla 

edullista tehdä tietojärjestelmiin liittyviä hankintoja ja asennuksia sekä kehittää 

henkilöstön tietojärjestelmäosaamista (Hamilton & Chervany, 1981a; Hamilton & 

Chervany, 1981b). Organisaation tilasta eli kypsyydestä riippuu, miten 

anteliaisuus palkitsee; jos organisaatio on kuihtuva tai päinvastoin hyvin toimiva 

ja vauras, palkitseminen on niukkaa. (Stoel & Muhanna, 2008). 
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Kompleksisuus kasvattaa epävarmuutta ja käsiteltävän tiedon määrää, mistä 

seuraa tarve lisätä tiedonkäsittelyn resursseja (Stoel & Muhanna, 2008; Flynn & 

Flynn, 1999). Kilpailijoiden ja asiakkaiden toiminta voi aiheuttaa yllättäviä 

ongelmia, joiden ratkominen voi vaatia mittavia tiedonkäsittelyresursseja 

(Lederer & Mendelow, 1990). Tietojärjestelmiltä vaaditaan nopeaa reagointia 

ympäristövaikutuksiin vaikutusten lieventämiseksi (Zhang, 2007). Samaa 

toiminnan sopeutumisnotkeutta vaaditaan koko organisaatiolta nopeasti 

muuttuvassa ympäristössä, mutta tietojärjestelmien jäykkyys toimii hidasteena 

(Weber ym., 2009). Mikäli ympäristön asettamat vaatimukset ylittävät 

organisaation tietojenkäsittelyhenkilöstön kyvyt, puutetta voi korvata 

teknologiainvestoinnilla. Vahvasti epävarmassa ja vaikeasti ennustettavassa 

ympäristössä organisaation on syytä nopeuttaa tietoteknologian uusimistiheyttä ja 

käyttää informaation prosessoinnissa joustavia mekanismeja. (Ravichandran & 

Liu, 2011.)  

Ympäristöhäiriöihin ja kilpailuun varautuminen aiheuttavat muutospaineita 

työprosesseissa ja niiden kanssa yhteen sovitettavissa tietojärjestelmissä 

(Ravichandran & Liu, 2011; Fennel & Alexander, 1987). Teknologiakehityksen 

voima ohjaa voimakkaasti organisaation tai sen yksilöiden käyttäytymistä 

(Markus & Robey, 1988). Se muuttaa työrutiineja lähes säännönmukaisesti ja 

vangitsee käyttäjänsä samalla kun siihen liittyvät yhä korkeammat odotukset 

aiheuttavat teknostressiä työntekijöissä ja sitä kautta välillisiä vaikutuksia koko 

organisaatiossa. (Wang ym., 2008.) Teknologian muutokset voivat johtaa eri 

organisaatiotasoilla ongelmiin, joiden selvittäminen voi vaatia mittavia resursseja 

(Lederer & Mendelow, 1990).  

Ympäristön dynaamisuuden määrittävät teknologian muutos ja kilpailu 

(Leidner ym., 2011). Ympäristön dynaamisuus aiheuttaa muutoksia käytettävään 

teknologiaan ja siihen liittyvän tuotteen ja palvelun vanhenemiseen. Samalla se 

synnyttää tuotteisiin ja palveluihin kohdistuvia odottamattomia vaatimuksia. 

(Newkirk & Lederer, 2006.) Kilpailu ja nopeat muutokset teollisuudessa vaativat 

organisaatiolta kilpailuedun hankkimiseksi ja säilyttämiseksi uusia tuotteita ja 

tehokasta tuotekehitystä (Huse ym., 2005). 

Teknologian käytöllä voi hajauttaa päätöksentekoa ja madaltaa 

linjaorganisaatiota, mutta samalla hallintoyksikköjen määrä ja koko kasvavat. 

Tämä organisaatiomuoto puolestaan vaatii laajempaa sivusuuntaista 

yhteistoimintaa ja kasvattaa myös tietojärjestelmän kompleksisuutta. (Markus & 

Robey, 1988.) Samalla kun uuden teknologian tehokkuus paranee, niin sen 
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vaikutuksesta jopa korkeasti vakiintuneissa organisaatioissa tehdään päätöksiä 

tietojärjestelmän elinkaaren lyhentämisestä. Teknologiakehitystä pidetään yhtenä 

suurimpana ympäristönmuutoksen aiheuttamana tekijänä, joka vaikuttaa 

tietojärjestelmän korvaamiseen. Kaksi muuta ovat organisaation tavoitteiden ja 

toimintaympäristön muuttuminen. (Furneaux & Wade, 2011.)  

Teknologiakehityksen tuoman pilvipalvelujen ja pilvilaskennan yleistyminen 

on tehostanut, monipuolistanut ja laajentanut tietojärjestelmäpalveluja ja niiden 

käyttöä (Maresova & Kacetl, 2015; Ercan, 2010). Pilvipalveluiden keskeisiä 

ominaisuuksia ovat kaikkialla oleva verkkoyhteysmahdollisuus, paikasta 

riippumaton resurssien käyttö sekä nopea muotoiltavuus ja mittavat resurssit, 

jotka ovat saatavilla asiakkaan pyyntöjen mukaisesti (Takabi ym., 2010). 

 Pilvipalvelujen ja pilvilaskennan liittäminen informaatioteknologian osaksi 

liiketoimintaan on tehostanut toimintaa ja parantanut palvelujen laatua myös 

koulutusorganisaatioissa ja erityisesti yliopistoissa (Maresova & Kacetl, 2015). 

Pilvipalvelu on Internetin yli toimiva virtuaaliresurssi, jota voidaan jakaa 

käyttäjien kesken. Tätä teknologiaa käyttäen on mahdollista entistä edullisemmin 

tuottaa web-sivuja ja blogeja, jakaa videoita, musiikkia ja sosiaalista mediaa 

(Ercan, 2010). Pilvipalvelun käytöllä tavoitellaan kustannusten leikkaamista ja 

tietojärjestelmäpalvelujen kirjon laajentamista (Sabi ym., 2016; Ercan, 2010).  

Koulutusorganisaatiot ovat ottaneet pilvipalveluja käyttöön parantaakseen ja 

monipuolistaakseen tietojärjestelmien palvelutarjontaa ja tehokkuutta. 

Pilvilaskennan ominaisuuksia ovat laskentaparametrien runsaus ja joustava 

skaalattavuus sekä monipuoliset sovellusalustat. Opettajille ja opiskelijoille 

voidaan tarjota yhteisiä sovelluksia tukemaan ja tehostamaan opiskelua. (Ercan, 

2010.) 

Internetin käyttöön liittyy riskejä, jotka käyttäjän on hyvä tunnistaa ja 

varautua niihin. Avoimen verkon välityksellä voi aiheuttaa haittaa erilaisilla 

hyökkäyksillä. Organisaatiot joutuvat tekemään oman uhka-arvionsa esimerkiksi 

palvelunestohyökkäystilannetta varten ja rakentamaan sen arviota vastaavan 

torjuntamekanismin. Verkkohyökkäyksen aikana verkon välityskyky heikkenee 

merkittävästi, mihin erityisesti pilvipalvelujen käytössä on hyvä varautua. 

(Subashini & Kavitha, 2011.) Verkon yli toimivan pilvipalvelun käyttö lisääntyisi 

nykyistä enemmänkin, koska se ratkaisultaan on niin houkutteleva. Monetkaan 

eivät kuitenkaan luota täysin sen kykyyn ja valmiuteen turvata datan tietosuoja, 

koskemattomuus ja käytettävyys. (Kaufman ym., 2009). 

1990). 
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4.2.2 Sääntely-ympäristön vaikutukset 

Instituutioiden vaikutusta esiintyy suoraan tai organisaatioon kohdistuvina 

vaikutukset voivat välillisesti vaikuttaa tietojärjestelmiin (King ym., 1994). 

Ympäristön voimakkaasta vaikutuksesta johtuen organisaatiot toimintansa 

tehostamisen sijasta mieluummin harmonisoivat institutionaaliset käytännöt, 

myytit ja rakenteet (Fennel & Alexander, 1987). Yhtä lailla ne joutuvat ottamaan 

huomioon myös sidosryhmien painostuksen (Benitez-Amado & Walczuch, 2012).  

Instituutiot käyttävät hyväkseen tiettyjä standardeja ja direktiivejä vaatimalla 

niiden käyttöä ja soveltamista. Vastaavasti ne käyttävät valtaansa esimerkiksi 

ohjatessaan rahoitusta valitsemiinsa tiettyihin projekteihin. (King ym., 1994.) 

Organisaation toiminnan kannalta säätelyllä on negatiivisia, rajoittavia 

vaikutuksia (Gómez-Haro ym., 2011). Kaikkinensa korkeatasoisten normien ja 

käytäntöjen omaksumiseen liittyy muutosten vastustamista (Furneaux & Wade, 

2011). Yleisesti lausuttuna instituutiot tuottavat rajoitteita, sääntöjä ja vaatimuksia 

(Fennel & Alexander, 1987). Valtiojohtoinen, muodollinen, säätely tukee 

organisaation tai sen toiminnan muutostarvetta (Furneaux & Wade, 2011; Lederer 

& Mendelow, 1990). Laillisuuden noudattaminen kasvattaa byrokratiaa ja 

korostaa organisaatiossa asemaan ja tehtävään perustuvaa henkilökohtaista 

vastuuta (Edelman & Suchman, 1997). 

Tietojärjestelmiä koskeva tietohallintolaki sisältää vaatimuksen tiedon 

yhteismitallisuuden ja tietojärjestelmien yhteentoimivuuden varmistamisesta 

(Laki 634/2011). EU:n yleinen tietosuoja-asetus on suhteellisen laaja kokonaisuus. 

Se velvoittaa perustamaan tietosuojavastaavan tehtävän julkisella sektorilla ja 

ilmoittamaan vähäistä suuremmista tietoturvaloukkauksista sekä täsmentää muun 

muassa henkilötietojen käsittelyä. Asetusta on sovellettu vuodesta 2018 alkaen. 

(Järvinen, 2015; Euroopan komissio, 2012; Tietosuojavaltuutetun toimisto, 

2015b.)  

Yleisten standardien käyttö sähköisessä dataliikenteessä, 

telekommunikaatiossa ja tietoteknisissä laiteinvestoinneissa sekä avoimien 

systeemien käyttö tuo säästöjä spesifisien investointeihin verrattuna. Avoimella 

alustalla olevan ohjelman siirto on helposti tehtävissä samoin kuin datan siirto 

järjestelmästä toiseen. Yleisiä standardeja mukailevilla investoinneilla 

saavutetaan joustavuutta ja siirrettävyyttä, mitkä parantavat järjestelmän 

koordinaatiota ja toimintaa verrattuna spesifisiin ratkaisuihin. (Clemons, Reddi & 

Row, 1993.) Tietoturvaa koskevien standardien käytöllä organisaatio pienentää 
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tietoturvariskiään ja kasvattaa tietoturvaluottamusta ulospäin (Disterer, 2013). 

Vaatimustenmukaisuusolettama sisältää käsityksen, että tuote täyttää EU-

lainsäädösten mukaiset oleelliset vaatimukset (HE 59/2014). Tästä seuraa muun 

muassa, että laitteet, sovellukset, tietovarastot, palvelut ja verkot ovat 

yhteentoimivia (Euroopan komissio, 2014). 

Julkisella sektorilla hankintojen tekeminen on varsin tarkasti säännelty (Moe, 

2014, Direktiivi 2014/24/EU; Laki 1397/2016). Tavaroiden ja palvelujen hankinnat 

tehdään pääosin Hansel Oy:n kautta puitejärjestelyjä ja hankintasopimuksia 

käyttäen (Valtiovarainministeriö, 2006). Näillä järjestelyillä pyritään turvaamaan 

hankintojen kokonaisedullisuus kynnysarvot ylittävissä hankinnoissa (Laki 

1397/2016) ja pienhankinnoissa tulee ottaa huomioon yleiset hankintaperiaatteet 

(Hytönen & Lehtomäki, 2011). Lähtökohtaisesti järjestelmä sitoo hankkijat 

tiettyihin toimittajiin tai toimittajajoukkoon, mutta samalla yksinkertaistaa 

logistiikkaa ja yhtenäistää laitekantaa. Hankinta voi viivästyä, mikäli asianosainen 

käyttää oikeusturvakeinoja (Laki 1397/2016). Niiden mukaisesti hankinnan 

asianosainen hakea muutosta hankintapäätökseen markkinaoikeudessa ja 

korkeimmassa hallinto-oikeudessa (Korkein hallinto-oikeus, n.d.a), jolloin 

päätöksestä hankinnan toteutukseen voi kulua parikin vuotta. 

4.2.3 Taloudelliset vaikutukset 

Monet yliopistot saavat sopimukseen perustuen valtion rahoitusta täysin tai 

osittain saavutusten mukaisesti (Lung ym., 2012). Tulosperusteisen 

rahoituselementti tuo riskin siitä, että vain taloudellisesti menestyvät 

tutkimushankkeet saavat rahoitusta (Liefner, 2003). Kilpailutilanteessa yksiköt 

joutuvat muuttamaan strategiaansa siten, että haetaan kustannussäästöjä ja 

parannetaan markkina-arvoa tehostamalla laatu- ja identiteettitekijöitä. (Rolfe, 

2003.) 

Tiukassa taloustilanteessa koulutusyksiköt uuden strategiansa mukaisesti 

hakevat kustannussäästöjä ja parantavat markkina-arvoa tehostamalla kolutusta ja 

tutkimusta (Rolfe, 2003.) sekä hakeutuvat lisääntyvässä määrin yhteistyöhön 

yksityisten toimijoiden kanssa (Lung ym., 2012). Yhteistyön avulla yliopistot 

voivat kohentaa rahoitusasemaansa, mutta ovat vaarassa juuttua pitkäaikaisiin 

sopimuksiin partnerin kanssa.  

Suomessa tulorahoitus muodostuu julkisessa korkeakoulujärjestelmässä 

budjettirahoituksesta sekä ulkopuolisesta yksityisestä ja julkisesta rahoituksesta 
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(Räty & Kivistö, 2006). Budjettirahoituksen osuus yliopistojen 

kokonaisrahoituksesta on pitkällä tarkasteluajanjaksolla tasaisesti pienentynyt 

(Pekkala ym., 2005). 

 Organisaation rahatalouden suunnitelmassa resurssit kohdennetaan eri 

käyttökohteisiin (van der Hoek, 2005). Samoista resursseista kilpailevat Pfefferin 

ja Mooren (1980) mukaan organisaation eri osastot, mutta tietohallintojohtajan on 

helpompi puolustaa tavoitteitaan kuin alemman tason yksiköiden edustajien. 

Ulkoistamisen merkittävä motiivi on kustannusten säästäminen; uskotaan 

voitavan saada halvemmalla tuotteita ja palvelua. Tämä koskee erityisesti 

yliopistoja, joilla on pieni tietohallinto-osasto tai vastaava ja jotka haluavat 

pienentää kiinteitä kustannuksia aiheuttavan infrastruktuurin ja siihen liittyvät 

toiminnot. (Claver, González, Gascó & Llopis, 2002.) Tietojärjestelmien hankinta 

ulkoistamalla aiheuttaa jopa merkittäviä muutoksia organisaation 

tietojärjestelmien hallinnassa. Tietohallintopäällikkö vapautuu huolehtimasta 

ulkoistetuista osista, mutta vastaa ulkoistamissopimuksen toteutumisesta ja 

sisäisistä prosesseista ja on kiinnostunut henkilöstön tyytyväisyydestä, mikä 

liittyy tietojärjestelmiin. (Sengupta & Zviran, 1997.) Tietohallintojohtajan tehtäviin 

tulee uutena kolmannen osapuolen huomioon ottaminen, mikä tuo lisäkuormaa 

ulkoisten suhteiden hoidossa ja sisäisten suhteiden hallintaan jää vähemmän aikaa. 

Uusi tilanne vaatii tietohallintojohtajalta tietojärjestelmäosaamisen lisäksi 

kommunikointi- ja neuvottelutaitoa, mutta tarjoaa samalla tilaisuuden kehittää 

itseään ammatillisesti siten, että pystyy jakamaan tietoa toimittajaosapuolen 

kanssa. (Gonzalez, Gasco & Llopis, 2010b.) 

Ulkoistamisen onnistumista arvioidaan ensin yleisenä tyytyväisyytenä 

ulkoistamisen toteutukseen ja toiseksi saavutettuna hyötynä. Yleiseen 

tyytyväisyyteen vaikuttavat kustannus- ja hyötytekijät ja toisaalta tyytyväisyys on 

ehdottomasti kelvollinen mittari toisin kuin spesifisemmät mittarit, kuten 

esimerkiksi se, kuinka ulkoistamisella on saatu parasta nykyaikaista teknologiaa. 

Saatua hyötyä mitataan teknologian, strategian ja ekonomian näkökulmasta. 

(Gonzalez ym., 2010a.) 

4.2.4 Sisäisen ympäristön vaikutukset 

Taloudellisten seikat ohjaavat ylipäätään tietojärjestelmäinvestointeja, mutta 

myös organisaation johdon näkemys siitä, mikä on tietojärjestelmien merkitys ja 

painoarvo organisaation toiminnassa. Tässä tietohallinnosta vastaavalla on 
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ratkaiseva vaikutusmahdollisuus ja rooli sen mukaan, kuinka hän on sitoutunut 

tehtäväänsä, miten hän kykenee vaikuttamaan sekä esittämään 

tietojärjestelmätarpeet ja minkälaiset suhteet hänellä on organisaation johtotasolle. 

(Claver ym., 2002.) 

Työyhteisön näkökulmasta tietojärjestelmän menestystä tukee 

tietohallintojohtajan riittävän merkittävä hierarkinen asema organisaatiossa sekä 

ylimmän johdon asenne ja kannustavat toimet, jotka vakauttavat suotuisan 

emotionaalisen ilmapiirin (Kearns, 2007; Ein-Dor & Segev, 1978). Organisaation 

kulttuurilla on tärkeä merkitys tietojärjestelmien suorituskyvylle; negatiivinen 

johtaminen ja välinpitämättömyys tietojärjestelmiin kasvattavat 

tietojärjestelmäprojektin epäonnistumisen riskiä (Kearns, 2007). Organisaatiossa 

on varsinaisen työnjohto-organisaation ohella muitakin toimijoita kuten 

henkilöstöhallinto, työsuojelu, luottamusmiesjärjestelmä ja ammattiliitot, joilla 

voi olla vaikutusta tietojärjestelmien hankintaan ja käyttöön. Henkilöstöhallinto 

valitsee työntekijät ja huolehtii henkilöstön sosiaalisesta hyvinvoinnista (Jamali 

ym., 2015), luottamusmies valvoo työntekijöiden etuja ja kehittää työn 

tuottavuutta (Darlington, 2002) ja työsuojelutoiminta pitää yllä työhyvinvointia 

(Zacharatos ym., 2005). Organisaatiossa saattaa olla intressitahoja, joilla on 

keskenään erilaisia ja organisaation tavoitteista poikkeavia vaatimuksia 

tietojärjestelmiä kohtaan (Xue ym., 2008). 

Johtamiseen liittyvä riittävä viestintä edistää organisaation sisäistä 

yhtenäisyyttä (Uusi-Rauva & Nurkka, 2010). Yhteisen tiedon jakaminen pitkällä 

aikavälillä eri johtamistasoilla parantaa toiminnan tehokkuutta samoin kuin 

johdon keskinäinen luottamus. Tässä katsannossa on hyvä, että johto osoittaa 

tukea tietohallinnolle silloinkin, kun projekti epäonnistuu. (Reich & Benbasat, 

2000.) Johtajan ominaisuuksilla on suuri merkitys sisäisen kontekstin 

kehittämisessä. Johtamis- ja strategiaosaaminen auttavat johtajaa työssään muun 

muassa silloinkin, kun sisäiset moitteet kohdistuvat tietojärjestelmään. Moitteet 

voivat liittyä strategiasuunnitelmaan, avainhenkilön vaihtamiseen, uuden tuote- 

tai markkinatilaisuuden etsimiseen, uusien laitteiden rakenteisiin ja uuteen 

tuotantoteknologiaan. (Furneaux & Wade, 2011.) 

Tietojärjestelmähankkeissa tietohallinnon vaikutusvoima muihin yksiköihin 

perustuu sen hierarkkiseen asemaan, tietoon ja erityisosaamiseen. 

Päätöksentekoon sisältyy rationaalinen, hallinnollinen, ja poliittinen prosessi. 

Poliittisessa päätösprosessissa erilliset toimijat yrittävät tavoitella tietyn 

osajoukon tavoitteita organisaation tavoitteiden asemasta. Järkiperäisesti 
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ajateltuna investoinnin tulisi perustua yksin tietojärjestelmän toimintaan. 

Poliittinen näkökulma korostaa päätöksenteossa tietojärjestelmän toiminnan 

painoarvoa. (Xue ym., 2008.) Tietojärjestelmien käyttäjät ovat kiinnostuneita 

teknologiapohjaisten ratkaisujen käyttöönotosta. Heillä tulisi olla mahdollisuus 

osallistua ratkaisukeskeisiin prosesseihin, koska he viime kädessä ottavat vastaan 

ympäristön muutoksen vaikutukset. (Palanisamy & Foshay, 2013.) 

Sánchezin ja Huerosin (2010) mukaan uuden teknologian käyttöönottoon 

vaikuttavat käyttäjän kokema käytettävyys ja helppokäyttöisyys. Näillä tekijöillä 

TAM -mallissa (Technology Acceptance Model) määritetään se, miten käyttäjä 

omaksuu käyttöön uuden innovaatioon työympäristössään. Käyttäjän kokema 

käytettävyys muodostuu siitä, kuinka henkilö uskoo uuden teknologian 

tehostavan hänen työskentelyään. Käyttäjän kokemassa helppokäyttöisyydessä on 

kysymys siitä, vaatiiko uuden teknologian käyttö lisäponnistuksia, ja ongelmien 

määrän lisääntyminen merkitsee helppokäyttöisyyden heikentymistä. Yhtä lailla 

niin käytettävyydestä kuin helppokäyttöisyydestä syntyvää tunnetta kohottaa 

teknisen tuen tarjoama apu. TAM-mallia on käytetty innovaatioiden omaksumisen 

tutkimiseen liittyen tietojärjestelmien käyttöön ja ihmisen käyttäytymiseen. 

Tutkimuskohteita ovat esimerkiksi sähköiset oppimispalvelut sekä web-pohjaiset 

opetusympäristöt ja kurssityökalut. 

Tyytyväisyys liitetään Senguptan ja Zviranin (1997) mukaan tietojärjestelmien 

palveluihin ja tuotteisiin. Käyttäjätyytyväisyys mittaa tietojärjestelmän tehokkuutta ja 

käyttäjän hyväksymistä. Siihen voivat vaikuttaa useimmiten mainitut tietojärjestelmän 

ominaisuudet kuten virheettömyys, luotettavuus, hakutoiminto, soveltuvuus, 

avustaminen, kommunikaatio, täsmällisyys ja joustavuus. (Sengupta & Zviran, 1997.) 

Käyttäjätyytyväisyys on käyttäjän negatiivisten ja positiivisten kokemusten 

summa eli hyvä tietojärjestelmä on se, jonka tärkeimpiin ominaisuuksiin käyttäjä 

voi olla tyytyväinen (Bailey & Pearson, 1983). 

Uuden teknologian omaksumiseen vaikuttavat sosiaaliset ja kulttuuriset 

tekijät joko vastustaen tai edistäen sitä (Sabi ym., 2016). Pachuckin ja Breigerin 

(2010) mukaan kulttuurin määrittelevät ihmisten ajatukset, paikalliset tavat, 

keskustelut, normit ja osaamistaidot ja -alueet, mutta ei ensisijaisesti kansallisuus. 

Sosiaaliset yhteydet ja verkot muodostuvat usein yksilöiden tai ryhmien 

keskinäisiksi siteiksi, samanmielisten toimintatoreiksi, joita saattaa yhdistää sama 

sosiaalinen asema. Sosiaaliset verkot ja kulttuuriset tekijät ovat peräisin samoilta 

juurilta ja tukevat toisiaan. 
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Rogersin (2004) mukaan diffuusiossa tieto innovaatiosta välittyy sosiaalisessa 

verkossa sen jäsenille. Tiedon, esimerkiksi teknisen tiedon diffuusio voi kuitenkin 

saavuttaa kriittisen massan, jolloin tieto itse alkaa jarruttaa tiedon välitystä ja 

kertymää verkoston jäsenille. Verkoston näkökulmasta vaikkapa sosiaalisessa 

järjestelmässä tapahtuvan tiedon levittämisessä on hyvä ymmärtää yksilölliset 

henkilöiden väliset kanavat. Innovaatioiden diffuusioteoriassa puhutaan 

innovaation yhteensopivuudesta. Tällä Rasinkankaan (2008) mukaan tarkoitetaan 

sitä, kuinka hyvin aiemmat kokemukset kohtaavat uuden innovaation eli 

minkälainen on organisaation käyttöönottoilmasto. Mikäli aikaisemmin käyttöön 

otetusta innovaatiosta on muodostunut positiivinen kokemus, myöhempiin 

innovaatiokokeiluihin suhtaudutaan myönteisesti. 

4.2.5 Yhteenveto ympäristövaikutuksista: etukäteismalli 

Ympäristötekijöiden vaikutukset tietojärjestelmien laitteisiin, ohjelmistoihin, 

yhteyksiin ja käyttäjiin ovat rajoittavia ja mahdollistavia. Vaikutukset 

tietojärjestelmiin kohdistuvat suoraan tai välillisesti organisaation kautta. 

Rajoituksilla, kuten esimerkiksi standardeilla, on yleensä ohjaava ja yhtenäistävä 

vaikutus. Teknologian nopea muutoskehitys sekä koulutus- ja 

tutkimusorganisaatioiden välinen kilpailu määrittävät tietojärjestelmien 

uusimisfrekvenssiä. Teknologian uudistaminen asettaa loppukäyttäjille ja 

ylläpitohenkilöstölle toistuvia uusiutumispaineita. Organisaatiot joutuvat 

tasapainoilemaan talousresurssien rajoitusten ja hankintavaatimusten välillä sekä 

kuuntelemaan loppukäyttäjiä.  

Kuvio 5 selittää ja havainnollistaa sitä ympäristötekijöiden vaikuttamisen 

mekanismia tietojärjestelmissä, joka kirjallisuuden ja viimeaikaisten tutkimusten 

perusteella tunnetaan. Kuvion yläosassa esitetään ympäristötekijät ryhmittäin. 

Kuvion alaosassa on esitetty vastaavasti kunkin tekijän tietojärjestelmissä 

aiheuttamat vaikutukset eli ilmentymät. Liitteessä 2 on kooste 

kirjallisuusviittauksista, jotka liittyvät Kuvioon 5. 
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Kuvio 5.  Ympäristötekijöiden vaikutukset tietojärjestelmiin, etukäteismalli. 
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5 Tutkimuksen lähestymistavoista 

Tässä luvussa kuvataan tämän tutkimuksen kannalta keskeisiä tutkimuksen 

lähestymistapoja. Alaluvussa 5.1 kuvataan tutkimuksen filosofisia taustoja. 

Alaluvussa 5.2 analysoidaan tutkimusteorian valintaa vaikuttavia periaatteita, 

tutkimusteorioita, erityisesti laadullista tutkimusta. Alaluvussa 5.3 tarkastellaan 

tapaustutkimuksen teoriaa.  

5.1 Tutkimuksen filosofinen tausta 

Tutkimuksen tekemisen taustafilosofian muodostavat paradigma, ontologia, 

epistemologia ja metodologia (Metsämuuronen, 2010: 216). Epistemologialla on 

tiukka yhteys ontologiaan ja metodologiaan. Tätä yhteyttä selitetään siten, että 

ontologia sisältää filosofian reaalimaailmasta ja epistemologia selvittää, mitä 

voidaan tietää reaalimaailmasta. Metodologia puolestaan luo tietyt käytännön 

työtavat, joita käyttäen saadaan tieto reaalimaailmasta. (Krauss, 2005.) 

Paradigma on joukko oletuksiin perustuvia perususkomuksia, joka edustavat 

tutkijan maailmankuvaa. Näiden perususkomusten totuudellisuutta ei välttämättä 

pystytä osoittamaan, mutta ne rakentuvat ontologisten, epistemologisten ja 

metodologisten oletusten varaan, jotka yleensä ovat hyvin perusteltuja. 

(Metsämuuronen, 2010: 216.) Subjektiivisuus on tutkimuksessa aina jossain 

määrin mukana. Tämän huomioon ottaminen edellyttää, että tutkimus tehdään 

täsmällisesti, rehellisesti ja oikeudenmukaisesti. Valittu tutkimusparadigma toimii 

ikkunana, jonka läpi tutkija katsoo työtään ottamalla huomioon hyväksytyt 

oletukset. Abstraktisen paradigman antama hyöty yhdessä tutkimuksen 

suorittamista koskevien ohjeiden kanssa antaa perusteet asianmukaisen 

tutkimuksen tekemiselle. (Burke, 2007.) 

Positivistisessa paradigmassa tutkimuksen kohde on tutkijasta riippumaton. 

Siinä tieto kerätään ja verifioidaan joko suorana havainnointina tai ilmiöitä 

arvioimalla. Konstruktiivisessa ja naturalistisessa paradigmassa tieto perustuu 

merkityksiin, jotka kytkeytyvät ilmiöiden tutkimisessa saatuun sisältöön. 

Kummassakin paradigmassa tutkija on tiedonhankinnassa vuorovaikutuksessa 

tutkimuskohteen kanssa, mikä muuttaa sekä tutkijaa että tutkittavaa ja johtaa 

siihen, että näin hankittu tieto on konteksti- ja aikariippuvainen. (Krauss, 2005.)  

Ontologiassa pohditaan sitä, mikä on todellisuuden olemus ja mitä siitä 

tiedetään tai voidaan tietää. Tästä tullaan siihen, että voidaan tutkia vain olemassa 
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olevia, todellisia asioita. (Metsämuuronen, 2010: 216.) Reaalimaailma muodostuu 

abstrakteista ja konkreettisista asioista ja esineistä, joilla on ominaisuuksia 

tiesivätpä ihmiset niistä tai eivät (Wand, 1996). Ontologiaan sisältyy pohdintaa 

siitä, onko reaalimaailmoja yksi vai useampia. Jos informaatio jaetaan 

objektiiviseksi ja subjektiiviseksi, objektiivinen todellisuus kuvaa reaalimaailman 

luontaisia rakenteita ja malleja, jotka liittyvät ulkoiseen todellisuuteen. 

Subjektiivinen todellisuus on puolestaan ideoita tai kuvia ihmisten luomasta 

todellisuudesta, mikä viittaa sisäiseen todellisuuteen. Itse asiassa monet 

laadullisen tutkimuksen tekijät käyttävät monia eri ontologioita tutkimuksessaan. 

Tämän taustalla on oletus, ettei ole olemassa yhtä ainutta todellisuutta. Tämän 

oletuksen sivuuttaminen ei ota huomioon yksilöllistä ainutkertaisuutta, mistä voi 

aiheutua vahinkoa tutkimuksen toteuttamiselle ja lopputulokselle. (Krauss, 2005.)  

Epistemologiassa pohditaan tutkijan ja tutkittavan välistä suhdetta, millainen 

se on ja mitä siitä voidaan ylipäätään tietää (Metsämuuronen, 2010: 216) sekä 

miten voimme varmistaa sen, mitä tiedämme ja mitä yleensä voidaan pitää tietona 

(Krauss, 2005). Tämä liittyy ontologiaan eli siihen todellisuuteen, johon 

tutkimuksessa sitoudutaan. Tästä ontologian valinnasta seuraa, että mikä tahansa 

asioiden yhteys ei voi olla mahdollista valitussa todellisuudessa. (Metsämuuronen, 

2010: 216–217.) 

Metodologia antaa vastauksen kysymykseen, kuinka voidaan saada tietoa 

siitä, minkä uskotaan olevan tiedettävissä (Metsämuuronen, 2000: 217). 

Laaksovirran (1985) mukaan se on oppi tieteellisen tutkimuksen toimittamisen 

menetelmistä. Siinä tutkija tekee selkoa toimintamenetelmistään, käyttämistään 

käsitteistä ja muista operaatioistaan. Metodologia syntyy teoreettisen ajattelun ja 

käytännön tutkimustyön vuorovaikutuksessa ja ohjaa tietojen saannin ja 

analysoinnin tapoja ja tekniikoita. Tutkimuksen metodologia on kokonaisuus 

erilaisia lähestymistapoja ja ohjeita, se on siis keino tutkimusongelman 

analysoinnissa. Sen avulla pyritään toteutettavan tutkimuksen tasolla objektiivisesti 

tiedostamaan todellisuus. Laaksovirran (1985) mukaan tutkimuksen metodologia 

jakautuu kvantitatiiviseen ja kvalitatiiviseen. Monet taas pitävät tätä jakoa 

enemmän filosofisena kuin metodologisena (Kraus, 2005). Metodologian 

valinnan jälkeen tehdään tutkimusmenetelmää (tai tutkimusmetodia) koskeva 

päätös (Metsämuuronen, 2000: 217). 

Tutkimusmenetelmät ovat tutkimusaineistojen hankkimisen ja analysoinnin 

tapoja ja normeja sisältäen ohjeistuksen siitä, kuinka tutkimuksessa ja tieteessä 

pitää toimia. Tieteellinen metodi on tapa hahmottaa ilmiöitä tieteellisen ajattelun ja 
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tutkimuksen kautta läpi koko tutkimusprosessin, johon sisältyy kaikki ongelman 

hahmottelusta ja tutkimuksen suorittamisesta tieteellisen ajattelun hallintaan saakka. 

(Laaksovirta, 1985.) Toisaalta menetelmät ovat työtapoja ja välineitä, joiden 

avulla tiedosta rakennetaan sääntöjä. Niiden pitää olla relevantteja ja täsmällisiä, 

jotta tutkimuksessa käytettävä yksittäinen tieto on laillinen ja hyväksyttävä. 

(Harvey & Myers, 1995.) 

5.2 Tutkimusmenetelmän valitseminen 

Tutkimustyössä käytetään yleensä jotain kolmesta lähestymistavasta, määrällistä, 

laadullista tai monimenetelmätutkimusta. Määrällisessä lähestymistavassa haetaan 

selityksiä eri muuttujien välisille suhteille testausten avulla. Määrälliseen 

tutkimusmenetelmään kuuluu tiedon kerääminen, analysointi ja tulkinta, joiden 

lopputulos on tutkimuksen tulos kirjoitettuna. Erityisesti survey- ja kokeelliseen 

tutkimukseen liittyvät koeotos ja -joukko. Tieteellisen tutkimuksen 

asiakokonaisuuksia ovat tutkimuksen suunnittelu (engl. research design), datan 

kerääminen ja analysointi, tulosten esittäminen, tulkinnan tekeminen ja 

tutkimuksen kirjoittaminen yhtäpitävästi toteutuneen tutkimuksen kanssa. 

(Creswell, 2013: xxiii, xxiv.) 

Laadullinen tutkimusmenetelmä on suunniteltu auttamaan tutkijoita 

ymmärtämään ihmisiä sekä heidän sosiaalista ja kulttuurista kontekstiaan ja siinä 

esiintyviä ilmiöitä (Myers, 1997). Tämä lähestymistapa tarjoaa näkymää ja tukea 

yksittäistä tutkimusta varten tai antaa alun uudelle tutkimukselle. Laadullisen ja 

määrällisen tutkimuksen ero on aineiston keräämisessä, analysoinnissa, 

tulkinnassa ja raportin kirjoittamisessa. Laadullisessa tutkimuksessa aineistoa 

kerätään otoksilla, avoimilla kysymyksillä, tekstejä ja kuvia analysoimalla, 

kuvioista ja taulukoista sekä tutkimuslöydösten henkilökohtaisilla tulkinnoilla. 

(Creswell, 2003: xxiv.) Sitä on käytetty laajasti tietojärjestelmätutkimuksessa 

juuri sen vuoksi, että siinä tiedon keräämiseen voidaan käyttää useita tapoja 

(Conboy, Fitzgerald & Mathiassen, 2012). 

Monimenetelmätutkimus sisältää useita tutkimusmenetelmiä, jotka voidaan 

assosioida niin laadulliseen kuin määrälliseen tutkimukseen. Menetelmän käytön 

suosio on lisääntynyt viime aikoina. (Creswell, 2003: xxiv, xxv.) Aineiston 

keräämistä useista lähteistä käytetään yleisesti muun muassa tapaustutkimuksissa, 

mikä rikastuttaa käsitystä tutkittavasta eri tavalla kuin yhden menetelmän 

metodissa. Tietyssä tutkimuksessa voidaan käyttää lähteinä esimerkiksi 



 

 

118 

dokumentaatiota ja haastattelua, jotka liittyvät samaan ilmiöön. Tutkimuskieleen 

vakiintuneella käsitteellä triangulaatio tarkoitetaan yksilöidystä lähteestä eri 

menetelmillä kootun datan keskinäistä yhteneväisyyttä. (Dubé & Paré, 2003.)  

Tietojärjestelmätutkimuksessa olennaista menetelmän valinnassa on aluksi 

selvittää tietojärjestelmän luonne ja seuraavaksi muodostaa käsitys, mitä 

toimitettavalla tutkimuksella tavoitellaan. Monesti tietojärjestelmää koskeva 

tutkimus liittyy teknologiakehityksen vaatimaan järjestelmän uudistamiseen, 

mutta lisääntyvästi mukana ovat käyttäytymis- ja organisaatioperspektiivit. Näillä 

tavoitellaan tietojärjestelmien käyttöönoton tehostamista, joka ottaa huomioon 

niin yksilön kuin organisaationkin. (Galliers & Land, 2002: 13.) 

Laadullinen tutkimus 

Laadullisessa tutkimuksessa aineiston analyysi voi edetä ilman teoreettisia 

etukäteisolettamia induktiivisesti, jossa yksittäisistä havainnoista tullaan 

yleistäviin väitteisiin (Eskola & Suoranta, 1998: 83) tai jotain teoriaa tai 

perusteltua näkökulmaa käyttäen deduktiivisesti yleisestä yksityisiin päätelmiin 

(Järvenpää, 2006). 

Laadullisen tutkimuksen filosofisia näkökulmia ovat positivistinen (engl. 

positivist research), kriittinen (engl. critical research) ja tulkitseva (engl. 

interpretative research) (Myers & Avison, 2002: 3–11). Yleisesti 

tapaustutkimuksessa käytetään tulkitsevaa mutta monesti myös positivistista 

traditiota (Sarker & Lee, 2002). Positivistinen tutkimus lähtee siitä olettamuksesta, 

että todellisuus on objektiivinen ja sen ominaisuuksia voidaan mitata ja kuvailla. 

Yleensä siinä testataan teoriaa ja pyritään lisäämään ilmiöiden ennustettavuutta. 

(Myers & Avison, 2002: 3–11.) Positivistista lähestymistapaa käytetään 

esimerkiksi antropologian ja sosiologian tieteenalojen tutkimuksissa sekä 

tietojärjestelmätieteessä. Positivismi sisältää empiristisen, rationalistisen ja 

kriittisrationalistisen on näkökulman. Empiristisen näkökulman mukaan ihmisen 

tietopohja on epäilemättä ulkoisen maailman kokemusten kerryttämä, ja koska se 

on julkista ja havaittavaa sekä systemaattisesti kerättävissä olevaa, se on oikeaa ja 

luotettavaa tietoa. Rationalistinen näkemys lähtee siitä, että tietoa syntyy koetun 

maailman logiikan avulla, ei niinkään empiiristen kokemusten kautta. 

Kriittisrationalistisessa näkemyksessä negatiivisella näytöllä ja deduktiivisella 

päättelyllä on pääpaino. (Sarker & Lee, 2002.) 
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Kriittisessä näkökulmassa oletetaan sosiaalinen todellisuus ihmisten 

aikaansaamaksi historialliseksi konstruktioksi, jota ihmiset pyrkivät muuttamaan. 

Tässä nimenomaisessa tutkimusnäkökulmassa korostetaan sallivien ja rajoittavien 

tekijöiden merkitystä ja tutkimus kohdistetaan tekijöihin, joilla voidaan 

eliminoida tai horjuttaa status quota. (Myers & Avison, 2002: 3–11.) Kriittiseen 

tutkimukseen sisältyy kolme elementtiä, joista ensimmäisenä on syvän 

ymmärryksen hankkiminen ja kriittisen tiedon tulkinta. Toinen elementti korostaa 

kriittisyyttä, mikä edellyttää tutkijalta enemmän kritiikkiä kuin pelkästään 

neutraalia selittämistä. Kolmas elementti sisältää uuden relevantin tiedon ja 

käytännön antaman ymmärryksen perusteella tehtävää uudelleenmäärittelyä, joka 

mahdollistaa muutoksen ja antaa uusia toimintatapoja. Vaikka tämä jaottelu on 

vain yksi tutkimuksen vaihtoehto, niin se näyttää tulleen laajasti hyväksytyksi 

tietojärjestelmätutkimuksessa (Myers & Klein, 2011). 

Tulkitsevassa (engl. interpretive) tutkimuksessa etsitään todellisuutta 

sosiaalisten ja kielellisten rakenteiden, tietoisuuden ja jaettujen käsitysten avulla. 

Siinä tutkimusnäkökulmassa pyritään parantamaan ymmärrystä ilmiöissä, jotka 

liittyvät tietojärjestelmien ja niiden kontekstin väliseen interaktioon. (Myers & 

Avison, 2002: 3–11.) Klein ja Myers (1999) korostavat tulkitsevassa 

tutkimuksessa hermeneutiikan ja tutkimuksen evaluoinnin merkitystä ja ovat tätä 

tukeakseen luoneet seitsenkohtaisen tutkimusohjeen. Myersin (1997) mukaan 

tulkitsevan tutkimuksen filosofinen perusta on hermeneutiikassa ja 

fenomenologiassa  

Walsham (1995) määritteli tulkitsevalle tutkimukselle kolme vaihetta: 

alustava suunnitteluohje sekä datan kerääminen, iteratiivinen datan hankkiminen 

sekä analysointi ja tutkimuksen tulos. Teorian muodostaminen tietojärjestelmien 

tapaustutkimuksen tulkitsevassa tutkimuksessa lähtee alustavan teoriakehikon 

muodostamisesta. Se luo ymmärrettävän teoriapohjan ottaen huomioon 

aikaisemman tietämyksen. Teoriakehikko on kokonaisuus, jossa on otettu 

huomioon konteksti ja prosessit muutoksineen. Walsham (1995) korosti, että 

vaikka teoriakehikko ohjaa tutkimustyötä, on silti tarpeen korostaa 

kenttätutkimuksen avoimuuden säilyttämistä ja alttiutta alkuperäisten 

olettamusten ja teorian muotoiluun. Lopullinen tutkimustulos voi olla käsitteitä, 

käsitteellinen viitekehys, vastaväite tai uusi teoria. 
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5.3 Tapaustutkimus 

Yinin (1981) kuvaileman tapaustutkimuksen stereotyyppi on kokeileva 

tutkimusvaihe, mikä johtaa vain vahvistamattomaan päätelmään ja on 

tosiasiallisesti käytettävistä metodeista vihoviimeinen. Tapaustutkimus ei ole 

tutkimusmenetelmä itsessään (Yin, 1994: 38), vaan ensisijaisesti empiirinen 

tutkimus, tutkimusstrategia, joka sisältää sille ominaisen tavan kerätä ja 

analysoida dataa (Yin, 1994: 13). 

Tapaustutkimus tutkii ilmiöitä niiden luonnollisessa ympäristössä käyttäen 

monia keruumenetelmiä tiedon kokoamisessa eri lähteistä, joita voivat olla muun 

muassa organisaatiot, ryhmät ja yksittäiset henkilöt (Benbasat ym., 1987). Se on 

yksityiskohtainen selvitystyö, jossa tietoa kerätään usein tiettynä aikaperiodina 

tutkimuskohteena olevasta ilmiöstä sen omassa kontekstissa. Ilmiötä ei oteta irti 

sen ympäristöstä, vaan olennaista on pyrkiä selvittämään käyttäytymisen ja 

toimintojen vuorovaikutusta ympäristönsä kanssa. Tavoitteena on esittää 

prosessista ja sen kontekstista analyysi, joka kuvastaa tutkittavaa teoreettista 

kysymystä. Tämä edellyttää tutkijan paneutumista tutkittavan kohteen sosiaalisiin 

ja toiminnallisiin prosesseihin riittävän monipuolisen aineiston hankkimiseksi. 

(Hartley, 2004: 323.) 

Tapaustutkimuksessa voidaan tutkia yhtä tai useampia tapauksia samassa 

tutkimuksessa. Tämän mukaan niitä kutsutaan yksittäisen tapauksen (engl. single 

case) ja monen tapauksen (engl. multi case) tutkimukseksi (Yin, 1994: 38–39.) 

eikä niillä ole merkittäviä keskinäisiä eroavaisuuksia (Yin, 1994: 45). 

Tapaustutkimuksen käytölle on monia perusteita; yleisesti sitä käytetään, kun 

halutaan tutkia tapahtumia tai ilmiöitä niiden luonnollisessa ympäristössä tai kun 

teoreettisen perustan puuttuessa kehitetään uutta teoriaa varta vasten perustetussa 

tutkimusprojektissa (Benbasat ym., 1987). Sitä käytetään myös tutkittaessa 

ajankohtaista ilmiötä sen reaaliaikaisessa kontekstissa erityisesti silloin, kun 

ilmiötä ei voida selvästi erottaa sen kontekstista (Dubé & Paré, 2003) ja se 

voidaan toteuttaa yhtä hyvin kvantitatiivisena ja kvalitatiivisena tutkimuksena 

(Yin, 1981). Tapaustutkimus on käyttökelpoinen useissa tutkimuskohteissa 

esimerkiksi politiikan ja julkisen hallinnon, organisaation ja johtamisen sekä 

kaupunki- ja aluesuunnittelun tutkimisessa (Yin, 1994:1). 

Tapaustutkimusstrategiaa on moitittu sen tarkkuuden ja objektiivisuuden 

puutteista, mutta toisaalta sitä käytetään laajasti sen vuoksi, että se tarjoaa 

mahdollisuuden tutkia prosesseja ja ilmiöitä sisältä päin päinvastoin kuin muissa 
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tutkimusmetodeissa (Rowley, 2002). Lee (1989) kiinnittää huomiota neljään 

olennaiseen ongelmaan sovellettaessa luonnon ilmiöiden tutkimuksen mukaisia 

standardeja tapaustutkimuksessa. Ensimmäinen koskee sitä, kuinka havainnot 

voidaan tehdä kontrolloidusti eli miten eliminoidaan tietty tekijä toisista ja kuinka 

tekijöiden keskinäisten suhteiden vaikutukset havainnoidaan. Toinen ongelma 

liittyy loogiseen päättelyyn, sillä luonnontieteellisessä päättelyssä käytetään 

matemaattisia väittämiä ja työskennellään numeerisen tiedon kanssa, kun taas 

laadullinen tieto on pääasiassa verbaalista. Tapaustutkimuksessa voidaan 

johtopäätöksen tukena käyttää numerodataa ja matemaattisia menetelmiä. Kolmas 

ongelma kohdistuu tutkimuksen toistettavuuteen, millä luonnontieteessä 

varmistetaan tutkimuksen objektiivisuus. Tapaustutkimusta ei todennäköisesti 

voida toistaa samoilla parametreilla eli samoilla ohjelmistoilla, sosiaalisilla 

rakenteilla, samoilla ryhmillä ja yksilöillä ja toistettavilla tapahtumilla. Neljäs 

ongelma koskee tutkimustulosten yleistämiskelpoisuutta, millä tarkoitetaan sitä, 

että teoriaa voidaan soveltaa uudessa kontekstissa. Yksinkertaisen 

tapaustutkimuksen tuloksia ei voida yleistää, koska tutkimus on ainutkertainen 

eikä siten ole toistettavissa oleva tapahtuma tai ilmiö. (Lee, 1989.) 

Tapaustutkimus antaa vastauksia kysymyksiin miksi ja miten, minkä vuoksi 

se soveltuu hyvin käytettäväksi esitutkimuksessa (engl. exploratory research), 

kuvailevassa tutkimuksessa (engl. descriptive research) ja selittävässä 

tutkimuksessa (engl. explanatory research). Parhaimmillaan tapaustutkimus on 

olosuhteissa ja tilanteissa, joissa käyttäytymistä ja prosessien kulkua ei voida 

manipuloida. Tapaustutkimukselle on tyypillistä, että aineiston keräämiseen 

käytetään useita lähteitä kuten haastattelua, dokumentteja, havainnointia ja 

artefakteja. (Rowley, 2002.) 

Tapaustutkimuksen tutkimuskysymysten asettaminen on kuten minkä tahansa 

empiirisen tutkimuksen tärkein osa. Kuinka ja miksi -kysymykset ovat 

tapaustutkimuksessa yleisiä ja näitä usein seuraa kysymys kuka. Mitä -kysymys 

esiintyy esmerkiksi tutkimuksessa, joka koskee uutta ilmiötä. 

Suunnitteluvaiheessa tutkimuksessa käytettävän teorian rakentamista helpottaa 

etukäteismallin hahmottaminen. Hyvin olennaista on määrittää tutkimuskohde. Se 

voi tietojärjestelmää koskevassa tapaustutkimuksessa olla esimerkiksi erityinen 

teknologia, systeemin kehittäminen, tutkimusmenetelmä tai erityinen 

organisaatiotyyppi. Tärkeää on nähdä tapaustutkimuksen suhde sitä laajempaan 

tietokokonaisuuteen. Tutkimuskohteen kontekstin tarkka kuvaus on välttämätöntä 

tutkimustulosten luotettavuuden ja yleistämisen kannalta. (Dubé & Paré, 2003.) 
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5.4 Haastattelu 

Laadulllisessa tutkimuksessa haastattelu on yleisimpiä aineiston 

hankintamenetelmiä ja sitä sovelletaan laadullisen tutkimuksen kaikissa 

tutkimusmuodoissa niin posivistisessa, kriittisessä kuin tulkitsevassa 

lähestymistavassa. Sitä käytetään tapaustutkimuksessa, toimintatutkimuksessa 

sekä ankkuroidun teorian mukaisessa tutkimuksessa. (Myers & Newman, 2007.) 

Haastattelu on merkittävä osa tutkimusta hankittaessa informaatiota kentältä 

(Walsham, 2006). Sen avulla tutkija voi päästä käsiksi yksityiskohtaista tietoa 

sisältäviin näkökulmiin ja kokemuksiin. Usein haastattelun ohella käytetään myös 

muita aineiston hankintamenetelmiä. (Turner, 2010.) Haastattelulle on vakiintunut 

eri muotoja, joista tässä esitetään muutamia. 

Strukturoitu haastattelu toteutetaan etukäteen tehdyn käsikirjoituksen 

mukaisesti eikä siinä ole tilaa improvisoimiselle. Tavallisesti vastaaminen on 

lomakkeen täyttämistä ja valmiiden vastausten valitsemista. Tätä käytetään usein 

survey-tyyppisessä kyselytutkimuksessa. Puolistrukturoitu tai strukturoimaton 

kysely pohjautuu puolinaiseen käsikirjoitukseen, jossa kysymykset ovat kaikille 

samat, mutta ei vastausvaihtoehtoja. Tämä antaa mahdollisuuden haastattelun 

aikaiselle improvisoinnille. Siinä tilanteessa tutkija voi olla haastattelija ja 

osallistua keskusteluun aktiivisesti. Ryhmähaastattelussa on kaksi tai useampia 

haastateltavia ja se voi olla strukturoitu tai strukturoimaton. (Myers & Newman, 

2007.) 

Avoimessa haastattelussa haastateltava ja tutkija ovat kielellisessä 

vuorovaikutuksessa toistensa kanssa. Haastattelu muistuttaa tavanomaista 

keskustelua, mikä etenee väljästi tietyn aihepiirin sisällä. Haastateltavalle 

annetaan mahdollisuus kuljettaa keskustelua omien tuntemustensa viemänä, missä 

on tilaa kaikille mahdollisuuksille. (Eskola & Suoranta, 2000: 87–88.) 

Teemahaastattelu sijoittuu strukturoidun ja avoimen haastattelun väliin eikä 

siinä käytetä valmista käsikirjoitusta, vaan edetään ennalta suunniteltujen 

teemojen ohjaamana. Teemahaastattelu on hieman enemmän strukturoitu kuin 

avoin haastattelu. Teemat ovat kaikille sama riippumatta siitä, kuinka haastattelu 

etenee. (Eskola & Suoranta, 2000: 86–87.) 

Haastattelu on Yinin (1994: 84) mukaan tapaustutkimuksessa tärkein tiedon 

hankintatapa. Yleisin tapaustutkimuksessa käytetty haastattelumuoto toteutetaan 

avoimilla (engl. open-ended) kysymyksillä. Siinä tutkija esittää faktoihin 

perustuvan kysymyksen, johon henkilö kertoo oman mielipiteensä. Tähän tutkija 
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voi esittää täydentävää faktaa lisäkysymyksen muodossa ja synnyttää 

tiedonkeräämisen kannalta otollisen tilanteen, jossa haastateltavana oleva henkilö 

muuttuu vastaajasta varsinaiseksi tietolähteeksi ja opastaa tutkijan syvälle tiedon 

lähteelle. (Yin, 1994: 84.) 

Haastattelussa tärkeintä ei ole saada se tehtyä suoraviivaisesti, vaan 

tavoitteena on luoda tiedonkeräämistä tukeva kiireetön ja luottamusta synnyttävä 

tilanne. Haastattelutilanteeseen usein liittyy haitallisia piirteitä. Esimerkiksi 

tutkija selittää asioita, jotka ovat vieraita haastateltavalle ja aikataulupaineet 

häiritsevät kummankin keskittymistä. Nämä saattavat tulla esille sitten 

tutkimustyön kirjoitusvaiheessa. (Myers & Newman, 2007.)  

Tutkimuksen kannalta on tärkeää, että haastateltavien joukko on tarkoituksen 

mukainen. Joukko voidaan valita satunnaisesti tai tietyillä kriteereillä, esimerkiksi 

tutkimuksen kannalta luotettavimpana tietolähteenä. Olennaista on, että 

haastateltava on halukas osallistumaan tutkimukseen ja avoimesti jakaa tietoaan 

ja kokemuksiaan. (Turner, 2010.) On tärkeää, että haastateltava tuntee olonsa 

rentoutuneeksi ja voi luottaa haastattelijaan. Haastattelun laatua parantaa, jos 

käytössä on rauhallinen tila ja aikaa riittävästi. Aluksi käydään orientoiva 

keskustelu ja selitetään haastattelun tarkoitus. Haastattelun luonteeseen vaikuttaa 

haastattelijan rooli, onko hän osallistuja tai ulkopuolinen tutkija. (Walsham, 2006) 

Tutkija voi käyttää pilottitestausta valmistellessaan haastattelua. Siinä 

haastatellaan pientä osajoukkoa ja hankitaan aineistoa varsinaisen haastattelun 

suunnittelua ja valmistelua varten. Osajoukon jäsenten tulisi olla tutkimukseen 

liittyvästä aiheesta samalla tavalla kiinnostuneita pääjoukon jäsenten kanssa.  

Kysymykset suunnitellaan siten, että haastattelussa saadaan maksimaalinen 

aineisto. Kysymykset käsitellään yksi kerrallaan, ne ovat neutraaleja eivätkä 

johdattelevia ja muotoiltu siten, että haastateltava ymmärtää ne. Haastattelulla 

kerätty aineisto tulkitaan ja ryhmitellään teemojen mukaan. Teemoittelussa 

voidaan käyttää ulkopuolisen apua, mikä voi parantaa tutkimuksen laatua. (Turner, 

2010.) 
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6 Tutkimuksen toteutus 

Tässä tutkimuksessa analysoitiin ympäristötekijöiden vaikutuksia 

tietojärjestelmien hankintaan, käyttöönottoon sekä käyttöön Oulun yliopistossa. 

Tutkimukseen valitut tietojärjestelmät olivat SAP ja Notio. Tietojärjestelmä-

käsitettä tulkittiin laajasti eli tässä luettiin tietojärjestelmiin suunnittelijat, 

toteuttajat, hankkijat, omistajat, ylläpitäjät ja käyttäjistä vain henkilökunta mutta 

ei opiskelijoita. Opiskelijat olivat vain vähäisellä osalla Notion käyttäjiä, mutta 

eivät lainkaan SAPin käyttäjiä. Heidän panoksensa katsottiin kokonaisuuden 

kannalta suhteellisen pieneksi, mistä syystä heitä ei otettu tutkimukseen mukaan.  

SAP edusti tietojärjestelmien ulkoistamista, mikä toteutettiin vuonna 2010. 

Notio otettiin käyttöön vuonna 2014. Se edusti organisaatiossa kokonaan uuden 

keskitetyn tietojärjestelmän käyttöönottoa samanaikaisesti, kun tätä tutkimustyötä 

käynnistettiin. Käyttäjien kokemukset olivat vielä tuoreita haastatteluja tehtäessä. 

6.1 Tutkimuksen empiirinen ympäristö 

Oulun yliopistossa tuettiin oppimista ja tehtiin tutkimusta kymmenessä 

tiedekunnassa ja kuudessa erillisyksikössä. Tiedekuntien lisäksi erityisesti 

tutkimustyötä tehtiin neljässä monitieteisessä tutkimuskeskuksessa. Tämän lisäksi 

yliopisto osallistui eriasteisesti 14 tutkimusyksikön toimintaan. Tutkintoja vuonna 

2016 tehtiin 2718. (http://www.oulu.fi/yliopisto/) 

Vuonna 2016 yliopiston kokonaistuotot olivat 223,2 miljoonaa euroa. Tästä 

OKM:n kautta saatiin 145,6 miljoonaa ja yliopiston oman toiminnan tuottoina 

77,6 miljoonaa euroa. Yliopiston harjoittaman varainhankinnan tuotot vuonna 

2016 kartuttivat lahjoitusvarallisuutta (omaa pääomaa) 3,9 miljoonalla eurolla. 

(Oulun yliopisto, 2016.) 

Koulutus- ja tutkimushenkilöstössä ei ollut tapahtunut määrällisesti 

merkittäviä muutoksia vuosien 2012–2016 aikana. Sen sijaan muun henkilöstön 

vähennys oli ollut 239; koulutus- ja tutkimushenkilöstön osuus koko henkilöstöstä 

oli siis kasvanut tuona ajanjaksona. Tiedekunnissa vuoden 2016 lopussa oli 2180 

eli 77 prosenttia yliopiston henkilöstöstä. (Oulun yliopisto, 2016.)  

Vuonna 2015 toteutettiin koko yliopistonlaajuinen organisaatiomuutos. 

Tiedekuntiin rakennettiin tutkimusyksiköt, joihin koulutus- ja tutkimushenkilöstö 

sijoittui. Keskitettyjen prosessien toiminnot ja henkilöstö vietiin prosessijohdon 

alaisuuteen eli käytännössä yliopistopalvelujen organisaatio ja henkilöstö jaettiin 
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rehtorin, kolmen vararehtorin sekä talous-, hallinto- ja viestintäjohtajan 

alaisuuteen. Muutoksen tavoitteena oli prosessien ja niiden 

palvelukokonaisuuksien tehostaminen ja kehittäminen. (Oulun yliopisto, 2017.) 

Tietohallintopalvelut vastasi Oulun yliopiston yhteisessä käytössä olevista 

tietotekniikkaresursseista ja tuotti it-palveluja tutkimusta, opetusta, opiskelua, 

hallintoa ja eri sidosryhmiä varten. Se toimi yliopistolaajuisten alan sopimusten ja 

hankintojen koordinoijana sekä toimintatapojen suunnittelijana ja kehittäjänä. 

(http://www.oulu.fi/yliopisto/) 

Tutkimus kytkettiin kahteen Oulun yliopistossa laajasti käytettyyn 

tietojärjestelmään, Notioon ja palveluntuottajan Certian SAPiin. Notio oli 

organisaation ensimmäinen intranet. Sen noin kaksi vuotta kestäneessä 

tuotantovaiheesa yliopistolla oli merkittävä työpanos toimittajan vastatessa 

ohjelmistotuotannosta. Järjestelmä otettiin käyttöön 2014 helmikuussa, jolloin 

ylläpitovastuun otti yliopisto. 

Hallinnon kehittäminen vaati järjestelmäpäivityksiä. Oulun yliopito oli 

liittynyt Certian asiakkaaksi käytännössä vuonna 2010. Tämä tarkoitti tiettyjen, 

lähinnä taloushallinnon piiriin kuuluvien tehtävien ulkoistamista 

palveluntuottajalle Certialle, joka operoi SAP-järjestelmällä. Se myös merkitsi, 

että jokaisesta yliopiston koulutus- ja tutkimushenkilöstä tuli SAPin käyttäjä. Jo 

käytössä olleita järjestelmiä integroitiin SAPin kanssa ja työkäyttäjät hallinnon 

piirissä kouluttautuivat uuteen työympäristöön. 

Notio 

Notio oli intranet-järjestelmä, jonka Innofactor oli rakentanut SharePoint 2013 -

alustalle. SharePointia käytettiin sivustojen luomiseen sekä tietojen tallennus-, 

järjestely- ja jakamispaikkana, josta tiedot ovat saatavilla esimerkiksi Internet 

Explorerin, Chromen tai Firefoxin avulla (Microsoft, 2018). 

Microsoft Corporationiin ja Windowsiin yhdistettävän SharePointin valinta 

alustaksi ei ollut ainoa vaihtoehto, esimerkiksi Aalto-yliopisto ja Finnair valitsivat 

Confluencen (Tolvanen, 2013). 

Oulun yliopiston intranet Notio avattiin 4.2.2014. Notio oli Oulun yliopiston 

intranet, sisäistä työtä ja vuorovaikutusta sekä opetusta tukeva väline. Sen 

tarkoituksena oli parantaa yliopiston viestintää kokonaisvaltaisesti, joten myös 

opiskelijoilla oli Notiossa lukuoikeus. Yliopiston toimielimissä jäsenenä olevilla 

opiskelijoilla oli tarpeen mukaan Notioon laajemmat oikeudet. Palvelut ja tiedot 
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verkossa tarjottiin entiseen tapaan yliopiston julkisilla verkkosivuilla ja 

laitossivuilla. (http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/ajankohtaista/intranet-notio) 

”Käyttäjille Notion avaus merkitsee sitä, että tieto löytyy yhdestä paikasta, 

ajantasaisena ja entistä helpommin”, tietojärjestelmäsuunnittelija Iikka 

Meriläinen kertoo (Hahtola, 2014). 

Notion aloitussivun ulkoasu noudatti yliopiston ulkoisten verkkosivujen ilmettä. 

Notio sisälsi yksikkökohtaiset työtilat, joiden muovaamisessa tiedekunnat olivat 

merkittävässä roolissa. Aiemmin käytössä olleita sivuja lopetettiin ja niiden 

sisältöä siirrettiin Notioon. Käyttäjäystävällisyys oli otettu huomioon 

järjestämällä ohjeet ja navigaatio aihepiireittäin asiasanojen perusteella. (Hahtola, 

2014.) 

Notion tärkeimpiä toimintoja saattoi opiskella omatoimisesti videoklippien 

avulla, ja käyttäjätukea oli saatavissa asiakastuen kautta intranetin kautta. 

Käyttöönottopäivänä järjestelmän toimittajan Innofactorin edustaja esitteli Notion 

keskeiset ominaisuudet ja toiminnallisuudet. (Hahtola, 2014.) 

Henkilöstölle-sivu linkitti eri puolilla sijaitseviin henkilöstön ohjeisiin ja 

palveluihin, joista osa on julkisesti saatavilla, osa vaati kirjautumisen. Sisäisen 

viestinnän kanavia olivat lisäksi verkossa julkaistava henkilöstölehti Hermes, 

muutamien yksiköiden ja tutkimusryhmien omat intranetit, Confluence Wikin 

työtilat sekä koko henkilöstön kattava sähköpostijakelu, jolla lähetettiin päivittäin 

kooste uusista henkilöstöuutisista. (Korhonen, 2013.) 

Intranetiä oli yritetty Oulun yliopistoon saada aiemminkin. Johdossa oli 

huomattu, ettei sitä ilman voitu enää jatkaa, sillä iso organisaatio tarvitsi sisäisen 

viestinnällisen kanavan. Lisäksi tarvittiin ryhmätyötilat, jolloin vältettiin 

dokumenttien lähettäminen liitetiedostoina. Samaan aikaan oli käynnissä 

verkkoviestinnän kokonaisvaltainen uudistus. (Korhonen, 2013.) 

Innofactor Oyj:n toimialana oli ohjelmistojen suunnittelu ja valmistus, ja sen 

henkilöstömäärä vuonna 2016 oli hieman yli viisi sataa (Kauppalehti, n.d.). 

Innofactorilla oli Pohjoismaiden laajin ekosysteemin ratkaisutarjonta ja 

osaaminen. Nämä liittyivät digitaaliseen liiketoimintaan, liiketoiminnan 

tuottavuuteen ja pilvipalveluratkaisuihin. (Innofactor, n.d..) 
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SAP 

Yliopistojen palvelukeskus eli Certia oli opetusministeriön alainen talous- ja 

henkilöstöhallinnon palveluja tuottava tilivirasto. Tilivirastot ovat 

talousarviotalouteen kuuluvia virastoja tai laitoksia, joille on säädetty velvoite 

vastata tietyn viraston tai tiettyjen virastojen ja laitosten tilivirastotehtävien 

hoidosta (Koponen, 2008). Palvelukeskus Certian varsinainen toiminta käynnistyi 

syksyllä 2008. Osakeyhtiöksi se muutettiin vuonna 2010 (Laki 69/2010). 

Useiden korkeakoulujen yhteisesti käyttämä Certian palvelutuotanto ja 

järjestelmäpalvelujen tarjonta perustui SAP-järjestelmän käyttöön. Järjestelmä 

sisälsi taloushallinnon, henkilöstöhallinnon ja matkahallinnan toiminnot mukaan 

luettuna raportoinnin ja arkistoinnin. Järjestelmän tehtävänä oli tuottaa 

ajantasaista informaatiota johtamisen tueksi. Oulun yliopisto liittyi Certia Oy:n 

osakkaaksi ja samalla sen palvelujen käyttäjäksi vuonna 2012. Käytännössä se 

merkitsi SAPin käyttööntottoa ja eräiden talouden hallintaan liittyvien toimintojen 

ulkoistamista.  

Certia Oy:n omistajana oli seitsemän yliopistoa: Itä-Suomen yliopisto, 

Jyväskylän yliopisto, Oulun yliopisto, Tampereen yliopisto, Turun yliopisto, 

Vaasan yliopisto ja Åbo Akademi. Asiakkaita ovat Itä-Suomen, Jyväskylän, 

Lappeenrannan, Oulun, Lapin, Tampereen, Turun ja Vaasan yliopistot sekä Åbo 

Akademi. Näiden lisäksi Certialla oli muutama yritysasiakas. Certian asiakkuus 

perustui vapaaehtoisuuteen. Certian henkilöstömäärä vuonna 2016 oli 82, kun se 

2012 oli ollut 138 (Certia, 2016). 

Certia erikoistui talous- ja henkilöstöhallinnon palveluiden tuottamiseen 

korkeakouluille, yliopistoille ja yrityksille. Näiden lisäksi Certia tarjosi 

tietojärjestelmiin liittyviä asiantuntijapalveluita kuten tukipalveluita, neuvonta-, 

koulutus ja kehittämispalveluita. Palvelupyynnöt Certialle välitettiin Service 

Desk–järjestelmän kautta. Tekninen tukitiimi huolehti järjestelmän 

ylläpitopalveluista.  

Certian tarjonta sisälsi muun muassa 

– taloushallinnon palvelut tositteesta tilinpäätökseen, lisäksi taloushallinnon 

neuvonta-, koulutus ja kehittämispalveluita 

– henkilöstöhallinnon palvelut työsuhteen alkamisesta sen päättymiseen, 

lainsäädännön sekä työehtosopimusten seuraaminen mukaan lukien palkat ja 

apurahat sekä 
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– matkahallinnon palvelut sisältävät laskujen käsittelyn, matkakulujen 

laskutuksen ja maksatukseen siirron ja matkahallinnan prosessin valvonnan. 

Nimenomaan korkeakoulujen tarpeisiin suunniteltu Certian SAP-järjestelmän 

määrittelytyö aloitettiin 2008 ja järjestelmä otettiin käyttöön 2010. Se sisälsi 

reaaliaikaisen informaation kulun sekä talous- ja henkilöstöhallinnon 

toiminnallisuudet, matkahallinnan, raportoinnin sekä arkistoratkaisun. 

Esimerkiksi voi antaa tuloslaskelman, taseen, tase-erittelyn, rahoituslaskelman ja 

liitetietojen laatimisen Certian hoidettavaksi.  

SAPin oma integroitu järjestelmä takasi informaation kulun ja näkyvyyden 

eri osa-alueiden välillä reaaliaikaisesti. Eri yliopistoilla oli ollut aikaisemmin 

joitakin vastaavassa käytössä olleita järjestelmiä, joita oli paikallisesti integroitu 

SAPiin. Vuosien mittaan SAPin toiminnallisuutta on lisätty. 

SAPin käyttöä oli tuettu muun muassa siten, että koko henkilökunnalle 

Notiossa oli saatavilla SAPin laajat ohjeet muun muassa talousraporttien, 

projektiraporttien ja matkakuluraporttien laatimiseen sekä henkilöstöhallintoa, 

budjetointia ja matkustamisen hallintajärjestelmää koskevat ohjeet. 

6.2 Tutkimusaineiston hankinta ja analysointitapa  

Tässä tutkimuksessa käytettiin tulkitsevaa, aineistolähtöistä ja laadullista 

lähestymistapaa, jossa tutkimusotteena oli tapaustutkimus ja aineiston hankintana 

haastattelu. Tutkimuksen empiirinen aineisto hankittiin Oulun yliopistosta, jossa 

otettiin käyttöön Certian SAP ulkoistettuna vuonna 2010 ja yliopiston pääosin 

omana työnä tuotettu intranet-järjestelmä Notio vuonna 2014.  

Taulukko 1. Pilottihaastattelut. 

Ryhmä Tunniste Ajankohta Kesto 

Koulutus ja 
KT03 16.4.2013 16:04 

tutkimus 
KT04 9.4.2013 35:32 

 
KT06 4.4.2013 22:18 

Palvelut 
Pa09 4.4.2013   15:17 

Tietojärjestelmät 
TJ01 2.8.2013 50:13 

 
TJ02 25.11.2013 56:03 

 
TJ03 3.12.2013 29:01 
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Vuonna 2013 tutkimuksessa haastateltiin seitsemää eri tehtävissä ollutta 

henkilöä (Taulukko 1). Tämän pilottihaastattelun tarkoituksena oli hankkia tietoa 

käyttäjäkokemuksina organisaation tietojärjestelmistä varsinaisen haastattelun 

valmistelua varten. Haastatteluun valinta tapahtui siten, että etsittiin eri 

käyttäjäryhmistä muutama vapaaehtoinen edustaja. 

Varsinainen haastattelu tehtiin vuosina 2016 ja 2017, Taulukko 2. 

Haastateltaviksi valittiin henkilöitä, jotka olivat olleet mahdollisimman pitkään 

Notion ja SAPin kehittämiprojekteissa sekä päätyönään erilaisissa tehtävissä että 

satunnaisina järjestelmien käyttäjinä. Pääpaino aineiston keräämisessä oli 

teemahaastatteluilla. 

Vapaaehtoisia haastateltavia etsittiin sähköpostin välityksellä lähetetyllä 

kirjeellä. Vasta toinen ja kolmas kirje aiheuttivat muutamia yhteydenottoja. Tätä 

täydennettiin lähettämällä ensimmäisissä haastatteluissa saatujen vihjeiden 

perusteella henkilökohtaisia kutsuja. Monet haastateltavat halusivat kysymällä 

varmistaa anonymiteettinsä säilymisen tässä tilanteessa, mikä oli hyvin 

ymmärrettävää. Kun useimmat olivat tuttuja keskenään tässä työyhteisössä, 

henkilöt saattoivat tunnistaa toisensa hyvinkin pienen vihjeen avulla, tästä johtuen 

haastateltavien demografisia tietoja ei tuotu esille siten kuin se olisi yleensä 

normaalia tutkimuksesta raportointia.  

Hankkeissa määrittelyvaiheen alusta lähtien haastateltavista mukana olivat 

kaksi johtotason henkilöä, tukipalvelut-ryhmästä SAPissa kolme ja Notiossa viisi, 

muun muassa Notion projektijohtaja ja projektipäälliköt ja 

tietojärjestelmäryhmästä kaksi. Koulutus- ja tutkimushenkilöstöstä ei ollut ketään 

näissä järjestelmäprojekteissa. 

Haastateltavat ryhmiteltiin neljäksi ryhmäksi. Yliopiston hallinnosta 

haastateltiin kuutta johtajatason henkilöä. Koulutus- ja tutkimushenkilöstöstä 

haastateltiin seitsemää. Edustettuina olivat tutkimusyksikön johto, tutkijat, 

opettajat ja tohtoriopiskelijat. Tukipalvelut -ryhmä, 15 henkilöä, muodostui 

taloushallinnon, viestinnän, koulutuspalvelujen ja henkilöstöhallinnon 

työntekijöistä. Tietojärjestelmien teknistä asiantuntemusta ja käytön tukipalveluja 

edustivat eri toimintatasoilla työskennelleet seitsemän henkilöä. Hankkeissa 

määrittelyvaiheen alusta lähtien haastateltavista oli mukana kaksi johtotason 

henkilöä, tukipalvelut-ryhmästä SAPissa kolme ja Notiossa viisi, muun muassa 

Notion projektijohtaja sekä projektipäälliköt ja tietojärjestelmäryhmästä kaksi 

henkilöä. Koulutus- ja tutkimushenkilöstöstä ei ollut ketään näissä 

järjestelmäprojekteissa. 
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Taulukko 2. Haastattelut. 

Ryhmä Tunniste Ajankohta Kesto 

Johto 
Jo1 27.12.2016 28:25 

 
Jo2 9.1.2016 28:19 

 
Jo3  28.12.2016 41:41 

 
Jo4  3.1.2017 44:33 

 
Jo5  28.2.2017  38:54 

 
Jo6 1.3.2017   45:57 

Koulutus ja 
KT1 22.12.2016  30:36 

tutkimus 
KT2 1.12.2016  34:07 

 
KT3 7.12.2016 26:56 

 
KT4 7.12.2016 32:49 

 
KT5 8.12.2016  27:30 

 
KT6 8.12.2016 28:39 

 
KT7 12.12.2016  47:50 

Palvelut 
Pa1 22.11.2016  47:31 

 
Pa2 22.11.2016  38:46 

 
Pa3 (4 henk) 1.12.2016  33:48 

 
Pa4 2.12.2016  30:21 

 
Pa5 22.11.2016  45:45 

 
Pa6 25.11.2016  42:56 

 
Pa7 1.12.2016  20:46 

 
Pa8 7.12.2016  34:56 

 
Pa9 29.11.2016 24:13 

 
Pa10 18.11.2016  41:28 

 
Pa11 12.12.2016  25:09 

 
Pa12 6.2.2017  39:40 

Tietojärjestelmät 
TJ1 5.2.2016 50:12 

 
TJ4 (2 henk) 2.12.2016  29:03 

 
Tj5 17.11.2016  60:15 

 
TJ6 9.1.2017  51:27 

Haastateltavia oli 35, joista sattumalta viisi osallistui jo pilottihaastatteluun, 

Taulukko 2. Äänitteiden yhteiskesto oli 21 tuntia 40 minuuttia. 
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Haastatteluteemat (Liite 1) valittiin laveasti, jotta ne antaisivat tilaa 

haastateltavalle viedä keskustelua myös hänen intressialueille. Teemoja 

täydennettiin jonkin verran ottaen huomioon haastateltavan kokemuksen, 

tehtävänkuvan ja aseman organisaatiossa.  

Haastattelut tehtiin yhtä puhelinhaastattelua lukuun ottamatta kasvokkain. 

Ryhmähaastattelua käytettiin haastateltavien toivomuksesta kaksi kertaa 

ryhmäkokojen ollessa kaksi ja neljä. Jokaisesta haastateltavasta on tallennettu 

lyhyt taustatieto, ja kaikki siihen liittyvä on haastateltavan anonymiteetin 

säilyttämiseksi vain tutkijan omassa käytössä. Haastattelut tallennettiin Olympus 

digital voice recorder WS-550M -tallentimella WMA-tiedostoina ja siirrettiin 

kuunneltavaksi tietokoneelle. 

Äänitteet kuunneltiin yleensä kahteen kertaan ja purettiin käyttäen referoivaa 

litterointia muistiinpanoiksi niin, että valikoituja suoria lainauksia tai puheen osia 

kirjoitettiin sanatarkasti. Kustakin haastattelusta tehtiin oma tiedosto ja 

tallennettiin nimettyyn kansioon. Tämän jälkeen litteroituun tekstiin merkittiin 

koodilla tutkimuksen kannalta merkittävät asiat, jotka sitten myöhemmin koottiin 

teemoiksi. 

Teemoittelussa käytettiin etukäteismallin (Kuvio 5, s. 114) mukaisia kenttiä. 

Kerätty tietoaines ei sisältänyt etukäteismallista poikkeavia teemoja.  

Aineiston järjestäminen tehtiin siten, että ryhmittäin haastattelu ja haastattelu 

kerrallaan verrattiin dataa etukäteismallin mukaisiin ympäristönvaikutusluokkiin 

ja haastattelusta poimittu data liitettiin vastaaviin luokkiin. Näin saatiin 

ryhmäkohtaiset havainnot eri ympäristövaikutuksista kussakin tietojärjestelmän 

elinkaaren vaiheessa. Seuraavaksi ryhmäkohtaiset havainnot yhdistettiin luokkien 

sisällä.  

Aineistosta otettiin runsaasti lainauksia. Ne ryhmiteltiin etukäteismallin 

mukaiseen järjestykseen ja analysoitiin. Analysointi on esitetty luvussa 7. 

6.3 Tutkijan asema 

Tutkijan tulee pyrkiä työssään objektiivisuuteen, mikä edellyttää tutkimuskohteen 

tarkastelua ulkoa päin puolueettomasta näkökulmasta käsin. Vaikka täydellinen 

objektiivisuus tuskin on saavutettavissa, tutkijan kuitenkin tulee tiedostaa tuo 

vaatimus ja pyrkiä siihen. (Eskola & Suoranta, 1998: 17.) Tähän tutkimukseen 

liittyen tutkija suhteessa Oulun yliopistoon oli opiskelijan asemassa. Yliopiston 
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ohjauksessa toteutettu tutkimus oli itsenäinen eikä siihen liittynyt ulkopuolisia 

intressejä kuten esimerkiksi rahoitusta. 

Tutkijan oma kompetenssi tietojärjestelmistä rakentui tuoreen 

maisteritutkinnon pohjalle ja tutkimuksen aikaiselle oppimiselle. Laskentatoimen 

laajat sivuaineopinnot yliopistossa antoivat työkaluja SAPista ja taloushallinnon 

asioista käytävien keskustelujen ymmärtämiselle. Tutkijan näkökulmasta työn 

ehkä parhaimmat ja myös mieleenpainuvimmat hetket osuivat empiirisen 

aineiston hankintaan – haastateltavien kohtaamiseen luottamuksen ilmapiirissä. 
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7 Ympäristötekijöiden vaikutusten analyysi 

Tämä luku sisältää analyysin empiirisestä haastatteluaineistosta. 

Analysointiprosessi käsitti seuraavat työvaiheet: 

– vaikutusten lajittelu ja analysointi etukäteismallin nimikkeistön mukaisesti 

elinkaarivaiheittain kunkin ympäristötekijäryhmän sisällä, alaluku 7.1 

– vaikutusten analysointi sidosryhmäryhmäkohtaisesti, alaluku 7.2 

– vaikutusten analysointi organisaation toimintojen mukaisesti, alaluku 7.3 

– empiirisen tutkimuksen yhteenveto ja jälkikäteismalli, alaluku 7.4. 

 

Kuvio 6. Analysointiprosessi. 
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Kuviossa 6 havainnollistetaan käytettyä analysointiprosessia. Sen mukaan 

ensin aineistosta etsittiin etukäteismallin mukaisia ympäristötekijöiden 

vaikutuksia elinkaaren vaiheissa vaikutusryhmittäin (alaluku 7.1). Seuraavassa 

vaiheessa vaikutusten ilmentymiä tarkasteltiin organisaation neljässä toiminnossa 

elinkaarivaiheittain (alaluvut 7.2–7.3) ja muodostettiin jälkikäteismalli (alaluku 

7.4). 

7.1 Aineiston analyysi elinkaarivaiheittain 

Tässä alaluvussa raportoidaan ympäristötekijöiden vaikutusten analyysi suhteessa 

tietojärjestelmien hankintaan, käyttöönottoon ja käyttöön. Aineiston esittelyssä 

kunkin aineistolainauksen lopussa sulkeissa on yksilöivä viittaus aineistoon. (Jo) 

tarkoittaa johdon, (KT) koulutuksen ja tutkimuksen, (Pa) palvelujen ja (TJ) 

tietojärjestelmäryhmän henkilöstöön kuuluvia haastateltavia, jotka numero yksilöi 

(esim. KT2) henkilön. 

7.1.1 Ympäristötekijöiden vaikutukset tietojärjestelmien hankinnassa 

Tässä alaluvussa analysoidaan haastatteluaineistosta tunnistettuja 

ympäristötekijöiden vaikutuksia tietojärjestelmien hankinnassa. 

Yleisten ympäristötekijöiden vaikutukset 

Ympäristön muutosvoima ei voinut olla vaikuttamatta niihin suunnitelmiin ja 

päätöksiin, jotka Oulun yliopistossa oli tehtävä yliopistouudistukseen liittyen.  

"SAPin hankinnalla nähtiin myös strategisia päämääriä. Tietojärjestelmiä 

haluttiin kehittää, vaikka yliopiston taloudellisen tilanteen hallinta vaati 

sopeuttamistoimia." (Jo6) "SAP tuottaa johtamisessa tarvittavaa tietoa." (Jo2) 

Uusien tietojärjestelmien nähtiin tukevan yliopiston strategisia tavoitteita ja 

operatiivista johtamista. Resurssit niiden toteuttamiseen piti löytää kaikki keinot 

käyttäen, jopa henkilöstön sopeuttamisen avulla. 

Epävarmuutta liittyi siihen, miten tietojärjestelmäuudistus kyettäisiin 

tekemään. Epävarmuuteen vaikuttivat aikaisemmat huonot kokemukset 

tietojärjestelmähankkeissa: 
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"Ennen Notiota oli muutama yritys tehdä intranet, mutta kehitys katkaistiin 

eri syistä viimeistään tarjouskilpailutusvaiheessa." (TJ5) 

Epävarmuuteen liittyi ensisijaisesti resurssien riittävyys mutta myös kilpailevat 

hankkeet: 

"Me ei pystytä uusimaan meidän tietojärjestelmiä, ellei meillä ole tämmöistä 

(Certian) palvelukeskusta." (Jo6) 

Epävarmuutta haluttiin vähentää uusimalla operatiivisesti merkittäviä 

tietojärjestelmiä. Pohdittiin, riittäisikö rahoitus yksin toimimiseen, miten 

kilpailijat toimisivat ja säilyisikö yliopiston itsenäisyys. 

"Alun perin ajateltiin SAP otettavaksi yksin Oulun yliopiston käyttöön, ja 

vasta myöhemmin syntyi konserniajatus." (Jo5). 

 "Toki pian kyllä ymmärrettiin, että yksin sen hankkiminen olisi 

taloudellisesti liian iso investointi. Selvitys osoitti, että meidän tapamme 

työskennellä oli äärimmäisen kallis." (Jo6) 

Nähtävästi kustannustekijät ja riittävän ison joukon liittyminen Certia-konsernin 

osakkaaksi ratkaisivat Oulun yliopiston liittymisen Certian tuottaman SAPin 

käyttäjäksi.  

Ympäristön dynaamisuus ja teknologian vanhentuminen oli jo havaittu Oulun 

yliopistossa. Se nähtiin huolenaiheeksi myös tulevaisuuden hallintorutiinien 

hoidossa, kun suunniteltiin tulevien uudistusten toteuttamista: 

"Oulun yliopiston talouden ja hallinnon tietojärjestelmät olivat jo 

elinkaarensa lopulla ja uusimisen tarpeessa." (Jo6)  

Järjestelmien uusimistarve oli jo tiedostettu ja valmistautuminen siihen aloitettu 

yhdessä yliopistouudistuksen kanssa 2010-luvun alussa. 

"Muualta tulleena yliopiston yllättävänä erikoispiirteenä näen, että täällä on 

useita serveriympäristöissä toimivia järjestelmiä. Näyttää siltä, että sitä on 

rakennettu pala palalta pikku hiljaa. Tietojärjestelmien hajanaisuus on tietyllä 

tavalla ymmärrettävääkin ... " (KT2) 

Tietojärjestelmien runsas lukumäärä viittaa vanhentuneeseen teknologiaan sekä 

tiedekuntien itsenäisyyteen ja aloitteellisuuteen tietojärjestelmien hankinnassa. 

Nähtävästi ei ollut riittävästi tahtoa virtaviivaistaa tietojärjestelmästrategiaa koko 

organisaation näkökulmasta. Uutta teknologiaa soveltamalla toimintoja olisi voitu 
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yhdistää ja vähentää ylläpitokustannuksia. Vaikka Notio toteutettiin vanhahtavalla 

raskaalla menetelmällä, siinä oli uutta muun muassa se, että se kattoi ja 

yhdenmukaisti koko organisaation tietyt toiminnot: 

"Notio toteutettiin raskaalla menetelmällä, jota valtionhallinnossa vieläkin 

käytetään. Nykyään kuitenkin tietojärjestelmien toteutusta tehdään ketterillä 

menetelmillä ja pienillä testauksilla eli kehitetään iteratiivisesti." (Pa12) 

"Ehkä nykyaikaisella ohjelmistokehityksellä olisi voitu käyttäjävaatimuksia 

paremmin ottaa huomioon, kun ongelmat olisivat tulleet eri testausvaiheissa 

paremmin esille. " (Pa12)  

Modernia tuotantotapaa käyttäen mahdollisesti järjestelmän laatua ja 

ominaisuuksia olisi voitu kehittää siten, että käyttäjävaatimuksia olisi otettu 

paremmin huomioon. 

Haastateltavat olivat opetelleet uuden järjestelmän käytön noin vuodessa ja 

käyttäneet sitä yhteensä enintään kuusi vuotta oppien sen käyttörutiinit. Tieto 

järjestelmän uudistamistarpeesta saattoi yllättää, kuten se teki päivätyökseen 

SAPia työvälineenä käyttävän haastateltavan: 

"Certian kouluttajan mukaan nykyinen SAP alkaa olla tiensä päässä. Tuntuu 

hurjalta taas alkaa opetella uutta SAPia." (Pa10) 

SAPin vanhenemisesta kertova tieto kuvasi hyvin teknologiakehityksen 

vaikutuksia järjestelmien elinkaaren lyhenemiseen ja uusimisvaatimuksiin ja sen 

uuden oppimisen paineita aiheuttaneita seurauksia käyttäjäkunnassa. 

Tietoturvan kehityksen kytkeytymistä teknologian kehitykseen ei aineiston 

mukaan ollut riittävästi pohdittu suunnitteluvaiheessa, ja ongelma havaittiin vasta 

toteutusvaiheessa: 

"Tuotannon ollessa jo käynnissä havaittiin, ettei tietoturvanäkökohtia ollut 

riittävästi huomioitu määrittelyssä." (Pa12) 

"Notion rakentamisessa ... tietoturvanäkökulmaa ei ollut riittävästi huomioitu 

määrittelyvaiheessa, vaan asia tuli esille hankinnan ollessa jo pitkällä 

toimittajan kanssa." (Jo3) 

Kun tietoturvajärjestelyissä ilmenneitä heikkouksia ei voitu jättää huomiotta, 

varmistuksia piti tehdä ohjelmistotuotannon aikana.  
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Sääntely-ympäristötekijöiden vaikutukset 

Yliopistojen ja korkeakoulujen taloushallinnon merkittävät muutokset liittyivät 

vuoden 2010 voimaan astuneen yliopistolain uudistukseen. Valtiollinen sääntely 

vauhditti yliopistojen tietojärjestelmien uusimista: 

"Oulun yliopistossa pohdiskelujen jälkeen SAPia pidettiin sopivana 

ratkaisuna, joka tuottaisi strategisessa johtamisessa tarvittavaa perustietoa. 

Yliopistot olivat vuoteen 2010 saakka valtion budjettitaloudessa. Sen jälkeen 

muun muassa tutkimusprojektien kirjanpidossa yksityinen ja budjettirahoitus 

tuli pitää erillään. Budjetointikäytännön muutos ja samalla yliopistolain 

muutos loivat paineita ensin SAPin ja sitten myöhemmin Notion hankintaan." 

(Jo5.) 

Yhden haastateltavan (Pa1) mukaan hallinnollinen sääntely edellytti uusia 

käytäntöjä muun muassa kirjanpidon hoitamisessa ja raportoinnissa, minkä lisäksi 

raportoinnissa piti ottaa huomioon OKM:n, Opetushallituksen, Tilastokeskuksen 

ja verottajan asettamat vaatimukset. Näiden vaatimusten täyttäminen ei enää ollut 

mahdollista sillä hetkellä käytössä olleella hallinnon tietojärjestelmällä, vaan se 

vaati päivitystä. 

Valtionhallinnossa oli aloitettu palvelujen uudelleen organisointi toimintojen 

tehostamiseksi: 

"Palvelukeskusjärjestelmä oli otettu valtionhallinnossa jo yleisesti käyttöön, 

mutta ei vielä yliopistoissa." (Jo5)  

Valtionhallinnossa oli siirrytty palvelukeskusjärjestelmään ja sitä pidettiin oikeana 

toimintamallina. Kun opetus- ja kulttuuriministeriö oli eri yhteyksissä 

kannustanut korkeakouluja samankaltaiseen järjestelmään, niin hiljalleen 

normatiivisen instituution paine muutosta kohti vahvistui. 

Konsultit taustaorganisaatioineen luettiin tässä tutkimuksessa sidosryhmä-

kategoriaan, koska heillä oli merkittävä vaikutus jo prosessin alkuvaiheessa:  

"Konsulttien käyttö hankintavaiheen määrittelyvaiheessa oli välttämätöntä 

tilaajan ja toimittajan yhteinen kielen ja ymmärryksen löytämiseksi" (Pa10) 

"Konsultilla oli vankka rooli vaatimusmäärittelytyössä." (Pa12) 

Riippumatta konsultin suhteesta toimittajaan konsultin asiantuntemus ja 

auktoriteetti vaikuttivat siihen, minkälaisia tietojärjestelmistä lopulta tuli.  
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Toisten yliopistojen ja korkeakoulujen toiminta tietojärjestelmähankkeissa 

vaikutti esimerkillään yksittäisen laitoksen päätöksentekoon asianomaisissa 

hankkeissa, koska tiedettiin hyvin, miten muut aikoivat järjestää 

yliopistouudistuksen vaatimat tietojärjestelmäpäivitykset. Vaikka Oulun 

yliopistossa rahoituksen kanssa oli tiukkaa, niin 

"hallituksen päätös kuitenkin oli, että tietohallintoa ja tietojärjestelmiä piti 

kehittää ja etsiä Certian palvelujen lisäämistä." (Jo6) 

Tästä on tulkittavissa, että muun muassa institutionaalinen paine ajoi siihen, ettei 

yksittäinen yliopisto voinut jättäytyä jo muualla valtionhallinnossa käyttöönotetun 

palvelukeskusjärjestelmän ulkopuolelle huolimatta siitä, että rahoituksen suhteen 

oli olemassa epävarmuutta. Toki myös opetus- ja kulttuuriministeriö kannusti 

palvelukeskuksen perustamista ja siihen liittymistä. 

Notion hankintaa seuranneen haastateltavan (Pa5) mukaan julkisen hankinnan 

menetelmä laajassa mittakaavassaan koski vain Notiota. Sen tarjouskilpailu kesti 

puolitoista vuotta. Itse hankintaprosessi toteutui normaalisti säännösten 

mukaisesti eikä valituksia tarvinnut käsitellä. Lait ja sopimukset suojasivat niin 

toimittajan kuin tilaajan edut osapuolia tyydyttävällä tavalla. (Pa5.) Vaikka 

haastateltavan (Pa12) mukaan kilpailutusvaiheessa syntyi toimittajasta 

positiivinen tai ainakin asiallinen kuva, niin kuitenkin oli kitkaa matkan varrella: 

"Jos sitten toimittajan kanssa olikin loppuvaiheessa jotain yhteistyöongelmaa, 

niin sitä selitti se, että yliopisto ei ollut toimittajan näkökulmasta niin iso 

asiakas, että sitä olisi kannattanut palvella turhantarkasti." (TJ5) 

Tilaaja joutui kuitenkin lopulta myötäilemään toimittajaa hankintamallin 

puitteissa: 

"Nykyinen hankintamenettely pitäisi muuttaa siten, että puolet budjetista olisi 

käytetty, kun tietojärjestelmä on toiminnassa ja lopulla korjataan todetut 

virheet. Nykyinen hankintamalli on edullinen toimittajan bisneksen 

kannalta." (KT04) 

Vallinnut käytäntö antoi toimittajalle mahdollisuuden tilaajan tottumattomuuden 

ja hyväntahtoisuuden kustannuksella viivyttelyyn toimituksessa. Viivyttely koski 

lähinnä havaittujen virheiden korjausta. (TJ5.) 

Notion rakentamisessa pidettiin tärkeänä, että tulevat käyttäjät pääsivät 

vaikuttamaan sisällön tuottamiseen:  
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"... siinä oli kaksi projektia. Sisällön tuotti oma henkilöstö ja teknisestä 

toteutuksesta vastasi ulkopuolinen tuottaja. Koko hanke sujui suunnitelman 

mukaisesti eikä itse hankintaan liittynyt merkittäviä ongelmia." (TJ1) 

"... Notiota rakennettiin hyvin paljon omana työnä. Sillä tavalla haluttiin 

varmistaa, että siitä tuli oman näköinen eli omat tarpeet tulivat 

huomioiduksi." (Jo6) 

Standardit samoin kuin toimialan parhaat työtavat ja -menetelmät tulivat 

otetuksi lukuun siten, että konsultit ja toimittajat edustivat alan (tietojärjestelmien) 

asiantuntemusta.  

Taloudellisten ympäristötekijöiden vaikutukset 

Koulutus- ja tutkimusorganisaation tietojärjestelmähankinnat piti sovittaa 

taloudenpidon resursseihin. Tietojärjestelmien hankinnan aikaista tilannetta ja 

talouden reunaehtoja tunnistettiin seuraavasti: 

"Alun perin ajateltiin SAP otettavaksi yksin Oulun yliopiston käyttöön ja 

vasta myöhemmin syntyi konserniajatus (Jo5). Toki pian kyllä ymmärrettiin, 

että yksin sen hankkiminen olisi taloudellisesti liian iso investointi. Selvitys 

osoitti, että meidän tapamme työskennellä oli äärimmäisen kallis." (Jo6) 

Vuonna 2010, kun rahoitus ensi kerran väheni Oulun yliopistossa ja toteutettiin 

ensimmäiset yhteistoimintaneuvottelut, yliopiston hallituksen päätös oli, että 

tietohallintoa ja tietojärjestelmiä piti kehittää ja tukea Certia-palvelukeskuksen 

palvelujen lisäämistä. (Jo6) 

"SAP on talouden perusjärjestelmä, johon meillä on liitetty rajapinnan kautta 

palkkahallintaa, tilahallintaa ja työajankohdentamista hoitavat järjestelmät. 

Jos SAPin mukana olisi hankittu näitä toimintoja hoitavat moduulit, niin 

kokonaisuuden toiminta olisi todennäköisesti nykyistä varmempaa ja 

luotettavampaa. Järjestelmää on hiljalleen laajennettu siten, että 

perusjärjestelmän hankkimisen jälkeen on hankittu henkilöstöhallinnon, 

matkahallinnon ja ostolaskujen käsittelymoduulit. Ehkä on tulossa vielä 

muutakin, esimerkiksi meillä työajan kohdentamisjärjestelmä on jo niin 

vanha, että se voi olla elinkaarensa lopulla jo. SAPin omien moduulien 

toiminnalla saadaan kuitenkin syvempää integraatiota kuin 

erillisjärjestelmillä." (Pa1) 



 

 

140 

Aivan alkuvaiheessa hankinta käsitti SAPin ominaisuuksia varsin valikoiden, 

myöhemmin niitä laajennettiin. Aluksi oli siis päätetty käyttää hyväksi jo 

olemassa olevia osajärjestelmiä, jotka voitiin integroida SAPiin. Hankinnan 

kokonaiskustannuksia pyrittiin kahlitsemaan niukkojen resurssien ehdoilla: 

"Taloustilanteen rajoitukset näkyvät tietojärjestelmähankinnoissa siten, että ei 

voida hankkia sitä, mitä pitäisi." (TJ02) 

Koska ei voitu budjetin puitteissa hankkia kaikkia SAPin ominaisuuksia, niin 

tingittiin järjestelmän alkuperäisestä toiminnallisuudesta, mutta sen vaikutuksia ei 

vielä hankinnan päätösvaiheessa nähty. 

"Yliopistojen välinen yhteistyö tulee lisääntymään. Tällä hetkellä monet 

yliopistot suunnittelevat ja toteuttavat omia tietojärjestelmäratkaisujaan, 

mutta tulevaisuudessa tätä tullaan tekemään paljon enemmän yhdessä ja 

miettimään tietojärjestelmien toteutusvaihtoehtoja. Kyllä ne käytännössä ovat 

tämänhetkiset taloudelliset ajurit ... Koetetaan tiivistää yhteistyötä ja löytää 

edullisempia ratkaisuja hoitaa yhteisiä asioita. Laajasta yhteistyöstä 

huolimatta myös yliopistojen välistä kilpailua on havaittavissa." (TJ1) 

Koska taloustilanne pakotti tekemään tietojärjestelmähankintoja niukalla 

budjetilla, se johdatti yliopistoja ja korkeakouluja yhteistyöhön monissa 

hankkeissa. Tietojärjestelmäalalla yhteistyö oli jo kehittynyt hyödylliseksi 

tuottaen hankkeita, joissa käyttökustannuksia voitiin jakaa osallistujien kesken. 

Johtamisen tietojärjestelmän hankintapäätöstä tehtäessä organisaation talous 

oli ahtaalla, ja kulujen karsinta kohdistui myös henkilökuntaan 

yhteistoimintaneuvottelujen kautta. Tietojärjestelmähankkeeseen kohdistettavalle 

rahoitukselle oli siten vaihtoehtoista käyttöä samaan aikaan, kun valtion rahoitus 

ensi kertaa väheni Oulun yliopistossa. Hallituksen päätös kuitenkin oli, että Oulun 

yliopisto ryhtyy käyttämään Certian palveluja (Jo6). Hankintaan kohdistettavista 

resursseista kilpailivat muutkin kustannustekijät. Kilpailu talousresursseista 

vaikutti ilmeisesti siihen, että SAPin hankintapaketti oli pienempi, kuin mitä se 

olisi ollut ilman hankinnan kokonaiskustannusten rajauksia ja henkilöstökulujen 

sopeuttamista. 
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Sisäisten ympäristötekijöiden vaikutukset 

Tietojärjestelmähankkeiden tarpeet pohjautuivat yliopiston tehtävään ja sen 

toteuttamiseen. Oman kehitystyön rinnalla ulkoistamisen osuus oli kasvamassa, 

mistä konkreettisina esimerkkeinä olivat myös Notion ja SAPin hankinta ja 

käyttöönotto. Tietojärjestelmien asiantuntija kuvasi perusteita tietojärjestelmien 

hankintatarpeille seuraavasti: 

"Yliopiston tarpeet tulevat meidän päätoiminnoista, jotka ovat tutkimus ja 

opetus sekä yhteiskunnalliset tehtävät. 90-luvulla järjestelmät oli jaettu 

talous-, henkilöstö- ja opintohallintoalan järjestelmiin. Tämä jako on jatkunut 

pitkälle tähän päivään asti sillä erolla, että aiemmin tehtiin omaa kehitystyötä, 

mutta nykyään on menty enemmän ulkoistukseen. Tarpeet syntyvät 

pääasiassa yliopiston kehittämisen näkökulmasta, eli tuetaan joustavaa 

opiskelua. Toinen on sitten hallinnollinen puoli, jossa on pakko käyttää 

tiettyjä järjestelmiä kuten kirjanpitojärjestelmä, joka tulee kirjanpitolaista. 

Sitten on henkilöstöjärjestelmiä, jotta voidaan toimia rekrytoinnin 

näkökulmasta näkyvästi ja hoitaa prosessit sujuvasti." (TJ01) 

Notio-projektin aloitukseen liittyi ylimääräistä onnistumisen painetta, mikä näkyi 

muun muassa siinä, että yliopiston johto näkyvästi tuki hanketta, jota oli yritetty 

tuottaa aiemminkin mutta heikolla menestyksellä: 

"Projektiin oli asetettu suuria odotuksia ja tukea myös yliopiston johdon 

taholta. Notion ekassa projektikokouksessakin keskusteltiin siitä, mikä on 

intranet ja eikö tämä ikinä onnistu. Mieliala kuitenkin oli, että tämä runtataan 

nyt läpi." (Pa12) 

"Notio teknisesti ei ollut mikään erityinen projekti, mutta sisäisesti se oli 

hankala lähtökohdiltaan. Aiemmin oli kaiketi neljä yritystä tehty intranetin 

saamiseksi.” (Pa12) 

"Yliopisto oli jo useaan otteeseen valmistellut Intranetin hankkimista." (Jo2)  

Yliopiston johto tuki Notio-projektia. Sen aikana tehtiin useita 

projektipäälliköiden vaihtoja, tilaajalla se vaihtui kahdesti ja toimittajalla kerran 

eli projektissa oli yhteensä viisi eri päällikköä. Notion hanke sisälsi kaksi erillistä 

projektia, teknisen toteutuksen ja sisällön tuottamisen. Nämä olivat yhden 

projektipäällikön vastuulla. Vaihdosten toteuttamistapaa ei tässä tutkimuksessa 

selvitetty. Aineistosta on johdettavissa, että vastuita olisi ehkä ollut syytä 
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selkiyttää projektien kesken tai että johdossa ei nähty tässä olleen ongelmaa. Jos 

näistä ehkä aiheutui kuormituksen ylimitoitusta, niin tässä tutkimuksessa ei 

havaittu olleen vaikutusta projektin onnistumiseen. 

"Notiolla oli kaikkiaan kolme projektipäällikköä. Muun muassa juuri ennen 

Notion käyttöönottoa oli projektipäällikkö jäämässä määräaikaisesti pois ja 

tilalle piti saada joku vastaava. Käyttöönoton jälkeen projektipäällikölle tuli 

myös ylläpitovastuu ja tehtävät." (TJ6)  

"Projektipäällikkö johti Notion käyttöönottoa yliopiston sisällä sekä sen 

teknistä toteutusprojektia. Se oli valtava työkuorma. Jossain alkuvaiheessa 

keskusteltiinkin kahdesta eri projektista ja lopulta niitä olikin kaksi, mutta 

niitä johti sama henkilö. Tällaisessa työtilanteessa olisi ollut järkevää, että 

pienien asioiden, esim. parin sadan hankintaan, hyväksyttämistä ei olisi 

tarvinnut hakea kovin ylhäältä." (TJ6) 

Yliopiston johto tuki mahdollisuuksiensa mukaan Notio-projektia nopeilla 

päätöksillä ja järjestämällä resursseja. Johdolla oli asenne, että sillä kertaa 

hankinta viedään maaliin saakka. Intranet tarvittiin nimenomaan strategiseksi 

tiedotuskanavaksi ja sen tarve oli syntynyt organisaation sisällä (Jo2). 

Lähtökohdat yhteisen johtamisjärjestelmän (SAP) ja tiedotuskanavan (Notio) 

käyttöönotolle eivät olleet erityisen hyvät, sillä yliopiston käytössä oli satakunta 

erilaista järjestelmää, joita henkilöstö oli tottunut käyttämään ja oli jokseenkin 

tyytyväinen niihin (TJ1). Organisaation kulttuuri ei ollut tukenut teknologian 

kehityksen seuraamista. Järjestelmäuudistuksessa joitakin tietojärjestelmiä piti 

poistaa käytöstä ja niiden tehtäviä suunniteltiin siirrettäväksi hankinnassa oleville 

järjestelmille. 

"Systeemiä on rakennettu pala palalta pikku hiljaa. Tietojärjestelmien 

hajanaisuus on tietyllä tavalla ymmärrettävääkin, sillä kullakin 

tietojärjestelmän rakentajalla ... ... on omat tarpeensa ja traditionsa." (KT2) 

Kulttuuri oli sitä, että toimittiin erillisillä järjestelmillä ja yhteydenpito hoidettiin 

sähköpostilla. Aikaisemmat kesken jääneet intranet-hankkeet olivat tehneet 

jälkensä organisaation muistiin - kulttuuriin ja sitoutumiseen - ja söivät uskoa 

uuteen järjestelmään siirtymisen onnistumiselta. 

Notion kehittämisprojektin sisällä vallitsi laaja käsitys, että hankintavaiheen 

vaatimusmäärittelyssä loppukäyttäjät olivat hyvin edustettuina: 
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"Suunnitteluun osallistettiin laajasti henkilöstöä, mikä oli sisäistämisen 

näkökulmasta hyvä ja tärkeä asia. Seuraavan intranetin tekeminen onkin 

sitten jo helpompaa, kun siitä on jo saatu ymmärrys organisaatioon." (Pa12) 

"Käytettävyyttä varten oli perustettu erilaisia käyttäjäryhmiä tarkoituksena 

selvittää, mitä intranetiä ollaan tekemässä. Tämä asia oli erittäin tärkeä ja 

vaikea sen takia, että kaikilla käyttäjillä oli erilainen mielikuva, mikä on 

intranet. Samaan aikaan meillä yliopiston sisällä oli käytössä erilaisia 

intranet-ratkaisuja. Uuden kehittämistä vastustettiin vahvasti, koska oli jo 

toimivat systeemit. Projektissa osallistettiin yliopiston hallinto, tukipalvelut, 

opetushenkilökunta, tietohallinto, eri yksiköt ja tiedekunnat 

vaatimusmäärittelyvaiheessa. Tavoitteena oli vahvasti sitouttaa henkilökunta 

tähän hankkeeseen." (Pa6) 

Kysymys osallistumisesta tietojärjestelmäprojekteihin nostatti haastatteluissa 

usein lennokkaan ja joskus tulisenkin keskustelun. Työtehtävissään kyseisiä 

järjestelmiä satunnaisesti käyttävät eivät olleet juurikaan edustettuina 

vaatimusmäärittelyssä. Muun muassa satunnaisia käyttäjiä edustavista 

haastatelluista yksikään ei ollut voinut vaikuttaa tietojärjestelmien ominaisuuksiin: 

"Notion vaatimusmäärittelyä tehtiin projektiryhmässä, jossa edustus oli 

viestinnästä, tietohallinnosta, koulutuspalveluista eli tukiorganisaatiot, mutta 

ei ilmeisesti tiedekuntien edustajia. Lisäksi pyydettiin lausuntoja yliopiston 

sisällä olevilta asiantuntijoilta." (TJ5) 

"SAPin hankintaa valmistelevassa toiminnassa ei loppukäyttäjien esimerkiksi 

matkasihteerien ääntä kuultu eli eivät voineet vaikuttaa mitenkään sen 

toiminnallisuuteen." (Pa3) 

"En mitenkään ole voinut vaikuttaa puheena olevien tietojärjestelmien 

ominaisuuksiin. Minulta ei ole kysytty enkä tiedä yhtään kollegaa, jolta olisi 

kysytty, minkälaisia tarpeita olisi näiden käytölle. Me kuitenkin opetetaan, 

tutkitaan ja suunnitellaan tietojärjestelmiä ja niiden kehittämistä; 

yksikkömme siinä mielessä edustaa kyllä huippuosaamista. Tiedän kyllä, että 

hallinnon ihmisiltä on kerätty vaatimuksia, ja tietohallinnon ohjausryhmä on 

tyypillisesti miehitetty hallinnon ihmisillä." (KT1) 

"Sain pyynnön osallistua Notion ohjausryhmään, mutta aikaresurssit eivät 

riittäneet osallistumiseeni. Lupasin toimia asiantuntijana lausuntojen antajana 
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tms., mutta sen jälkeen ei yhteydenottoja tullut. Jälkeenpäin sain kuulla, että 

järjestelmästä oli jo pyynnön tuloaikoihin tehty alustan valintaa koskeva 

päätös." (KT7) 

"En ole voinut mitenkään vaikuttaa Notion syntyyn. Usein tuntuu siltä, että 

järjestelmä on tehty johtajia varten, ei loppukäyttäjälle. SAP on tehty niin 

hankalaksi, että se rajoittaa mm. matkustamista." (KT6) 

"Ei minkäänlaista ajatusta (miten tietojärjestelmät valitaan), ne vaan ovat 

tänne tulleet tuolta pääkonttorilta ja sillä selvä. Ei ole kertaakaan kysytty, 

minkälaisia systeemejä tarvittaisiin ... pitäisi arvostaa tärkeimpiä 

sidosryhmiä." (KT03) 

Sekä Notion että SAPin käyttöliittymät saivat runsaasti kritiikkiä siitä, ettei 

parhaita saatavilla olevia omia resursseja ollut käytetty hyväksi niiden 

suunnittelussa. Kritiikkiä suunnattiin hankinnasta vastanneille. Järjestelmien 

määrittelyvaiheeseen osallistuivat yksinomaan järjestelmien ammattikäyttäjät 

kuten esimerkiksi taloushallinnosta ja tietohallinnosta; tätä käsitystä tuki 

koulutus- ja tutkimushenkilöstöltä saatu aineisto. Tämä oli ehkä osaltaan 

vaikuttanut siihen, että käyttöönotossa esiintyi vastustusta ja myöhemmin 

tyytymättömyyttä. 

Yhteenveto 

Tietojärjestelmähankkeiden käynnistämiseen vaikuttivat muutosvoima, kilpailu, 

teknologian kehitys ja institutionaalinen paine. Muutosvoima näkyi 

korkeakoulujen strategian muuttumisena, jossa tietojärjestelmien uusimisella 

haettiin tehokkuuden lisäämistä. Kilpailu organisaatioiden kesken ja toisaalta 

vertautuminen muun toimialan organisaatioihin kannustivat seuraamaan 

yhteiskunnassa tapahtunutta tietojärjestelmien kehitystä ja olemaan mukana siinä 

kehitysvirrassa.  

Johtamisen sekä koulutuksen ja tutkimuksen tietojärjestelmien hankkimisen 

käynnistämiseen vaikutti vahvasti yliopistouudistuksen toimeenpano 2010. 

Tietojärjestelmien suunnittelussa ja toteuttamisessa oli otettava huomioon 

lainmuutosten tuomat uudet vaatimukset, eri sidosryhmien raportointivaatimukset 

ja vaatimukset tietojärjestelmien yhteentoimivuudesta samoin kuin korvattavien 

järjestelmien elinkaaren loppuminen ja organisaatiossa toteutettava 
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uudelleenjärjestely. Toisaalta organisaation kulttuuri ja rahankäytön 

kohdentaminen tukivat vanhojen tietojärjestelmien ylläpitoa. 

Hankittavan tietojärjestelmän yleiset vaatimukset ja esikuvat löytyivät 

kilpailevissa ja muiden toimialojen organisaatioissa käytössä olleista ratkaisuista. 

Vaatimusmäärittelyn kautta tietojärjestelmien ominaisuudet ja toiminnallisuus 

pyrittiin rakentamaan organisaation tarpeita vastaaviksi. Tietojärjestelmän 

ulkoistamistapauksessa, kun samaa järjestelmää käyttivät useat toimijat, 

vaatimusmäärittelyä jouduttiin tekemään käyttäjien yhteisten vaatimusten 

sovittelulla, minkä seurauksena lopputulos oli jonkinasteinen kompromissi. 

Runsaat vaatimukset tulivat parhaiten otetuksi huomioon uusimalla 

tietojärjestelmiä. Teknologian kehityksen myötä käytössä olleet tietojärjestelmät 

olivat elinkaarensa lopulla. Tätä kuvasi hyvin se, että uudella järjestelmällä saattoi 

korvata yhdellä kerralla useita vanhoja järjestelmiä. 

Yliopistouudistuksen ja tulosjohtamisen käyttöönoton seurauksena kilpailu 

taloudellisista resursseista organisaation sisällä vaikutti toimeliaisuuteen laajasti. 

Tietojärjestelmähankkeissa kustannusten minimoimiseksi etsittiin edullisia 

ratkaisuja. Resurssien keskittämiseksi ja toiminnan tehostamiseksi korkeakouluja 

ja yliopistoja painostettiin valtionhallinnon esimerkin mukaisen palvelukeskuksen 

asiakkaiksi. Käytännössä tietojärjestelmäpalvelujen tuottaminen ulkoistettiin 

organisaatiolle, jonka osakkaaksi Oulun yliopisto oli liittynyt. Palvelujen 

kattavuudesta saattoi sopia organisaatiokohtaisesti palveluntuottajan kanssa. 

Toisessa tietojärjestelmähankkeessa käytettiin omaa osaamista suunnittelussa ja 

sen toteutuksesta vastasi ulkopuolinen ICT-organisaatio. 

Näiden hankkeiden aikaan yliopiston talous oli niin tiukalla, että 

sopeuttamistoimia kohdistettiin henkilöstöön. Hankkeisiin kohdennetusta 

rahoituksesta kilpailivat monet kustannustekijät. Liittymällä osakkaaksi 

järjestelmän ylläpitäjään SAP saatiin käyttöön pienemmillä kustannuksilla kuin 

hankkimalla järjestelmä kokonaan omaksi. SAPin osalta oli havaittavissa, että 

kaikkia sen omia, tarpeellisiakin, moduuleja ei hankintaan sisällytetty, vaan 

integroitiin vanhoja järjestelmiä niiden tilalle. Notion hankinnan käynnistämisen 

taustalla oli tietoisuus siitä, että kaikilla isoilla organisaatioilla on intranet, jota 

Oulun yliopistossa oli jo neljästi yritetty saada aikaiseksi. Sille oli strateginen 

tarve ja yliopisto tarvitsi vahvan tiedotuskanavan, johon voi liittää myös 

opetuksen ja tutkimuksen tarvitsemia ominaisuuksia.  

Notio suunniteltiin ja toteutettiin viestinnän tarkoitukseen. Sen kehittämiseen 

osallistui pääasiassa viestinnän ja tietohallinnon henkilöstöä, mutta henkilöstöä 
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eri yksiköistä kerrottiin myös osallistuneen. Kuitenkaan yhtään koulutus- ja 

tutkimusalan haastateltavaa ei ollut tuossa mukana. Tämä viittaa siihen, että 

merkittävä osa Notion käyttäjistä ei voinut vaikuttaa Notion ominaisuuksiin, 

vaikka sen sisältö tehtiin yliopiston omana työnä. Teknisestä toteutuksesta vastasi 

ulkopuolinen palveluntarjoaja julkisena hankintana. 

Notion hankinta teknisenä toteutuksena sujui hankintalain ja sopimusten 

mukaisesti jokseenkin ilman ongelmia. Toki pienehkössä toimituksessa ison 

toimittajan asema tilaajaan nähden korostui voimatasapainossa prosessin 

loppuvaiheessa, mutta sillä ei ollut merkittävää vaikutusta toimituksen sisältöön. 

Hankintaa voitiin pitää ansiokkaana suorituksena, koska se oli Oulun yliopiston 

ensimmäinen tämän kokoluokan tietojärjestelmähankinta. Notio vastasi 

määrittelyvaiheessa muodostunutta käsitystä kehitettävästä järjestelmästä. 

Tietojärjestelmähankkeiden käynnistysvaiheisiin liittyneet tavanomaiset 

muodollisuudet, neuvottelut ja kanssakäyminen antoivat hyvät edellytykset 

projektien jatkamiselle. (TJ5) 

Notio-tietojärjestelmähankkeen alussa tuotantotyöhön vaikuttivat käsitykset 

aikaisemmista keskeytyneistä vastaavista tietojärjestelmähankkeista. Johdon 

osoittama tuki siinä vaiheessa tietojärjestelmätyölle oli tärkeä ja merkityksellinen. 

Organisaation henkilöstöä pyrittiin osallistamaan kumpaankin hankkeeseen alusta 

alkaen, mutta monien mielestä siinä ei onnistuttu, mikä myöhemmin ilmeni 

negatiivisena asenteena järjestelmien käyttöönoton yhteydessä ja niiden 

minimaalisena käyttönä. 

7.1.2 Ympäristötekijöiden vaikutukset tietojärjestelmien 

käyttöönotossa 

Tässä luvussa analysoidaan haastatteluaineistosta tunnistettuja 

ympäristötekijöiden vaikutuksia tietojärjestelmien käyttöönotossa. 

Yleiset ympäristötekijöiden vaikutukset 

Muutospaineilla oli ilmeinen yhteys yliopistojen ja korkeakoulujen strategiaan ja 

sitä kautta tietojärjestelmästrategiaan. Oulun yliopistossa puhuttiin organisaation 

strategian ohella tietojärjestelmien kokonaisarkkitehtuurista, jota toteutettiin 

tietohallinnon toimintasuunnitelman mukaisesti (TJ1). Työskentelyn ja 
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tiedottamisen tehostamista, digitaalisten palvelujen lisäämistä sekä hallinnon 

paperittomuutta tavoiteltiin Notion käyttöönotolla: 

"Notion kehitystarpeita olivat strategiaan pohjautuva tiedon parempi 

hyödynnettävyys johtamisen tukena, paperisten prosessien lopettaminen. 

Organisaation sisällä asioita pystytään tiedottamaan ajantasaisesti omalle 

henkilökunnalle ja julkiset verkkosivut ylläpidetään erikseen omista asioista." 

(Pa6) 

Hallinnon ja johtamisen tietojärjestelmä SAP toi mukanaan kompleksisuutta 

aiempien vanhojen järjestelmien rinnalle korostaen samalla käyttäjän 

taitovaatimuksia. Tämä tuli esille, kun käytännössä SAPia piti koko 

henkilökunnan käyttää ainakin jossain määrin. Käyttäjäkokemusten mukaan se ei 

saanut kaikilta hyväksyntää: 

"SAP on senkaltainen järjestelmä, että se vaatii käyttäjältä järjestelmän 

tuntemista. Hyvillä käyttötaidoilla siitä saa enemmän irti. Nykyisin on jo 

olemassa huomattavasti käyttöystävällisempiä järjestelmiä. SAP on 

nykykatsannon perusteella vanhanaikainen järjestelmä." (Jo1) 

"SAP, se on se, joka herättää kiroilua, Se on ammattikäyttöön saksalaisella 

insinöörimentaliteetilla suunniteltu systeemi, johon on liitetty epämääräisiä 

osia ja kuviteltu, että loppukäyttäjille se on jotenkin kiva ja helppo. 

Sellaiseksi sitä ei ole alun perin suunniteltukaan. Siihen on ikään kuin sisään 

rakennettu hankaluuksia. Sen käyttöliittymästandardi poikkeaa täysin 

Windowsin vastaavasta, mikä aiheuttaa ongelmia loppukäyttäjille. Sen käyttö 

pitäisikin rajata vain hallinnon työvälineeksi ja loppukäyttäjälle asiointi 

pitäisi hoitua paljon helpommin." (TJ6) 

"SAPin käyttöönottoa tehtiin järjestelmän ominaisuuksien ehdoilla. Siellä on 

ihan naurettavuuksiakin, joita me ei pystytty korjauttamaan kellään." (Jo6)  

Järjestelmään siirtymisestä keskusteltiin työyhteisössä ja syntyneitä vaikutuksia 

kuvattiin jopa uupumuksena: 

"Puhutaan silloin kun jokin ei toimi. SAPin käytöstä on paljon puhuttu, siihen 

liittyvästä uupumuksesta sekä siitä, että se on otettu käyttöön keskeneräisenä. 

Uupumusta ilmeni lähinnä käyttöönottovaiheessa." (Pa7) 
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Uuden tietojärjestelmän käyttöönoton hankaluudet liittyivät keskeneräiseltä 

vaikuttavan järjestelmän käytön oppimiseen ja hallintaan sekä uudenlaiseen 

käyttöliittymään. Havaittuja ongelmia pyrittiin korjauttamaan, mutta siihen jäi 

ominaisuuksia, jotka koettiin kiusallisiksi.  

SAPin alkuperäisestä saksankielisestä käyttöohjeesta käännetty ensin englanniksi 

ja lopulta suomeksi, jonka kieli ei kaikilta osiltaan ollut täysin ymmärrettävää: 

"... tästä johtuen suomenkieliset sanat ovat hyvin outoja. Tämä haittaa 

järjestelmän käyttöä, kun ei voi ymmärtää virheilmoituksen viestiä." (Pa3) 

Vaikka SAP jonkun mielestä oli jo käyttöönottovaiheessa vanha, se kuitenkin 

edusti Oulun yliopistossa teknistä hyppäystä, mikä vaati käyttäjiltä mukautumista 

ja ponnisteluja.  

"Yliopistolla tänä päivänä taloushallinnon vanhanaikaiset järjestelmät ovat 

valtionhallinnon perintöä ajalta, jolloin yliopistot olivat valtion 

budjettitaloudessa. Toki niitä on kehitetty, mutta uusien ominaisuuksien 

käyttöönotto tuotantovaiheeseen vie helposti parikin vuotta." (Jo6) 

"Nykyään näyttää olevan niin, että oikein isojen tietojärjestelmien 

kehittäminen vie niin paljon aikaa, että ne ovat ehtineet vanhentua 

syntyessään. Niinpä kehitys on menossa siihen, että tehdään pienempiä 

kokonaisuuksia nopealla aikataululla." (KT6) 

SAPin käyttöönotto osui samaan aikaan yliopistouudistuksen (vuonna 2010) 

kanssa. SAPin kehitys jatkui siten, että samalla, kun sen lisäosia otettiin käyttöön, 

automatisointi lisääntyi, mikä puolestaan merkitsi samalla henkilöstön määrän 

vähenemistä. Tämä on voinut osaltaan vaikuttaa uupumuksen kokemuksiin. (Pa1) 

Haastateltavat olivat motivoituneita seuraamaan omaan ammattiinsa liittyvää 

tietoteknologian kehitystä. He olivat kehityssuunnista tietoisia samalla, kun he 

vertasivat omaa työympäristöään ajantasaisiin oloihin, joiden saavutettavuudesta 

ei ollut varmuutta senhetkisessä organisaatiossa: 

"Seuraan ICT-alan kehitystä työni kannalta. Vapaa-aikana tutkin ja opiskelen 

asioita, koska ala on mielenkiintoinen, sen kehitys on ollut nopeaa. Pystyn 

myös työaikana kehittämään itseäni ja jonkin verran opiskelemaan 

suunnitelmallisesti." (TJ5)  

"Olen koodari ja seuraan ICT-alan kehitystä." (KT5) 
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"Itse koetan seurata markkinoita ja käydä eri tilaisuuksissa ja seminaareissa 

hakemassa uutta tietoa." (TJ03) 

Sääntely-ympäristön tekijöiden vaikutukset 

SAPin tietojärjestelmähankkeessa oli mukana useita yliopistoja, joista kustakin 

oli edustajat kehitystiimissä. Konsulttien rooli oli tuoda toimialan osaamista 

hankkeeseen. Asioista piti projektin etenemisen takaamiseksi konsulttien 

opastamana sopia, joskus yllättäviäkin keinoja käyttäen:  

"SAPin kehittämisen alkuvaiheet vaativat paljon suunnittelua ja testausta. 

Ohjelmistovaatimuksista sopiminen saattoi tapahtua jopa kovimman 

äänenpaineen perusteella. Kokonaisuus oli eri osapuolten kompromissi, jossa 

konsultilla oli merkittävä rooli." (Jo6) 

Käyttäjäkunnassa oli epäilyjä sen puolesta, ettei käyttöönotettavilla 

tietojärjestelmillä ollut sitä odotusten mukaista hyötyvaikutusta, jota niihin oli 

asetettu. Osin suhtauduttiin hyvin epäilevästi koko hankkeisiin: 

"Hallinto on hankkinut itselleen järjestelmiä, ei ole tiennyt mitä hankitaan 

eikä sellaista, joka palvelisi kaikkia sidosryhmiä." (KT3) 

"Usein tuntuu siltä, että järjestelmä on tehty johtajia varten, ei 

loppukäyttäjälle. SAP on tehty niin hankalaksi, että se rajoittaa mm. 

matkustamista." (KT6)  

Yliopistouudistuksen toteutusvaiheessa Oulun yliopistossa oli purettavana 

ensimmäisen intranetin hankkimisesta kertyneitä paineita. Sen käyttöönotto 

koettiin eräänlaisena organisaation kehitysloikkana:  

"Notiolla nostettiin yliopisto kuitenkin nykyaikaan." (Jo4) 

Johtamisen tietojärjestelmän käyttäjäkunnan laajentaminen koko 

henkilökuntaan johti kulttuurimuutokseen liittyvään ongelmaan, jota opeteltiin 

sietämään niin käyttöönotossa kuin myöhemminkin. Uusi tilanne aiheutti 

sopeutumisongelmia ja ylimääräistä stressiä kokonaan uuden tietojärjestelmän 

käyttöä opetteleville: 
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"Nostan hattua SAPin ylläpitäjille ... yliopistomaailman ja perussaksalaisen 

organisaatiojärjestelmän sovittaminen ja ylläpitäminen meidän kaikkine 

organisaatiomuutoksineen ... se on aika työlästä." (Jo6) 

Projektin alkuvaiheissa yhteistyö ja vuorovaikutus sujuivat toimittajan kanssa 

asiallisesti ilman ongelmia, mutta projektin edetessä loppua kohti alkoi ilmetä 

kitkaa asioiden hoidossa: 

"Käyttöönoton myötä alkoi vuoden takuuaika kulua ja osalle moduuleita 

takuuaika oli jo kulumassa loppuun. Samaan aikaan toimittajan asenne 

selvästi muuttui. Toimitukset viivästyivät jopa niin, että sopimuksenmukaiset 

sanktiot olisi voitu ottaa käyttöön, mutta niin ei tehty. Toimittaja ei takuuajan 

lopulla muun muassa reagoinut ohjelmistovirheisiin. Maksatusaikataulu oli 

siinä määrin etupainotteinen, ettei siinä tilanteessa maksujen pidättämisellä 

olisi ollut merkitystä. Isolle toimittajalle ei enää ollut suurtakaan merkitystä 

panostaa asiakassuhteeseen enempää projektin lopussa." (TJ5) 

Muun muassa lisätöiden tekemiseen oli tarvetta ja tilaajan puolesta halukkuutta, 

mutta toimittajan halukkuus siihen oli laimeaa eikä kaikkia lisätöitä lopulta 

teetetty. Kaikkinensa yhteistyö toimittajan kanssa oli välillä varsin vaikeaa: 

"Lopulta tehtiin päätös, että osasta vaatimuksia luovuttiin eli katsottiin, että 

tullaan kyllä toimeen, sillä mitä oli jo tehty." (TJ5) 

"Notio oli monessakin mielessä iso ponnistus ja harppaus ja sinällään iso 

juttu, että saimme sen aikaan. Se oli ensimmäinen 

neuvotteluhankintamenettelyllä tehty ja EU:n kynnysarvon ylittävä hankinta, 

ja saimme siinä paljon uutta kokemusta." (Pa12) 

Kuitenkin haastatteluissa projektiin osallistuneilta välittyi silti onnistumisen 

mielihyvä ja tyytyväisyys siitä, että Notio saatiin tehtyä. 

Johtamisen tietojärjestelmän normisto koettiin omalaatuiseksi verrattuna 

yleensä käytettäviin tietojärjestelmiin ja käyttöliittymiin kuten esimerkiksi 

Windowsiin. Jotain olisi voitu muuttaakin, mutta vain kustannusvaikutteisesti. 

SAP sisälsi ominaisuuksia, jotka saattoivat tuntua virheiltä, mutta ne olivatkin 

SAPin standardin mukaisia ominaisuuksia: 

"SAPissa on sellaisia kupruja että hymähdyttää. Ne ovat sellaisia, ettei niille 

enää kukaan voi mitään, levitellään vain käsiä ja todetaan, että tähän ollaan 

sitouduttu epämääräiseksi ajaksi. Virheet ovat korjattavissa, jos rahaa löytyy. 
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Valmiin tuotteen muutokset jälkeenpäin aiheuttavat lisäkustannuksia, koska 

valmistaja viittaa siihen, että tuote on vaatimusmäärittelyn mukainen." (KT04) 

"SAP-järjestelmässä asioiden hoitaminen vaatii järjestelmän normaalin 

toiminnan lisäksi ylimääräistä kekseliäisyyttä virheiden välttämiseksi." (Pa3) 

Standardeja ei tavanomainen käyttäjä edes huomannut (KT4). Teknologiaan 

hieman enemmän orientoituneilla haastateltavilla (KT5, KT6, KT7) sen sijaan oli 

käsityksensä tietojärjestelmiin liitettävien standardien merkityksestä: 

"En osaa sanoa, miten standardit näkyisivät Notiossa tai SAPissa... ... aika 

vähän käytänkin niitä." (Pa9) 

"Standardi voi olla miten tietojärjestelmiä käytetään tai otetaan käyttöön, 

tietosisällöissä ja tietojärjestelmän rajapinnoissa. Eivät ne näy käyttäjälle." 

(KT7) 

"Standardointia voisi käyttää enemmän juuri tietojärjestelmien 

käyttöliittymien suunnittelussa siten, että saavutettaisiin enemmän 

yhdenmukaisuutta. Ohjelmointikielissä standardi kertoo muun muassa kielen 

ominaisuuksista. Siinä pyritään yhdenmukaiseen käyttöön ja mallintamiseen." 

(KT6) 

"Standardi on muutamien suuryritysten oman edun tavoitteluun tähtäävä 

lainsäädäntö. Tietty standardi on tarpeen toimivuuden varmistamiseksi. 

Standardin painoarvo riippuu siitä, mitä halutaan painottaa - innovaatioita vai 

standardinomaisuutta. Tietyllä tavalla siitä on haittaa mutta toisaalta myös 

hyötyä." (KT5) 

Taloudellisten ympäristötekijöiden vaikutukset 

Tietojärjestelmien asiantuntijalle oli herännyt epäilys siitä, että tietojärjestelmien 

vaihtoehtoiskustannuksia ei olisi pohdittu eri näkökulmista lähinnä investoinnin ja 

siitä saatavan tuoton allokointina: 

"Meillä vallitsee liikaa kustannusajattelu siinä mielessä, että kaikki on 

kustannusta aiheuttavaa miettimättä sitä, että monet kustannukset tuovat 

takaisin enemmän mitä niihin on sijoitettu. Pitäisi käyttää ROI:ta eikä 
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tuijottaa vain kustannuksiin. Ammattilaisena katsottuna esimerkiksi 

TATU
6
:ssa on paljon piirteitä, jos ne toteutettaisiin, niin säästettäisiin monin 

verroin se raha. Pieni toteutus säästäisi huomattavasti koko yliopistotasolla. 

Vedotaan siihen, että on vain pieni rahamäärä TATU:n kehittämiseen." (KT1)  

SAPin käyttöönottovaiheessa hyväksyttiin tosiasiana, että kaikkia havaittuja 

selviäkään virheitä ei voitu korjauttaa kustannussyistä:  

"... kaikkia virheitä me ei pystytty korjauttamaan kellään tai se olisi tullut 

maksamaan tuhottomasti." (Jo6)  

Sisäisten ympäristötekijöiden vaikutukset 

Yliopiston johdon suhtautumisessa ja asenteessa tietojärjestelmiin oli tapahtunut 

organisatorisen tason nostamista, kun vastuu tietojärjestelmistä oli siirretty 

vararehtorille. Arvostus näkyi myös siinä, miten resursseja oli käytettävissä 

tietojärjestelmien hankintaan ja ylläpitoon. (TJ5.) 

Kun järjestelmät otettiin käyttöön, käyttäjien palautevirta tavoitti pian 

järjestelmistä vastaavat. Vaikka tyytyväisiäkin käyttäjiä oli, runsas negatiivinen 

palaute osoitti muutosvastarinnan voiman ja osittaisen epäonnistumisen kouluttaa 

ja sitouttaa riittävästi henkilöstöä uusien järjestelmien käyttäjiksi: 

"Notion käyttöönoton yhteydessä käytön tukihenkilöt saivat puhelimessa 

hirvittävää ryöppyä siitä, että Notio on aivan surkea. Vanha järjestelmä 

koettiin tutuksi, uudesta ei löytynyt mitään. Ei ymmärretty uuden merkitystä. 

Käyttäjät eivät osanneet käyttää Notiota, vaikka ohjeistus on ollut hyvin 

kattavaa. Oli muutosvastarintaa, viestintä oli epäonnistunut." (TJ4) 

"SAP on luotu matkasihteerien tai vastaavien ja taloushallinnon henkilöstön 

käyttöön ja tarpeisiin ja heidät on koulutettu sen käyttöön. Sen jälkeen se on 

tuotu tutkijoille ja muille, joille ei juurikaan ole annettu koulutusta sen 

käyttöön tai annettu lyhyt koulutus, mutta ei kaikkia käyttötilanteita varten. 

Outo käyttölogiikka vaatisi perusteellisempaa kouluttamista." (KT5) 

                                                           

 
6 TATU-järjestelmällä Oulun yliopistossa hallitaan projektien rahoitusta käyttämällä siinä SAP:a ja 

Personec-HR-järjestelmää (Honkamäkilä 2012). 
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"SAP otettiin käyttöön hyvin heikolla koulutuksella ja ohjeistuksella vaikka 

se on suhteellisesti vaikea käyttää ja harvoin käyttävälle se on kankea." (KT1) 

"Saimme (SAPin ja Notion) koulutusta ja mielestäni sen käyttöä opittiin 

sujuvasti." (Pa11) 

Johtamisen tietojärjestelmän käyttöönotossa tyytymättömyyttä aiheutti, että 

aikaisemmin matkasihteereiden kautta asioineet joutuivat itse välittömään 

vuorovaikutukseen tuntemattoman tietojärjestelmän kanssa. Ongelmatilanteissa ei 

ollut nopeasti ja läheltä saatavana apua kuten ennen. Tyytyväisyyteen vaikutti 

myös SAPin käyttöliittymän omaperäisyys ja korkeat käyttäjien taitovaatimukset. 

Vaikeuksia lisäsi vielä samanaikaisesti toteutettu organisaatiomuutos, jolla saattoi 

olla merkitystä tyytymättömyyden aiheuttajana. 

"Saatiinko lopulta säästöä SAPin käyttöönotolla? Kun asian hoitamiseen 

menee paljon aikaa professorilta, niin olisiko kuitenkin edullisempaa, että sitä 

tekisi kyseiseen tehtävään koulutettu henkilö. Vaikuttaneeko tässä sekin, että 

koulutus- ja tutkimushenkilöstö on kokonaistyöajassa, niin voidaan teettää 

rajattomasti työtä. Se aika on pois varsinaisesta ammattityöstä." (KT7) 

"Uusien järjestelmien käyttöönotto ei suju helposti. Erityisesti SAPin kanssa 

matkalaskut ja loma-asiat vaativat tukea avustajalta." (Pa11) 

"Koulutus Oulussa oli suhteellisen kevyt hoitaa, koska meillä oli useita 

henkilöitä koulutettu. Samanaikaisesti käyttöönoton kanssa toteutettiin myös 

taloushallinnon organisaatiomuutosta, jossa henkilöstöä supistettiin. Noin 

vuoden päästä olimme normityötehossa SAPin kanssa. Jos saimme kritiikkiä, 

todellinen kohde saattoi olla SAP tai organisaation muutos." (Pa4) 

Notion osalta käyttäjätyytyväisyydessä näkyivät käyttäjien vähäinen 

osallistuminen vaatimusmäärittelyvaiheessa, käyttökokemuksiin liittyvä 

vaikutusmahdollisuuden puute sekä epäilys uuden järjestelmän tarpeellisuudesta 

ja hyödyllisyydestä: 

"Notiossa ei ole otettu huomioon käyttäjien (yksiköiden) tarpeita, mitä me 

tarvitaan päivittäisessä työssä." (KT1) 

"En ollut missään tekemisissä sen sisällön kehittämisen kanssa." (KT5) 

"Notiota on ajettu väkisin sisään ja mahtikäskyllä otettu käyttöön, vaikka 

ihmiset eivät tunnu siitä tykkäävän." (KT1) 
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"Täytyy kysyä, että milloin se Notio otettiin käyttöön... ... en kyllä muista, 

mutta tapana on ollut, että henkilöstöltä kysytään, kun uutta otetaan 

käyttöön." (Pa9) 

"Johdon pitäisi huolehtia, että tietojärjestelmien kehittämisessä käyttäjät 

otettaisiin huomioon. Nyt ideat tulevat hallinnosta ja taloushallinnosta. Ei ole 

mekanismia, millä kerättäisiin käyttäjien ideoita tai parannusehdotuksia. 

Normaalistihan laatujärjestelmiin kuuluu palautekanava." (KT1) 

"Muutosvastarintapuoli ei halua hirveästi muuttaa mitään eikä nähdä tarvetta 

muutokseen, minkä aiheuttaja on ympäristön muutos. Elätetään staattista 

mielikuvaa muuttumattomasta maailmasta." (TJ02) 

Muutosvastarintaa edustaneille tietojärjestelmien käyttäjille ei riittänyt 

ymmärrystä tietojärjestelmien toiminnasta vastaavien piirissä. Kriittisesti uusiin 

järjestelmiin suhtautuneet halusivat pysyä tutussa tietojärjestelmäympäristössä, he 

vastustivat teknologian kehitystä ja tyytyivät niihin työkaluihin, joita olivat joskus 

oppineet käyttämään. SAPin käyttöönoton toimeenpanosta vastaavat saattoivat 

olla tyytyväisiä prosessin etenemiseen, sillä 

"... käyttöönotto sujui aikataulullisesti suunnitelman mukaisesti päinvastoin 

kuin esimerkiksi Puolustusvoimissa. Vain tiettyjen raporttien ajaminen 

viivästyi jonkin verran. "(Pa4) 

Yliopiston henkilöstöryhmillä oli lakiin perustuva, merkittävä rooli työn 

suorittamiseen vaikuttavien uusien työkalujen kuten tietojärjestelmien 

käyttöönotossa. Notio ja SAP saivat hyväksymiset eri intressiryhmien taholta. 

Keskusteluissa tuli esille jo vanhempi tapaus, jossa henkilöstö vaikutti siihen, että 

tietty tietojärjestelmä poistettiin käytöstä (Pa10): 

"Keskustelut näissä ovat olleet hyvin asiallisia ja rakentavia. 

Henkilöstöryhmien edustajat ovat hyvin ammattitaitoisia. Hankkeet ovat 

hyvin perusteltuja ja suunnitteluvaiheessa tuntuvat hyviltä eikä vastarintaa 

esiinny, mutta konkreettiset esitykset ja huolenaiheet nostetaan esille, jos niitä 

on tai käyttöönotto ei suju mallikkaasti." (Pa10) 

"Tietojärjestelmähankkeet ovat yhteistyöelimessä käsiteltäviä asioita eli ne 

käsitellään etukäteen henkilöstöjärjestöjen kanssa. Jos hanke (tai asia) koskee 

esimerkiksi SAPia, niin sitä koskevat päätökset toimitetaan Certialle. Jos 

tietojärjestelmähankkeet – jos ne vaikuttavat ihmisten työhön, niin kuin ne 



155 

 

yleensä vaikuttavat – pitää käsitellä yhteistoiminnassa niiden henkilöiden 

kanssa, joita hanke koskee." (Pa10) 

"Tiedän, että yhteistyöelimessä ja työsuojelutoimikunnassa keskustellaan aika 

ajoin tietojärjestelmistä. Jokin aika sitten oli koulutuspalveluissa 

lukujärjestysohjelma, josta keskusteltiin siinä mielessä, että kuinka paljon se 

kuormittaa henkilöstöä. Käsitykseni mukaan sen käyttö sitten lopetettiinkin 

piakkoin." (Pa10) 

Henkilöstöryhmien ja tietojärjestelmistä vastaavien keskinäistä yhteydenpitoa 

rakentavassa hengessä oli tapahtunut aina tarvittaessa, kun 

työskentelyolosuhteissa oli tapahtunut merkittävä muutos. Tällainen muutos oli 

kyseessä Notion ja SAPin käyttöönottotilanteessa. (Pa10.) 

Yhteenveto 

Uusien tietojärjestelmien käyttöönotto tarkoitti uusien työtapojen ja 

toimintamallien omaksumista. Siihen liittyi myös organisaatiomuutoksia. Muutos 

kohteli henkilöstöä eri tavalla riippuen siitä, millaisia tehtäviä työnkuvaan sisältyi. 

Tietojärjestelmähankkeissa tavoiteltiin henkilöstön osallistamista prosesseihin 

alusta alkaen. Myös tiedottamisen avulla pyrittiin luomaan uusien järjestelmien 

hyväksymiselle suopea vastaanotto. 

Oulun yliopiston useilla henkilöstöryhmillä, kuten haastatteluryhmilläkin, oli 

keskenään erilaisia tehtäviä, joissa tietojärjestelmillä oli erilainen välinearvo; 

toiset käyttivät niitä työkseen ja jotkut vain satunnaisesti. Järjestetty koulutus ei 

kaikkia tavoittanut ja sitouttaminen jäi osittaiseksi. Monelle, joka oli tottunut 

Windowsin kaltaista käyttöliittymää käyttämään, SAPin käyttäjien piiriin 

siirtyminen merkitsi loikkaa erilaiseen teknologiaan ja uuden oppimista. 

Organisaatiomuutos ja henkilöstöjärjestelyt uusien tietojärjestelmien 

käyttöönottoon yhdistettynä saattoivat aiheuttaa hämmennystä henkilöstön 

keskuudessa. 

SAP otettiin hallinnon työkaluksi, jota kuitenkin kaikkien piti käyttää 

vähintään vuosittain. Hanketta johdettiin pääosin taloushallinnon näkökulmasta, 

jonka edustajat olivat myös kehitystyössä vahvasti mukana. Päivittäin SAPia 

käyttävät olivat yleisesti tyytyväisiä saamaansa koulutukseen ja samoin 

järjestelmään, vaikka useat pitivät järjestelmää kankeana ja hankalana. Monet 

johdon haastateltavat pitivät SAPin käyttöä vaikeana, koulutus- ja 
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tutkimushenkilöstö pääosin vastenmielisenä ja turhauttavana, mutta 

tietojärjestelmähenkilöstö suhtautui lähinnä neutraalisti ja ymmärsi sen käytön 

vaativuuden. 

Kun satunnaisen käyttäjän omat taidot eivät riittäneet uuden järjestelmän 

käytön onnistumiseen, hän turhautui järjestelmään, jonka toimintalogiikka ei 

vastannut aiempia kokemuksia. Epäonnistumiset ja pettymykset uuden 

järjestelmän käyttöönotossa olivat yleisiä satunnaisten käyttäjien keskuudessa 

eivätkä kaikki vakituisetkaan käyttäjät olleet tyytyväisiä järjestelmän 

käyttöliittymään. Vastustusta nostatti erityisesti se, että organisaatiouudistuksessa 

käytön tukihenkilöstöä vähennettiin ja heidän vastuutaan siirrettiin 

loppukäyttäjille eli koko henkilökunnalle. Tyytymättömyyttä niin käyttöönottoon 

kuin laajemminkin oli aiheuttanut koulutus- ja tutkimushenkilöstön keskuudessa 

heidän erityisosaamisensa sivuuttaminen täysin tietojärjestelmien 

suunnitteluvaiheen osallistamisessa.  

Samaan aikaan, kun rahoitusperusteet muuttuivat yliopistouudistuksen kanssa, 

rahoitusraamit tiukkenivat ja investointeja suunniteltiin ja rajoitettiin entistä 

tarkemmin. Tämä näkyi muun muassa SAPin käyttöönotossa siten, ettei kaikkia 

havaittuja järjestelmävirheitäkään voitu kustannussyistä korjauttaa, eikä 

järjestelmän kaikkia ominaisuuksia otettu sopimuksen piiriin, vaan niitä korvattiin 

jo käytössä olleilla vanhoilla järjestelmillä. 

Notion käyttöönotto ja yhteistoiminta toimittajan kanssa sujuivat kohtuullisen 

hyvin siitä huolimatta, että hankkeessa oli yhteensä viisi eri projektipäällikköä. 

Myös kitkaa kuitenkin oli jonkin verran. Muun muassa oikeutettuja 

takuukorjauksia ei saatu teetettyä tai jos saatiin, niin ne toteutuivat viiveellä. 

Henkilöstön tyytyväisyys Notioon vaihteli laajasti. Notio ei saanut kovin 

innostunutta vastaanottoa, mikä saattoi johtua siitä, että sitä otettiin käyttöön 

pakonomaisesti eikä sitouttaminen ollut onnistunut. Uuden järjestelmän 

hyväksymistä jarrutti se, että monella yksiköllä oli oma tiedotuskanavansa, josta 

oli vaikea luopua. Hallinnon tehtävissä toimineet hyväksyivät Notion, jos 

käyttivät sitä ahkerasti ja havaitsivat sen hyödylliseksi. Taloushallinnon 

henkilöstö käytti melko vähän Notiota, mutta suhtautui siihen neutraalisti. 

Koulutus- ja tutkimushenkilöstöstä löytyi myötämielisiä käyttäjiä ja niitä, jotka 

pitivät sitä täysin tarpeettomana ja hyödyttömänä eivätkä juurikaan välittäneet sitä 

käyttää. Aineistosta käy ilmi, että tietojärjestelmäasiantuntijoista monet olisivat 

mielellään olleet mukana kehittämässä Notiota. 
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Järjestelmät sisälsivät useita eri toiminnallisuuksia. Muutoksen vastarintaa ja 

järjestelmien käyttöönoton hitautta kuvaa hyvin se, että muun muassa 

koulutuksen ja tutkimuksen tietojärjestelmässä opetuksen tueksi rakennettuja 

toiminnallisuuksia ei vielä vuosien kuluessa ollut otettu käyttöön kaikissa 

koulutusyksiköissä. Tässä saattoi olla vaikutteita siitä, ettei voitu olla aktiivisesti 

mukana prosessin alusta lähtien. Nämä näyttäisivät olleen merkkejä kohtuullisen 

laajasta yleisestä tyytymättömyydestä uusia tietojärjestelmiä kohtaan. 

Tietojärjestelmien käyttöönoton ajanjaksoon kohdistui myös raportti alhaisesta 

työtyytyväisyydestä organisaatiossa (KT3). 

Käyttöönoton yhteydessä järjestelmiä pyrittiin parantamaan, mutta 

ulkoistetun järjestelmän kaikille korjaus- ja parannusehdotuksille ei löytynyt 

yhteistä hyväksyntää, koska muutoksille olisi pitänyt löytää maksaja eivätkä 

kaikki osakkaat olleet suostuvaisia kustannusten kasvattamiseen. Käyttäjien piti 

hyväksyä järjestelmä puutteineenkin. 

Uuden tietojärjestelmän jotkin ominaisuudet saattoivat vaikuttaa ensi 

kokemalta virhetoiminnoilta, mutta osoittautuivatkin käyttöliittymää koskevaksi 

järjestelmästandardiksi. Ensivaikutelman virheellisyyttä selitti järjestelmän 

erilaisuus aiempaan käyttökokemukseen verrattuna. Standardien vaikutusta ei 

yleensä havaittu eli niiden olemassa oloa ei juurikaan tiedostettu. 

Hankinnan teknisen toteutuksen loppuun vieminen vaati joustavuutta tilaajan 

puolelta. Toimittajan sitoutuminen alkoi heikentyä hankkeen loppuvaiheessa 

samalla kun tilaajan velvollisuudet toimittajalle oli jo hoidettu. Tilaajan puolelta 

katsottiin kuitenkin sopimusehtojen täyttyneen. Yleinen käsitys oli, että 

tietojärjestelmien käyttöönotto sujui ennalta laaditun aikataulun mukaisesti. 

Työolohin vaikuttavat ja henkilöstöryhmien intresseihin luettavat 

tietojärjestelmävalmistelut olivat tulleet huomioiduiksi tietojärjestelmien 

käyttöönoton yhteydessä henkilöstöryhmiä tyydyttävällä tavalla. 

7.1.3 Ympäristötekijöiden vaikutukset tietojärjestelmien käytössä 

Tässä luvussa analysoidaan haastatteluaineistosta tunnistettuja 

ympäristötekijöiden vaikutuksia tietojärjestelmien käyttöön ja ylläpitoon.  
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Yleisten ympäristötekijöiden vaikutukset 

Ympäristön muutosvoima aiheutti organisaation sopeuttamista. Se vaati 

puolestaan johtamisen tietojärjestelmän muuttamista organisaation mukaiseksi. 

SAP pystyttiin muokkaamaan organisaation johtamista tukevaksi järjestelmäksi: 

"Oulun yliopiston organisaatiota on muutettu ajoittain. SAPin rakenteellinen 

joustavuus on sallinut muokkaamisen organisaatiota myötäileväksi eli se ei 

ole rajoittanut organisaation kehitystä. Järjestelmään rakennettiin 

organisaatiota vastaava hierarkiapuu ja raportit kyettiin tuottamaan siten 

linjaorganisaation mukaisesti." (Jo4) 

Käsiteltävän tiedon määrän kasvu aiheutti palvelujen määrän ja liikkuvuuden 

kasvua. Työn kuormittavuuden havaitseminen korosti oman työn suunnittelua ja 

lisäsi työntekijän vastuuta omasta työkunnosta ja stressin torjunnasta: 

"Notion ylläpidon osalta voi tulla rajoituksia. Tiedon hyödyntämisen 

mahdollisuudet kasvavat. Mobiilipalvelujen määrä kasvaa. Maailma muuttuu 

enemmän online-muotoon." (Pa6) 

"Tietoisesti pyrin välttämään stressiä. Teen päivittäiset välttämättömät 

tehtävät määräaikana ja muut tehtävät saattavat siirtyä seuraavalla päivälle." 

(Pa2) 

Muuttuva ympäristö muutti tietoteknologian käyttötapaa ja aiheutti 

muutoksia itse järjestelmiin siten, että SAPiin piti tehdä muutoksia ja lisäyksiä. 

Notion käyttöönotto muutti yliopiston sähköpostikäytäntöä siten, että 

liitetiedostojen käyttö väheni merkittävästi: 

"SAP oli ollut käytön aikana kehittämisen ja parantamisen kohteena, sen 

käyttöaluetta on laajennettu ja ominaisuuksia lisätty." (Jo6) 

"Sähköpostin käyttötapa on muuttunut Notion käytön myötä. Liitteitä ei 

juurikaan käytetä." (Pa6) 

Teknologian kehitys oli ajanut SAPin ohi, minkä käyttäjä saattoi havaita 

vertaamalla sitä johonkin toiseen järjestelmään:  

"SAP on sen kaltainen järjestelmä, että se vaatii käyttäjältä järjestelmän 

tuntemista. Hyvillä käyttötaidoilla siitä saa enemmän irti. Nykyisin on jo 
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olemassa huomattavasti käyttöystävällisempiä järjestelmiä. SAP on 

nykykatsannon perusteella vanhanaikainen järjestelmä." (Jo1) 

"Halusin tulostaa SAPista tietyn raportin. En onnistunut, kun en ole saanut 

mitään koulutusta, piti luottaa kollegaan. Yleensä pärjään erilaisten 

tietojärjestelmien kanssa lyhyellä opetuksella. Satunnaisena käyttäjänä pidän 

SAPin käyttöä ongelmallisena ja hankalana. Sen käyttö vie kohtuuttoman 

paljon aikaa omasta työstä. Varmaankin tehtävään perehtynyt tukihenkilö 

ansaitsisi palkkansa." (Pa8) 

Teknologian näkökulmasta luvattomalta tunkeutumiselta ja suojautuminen ja 

yleisesti tietoturvan ylläpitäminen oli hallittua. Suojaamistoimien vaativuus 

kuitenkin lisäsi järjestelmien kompleksisuutta ja valvontaa järjestelmien käytössä 

sekä uusien teknologioiden käyttömahdollisuuksien kartoittamistarvetta: 

"Yliopistoilla on kaksi vaatimusta: pitäisi olla mahdollisimman avoin, mutta 

tietoturvan näkökulmasta samalla tiukka. Tämän suhteen meidän pitäisi 

löytää tasapaino siten, että yhteisö toimii ja tutkimustulokset liikkuvat ja 

toisaalta tutkijoilla ja opiskelijoilla on mahdollisuus toimia siten, ettei 

tietoturva rajoittaisi liikaa." (Jo3) 

"Pilvipalvelujen käyttö ja tietoturva ovat kovasti esillä keskusteluissa." (TJ03) 

Sääntely-ympäristön tekijöiden vaikutukset 

Lainsäädännön konkreettisena seurauksena jouduttiin organisaatioon nimeämään 

tietosuojavastaava. Tehtävän toteuttamisesta oli suunnitelmia: 

"EU:n uusi yksilön tietosuojaa korostava tietosuoja-asetus tulee 

lainvoimaiseksi 2018 toukokuussa ja keskusteluja sen vaatimista 

valmisteluista oli jo aloitettu. Käytännössä kaikki tietojärjestelmät, joissa 

käsitellään henkilötietoja, pitää saattaa vaadittavalle tasolle, mikä tulee 

vaatimaan runsaasti työtä ja mahdollisesti investointejakin. Asetuksen 

mukaisen tietosuojavastaavan tehtävän järjestäminen on myös ratkaistava 

joko perustamalla siihen virka tai jakamalla se toisen yliopiston kanssa." (Jo3) 

Lainmuutokset ja uusien lakien voimaantulo aiheuttivat muutoksia 

tietojärjestelmissä esimerkiksi siihen, minkälaisessa muodossa tietoja välitetään ja 

minkälaisella lomakkeella: 
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 "Lainsäädännössä tapahtuvien muutosten vaikutukset tietojärjestelmiin pitää 

tunnistaa ja huolehtia niistä aiheutuvien muutosten tekeminen 

tietojärjestelmiin. Muutokset esimerkiksi henkilöstöhallinnossa koskevat 

asiasisältöä edellyttäen käytännön ohjeistuksen päivittämistä ja 

ohjelmointipäivityksiä. Mitään muutoksia esimerkiksi lomakkeisiin ei voi 

tehdä Oulun yliopistolla, vaan kaikki muutokset tehdään järjestelmän 

omistajan Certian toimesta. Muutostyötä edeltää osakasyliopistot kattava 

kyselykierros muutoksen tarpeellisuudesta ja hyväksymisestä. 

Kyselykierroksella ratkeaa myös muutostyön kustannuksiin osallistuvien 

määrä, sillä muutoksen käyttöönsä ottavat jakavat aiheutuneet kustannukset. 

Pyritään siihen, että kaikilla järjestelmän käyttäjillä olisi samanlaiset SAPin 

ominaisuudet, koska muuten sen ylläpito olisi hankalaa." (Pa10) 

Hallinnollista ohjeistusta noudattaen johtamisen tietojärjestelmässä tuotettavien 

raporttien sisältöä muokattiin vaatimuksia vastaavaksi eivätkä nämä työt 

rajoittuneet yksittäisiin raportteihin: 

"Ministeriö edellyttää vuosittain raportointia. Se kokoaa eri yliopistoilta ja 

korkeakouluilta yhdenmukaista tietoa. Se edellyttää yhdenmukaista 

raportointia erilaisista järjestelmistä esimerkiksi henkilöstöstä, tutkinnoista ja 

opetuksesta. Sitten vielä tilastokeskus ja KELA vaativat raportointia 

esimerkiksi opintotuista päättämisen taustatiedoiksi." (TJ01) 

"Käytön aikana myöhemmin SAPissa otettiin käyttöön uusia lomakkeita." 

(Jo6) 

Yhteydenpito yliopistojen kesken oli ollut sujuvaa ja antanut hyviä tuloksia. 

Toisaalta taas riippuvuus toisista Certian osakkaista aiheutti viivettä tai muutosten 

toteutumatta jäämistä SAPin päivitykseen liittyneissä tapauksissa, joiden 

käsittelyssä vaadittiin kaikkien omistajien hyväksyntä:  

"Certia omistaa SAPin käyttölisenssit systeemin omistajalta ja osakkaina on 

Oulun lisäksi viisi muuta yliopistoa. Muutoksia voidaan tehdä, mutta niistä 

pitää sopia kaikkien kesken ja kaikkien on osallistuttava syntyviin 

kustannuksiin. Tämän vuoksi jo sopiminen muutoksista on hyvin hankalaa." 

(Pa3) 
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"Yhteydenpito eri yliopistojen vastuuhenkilöiden kesken on hyvin vilkasta ja 

avointa, voidaan ottaa helposti yhteyttä ja keskustella eri asioista ja 

ongelmista SAPin puitteissa ja laajemminkin." (Pa10) 

"On mulla tiettyjä yhteyksiä, koetan kuulostella, mitä muissa korkeakouluissa 

tapahtuu. Sitten kuulun YHL:n atk-toimikuntaan, joissa on eri korkeakoulujen 

it-ihmisiä. Sitä kautta saan viime käden tietoa. Viime viikolla viimeksi kävin 

Helsingin yliopistolla. ... että verkostoituminen on tätä päivää." (TJ03) 

Tietojärjestelmiin liitettäviä standardeja pidettiin osaksi teknisten 

ominaisuuksien määritelminä, mutta voimakkaammin ne yhdistettiin 

tietojärjestelmien käyttöön ja käyttöliittymään. Teknologiaan liitettävät standardit 

eivät juurikaan näkyneet loppukäyttäjälle: 

"Lähinnä tulee mieleen rauta eli töpselien yhteen sopiminen ja liitettävyys, 

softapuolella lähinnä tiedonsiirtoformaatit. Mutta Notioon en keksi yhdistää 

standardeja." (TJ6) 

"Standardit eivät näy peruskäyttäjän työssä, pääasia on, että järjestelmät 

toimivat. SAPin osat periaatteessa toimii kunnolla." (Pa2) 

"Aika vähän on suoraan tietojärjestelmien toimintaan vaikuttavia standardeja, 

enemmänkin ne koskevat teknologiaa. Tietohallinnossa toimitaan osittain 

projektinhallintaa koskevan toimintaohjeen Prince 2:n sekä tietoteknisiä 

palveluita koskevan ITIL- sertifikaatin periaatteiden mukaisesti." (TJ5) 

Tietojärjestelmien käyttöä ja erikoisesti käyttöliittymää koskevassa 

tutkimusaineistossa tuli esille eri näkemyksiä siitä, miten tietojärjestelmien käyttö 

olisi tehostettavissa muun muassa käyttömukavuutta parantamalla. 

Käyttöliittymien toimintalogiikkaa haluttiin yhdenmukaistaa ja käytettävyyttä 

helpottaa: 

"Standardit eivät juurikaan tule esille tietojärjestelmissä käyttäjän 

näkökulmassa. Standardi voi olla miten tietojärjestelmiä käytetään tai otetaan 

käyttöön, tietosisällöissä ja tietojärjestelmien rajapinnoissa. Eivät näy 

käyttäjälle." (KT7) 

"SAPiin kaipaisin sen kaltaista käyttöliittymää, jossa olisi ikään kuin 

pitemmälle valmisteltu erilaisia raporttipohjia, jotka olisivat visuaalisesti 
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valmiimpia. Se voisi edistää käyttöä. Sellaisia tiedänkin olevan käytössä 

jossain päin." (Jo1) 

"Käyttäjäystävällisyyden vertailua loppukäyttäjän näkökulmasta voi tehdä 

SAPin ja verohallinnon vero.fi:n käytössä. Jälkimmäisessä on opastusta. 

SAPissa sitä ei ole, mikä tekee sen käytöstä ongelmallisen." (KT6) 

"SAPin tietovaraston käyttöliittymän voi kyllä rakentaa 

käyttäjäystävälliseksikin." (Jo1) 

"Keskustelussa on tullut esille, miten saadaan tietojärjestelmistä tietoa, joka 

olisi yhteensopivaa muiden järjestelmien kanssa. SAPin henkilötietoja 

käsitelevät järjestelmät ovat aika raskaita ja vanhahtavia. Tämä tarkoittaa, että 

SAPin käytettävyys on pitkälti sen varassa, että on riittävästi kokemusta, että 

tiedät, mitä minkin valikon takaa löydät. Niin että user interface ei ole 

kauhean ystävällinen." (Jo1) 

"Tietojärjestelmän tehokkuuden ykkösasia on helppokäyttöisyys. Tämä liittyy 

siihen, että käytän paljon kännykän kautta. Siinä arvostan yksinkertaisuutta ja 

yksinkertaisia toimintoja kuten helppoa syötteiden tekemistä. Hajautettu malli 

on parempi. Siinä pienemmät tietojärjestelmät vastaavat paremmin tiettyjen 

asiakokonaisuuksien tekemistä, mutta niiden pitäisi pystyä keskustelemaan 

keskenään." (KT04) 

Aineiston mukaan standardeja olisi pitänyt sovitella käyttöön runsaammin. 

Erityisesti kaivattiin tietojärjestelmien käytön normittamista. Standardien 

opiskelun merkitys ja opitun hyödyntäminen oli huomattu tietojärjestelmien 

ylläpidosta vastaavien kesken; tietojärjestelmän käytön oppiminen auttaisi 

merkittävästi seuraavan järjestelmän oppimista. Satunnainen SAPin käyttäjä ei 

voinut turvautua aiemmin oppimaansa tietojärjestelmien käytössä: 

"Tietojärjestelmät ovat pehmeitä. Niiden ominaisuuksiin kuuluu, että niitä 

voidaan muunnella ja kehittää, mitkä antavat tietojärjestelmille lisäarvoa eikä 

niitä tulisi jäykistää standardoimisella. Tietojärjestelmien pitäisi olla 

helppokäyttöisiä ja intuitiivisia siten, että jos oppii käyttämään yhtä, niin osaa 

käyttää toistakin, esimerkkinä Aplen tuoteperhe (älypuhelin – tabletti), eli 

noudattavat tiettyä tunnettua logiikkaa. Korostan, että standardi voi olla 

käytettävyydessä mutta ei tietojärjestelmän funktionaalisuudessa: hyvän 

käytettävyyden logiikka olisi tavoiteltava asia. SAPissa ei ole tällaista 
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logiikkaa ja selainpohjaisissa järjestelmissä kuten Notio, vaihtelevuus on 

suuri." (KT2) 

"Kyllä se on nämä yliopiston hallinnolliset tietojärjestelmät peräisin 60-

luvulta. Koodeilla pelataan. Eihän se ole tätä päivää. Se on ala-arvoista 

toimintaa. Hyvä esimerkki tästä on matkalaskujen hallintajärjestelmä. Tein 

viisi matkaa, joiden laskujen tekemiseen jouduin käyttämään 52 tuntia. Kun 

olen käyttänyt tietokonetta vuodesta 1974 lähtien, niin totean, ettei vika voi 

olla minussa vaan systeemissä. Tuon jälkeen olen kieltäytynyt käyttämästä 

kyseistä järjestelmää." (KT03) 

"Meitä tietohallinnon henkilöstöä on koulutettu tietohallinnon 

spesiaalikursseilla. Osallistuminen standardoitujen toimintoja käsittäville 

kursseille on muuttanut toimintaani järkevämmäksi. Näen, etteivät standardit 

synny suotta, vaan niissä on fiksuja asioita taustalla. Olen ottanut kursseilta 

malleja omaan toimintaani." (TJ5) 

Taloudellisten ympäristötekijöiden vaikutukset 

Tietojärjestelmien ylläpidon käytännön tehtävistä vastasi tietohallinto. 

Taloudelliset ja muut resurssit kulkivat sen kautta eli sillä oli myös vastuu niistä. 

Käytännössä vähenevien resurssien kanssa oli opittu toimimaan: 

"Rahamääräisesti resurssit ovat vähentyneet. Tätä vasten yritetään kovasti 

tehostaa toimintaa tietojärjestelmienkin käytöllä ja osoitetaan se siten, että 

voidaan vähentää henkilöresursseja." (Pa10) 

"Tietty budjetti, jonka raameissa toimitaan. Siinä joutuu priorisoimaan 

rahankäyttöä." (Pa12) 

"Tällä hetkellä me eletään hirveän hankalaa aikaa rahan näkökulmasta 

tietojärjestelmien osalta. Budjetit pienenevät koko ajan. Tämä tarkoittaa, että 

kun kaikki hankkeet on keskitetty tietohallinnolle, niin tietohallinto joutuu 

priorisoimaan toteutettavat hankkeet ja (yliopiston) hallitus vielä niistä karsii. 

Notion kohdalla vuoden 2017 budjetti on laadittu sille olettamukselle, ettei 

merkittäviä kustannuksia tule syntymään. Jos kuitenkin toisin kävisi ja 

syntyisi vakava kriittinen ongelma, niin kyllä se raha jostain revittäisiin." 

(TJ5) 
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"Jos ajatellaan tietohallintoa, niin meidän budjetti on ollut suunnilleen 

samalla tasolla jo muutaman vuoden ajan rahamääräisesti. Vain 

indeksikorotukset on huomioitu." (TJ1) 

"Ylläpitotehtävissä toimiva väki vähenee, mutta tehtävät eivät vähene, 

järjestelmiä tulee lisää. Poislähteneiden tilalle ei saada ottaa ketään." (TJ02) 

"Järjestelmien ylläpitohenkilöstön resursseissa oli säästetty jo pitemmän 

aikaa eikä poislähteneiden tilalle otettu uusia henkilöitä." (Jo4) 

"Notion serverien kapasiteetin käyttöä on rajoitettu siten, että isoja 

tallennuksia ei saa tehdä. Työryhmäkäytössä siitä saattaa olla harmia." (TJ4) 

Tutkimusaineistosta tulee esille useita käyttäjän kannalta merkittäviä 

parannusehdotuksia, mutta tietoisina rahoituksen niukkuudesta niiden 

toteuttamista epäiltiin jo niiden suurten kustannusten takia. Samantapaiset 

ongelmat nähtiin kummassakin uudessa tietojärjestelmässä: 

"... ihmiset kyllä tiedostavat tietojärjestelmiin liittyviä ongelmia ja 

keskustelevat muutostarpeista, mutta rajoittava tekijä on kyky investoida 

hankkeisiin. Kustannukset ovat aikamoiset, kun lähdetään tekemään 

muutoksia. Etenkin SAP on rakenteeltaan sen kaltainen järjestelmä, että 

mitkä tahansa muutokset aiheuttavat nopeasti isoja kustannuksia." (Jo1) 

".. tietojärjestelmät eivät toimi. Etenkään SAPia ei ole tehty 

käyttäjäystävälliseksi. Pienikin parannusehdotus maksaa niin paljon, ettei sitä 

toteuteta. SAPissa on paljon pieniä juttuja joita parantamalla siitä tulisi 

selvästi parempi helpottaen laskujen käsittelyä." (Pa3) 

"... Notiossa tapahtumien syöttö on erityisen hankala. Se aiheuttaa kiukkua ja 

hidastaa työntekoa. Korjausehdotuksia on tehty, mutta mitään parannusta ei 

ole tapahtunut. Syynä lienee korjauskustannukset ja rahan niukkuus." (Pa11) 

"... Notiossa ongelma on se, että yksiköt eivät ehdi päivittää omia sivujaan. 

Syynä todennäköisesti on pula resursseista." (Pa10) 

Käytössä olevan järjestelmäinfrastruktuurin ylläpito ja kehittäminen olivat 

rahoituksesta riippuvaisia. Punninnassa olivat investointien suhde tuottoihin, 

riskien hallinta suhteessa sen aiheuttamiin kustannuksiin ja oman 

tietojärjestelmäosaamisen kehittäminen suhteessa työntekijöiden 

henkilöstökuluihin: 
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"Rahalliset resurssit ovat määrittäneet sen, minkälaisilla järjestelmillä 

johtamisen tarvitsemaa tietoa jalostetaan. Vanhanmalliset vaativat enemmän 

henkilötyötä, uudet automatisoidut järjestelmät säästäisivät 

henkilöstökuluissa." (Jo4) 

"Varmaan resurssit pienenevät, mikä laittaa kyseenalaistamaan nykytilannetta. 

Hankintoja tehdään harkiten ja ryhdytään enemmän omana työnä 

jatkokehittämään tuotetta, koska räätälöinti on kallista. Pitää huolehtia, että 

esimerkiksi Notion lähdekoodi on meillä ja oikeudet siihen. Se mahdollistaa 

myöhemmin omatoimisesti lisäämään siihen toiminnallisuuksia." (TJ03) 

"Tietoturvaa on rakennettu ja ylläpidetty siihen osoitetuilla resursseilla. Ne 

ovat olleet yleensä pienempiä, mitä tietoturva-asiantuntija on esittänyt. 

Tietoturvan hallinta on ollut sopivan balanssin hakemista halutun 

tietoturvatason ja siihen sijoitetun pääoman välillä." (Jo3) 

Sisäisten ympäristötekijöiden vaikutukset 

Yliopiston johto oli koko ajan tukenut tietojärjestelmien käyttöä ja ylläpitoa ja 

käytti johtamisessa hyväkseen järjestelmän tuottamaa informaatiota. Erityisesti 

tuettiin strategian mukaista paperittomuuden toimintatapaa. Johdon 

eristäytyminen saattoi lisätä uusien tietojärjestelmien käyttöön kohdistunutta 

välinpitämättömyyttä ja vastustusta henkilöstön keskuudessa (KT1). Kuitenkin 

palveluyksikössä työskentelevät olivat saaneet työstään esimiesten kannustusta ja 

tukea: 

"Johto on ollut kiinnostunut järjestelmien tuottaman tiedon oikeellisuudesta ja 

oikea-aikaisesti käytössä." (Jo4) 

"Ylin johto näkee tietojärjestelmien arvon työvälineenä lisäarvon tuottajana, 

ei itseisarvona. Niillä nähdään sujuvoittavan prosessien läpiviemistä, 

tehostavan toimintaa sekä lisäävän luotettavuutta ja systemaattisuutta. Jos 

epäonnistumme jossain järjestelmiin liittyvässä toiminnassa, niin siitä kyllä 

saamme palautetta. Järjestelmiä arvostetaan senkin vuoksi, että pyritään 

paperin käytöstä eroon." (Pa10) 

"Johdon oma esimerkki ja luontaiset yhteydet, kuten keskustelut muun 

henkilökunnan kanssa esimerkiksi samassa lounasravintolassa, vaikuttaisivat 

positiivisesti koko organisaation yhteishenkeen ja tietojärjestelmiin." (KT1) 
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"Johdon tuki ei suoranaisesti ole näkyvää. Lopullinen tuki käytännössä tulee 

virkamiestason toimijoilta eli tukiorganisaatiolta." (KT7) 

"Organisaation johdon tuen kohdistumista suoraan taloushallinnon työlle ja 

sen tietojärjestelmien käytölle ei ole voinut havaita. Sieltä saadut tehtävät 

toteutetaan luonnollisesti. Mutta välitöntä palautetta ei liioin ole tullut. Toki 

lähiesimies kyllä tukee alaisiaan." (Pa1)   

"Ylemmältä taholta tuetaan siirtymistä digitalisaatioon."  (Pa8) 

"Koen, että työtäni arvostetaan ja pidetään tärkeänä." (Pa2) 

Aineistosta voi päätellä, että huomattava osa henkilöstöstä ei ollut 

motivoitunut uusien tietojärjestelmien, siis Notion ja SAPin käyttöön. Asian tilaa 

pyrittiin korjaamaan järjestämällä käyttökoulutusta henkilökunnalle. Nekin, jotka 

eivät näitä järjestelmiä hyväksyneet, olivat kuitenkin jonkin verran niitä 

käyttäneet eli tiesivät, mistä puhuivat: 

"Keskustelut koskevat nimenomaan hallinnon ja taloushallinnon 

tietojärjestelmiä ja sitä, että ne ovat todella huonosti suunniteltu käyttäjiä eli 

yksiköitä ja tiedekuntia varten. Tämä on yleinen huolen ja kritiikin aihe. 

Muut järjestelmät toimivat ihan tyydyttävästi." (KT1)  

"Yliopiston tietojärjestelmät yleisesti vaikuttavat kiireessä tehdyiltä. Kun 

ajattelee, että tämä on korkeinta opetusta antava laitos, niin pitäisi pystyä 

parempaan. Epäilen, ettei meidän käyttöliittymäasiantuntijoita ole konsultoitu 

Notion käyttöliittymän suunnittelussa." (KT6) 

"Käyttökokemukset antavat sen kuvan, ettei SAPia kaikin puolin ole kunnolla 

mietitty, se sisältää kömmähdyksiä ja professionaalisuus puuttuu. " (KT4) 

"SAPin kehityksessä on selvästi havaittavissa tehostamisen tarvetta. 

Esimerkiksi matkalaskujen käsittelyyn käytetään ehkä neljännes vähemmän 

kuin muutama vuosi sitten. Kovasti on ollut painetta tietoteknisten ratkaisujen 

ja prosessien kehittämiseen."  (Pa3) 

"Joskus on yritetty järjestää informaatiotilaisuuksia käyttäjille, kuten 

matkustamaan joutuville, mutta osallistuminen on ollut aika vaatimatonta." 

(Pa3) 

Notio rakennettiin tiedottamiskanavaksi. Kaikki eivät sitä kuitenkaan 

käyttäneet, joten sen tehoa tiedon jakamisessa ei voitu käyttää täysin hyväksi:  
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"Minusta tuntuu, että Notion suurin haaste ehkä on, että koko organisaatiota 

ei saada käyttämään sitä vaaditulla tasolla. On tiettyjä osia ja yksiköitä, jotka 

yksinkertaisesti eivät käytä sitä. Tästä seuraa, että tiedottaminen ontuu. 

Käsitykseni on, että ehkä 30 prosenttia lukee vuorokaudessa ilmoituksen." 

(Jo3) 

"Notion käyttöä ei hyödynnetty siinä määrin kuin se olisi ollut mahdollista. 

Esimerkiksi nopeaa tiedottamista vaativa tietoturvauhkasta ilmoittaminen ei 

tavoita kaikkia tarvittavia henkilöitä riittävän ajoissa." (Jo3) 

Laajaa tyytymättömyyttä esiintyi tietojärjestelmien käyttöönoton jälkeenkin. 

Se saattoi kohdistua itse järjestelmiin, niistä tehtyihin päätöksiin, tiedottamiseen 

tai organisaatiomuutokseen. Organisaatiossa oli päätetty, että kaikki 

henkilökuntaan kuuluvat hoitivat itse tiettyjä operaatioita johtamisen (SAP) 

tietojärjestelmässä, jonka käyttölogiikka ei noudattanut yleisesti koettua kaavaa ja 

odotuksia. Aiemmin näitä tehtäviä olivat hoitaneet yksinomaan tehtävään 

koulutetut henkilöt. Tiettyjen hallinnollisten tehtävien vyöryttäminen kunkin 

itsensä tehtäväksi vaikeaksi koetulla järjestelmällä herätti kritiikkiä, jota sai 

kuulla vielä vuosia käyttöönoton jälkeen: 

"Kululaskujen käsittely ei yleensä onnistu ilman asiantuntijan apua." (KT4) 

"Matkalaskun tekeminen (SAPissa) on monivaiheinen ja monitoistoinen sekä 

pitkäkestoisena kallis operaatio." (KT3 

"Työhön liittyvät tietojärjestelmät eivät välttämättä ole odotusten mukaisia, 

mutta on vähän niin, että niitä käytetään mitä käsketään. Se on tietenkin iso 

punainen vaate minulle." (KT04) 

SAPin toimintalogiikka ei ollut sellainen, johon tavallinen tietokoneen käyttäjä oli 

tottunut. Käyttäjille oli saattanut jäädä varteenotettava epäilys, ettei saatavilla 

ollutta osaamista tullut käytettyä tietojärjestelmän parhaaksi. 

Vuorovaikutus organisaation yksiköiden välillä tietojärjestelmästrategian 

osalta toimi eri osapuolia tyydyttävällä tavalla. Yksiköt olivat mukana 

toimintasuunnitelman laatimisessa, millä oli yhteistyötä tiivistävä vaikutus. 

Yksiköiden intressit otettiin huomioon osana tietohallintosuunnitelmaa. Kuitenkin 

kaivattiin IC-teknologian kokonaisarkkitehtuuria organisaation strategian rinnalle. 

Tietojärjestelmien hajanaisuudesta johtuen tiedon kulkua järjestelmien välillä 

automaattisesti ei aina voitu järjestää, jolloin parasta työtehoa ei saatu esiin: 
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"Yliopistolla ei ole muita strategioita kuin yksi virallinen strategia, mutta 

tietohallinnolla on oma toimintasuunnitelma. Siinä suunnitellaan tarkemmin 

vuositasolla mitä tehdään teknologioita ja palveluja myöten. Tietohallinnossa 

olemme viime vuoden aikana tehneet yhteistyössä ulkopuolisen 

konsulttiyrityksen kanssa tiekartan seuraavalle viidelle vuodelle, eli meillä on 

kuva siitä mihin me haluamme viedä tietohallintoa. Nämä pitää keskustella 

luonnollisesti uuden tietohallinnon johtajan kanssa ja samalla myös muiden 

vararehtorien ja heidän johdossaan olevien yksiköiden kanssa. Se 

tekemämme tietohallintosuunnitelma tehtiin yhdessä vertaisyksiköiden 

kanssa.  Kuulemisessa on ollut mukana myös vertaisyksiköt kuten 

koulutuspalvelut, joiden kanssa meillä on tiivis yhteistyö, koska 

koulutuksessa on hirveän paljon tietojärjestelmiä." (TJ1) 

"Tietohallinnon hankesalkun kautta tietojärjestelmien rahoitus kulkee. Siinä 

tehdään priorisointia koko yliopiston tasolla. Yksiköt tekevät omiin 

tarpeisiinsa pohjautuvia esityksiä, joita sitten tarkastellaan ja tehdään niistä 

jatkosuunnitelma. Organisaatiolla olisi hyvä olla jonkinlainen 

kokonaisarkkitehtuuri, jonka mukaan tietojärjestelmiä kehitetään." (Pa12) 

"Tietojärjestelmät yleisesti tukevat ja tehostavat työskentelyä. Ongelmana on 

niiden yhteentoimivuus; joskus pitää käyttää useita järjestelmiä rinnan jonkin 

työtehtävän suorittamisessa." (Pa8) 

Henkilöstö oli antanut palautetta käyttämistään tietojärjestelmistä, mutta 

kaikkia aloitteita ei voitu ottaa työlistalle. Halukkuutta osallistua 

tietojärjestelmien käytönaikaiseen kehittämiseen oli aineistossa havaittavissa: 

"Kyllä palautetta on annettu, että nämä ovat aivan virheellisiä, eivät toimi 

eikä tue toimintaa, mutta palautteella ei ole ollut mitään merkitystä. Tämä on 

ollut täysin ala-arvoista toimintaa." (KT03) 

"Käytin matkalaskupalvelua neljä kertaa ja joka kerta olen soittanut apua 

palvelun tuottajalta Certialta ja kahdesti sen toimitusjohtajalle. Lähden siitä, 

että maksullisen palvelun pitää toimia; itsekin yrittäjänä ja palvelun tuottajana 

noudatan tätä periaatetta. Ongelman ydin oli siinä, että matkalaskussa 

tekemääni virhettä en pystynyt korjaamaan enkä poistamaan, joten en voinut 

tehdä laskua myöskään uudelleen. Ongelman saattoi korjata yliopiston 

palvelukeskuksen matkasihteeri, mutta normikäyttäjä ei. SAPiin pitäisi lisätä 

peruutustoiminto." (KT2) 
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"Notion kehittämiseen en ole osallistunut mitenkään missään vaiheessa." (Pa9)  

"Niin SAP kuin Notiokin ovat koko käytön ajan kehittyneet paremmin 

vastaamaan käyttäjien tarpeita." (Jo2) 

Nopeasti muuttuvassa ympäristössä muutokseen vastattiin työrytmiä 

nopeuttamalla. SAPin tapaiset järjestelmät eivät aineiston mukaan tukeneet 

tempon nopettamista. Siihen olisi tarvittu pitemmälle vietyä automatisointia ja 

toimintojen vakiointia: 

"Entiseen aikaan nähden työtahtia on tiukennettu. Tavoitteena on enemmän 

palvelua vähemmällä henkilöstöllä. Siihen päästään vain vakioimalla 

järjestelmiä ja laitteistoja eli hankitaan yhdenmukaisia työasemia. Käytetään 

tuotepaketteja ja automatisoidaan myös tukipalveluja." (TJ03) 

"Tosin SAPin käytössä tapahtui iso muutos, kun jokaisessa yksikössä 

matkalaskuja ja muita vastaavia asioita hoitaneet sihteerit otettiin pois ja 

siirryttiin itsepalvelusysteemiin. Tämän seurauksena asioiden hoitaminen oli 

tosi hankalaa." (Jo2) 

"SAPin osalta hankalaa on sen kehitystyö, kun sitä tehdään monen yliopiston 

yhteistyönä, niin joudutaan tekemään paljon kompromisseja. Tämä on 

hankala käytettävä, mutta maailma on muuttumassa siihen suuntaan, että 

pitäisi tehdä yhä enemmän käyttäjälähtöisiä palveluja." (Pa12) 

"Notio sisältää paljon kompromisseja siitä syystä, että siihen vaikuttivat 

monet jo tehdyt ratkaisut. Niinpä se ei ole täydellinen tai paras mahdollinen, 

mutta siitä on hyvä jatkaa kehittämistä. Myöskin sen alustassa MS 

SharePointissa tapahtuu kehitystä. Tuntuu luonnolliselta, että Notion 

ensimmäinen versio uudistetaan suhteellisen piankin ja muuttuu 

työkalumaisempaan suuntaan. "(Pa12)  

Oulun yliopistossa seurattiin henkilöstön tyytyväisyyttä systemaattisesti. 

Johto oli tietoinen tietojärjestelmiin liittyvistä ongelmista, ja sillä oli vahva 

käsitys siitä, että niillä saattoi olla yhteys henkilökunnan alhaiseen 

työtyytyväisyyteen. Tyytymättömyys viesti siis tarvetta parantaa tietojärjestelmien 

käytettävyyttä. Tutkimusaineisto selittää tyytymättömyyden taustalla olevia syitä: 

"Tietojärjestelmissä oli ominaisuuksia, jotka saattoivat aiheuttaa 

tyytymättömyyttä käyttäjäkunnassa. Tämä ilmeni työtyytyväisyyskyselyissä, 
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minkä saattoi heijastaa Notion saamaa vastaanottoa ja hyväksyntää liittyen 

nimenomaan tyytymättömyyteen tiedonkulussa. Erään käsityksen mukaan 

Notion käytöllä saattoi olla jopa koko yliopiston työtyytyväisyyttä heikentävä 

vaikutus. " (Jo6) 

"Työtyytyväisyyskyselyjä tehtiin joka toinen vuosi ja se viestintä oli siellä 

aika pohjilla, tosin muissakin yliopistoissa. Yksi tekijä oli se, miksi Notiota 

lähdettiin parantamaan. Ehdottomasti sieltä sitä tyytymättömyyttä 

tiedonkulusta tuli. SAPistakin tuli kritiikkiä, mutta ne tulivat enemmänkin 

käytännön tilanteista ja kuitenkin vähemmän kuin Notiosta. Sanallinen 

kritiikki kohdistui enimmäkseen tietojärjestelmiin, tarkemminkin niiden 

eräänlaisiin oikkuihin, joita oli hirveän vaikea käyttäjille selittää. Jostain 

syystä matkalaskujärjestelmä ärsytti aivan suunnattomasti."  (Jo6) 

"Oulun yliopisto on työtyytyväisyysmittareilla kolmanneksi heikoin. Se 

kertoo hallintokulttuurista ja siitä lähtevästä hallinnon tietojärjestelmien 

järjestämisestä. Työtyytyväisyys alkoi laskea, kun ryhdyttiin Notiota 

käyttämään."  (KT3) 

"Yliopiston johdolla on omat näkemyksensä siitä, mitä tietojärjestelmiä 

pitäisi käyttää, mutta käyttäjillä saattaa olla erilaiset käsitykset sopivista 

järjestelmistä." (KT7) 

"SAPia en käytä. Siitä olen kuullut, että sitä kirotaan - ennen ja jälkeen 

matkan, mutta matkan aikana ehkä vähemmän." (Pa9) 

SAPia oli käytön aikana kehitetty muun muassa siten, että käyttäjien 

vaatimuksia oli otettu huomioon. Tyytymättömyys ja kertomukset 

käyttötilanteiden ongelmista osoittavat kuitenkin, ettei vaatimuksia otettu 

riittävästi huomioon. SAPin käyttäjätyytyväisyyden voi nähdä vaihdelleen 

äärilaidasta toiseen. Järjestelmästä ei ollut oikein apua projektirahan käytön 

seurannassa (KT3). Palveluntuottajan mukaan asiakasorganisaatiot olivat 

tyytyväisiä (Pa1): 

"Taloushallinnon ja henkilöstöhallinnon tehtävissä työskentelevät henkilöt 

näkivät SAPin toimivan tarkoitukseen sopivalla tavalla ja olivat pääosin 

tyytyväisiä sen käyttöön. Certian kaikkia palveluja käyttivät viisi yliopistoa, 

jotka olivat olleet tyytyväisiä palveluihin." (Jo4) 
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"SAPin käytön alkuvaiheen jälkeen monet osatoiminnot ovat kehittyneet. 

Esimerkiksi ensimmäistä matkanhallintajärjestelmää yleisesti kutsuttiin 

matkanhillintäjärjestelmäksi, mutta nyt sen toiminto on hyvin sujuvaa." (Jo 2) 

"Vaikka löytäisin SAPista jonkin mielestäni muutosta vaativan ominaisuuden, 

niin enpä juuri siihen puuttuisi, koska se järjestelmä on niin kankea, että 

muutosten saaminen siihen on melkeinpä mahdotonta." (Pa2) 

"SAPissa on suoraan yksiköille hyödyllistä ja käyttökelpoista tietoa, mutta 

siihen pääsee käsiksi vain taloushallinnon henkilöt." (KT1) 

"SAPissa on lisätty ominaisuuksia aika ajoin kuten esimerkiksi uusien 

vaatimusten mukainen sähköinen palkkauslomake." (Pa10)  

"SAPissa monet tuskailevat loma-asioiden ja kehityskeskustelujen kanssa." 

(Pa11)   

"Budjetin toteutumisen seuranta reaaliajassa on tärkeää yliopiston johdon 

kannalta. Se olisi myös projektien kannalta tärkeä, jotta tietäisimme 

tarkalleen, paljonko on rahaa käytettävissä projektikohtaisesti. Mutta näin ei 

nyt ole." (KT03) 

"SAP ei kykene tuottamaan kaikkea sellaista informaatiota, mitä asemani 

puolesta olisi tarpeen oman vastuusektorini johtamisessa." (Jo2) 

Notiota oli kehitetty käyttökokemusten perusteella, mutta tutkimusaineisto 

osoittaa, että järjestelmässä olisi ollut vieläkin parannettavaa: 

"Notio on huono, sieltä ei löydy etsittävää asiaa, kaikki sen tietävät." (Pa8) 

"Keskusteluissa kollegojen kanssa on käynyt selville, että palautteet ja 

kommunikoinnit Notion toimivuudesta ovat olleet täysin tuloksettomia, mistä 

syystä en tuhlaa työaikaani sellaiseen. Itse odotan järjestelmän toimivuudelta 

enemmän." (KT5) 

"Notiosta haen tietoa, mutta löytäminen on joskus hankalaa; tieto voi olla 

vanhentunutta ja tieto voi löytyä aivan odottamattomasta paikasta ja asiasanat 

eivät toimi kunnolla hakutoiminnossa." (Pa11) 

"Notiossa tiedon hakemisen yhteydessä ei voinut olla varma, oliko tuloksena 

saadut dokumentit vanhentuneita vai ajantasaisia." (Jo1) 
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"Jokusen kerran olen käyttänyt Notion etsijää ja todennut ettei siitä 

yksinkertaisesti tule mitään. Sen ohjeistus on olematon, ei kerro, mistä se 

hakee. Google ymmärtää paljon paremmin hakulausekkeesta sen kontekstin.  

Etsijä on täysin sen hyödytön ominaisuus." (KT5) 

"En käytä juurikaan Notiota, haen pääsääntöisesti vain yhteystietoja. Google 

täyttää paremmin tiedonhaun vaatimukset kuin Notio." (KT5) 

"Notiossa on hankalaa, että pitää aktiivisesti seurata uutisvirtaa. Jos jättää 

jonain päivänä sen tekemättä, vanhat tiedotteet ovat jo kaukana ja ne pitäisi 

skrollata kaikkien muiden joukosta." (KT6) 

"Notio on koko käytön ajan kehittynyt paremmin vastaamaan käyttäjien 

tarpeita." (Jo2) 

"Notiota kehitettiin jatkuvasti kerätyn palautteen perusteella." (Pa6) 

Yliopistossa työskenteli henkilöitä, jotka käyttivät vain joitakin erityisiin 

tehtäviin tarkoitettuja tietojärjestelmiä. Erään henkilön työhön ei liittynyt 

mitenkään Notio eikä SAP: 

"Työni kannalta hyödyllisiä ovat sähköposti, Moodle, WebOodi, LinkedIn, 

mutta ei Notio eikä SAP. Käyttäjän kannalta on harmillista, että melkein 

jokaisessa järjestelmässä on erilainen käyttöliittymä. Jokin 

käyttöliittymämalli tulee käyttäjälle muita tutummaksi ja silloin toivoisi, että 

kokemus auttaisi muidenkin järjestelmien käyttöä siinä, ettei aluksi etsimällä 

tarvitse etsiä, mistä tähän järjestelmään liitytään." (KT6) 

Käyttäjien kokemukset tietojärjestelmistä olivat vaihtelevia. Suhtautumiseen 

tietojärjestelmiin ja niiden käyttöön saattoi liittyä oma käyttötarve, käyttötottumus 

ja tietotekninen orientaatio: 

"Yleisesti ottaen olen jokseenkin tyytyväinen käyttämieni tietojärjestelmien 

toimivuuteen, vaikka joskus tuleekin ongelmia. Tyydyn näihin, kun en tiedä 

paremmasta. Ne auttavat ja tehostavat työni suorittamista." (Pa9) 

 "Yliopiston tietojärjestelmät ovat yleensä hankalia eikä kovin 

käyttäjälähtöisiä." (Pa12) 

"Ajattelen, että valmius tietojärjestelmien käyttöön lähtökohtaisesti on 

ilmeisen erilainen eri yksiköissä. Ajatellaan esimerkiksi TOL:a tai tieto- ja 
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sähköteknisen tiedekuntaa ja vastaavia, niin niillä olisi parempi valmius kuin 

esimerkiksi humanisteilla ja arkkitehdeilla." (Jo2) 

Tietohallinto oli vastannut tietojärjestelmien ylläpidosta ja siinä tehtävässä 

seurannut käyttäjiltä järjestelmiin kohdistunutta palautetta systemaattisesti ja 

reagoinut siihen: 

"Me saamme palautetta asiakastyytyväisyyskyselyllä ... palautekeskustelut 

käydään asiakkaiden eli laitosten ja yksikköjen kanssa. Oma havaintoni on, 

että kohtalaisen tyytyväisiä ollaan, 4–10 -asteikolla se on 8–9." (TJ01) 

”Toki sitten on joitain yksittäisiä asioita, kuten matkalaskuohjelmistosta niin 

joitakin yksittäisiä palautteita on tullut. Eli jotkut asiat eivät toimi niin kuin 

ajatellaan." (TJ1) 

"Meille tulee palautetta omista palveluista myös päivittäin, ne kerätään 

järjestelmään, käsitellään ja annetaan palaute. Ne myös analysoidaan 

vuosittain, että nähdään mihin suuntaa omaa toimintaa pitäisi reivata." (TJ03) 

"Käyttäjätyytyväisyyteen kiinnitetään huomiota, sitä pidetään tärkeänä. 

Meillä on tiettyjä järjestelmiä, joihin ei voida vaikuttaa, vaan käytetään niitä 

mitä on annettu. Palautetta saadaan ja niihin reagoidaan mahdollisuuksien 

mukaan. Travel-matkustustietojärjestelmä sai aikanaan suurtakin vastustusta. 

Siinä on omat haasteensa, mutta yksi merkittävä juttu on, että sitä jotkut 

käyttävät harvakseen eivätkä ole tottuneita käyttäjiä." (TJ02) 

Yhteenveto 

Muuttuva ulkoinen ympäristö vaikutti tietojärjestelmien käyttöön siten, että 

sääntelymekanismin vaatimat muutokset toteutettiin ja käyttäjien esittämiä 

parannusehdotuksia toteutettiin resurssien puitteissa. Etenkin SAPin kehittäminen 

oli palveluntuottajan johdolla tapahtuvaa, johon osakasorganisaatiot osallistuivat. 

Oulun yliopiston tiukka budjetti ja talouskuri vaikuttivat myös 

tietojärjestelmien ylläpitotehtäviin. Toimintaa tasapainotettiin järjestelmien 

vaatimus- ja suoritustason ja toisaalta käytettävissä olevien resurssien kesken 

ottaen huomioon myös kasvaneet tietoturvavaatimukset. 

Käyttövuosien aikana järjestelmien toiminnallisuutta oli ajoittain parannettu; 

oli otettu huomioon uusia ulkoisia vaatimuksia, jotka koskivat järjestelmien 

tuottamia palveluita, ja liitettiin taloudellisten resurssien sallimissa rajoissa 
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johtamisen tietojärjestelmään uusia komponentteja. Johtamisen tietojärjestelmää 

koskevien päivitysten toteutuminen edellytti päätösten tekemistä 

palvelukeskuksessa. Niinpä toteutus saattoi viipyä, kun sen sijaan koulutuksen ja 

tutkimuksen tietojärjestelmän ylläpidosta vastasi käyttöorganisaatio itse. Näissä 

aikaviiveet olivat eri luokkaa. Vaikka päivityksiä tehtiin, niin sisäisessä 

ympäristössä loppukäyttäjien piirissä esiintyi turhautumista, kun 

tietojärjestelmien toimintaa parantavien ehdotusten ja virheraporttien 

lähettämisellä ei havaittu juurikaan olleen merkitystä. 

Teknologian muutosvoiman vaikutuksesta tietojärjestelmien elinkaaren 

rajallisuuteen ja nopeaan vanhenemiseen viittaavat palvelukeskukselta saatuun 

tietoon, jonka mukaan johtamisjärjestelmän uusiminen tulisi pian ajankohtaiseksi: 

"Tuntuu hurjalta taas alkaa opetella uutta SAPia" (Pa10). Tosin jotkut olivat 

pitäneet sitä jo käyttöönottovaiheessa vanhanaikaisena. Koulutuksen ja 

tutkimuksen tietojärjestelmän päivitykset seurasivat organisaatiomuutosta. 

Projektipäällikön mukaan järjestelmä oli ensimmäinen versio Oulun yliopiston 

intranetistä, minkä kehittämisestä kertyi arvokasta kokemusta. 

Yliopiston piti tietoturvapolitiikassaan ottaa huomioon 

ympäristövaikutuksina luvattomien tunkeutujien estäminen ja muut 

tietojärjestelmien toimintaa uhkaavat tekijät. Suojaustoimilla rajoitettiin pääsyä 

järjestelmiin mutta samalla myös avoimuutta ja julkisuutta. Uudistunut 

lainsäädäntö asetti henkilötietojen tietosuojan järjestämiselle uusia vaatimuksia. 

Se tuli koskemaan kaikkia järjestelmiä, joissa henkilötietoja käsiteltiin. 

Uusien tietojärjestelmien käytön oppiminen ja käyttö yhdessä 

organisaatiouudistusten ja henkilövähennysten kanssa aiheuttivat stressiä 

työntekijöille. Nimenomaan organisaation johtamista palvelevan taloushallinnon 

tehtäviin hankitun toiminnanohjausjärjestelmän sujuva käyttö vaati pitkällistä 

perehtymistä ja hyviä taitoja. Näitä satunnaisella käyttäjällä ei juurikaan ollut.  

Organisaatiomuutoksen kohteena olleessa yhteisössä uusien, monen mielestä 

keskentekoisten tietojärjestelmien käytön hyväksyminen oli vielä pitkään 

käyttöönoton jälkeen kuuma keskustelunaihe. Tämä puheenaihe on ilmentymä 

käyttöönottoon liittyneiden puutteiden pitkästä vaikutuskaaresta ja 

organisaatiomuutoksen aiheuttamasta hämmennyksestä.  

Henkilöstö oli jakautunut uusien järjestelmien käyttäjinä hyväksyjiin ja 

hyväksyntäänsä jarruttaviin. Tyytyväisyyden suhde näiden kahden 

tietojärjestelmän käyttöön liittyi merkittävästi siihen, minkälaisissa tehtävissä 

henkilö oli toiminut ja minkälainen järjestelmä parhaiten tuki hänen työtään. 
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SAPiin selvästi myönteisemmin suhtautuivat sitä päätyössään käyttävät, kun 

heikommin sen hyväksyivät satunnaiset käyttäjät. Notion suhteen asenne oli 

paljon työtehtävästä riippuvainen, useimmat pitivät sitä ihan normijärjestelmänä, 

jotkut tulivat toimeen ilman ja harvat sitä erityisesti kehuivat. Kuitenkin vielä 

pitkään tietojärjestelmien käyttöönoton jälkeen tuli esille avointa arvostelua 

järjestelmiä kohtaan. 

7.1.4 Ympäristötekijöiden vaikutusten koostaminen 

Tässä alaluvussa esitetään elinkaarivaiheittain luvuissa 7.1–7.3 aineiston 

mukaisesti havaitut ympäristövaikutukset sekä ympäristötekijät. 

Ympäristötekijäryhmät ovat: yleiset ympäristötekijät, sääntely-ympäristön tekijät, 

taloudelliset ympäristötekijät ja sisäisen ympäristön tekijät. Lisäksi vaikutukset 

kohdennettiin organisaation neljään toiminnalliseen kokonaisuuteen siten, että 

kustakin ympäristövaikutusryhmästä juontuvat vaikutukset koodattiin 

johtamiseen (J), vuorovaikutukseen (V), resurssien hoitamiseen (R) tai 

tietojärjestelmätoimintaan (T) viittaaviin ympäristövaikutuksiin. Tämän 

tarkastelun tulokset esitetään elinkaarivaiheittain (Kuviot 7, 8 ja 9; sivut 177, 178 

ja 179).  

Johtaminen (J) käsitti tietojärjestelmien hankinnan, käyttöönoton ja käytön 

strategista ja operatiivista johtamista ja organisaation toimintaa sekä ohjausta 

koskevia asioita. Vuorovaikutukseen (V) kuului niitä toimintoja, joissa 

epämuodollista verkostomaista vuorovaikutusta ja yhteistyötä lähinnä 

organisaation sisällä voitiin tulkita henkilöiden ja yksiköiden välillä tapahtuneen 

tietojärjestelmiin liittyvissä asioissa. Resurssien hoitamisena (R) pidettiin 

toimintaa, joka koski järjestelmiä sekä niihin kuuluvaa henkilöstöä ja käsitti 

strategian mukaista tietojärjestelmäresurssien ohjaamista ja hallinnointia. 

Tietojärjestelmätoiminnalla (T) tässä tarkoitettiin tietojärjestelmien ylläpitoon ja 

käytettävyyteen sekä senkaltaiseen teknologiaan liittyviä asioita. Tämä 

tietojärjestelmien näkökulmasta nähty hyvinkin keskeisiä toimintoja edustava 

jaottelu nousi esiin haastatteluaineistosta. Mainitut toiminnot kuvasivat 

haastatteluissa usein esille tulleita koulutus- ja tutkimusorganisaation sisäisiä 

toimintoja, joiden kautta ympäristötekijöiden vaikutukset kytkeytyivät 

tietojärjestelmiin nimenomaan tässä tutkimuksessa tarkasteltuna. Näihin 

toimintoja avataan tarkemmin luvussa 7.3. 
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Aineistossa on tietojärjestelmien hankintaan liittyvää tietoa suhteellisen 

vähän ja käyttöön liittyvää runsaasti. Taloudellisia ympäristötekijöitä koskevaa 

tietoa tuli esille melko niukasti ja sisäisen ympäristön tekijöistä runsaasti. 

Hankintavaiheessa oli kolme vahvaa vaikuttajaa: sisäinen, sääntely- ja 

taloudellinen ympäristö. Käyttöönottovaiheessa sisäinen ympäristö oli hyvin 

esillä ja seuraavina olivat yleinen ympäristö ja sääntely-ympäristö. 

Käyttövaiheessa sisäinen ympäristö oli edelleen vahva, mutta muillakin 

tekijäryhmillä oli selvä vaikutus, tosin yleisen ympäristön vaikutuksilla vähäinen. 

Tietojärjestelmiin kohdistuvat haasteet, vaatimukset ja odotukset tulivat esille 

yliopiston johdon tekemissä päätöksissä uudistaa tietojärjestelmiä vastaamaan 

paremmin johtamisen ja opetuksen vaatimuksia ja toisaalta vastaamaan käyttäjien 

tietojärjestelmien käytettävyyttä, tarpeellisuutta, hyödyllisyyttä ja 

toiminnallisuutta koskevia vaatimuksia. Tietojärjestelmähenkilöstön kohtaamat 

haasteet ja vaatimukset tulivat esille lähinnä siinä, miten käytettävissä olleilla, 

tarpeisiin nähden niukoilla resursseilla voitiin tietojärjestelmien ylläpito varmistaa. 

Näiden mukaan järjestelmien pitäisi muun muassa 1) tukea organisaation 

johtamista, 2) järjestää edellytykset opetukselle ja tutkimukselle, 3) mahdollistaa 

hallinnollisten määräysten mukaisen informaation tuottamisen sekä 4) tarjota 

riittävät työkalut organisaatiossa työskentelevien käyttöön. 

Hankintavaihe 

Hankintavaiheen ympäristötekijöiden vaikutukset on esitetty Kuviossa 7. Yleisten 

ympäristötekijöiden vaikutuksina havaittiin tietojärjestelmien elinkaaren 

lyhenemistä mutta myös vaikutuksina tietojärjestelmien tehokkuuteen, 

kompleksisuuteen ja tietoturvaan. Jonkin verran tuli esille myös ympäristön 

epävarmuutta samoin kuin teknologian vanhentumista. 

Sääntely-ympäristön tekijöiden havaittiin aiheuttavan toisten jäljittelemistä, 

tukevan muutosta organisaatiossa ja yhteentoimivuutta tietojärjestelmissä sekä 

laitteistojen, järjestelmien ja työtapojen normittamista. Niillä myös oli vaikutusta 

hankintojen toteutukseen ja toimituksen ripeyteen. 

Taloudellisten tekijöiden vaikutuksina todettiin hankintojen yhteys 

organisaatioiden väliseen yhteistoimintaan, kustannusten minimointiin ja 

yliopiston sisäiseen kilpailuun budjettivarojen jakamisessa. 

Sisäiset ympäristötekijät olivat laaja-alaisesti näkyvillä. Selvästi eniten tuli 

ilmi käyttäjien osallistuminen tietojärjestelmäprosesseihin; se oli enimmäkseen 
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osallistamattomuutta. Tällä näytti olleen yhteys muutosvaatimuksia nostaneeseen 

tyytymättömyyteen, joka kohdistui uusien tietojärjestelmien ohella prosessien 

johtamiseen ja yliopiston johtoon. 

Kuvio 7. Hankintavaiheessa ympäristötekijöiden vaikutukset tietojärjestelmiin. 

Tässä tutkimuksessa vaikuttavat ympäristötekijät edustivat etukäteismallin 

mukaista luetteloa siten, että puuttui ainoastaan kolme tekijää: 2.Normatiivinen 

instituutio, 2. Oman rahoituksen lisääminen ja 7. Henkilöryhmien intressit (vrt. 

Kuvio 5). 

Käyttöönottovaihe 

Käyttöönottovaiheen ympäristötekijöiden vaikutukset on esitetty Kuviossa 8. 

Yleisten ympäristötekijöiden teknologian kehityksen vaikutukset ilmenivät 

selvästi tietojärjestelmien kompleksisuuden lisääntymisenä, elinkaaren 

lyhenemisenä ja tietoturvariskin kasvuna. Ympäristön kompleksisuus yhdessä 

tiedonkäsittelyn määrän kasvuna aiheutti stressiä järjestelmien käyttäjissä.  

Sääntely-ympäristön tekijöiden vaikutuksista huomiota sai standardien 

vaikutus. Se ilmeni järjestelmien ja työtapojen normeina liittyen pääasiassa SAPin 



 

 

178 

käyttöönottoon. Julkiset hankinnat nousivat esille hankinnan toteutuksen 

ongelmina. Sidosryhmien vaikutus koettiin painostuksena ja vaikeasti hallittavan 

järjestelmän pakkokäyttönä, mikä myös aiheutti stressiä. Institutionaalinen paine 

johti jossain määrin toisten jäljittelemiseen ja samalla myös muutosvastaisuuteen. 

Taloudelliset tekijät vaikuttivat siihen, että kaikkia havaittuja virheitä ei voitu 

korjauttaa kustannussyistä. Epäilys jäi, että tietojärjestelmän uushankinnan ja 

vanhan ylläpidon kesken kustannusvertailussa ei ollut käytetty ROI-menetelmää. 

Kuvio 8. Käyttöönottovaiheessa ympäristötekijöiden vaikutukset tietojärjestelmiin. 

Sisäisen ympäristön tekijöistä esille tuli yleinen tyytymättömyys uusiin 

tietojärjestelmiin, mikä nostatti esiin johtamiseen ja järjestelmiin liittyviä 

muutosvaatimuksia. Yliopiston johdon osoittaman arvostuksen havaittiin 

tukeneen tietojärjestelmien käyttöönottoa. Osallistaminen tietojärjestelmien 

prosesseihin oli myös esillä, osallistuneet oli tyytyväisiä ja tyytymättömiä. 

Havaitut ympäristötekijät edustivat etukäteismallin mukaista luetteloa siten, 

että puuttui seitsemän ympäristötekijää: yleisen ulkoisen ympäristötekijöistä 2. 

Epävarmuus ja 3 Anteliaisuus, sääntely-ympäristön tekijöistä 1. Valtion sääntely 

ja 2. Normatiivinen instituutio, talousympäristön tekijöistä 2. Oman rahoituksen 

lisääminen ja 3. Yksityisen rahoituksen kasvu sekä sisäisen ympäristön tekijöistä 

3. ICT-toimintojen ja strategian yhdenmukaisuus. 
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Käyttövaihe 

Empiirisessä tutkimuksessa havaitut ympäristötekijöiden vaikutukset 

tietojärjestelmiin esitetään Kuviossa 9.  

Yleisten ympäristötekijöiden vaikutusta havaittiin useimmiten 

tietojärjestelmien tehokkuudessa ja kompleksisuudessa. Näitä vaikutuksia esiintyi 

myös tiedon käsittelyn määrässä, myös stressiä tavattiin. 

Kuvio 9. Käyttövaiheessa havaitut ympäristövaikutukset tietojärjestelmiin. 

Sääntely-ympäristön tekijöistä standardien vaikutukset näkyivät järjestelmien 

ja työtapojen normituksessa esimerkiksi SAPin ominaisuuksissa. Jonkin verran 

sääntely näytti tukeneen muutosprosessia ja yhteensopivuutta samoin kuin 

sidosryhmien painostusta käytäntöjen ja rakenteiden harmonisointiin. 

Taloudellisista tekijöistä tietojärjestelmiin vaikuttivat riippuvuus 

budjetinmukaisen rahoituksen riittävyydestä sekä toiminnan tehostaminen ja 

kustannusten minimointi säästötoimena. Yliopiston sisäistä kilpailua havaittiin 

myös käytössä olevista budjettivaroista. 

Tutkimus aineistossa sisäisen ympäristön tekijöistä oli runsaasti ilmentymiä. 

Selvästi eniten esiintyi yleisen tyytymättömyyden synnyttämiä 

muutosvaatimuksia, jotka kohdistuivat johtamiseen ja tietojärjestelmiin. 

Samanaikaisesti työtyytyväisyysmittaukset osoittivat alhaisia lukemia, joiden 

tulkittiin liittyneen tietojärjestelmien käyttöönottoon ja käyttöön; sen sijaan 

järjestelmien ylläpitäjien mittaukset osoittivat hyvän tyytyväisyyden tasoa itse 



 

 

180 

tietojärjestelmiin. Toisaalta kyllä arvostettiin ylimmän johdon osoittamaa tukea 

tietojärjestelmille. Osallistuminen prosesseihin sekä käyttäjävaatimusten 

korostuminen järjestelmien kehittämisen näkökulmasta turbulentissa ympäristössä 

tulivat myös esille. 

Havaitut ympäristötekijät edustivat etukäteismallin mukaista luetteloa siten, 

että puuttui kahdeksan ympäristötekijää: yleisen ulkoisen ympäristötekijöistä 3 

Anteliaisuus ja 6. Kilpailu, sääntely-ympäristön tekijöistä 2. Normatiivinen 

instituutio ja 4. Institutionaalinen paine, talousympäristön tekijöistä 2. Oman 

rahoituksen lisääminen ja 3. Yksityisen rahoituksen kasvu sekä sisäisen 

ympäristön tekijöistä 7. Henkilöstöryhmien intressit. 

7.2 Ympäristötekijöiden vaikutukset sidosryhmittäin 

Tutkimuksessa oli mukana neljä erilaista sidosryhmää, jotka edustivat johtotasoa 

(Jo), koulutus- ja tutkimushenkilöstöä (KT), palveluyksikköä (Pa) ja 

tietojärjestelmiä (TJ).  

Johdon (Jo) näkemyksen mukaan hankintavaiheessa pääosan 

ympäristötekijöiden vaikutuksista aiheuttivat yleiset ympäristötekijät sekä 

sääntely- ja taloudellisen ympäristön tekijät. Aineiston mukaan ympäristön 

muutosvoiman vaikutuksesta hankittiin uuden strategian mukaiset 

tietojärjestelmät, koska johtaminen vaati uutta ja erilaista informaatiota. 

Epävarmuuden vallitsemassa ympäristössä ja tiukassa taloustilanteessa pohdittiin, 

pystyttiinkö tietojärjestelmiä hankkimaan yksin vai osallistumalla 

yhteishankkeeseen. Toisaalta seurattiin toisten organisaatioiden vastaavien 

tietojärjestelmähankkeiden kehitystä. Käsityksen vahvistuminen käytössä olleiden 

tietojärjestelmien vanhentumisesta sai yliopiston johdon vakuuttuneeksi niiden 

uusimisen tarpeellisuudesta. Niinpä johto antoi hankkeille taloudellisen ja muun 

tarpeellisen tukensa. Johtamisjärjestelmän valinnassa taloudelliset resurssit 

ratkaisivat SAPin eduksi, sillä modernimpiakin järjestelmiä olisi ollut saatavilla.  

Tietojärjestelmien käyttöönotossa ilmenneet vaikutukset johdolta saadun 

informaation mukaan liittyivät yleisiin ympäristötekijöihin ja sääntely-ympäristön 

tekijöihin. SAPin käyttöönottoon ohjelmistonsa vaativuuden takia oli käytetty 

runsaasti suunnittelu- ja testausaikaa. Siitä huolimatta kaikkia lähes 

välttämättöminä pidettyjä muutoksia ei pystytty järjestelmään tekemään korkeista 

kustannuksista johtuen. Yliopiston sisäisen ympäristön vaikutuksena tuettiin 

henkilöstön perehdyttämistä uusien järjestelmien käyttäjiksi.  
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Käytön vaihetta koskevaa aineistoa kertyi runsaasti. SAP oli ollut jatkuvan 

kehityksen ja parantamisen kohteena ainakin osittain sisäisen ja myös ulkoisen 

ympäristön vaatimusten takia. Käytettävyyden kannalta tarpeellisten muutosten 

tekeminen monen organisaation yhteiskäyttöiseen tietojärjestelmään oli hankalaa, 

koska piti saada kunkin organisaation hyväksyntä itse muutokselle ja sen 

kustannusten jakamiselle. Johdossa oltiin hyvin tietoisia siitä, että merkittävä osa 

henkilökunnasta ei ollut innostunut Notion hyödyllisyydestä tai tarpeellisuudesta 

eikä SAPin käytettävyydestä. Sekä Notio että SAP aiheuttivat tyytymättömyyttä 

loppukäyttäjissä. Järjestelmien ylläpitäjien resursseja oli jouduttu asiallisesti 

ottaen supistamaan taloudellisen tekijän vaikutuksesta, mikä tarkoitti muun 

muassa henkilöstömäärän vähentämistä tehtävämäärän säilyessä tai jopa 

lisääntyessä. 

Koulutus- ja tutkimushenkilöstö (KT) näki ympäristötekijöiden vaikutukset 

syntyneen ensisijaisesti sisäisen ympäristön tekijöistä. Merkittävänä puutteena 

koettiin se, ettei tietojärjestelmien hankintavaiheeseen ollut osallistunut ketään 

koulutus- ja tutkimushenkilöstöstä, jossa oli tietojärjestelmien ja käyttöliittymien 

asiantuntijoita. Yksi osallistumista koskenut yhteydenotto oli ollut, mutta sekään 

ei toteutunut. Tätä tulkittiin siten, että järjestelmät olivat yliopiston johdon 

valintoja eivätkä käyttäjien, erityisesti tutkijoiden vaatimusten tai yliopiston 

tarpeiden mukaisia. 

Hyvin pian käyttöönoton yhteydessä havaittiin, että SAP otettiin käyttöön 

heikolla koulutuksella ja ohjeistuksella, vaikka se nähtiin kankeana ja vaativana 

lähes kenen tahansa henkilökuntaan kuuluvan käytettäväksi. Käyttäjäkunnan 

laajentaminen oli johdon strategian mukainen valinta, mikä herätti 

tyytymättömyyttä koulutus- ja tutkimushenkilöstössä. Teknologian kehitykseen ja 

samanaikaisesti tietojärjestelmien vanhenemiseen viittaavana ongelmana koettiin 

se, että monilla työympäristössä käytettävillä järjestelmillä oli yksilöllinen, 

toisistaan poikkeava käyttöliittymä. 

Käyttökokemusten karttuessa järjestelmissä havaittiin parannuskohteita. Ajan 

myötä käyttäjät havaitsivat, että niistä tehdyt parannusehdotukset eivät johtaneet 

juuri mihinkään ja lopettivat vaikuttamisen. Kun omat taidot eivät riittäneet 

ongelmatilanteissa, käytön tuki oli kuitenkin yleensä nopeasti saatavilla.  

Käyttöönotettuja uusia järjestelmiä ei pidetty kovin hyödyllisinä, koska 

henkilökunta oli oppinut tulemaan toimeen ilman näitä. Tähän kätkeytyi 

vastustusta ja tietynlaista käyttöönoton hyväksymisen viivyttämistä. Näiden 
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uusien järjestelmien käytöllä saattoi olla yhteyttä koko yliopiston 

työtyytyväisyyden vaihteluun. 

Palveluyksikön (Pa) aineiston mukaan ympäristötekijöiden vaikutukset 

syntyivät tasapuolisesti muista paitsi taloudellisen ympäristön tekijöistä. Yksikön 

henkilöstöstä lähes puolet käytti SAPia päivittäisessä työssään. SAPin 

hankintavaihe toteutettiin yhdessä hankkeessa mukana olleiden 

osakasorganisaatioiden kanssa. Järjestelmän määrittelyyn osallistunut 

runsaslukuinen joukko, kuten Oulun yliopistostakin kymmenkunta, teki päätöksiä 

konsulttien ohjauksessa. Sen mukaisesti SAP rakennettiin ja otettiin käyttöön.  

Vaikka SAPia testattiin lähes vuoden verran, sen sanottiin olleen 

keskeneräinen käyttöön otettaessa. Tarkkuutta ja huolellisuutta vaativa 

työskentely sen parissa oli tuntunut usein uuvuttavalta erityisesti järjestelmän 

käyttöönottovaiheessa. Vaikka useimmilla oli jo vuosien kokemus, he yleensä 

pitivät SAP-järjestelmää vaikeasti hallittavana ja vaativana mutta toki 

käyttökelpoisena.  

SAPia ylläpidettiin ja kehitettiin jatkuvasti muuttuvien ympäristövaatimusten 

mukaisesti. Kaikki isot muutokset kustannusvaikutuksineen piti kuitenkin 

käsitellä osakkaiden hyväksynnän kautta. Kaikkia selviäkään virheitä ei voitu 

korjauttaa niiden aiheuttamien suurten kustannusten takia. SAPin 

käyttäjäkoulutusta järjestettiin käyttöönoton yhteydessä sekä myöhemmin 

vuosittain. Palveluyksikössä SAPia työkseen käyttäville SAP ei ollut erityisen 

ongelmallinen päinvastoin kuin palveluyksikön muulle henkilöstölle.  

Notion kehittämiseen osallistuneilla oli käsitys, että hankkeessa olivat laajasti 

edustettuna lähes yliopiston kaikki yksiköt. Notion käyttöönottokoulutusta 

järjestettiin suunnitelmallisesti. Osallistumisaktiivisuus niihin vaihteli samoin 

kuin Notion käyttöönotto; jotkut eivät käyttäneet sitä lainkaan. Notion tarjoamat 

palvelut eivät vastanneet käyttäjien odotuksia. Sekä SAPin käytön vaativuus ja 

kankeus että kummankin järjestelmän pakkokäyttö ja hyödyllisyyden 

kyseenalaistaminen ovat liitettävissä tyytymättömyyteen näitä järjestelmiä 

kohtaan, mikä yliopiston johdossa tunnistettiin. 

Tietojärjestelmät (TJ) edustaa aineistossa tietohallinto-yksikköä. Heidän eri 

asteiset tehtävänsä liittyivät järjestelmien hankintaan, ylläpitoon ja käytön tukeen, 

ei kuitenkaan SAPiin. Aineistossa painottuvat hankinta- ja käyttövaiheissa 

sääntely-, taloudellisen ja sisäisen ympäristön tekijät ja niiden vaikutukset. 

Oulun yliopisto oli tietohallintoyksikön kautta ollut laajassa yhteistyössä 

toisten korkeakoulujen kanssa erilaisissa tietojärjestelmähankkeissa. 
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Yhteydenpito on ollut jatkuvaa ja säännönmukaista, ja se on tuottanut 

pilottihankkeita koko koulutusjärjestelmän tarpeita varten. 

Uuteen tietojärjestelmään vanhojen toimintojen integroiminen voi olla 

ongelmallista. Tämä koettiin SAPin käyttöönoton yhteydessä. Toisaalta SAPin 

käyttöönoton myötä ja sen ominaisuuksia laajentamalla voitiin pienentää 

runsaslukuista vanhojen erillisohjelmistojen joukkoa, mutta vanhojen 

ohjelmistojen käytöllä haettiin taloudellista säästöä. Tietojärjestelmähankintoihin 

käytettävät varat ohjautuivat tietohallinnon kautta. Rahamääräiset resurssit olivat 

olleet vuosia suunnilleen samalla tasolla, mikä vaikutti siihen, että hankinnoissa 

jouduttiin tekemään ankaraa priorisointia eikä kaikkea lähes tarpeellistakaan voitu 

hankkia. Säästämiseen pyrittiin mahdollisimman laajasti, muun muassa 

ohjelmistojen räätälöintiä oli tehty omana työnä. Notio kehitettiin, kuten myös sen 

käytön aikaiset päivitykset hoidettiin pääosin omana työnä. Vain teknisestä 

toteutuksesta vastasi ulkopuolinen toimittaja. 

Asiakaspalautteen mukaan tietohallinnon vastuulla olleisiin tietojärjestelmiin 

oltiin hyvin tyytyväisiä arvon ollessa 8–9 asteikolla 4–10 (TJ1). Ryhmästä löytyi 

myös käsitys SAPin epäsuosiolle: Se oli alun perin saksalaista kulttuuria edustava 

tuote, jonka sisälle oli rakennettu hankaluuksia. Ammattikäyttöön se oli 

erinomainen, mutta sen Windowsista poikkeava käyttöliittymästandardi aiheutti 

ongelmia satunnaiskäyttäjälle. 

7.3 Ympäristötekijöiden vaikutukset eri toiminnoissa 

Tässä alaluvussa esitetään aineiston analyysi yliopiston toimintojen kautta. 

Ensiksi tarkastellaan ympäristötekijöiden vaikutuksia tietojärjestelmiin 

toimintokohtaisesti ja toiseksi sidosryhmien painotuksia eri toiminnoissa 

ympäristövaikutuksiin nähden. 

Toimintokohtaiset ympäristövaikutukset 

Aineiston toimintokohtaisessa analysoinnissa käytettiin hyväksi luvussa 7.2 

esitettyä jaottelua, jossa ympäristötekijöiden vaikutukset kytkettiin organisaation 

neljään toimintoon. Ympäristötekijöiden vaikutuksien painotusta yliopiston 

toimintoihin arvioitiin empiirisen aineiston perusteella, Kuvio 10. Ruudukon 

numerot ilmentävät viitteellisesti ympäristötekijäryhmään sisältyvien yksittäisten, 

nimeämättömien tekijöiden vaikutusten suhteellista esiintymistiheyttä aineistossa. 
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Kuvio 10. Ympäristötekijöiden vaikutukset organisaation toiminnoissa. 

Tietojärjestelmien hankinnassa ilmenneet vaikutukset kohdistuivat vahvasti 

johtamiseen ja tietojärjestelmätoimintaan. Niitä ilmeni myös vuorovaikutuksessa 

ja resurssien muutoksina. Tietojärjestelmien käyttöönotossa ympäristövaikutukset 

ilmenivät tietojärjestelmätoiminnassa ja vuorovaikutuksessa, mutta myös lähes 

tasa-arvoisesti johtamisessa ja resurssien hoitamisessa. Tietojärjestelmien 

käytössä ympäristövaikutukset ilmenivät kaikilla havainnointialueilla. Jotkin 

ympäristövaikutukset esiintyivät elinkaaren kaikissa vaiheissa. 

Johtamisen alueella ympäristövaikutukset kohdistuivat eniten juuri 

hankintavaiheeseen, mutta ei merkittävästi käyttöönottovaiheeseen. Johtamisessa 

yleisten ympäristötekijöiden vaikutukset olivat vähäiset verrattuna muihin 

ympäristötekijäryhmiin. 

Vuorovaikutustoiminnossa sisäisen ympäristön tekijöiden vaikutukset olivat 

yleisiä. Kaikkien ympäristötekijäryhmien vaikutukset jakautuivat melko tasaisesti 

eri elinkaaren vaiheille. 

Resurssien hoitamisessa ilmenivät ensisijaisesti yleisten ympäristötekijöiden 

ja sääntelytekijöiden vaikutukset. Kaikki ympäristövaikutukset jakautuivat melko 

tasaisesti hankinnan, käyttöönoton ja käytön kesken. Tämän toiminnon piirissä 



185 

 

ympäristötekijöiden vaikutuksia esiintyi suhteellisesti vähemmän kuin muissa 

toiminnoissa. 

Tietojärjestelmätoiminnassa yleisillä ympäristötekijöillä ja sääntely-

ympäristön tekijöillä oli suhteellisen iso vaikutus verrattuna muiden 

vaikuttajaryhmien osuuteen. 

Toimintojen keskinäisessä vertailussa havaitaan, että johtamisessa ja 

vuorovaikuttamisessa olivat vahvasti esillä taloudellisten ja sisäisen ympäristön 

tekijöiden vaikutukset, toki johtamisessa oli myös sääntely-ympäristön 

vaikutukset. Resurssien hoitamisessa ja tietojärjestelmätoiminnassa huomio 

kohdistui yleisten ja sääntely-tekijöiden vaikutuksien vahvaan ilmenemiseen. 

Ympäristötekijöitä lajiryhmittäin tarkasteltuna havaittiin, että 

hankintavaiheessa yleiset tekijät olivat laajasti mukana, mutta myöhemmissä 

elinkaaren vaiheissa niiden vaikutus näytti vähentyneen. Sääntelytekijöissä 

hankintavaiheessa tekijöiden vaikutuksia havaittiin jonkin verran, mutta 

käyttöönoton sekä käytön vaiheissa esiintyminen väheni. Taloudellisten 

ympäristötekijöiden vaikutuksia havaittiin melko runsaasti käyttöönottovaiheessa, 

mutta käyttöön vaiheessa jo selvästi vähemmän. Sisäisen ympäristön tekijöistä 

lähes kaikkien lajien vaikutuksia havaittiin kaikissa vaiheissa tasapuolisesti. 

Sidosryhmien toimintokohtaiset painotukset  

Sidosryhmät olivat keskenään ammatillisesti erilaisissa tehtävissä yliopistossa. 

Hajontaa oli myös ryhmän sisällä. Erityisesti palveluyksikössä oli SAPia 

päätyönään käyttäviä, Notion sisällöntuottajia ja kummankin järjestelmän 

hyötykäyttäjiä. Sidosryhmillä oli myös toisistaan poikkeavat roolit 

organisaatiossa. Näistä syistä sidosryhmillä oli erilaiset roolit eri toiminnoissa. 

Sidosryhmäkohtaisina havaintoina ja painotuksina suhteessa ympäristötekijöiden 

vaikutuksiin esitetään vaikutusten kohdistuminen eri toimintojen ja sidosryhmien 

kesken, Kuvio 11, niin kuin se on aineiston perusteella tulkittavissa. Kuvio esittää 

toimintojen keskinäisiä suhteita ja sidosryhmien sijaintia sekä vaikuttamissuhteita. 

Johdon (J) vastuulla olevalla johtamisella oli välitön kaksisuuntainen yhteys 

sekä vuorovaikutukseen että resurssien hoitamiseen. Hankintavaiheessa 

johtaminen painottui resurssien hoitamisen kautta tietojärjestelmien hankintaan ja 

siihen liittyviin operaatioihin, joihin kytkeytyivät sidosryhmistä palveluyksikön 

henkilöstö ja tietojärjestelmähenkilöstö. Tietojärjestelmätoiminnan tasolla 
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hankinnassa toimijoita olivat palveluyksikön henkilöstö ja 

tietojärjestelmähenkilöstö. 

Vuorovaikutus puolestaan näkyi eniten käyttöönotossa ja käytössä. 

Käyttöönotossa vuorovaikutuksen suhteessa olivat koulutus- ja 

tutkimushenkilöstö sekä tietojärjestelmien ja palveluyksikön henkilöstö. 

Käyttövaiheessa kolmikon lisäksi mukaan tuli vielä yliopiston johto. 

Kuvio 11. Sidosryhmien painotukset organisaation toiminnoissa. 

Johdolla oli rooli hankintavaiheen resurssien hoitamisessa, mutta muutoin 

resurssien hoitaminen ja tietojärjestelmätoiminta oli palveluyksikön ja 

tietojärjestelmähenkilöstön vastuulla. 

Johdon kokemana vaikutukset liittyivät yliopiston strategiaan ja sen 

toteuttamiseen sekä resurssien hoitamiseen, käytön aikaiseen johtamiseen ja 

vuorovaikutukseen. Hankintavaiheessa runsaasti ympäristövaikutuksia liittyi 

johtamiseen, tietojärjestelmätoimintoihin ja resurssien hoitoon. Tätä selittää 

hankkeiden käynnistämiseen liittyneet ympäristövaikutukset. 

Käyttöönottovaiheessa ympäristön aktiivisuus heikkeni, koska uusia kontakteja ei 

ollut juurikaan syntynyt, vaikka sisäisen ympäristön vaikutukset alkoivat vaatia 

toimenpiteitä. 
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Käytön aikana vuorovaikutusta ilmeni johtamisessa ja resurssien 

hoitamisessa, mihin vaikuttivat sisäisen ympäristön vaatimukset ja toisaalta 

järjestelmien ylläpito ja ulkoisten tekijöiden aiheuttamat muutosvaatimukset ja 

järjestelmien päivitykset. Koulutus- ja tutkimushenkilöstön kokemana 

ympäristövaikutukset liittyivät selkeästi tietojärjestelmien käyttöönottoon ja 

käyttöön ja ilmenivät ainoastaan vuorovaikutuksessa. Palveluyksikön 

henkilöstöllä ja tietojärjestelmien henkilöstöllä oli havaintoja kaikissa elinkaaren 

vaiheissa ja laajasti yliopiston eri toiminnoissa. 

Toiminnoilla havaittiin olleen keskinäisiä suhteita. Vuorovaikutus oli 

johtamisen jatke sekä merkittävä palautekanava. Johtamisella oli yhteys 

vuorovaikutukseen ja resurssien hoitamisen kautta tietojärjestelmien 

toteuttamiseen hankintavaiheesta lähtien niin tietojärjestelmästrategian kuin 

yliopiston toiminnan johtamisen kautta. 

7.4 Tutkimustulosten yhteenveto: jälkikäteismalli 

Mitä ympäristövaikutuksia empiirisessä tutkimuksessa havaittiin, esitetään 

Kuviossa 12 sivulla 189. Vaikutukset on esitetty elinkaarivaiheittain ja 

toimintokohtaisesti. Kuvio sisältää tutkimuksessa havaitut ympäristötekijöiden 

vaikutukset tietojärjestelmiin tutkimuskontekstissa. Nuolet toimintojen välissä 

esittävät toimintojen keskinäistä vaikutussuhdetta. 

Etukäteismallissa luvussa 4.2.5 (Kuvio 5, s. 114) esitetään 

ympäristötekijöiden vaikutukset tietojärjestelmiin ympäristötekijäryhmittäin. 

Empiirisessä tutkimuksessa selvitettiin, mitkä ja miten ympäristötekijät 

vaikuttivat tietojärjestelmien hankintaan, käyttöönottoon ja käyttöön, ja aineisto 

analysoitiin Oulun yliopiston toimintoihin kytkettynä. Luvussa 7.3 esitetään 

ympäristötekijäryhmien vaikutuksien painotuksia ja ympäristövaikutuksia 

sidosryhmien näkökulmasta (Kuvio 11, s. 186). 

Jälkikäteismalli esittää ympäristötekijöiden vaikutuksia tietojärjestelmien 

hankintaan, käyttöönottoon ja käyttöön, Kuvio 12 (s. 189). Mallin lähtökohtana 

on etukäteismallin mukainen tietojärjestelmiin kohdistuvien vaikutusten 

teoreettinen luettelo, jossa mainittuja ympäristövaikutuksia poimittiin empiirisestä 

aineistosta jälkikäteismalliin sijoitettuna organisaation toimintoihin. 

Ympäristövaikutuksia ilmeni kaikissa kolmessa elinkaaren vaiheessa 

yliopiston neljän toiminnon yhteydessä. Johtamisen alueella yleinen teema oli 

yliopiston toiminnan tehostamiseen suuntaavat vaikutukset yhtä lailla kaikilla 
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tietojärjestelmien kolmella elinkaarivaiheella. Näitä olivat muun muassa toisten 

jäljittely, kustannusten minimointi, muutokset johtamisessa, muutoksen 

tukeminen ja organisaatioiden välinen yhteistyö. 

Vuorovaikutuksen alueella ympäristötekijöiden vaikutukset liittyivät 

toiminnan tehokkuuteen toki vain hankinnan ja käytön vaiheissa. 

Vuorovaikutuksen kautta järjestelmien parantamista koskevat vaatimukset 

liittyivät usein hankintoja eli taloudellisten tekijöiden rajoittavaan vaikutukseen. 

Edellisen lisäksi kaikissa kolmessa elinkaarivaiheessa esiintynyt ympäristötekijä 

oli johdon osoittama arvostus tietojärjestelmiin. Tietojärjestelmien arvostusta 

nosti se, että päätöksissä näkyi tietojärjestelmänäkökulma. 

Resurssien hoitamisessa ympäristötekijöiden vaikutukset näkyivät 

vaatimuksina ja toteutuneina muutoksina tietojärjestelmästrategiassa ja itse 

tietojärjestelmissä sekä laitteistoissa. Yksittäisiä vaikutushavaintoja tehtiin 

tiedonkäsittelyn määrässä ja järjestelmähankinnoissa. 

Tietojärjestelmätoiminnan piirissä ympäristövaikutukset näkyivät yliopiston 

toiminnan tehostamisessa, järjestelmien käyttäjälähtöisyydessä ja teknologian 

vanhentumisessa. Vaikutukset kohdistuivat tietojärjestelmien tehokkuuteen, 

kompleksisuuteen ja elinkaaren lyhenemiseen sekä laitteistojen 

yhdenmukaisuuteen. Käyttäjiä koskevat vaikutukset näkyivät käyttäjävaatimusten 

korostumisena, käytäntöjen harmonisointina ja stressinä. 

Tietojärjestelmän voi nähdä myös ulkoisten ja sisäisten ympäristötekijöiden 

kohtaamisalustana. Oulun yliopisto päätti hankkia resurssiensa puitteissa 

tietojärjestelmiä, jotka tukivat sen toimintaa. Sisäisestä ympäristöstä tulivat 

järjestelmän vaatimukset hankintavaiheessa samoin kuin käyttöönoton ja käytön 

aikaiset korjaus- ja muutosvaatimukset.  
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Kuvio 12.  Ympäristötekijöiden vaikutukset tietojärjestelmien hankintaan, 

käyttöönottoon ja käyttöön koulutus- ja tutkimusorganisaatiossa. 
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Käyttöön otettu tietojärjestelmä oli, paitsi sisäisen ympäristön vaatimusten, 

myös toimittajan ja muiden ulkoisen ympäristön tekijöiden kuten esimerkiksi 

sääntelyn ja teknologian kehityksen vaikutusten ilmentymä. Vahvoja viitteitä tuli 

esiin siitä, että ulkoisten ympäristötekijöiden, esimerkiksi teknologian kehityksen 

vaikutuksia ilmeni sisäisen ympäristön vaikutuksina. Käytön aikana sisäisten 

ympäristötekijöiden vaikutuksesta järjestelmään tuotiin uusia muutos- ja 

lisäysvaatimuksia, joita järjestelmän ylläpitäjä toteutti ottamalla huomioon 

ulkoisen ympäristön tekijöiden mahdollistavat ja rajoittavat vaikutukset. 
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8 Pohdinta 

Tässä työssä analysoitiin ympäristötekijöiden vaikutusta tietojärjestelmien 

hankintaan, käyttöönottoon ja käyttöön koulutus- ja tutkimusorganisaatiossa. 

Tutkimuksen teoreettisessa osassa (Luku 4.2) muodostettiin etukäteismalli (Kuvio 5, 

s. 114) ympäristötekijöistä ja niiden vaikutuksista. Tutkimuksen empiirisessä osassa 

haastateltiin Oulun yliopistoon työsuhteessa olevia henkilöitä, jotka edustivat neljää 

eri henkilöstöryhmää (Luku 6.2). Tutkimuksen perusteella muodostettiin uusi malli, 

joka tiivistää tutkimuksen tulokset (Kuvio 12, s. 189).  

Tässä luvussa esitetään tämän tutkimuksen tuloksia suhteessa aiempaan 

tietämykseen jälkikäteismallin avulla sekä arvioidaan tulosten merkitystä eri 

näkökulmista. Luvussa myös punnitaan tulosten kelpoisuutta ja esitetään 

mahdollisia jatkotutkimuksen kohteita. 

8.1 Empiirinen tutkimus suhteessa aiempaan tietämykseen 

Tässä alaluvussa käsitellään jälkikäteismallin rakentamisen polkua 

etukäteismallista lähtien, vastataan luvussa 1.4 esitettyihin tutkimuskysymyksiin 

ja selostetaan tutkimuksessa esille tulleita keskeisiä tuloksia suhteessa 

kirjallisuuteen ja etukäteismalliin. 

Jälkikäteismalli 

Etukäteismalli kertoo, mitä ympäristötekijöitä on todettu ja mitä vaikutuksia niillä 

on kirjallisuuden mukaan havaittu olleen tietojärjestelmiin. Niitä ei esitetä 

elinkaarivaiheissa, koska sellaiselle ei löytynyt kirjallisuudesta perusteita. Uusi 

malli perustui empiirisen tutkimuksen tuloksiin, jonka vaikutushavaintoja 

verrattiin teoreettisen mallin vaikutusnimikkeistöön ja osumat kirjattiin 

jälkikäteismalliin. Vertailu tehtiin elinkaarivaiheittain etukäteismalliin (Kuvio 6, s. 

133). Luvussa 7.1.4 on esitetty tässä tutkimuksessa tietojärjestelmiin 

vaikuttaneiden ympäristötekijöiden listaus etukäteismallin suhteen (vrt. Kuvio 5, s. 

114).  

Vastaava operaatio tehtiin ympäristötekijöiden vaikutusten suhteen, jolloin 

vaikutukset olivat kuvioissa 7, 8 ja 9 (s. 177–179) luetellun mukaiset. Sen jälkeen 

ne siirrettiin jälkikäteismalliin (Kuvio 12, s. 189) organisaation toimintoihin 

sijoitettuna. 
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Uusi malli eli jälkikäteismalli kertoo, mitä tietojärjestelmiin kohdistuneita 

ympäristötekijöiden vaikutuksia havaittiin ja miten ne sijoittuivat neljään 

organisaation toimintoon. Se sisältää kootusti saman informaation, mikä on 

Kuvioissa 7, 8 ja 9 (s. 177–179). 

Tutkimusongelman ratkaiseminen 

Tutkimusongelmaaa ratkaistiin kahden kysymyksen avulla: 

  Mitkä ovat vaikuttavat ulkoiset ja sisäiset ympäristötekijät? 

 Mitkä ovat tunnistettujen ympäristötekijöiden vaikutukset? 

Tämän tutkimuksen mukaan ulkoisten ja sisäisten ympäristötekijöiden joukko oli 

pääosin aikaisempien tutkimusten mukainen. Lähinnä etukäteismallia olivat 

hankintavaiheeseen vaikuttavat tekijät, kun taas käyttöönotto- ja käyttövaiheissa 

vastaavuus oli kummallakin hieman heikompi. Ympäristötekijöiden 

tietojärjestelmiin kohdistuvat vaikutukset on lueteltu Kuviossa 12 (s. 189). Kaikki 

havainnot vaikutuksista ovat liitettävissä mainittuihin ympäristötekijöihin. 

Elinkaaritarkastelussa hankintavaiheen havainnot vastasivat parhaiten 

etukäteismallia ja siinä nimenomaan yleisen ympäristön tekijöiden vaikutukset 

osuivat lähimmäksi. 

Tutkimustulosten tarkastelua 

Koulutus- ja tutkimusorganisaatiot asettavat itselleen tarpeita ja tavoitteita siitä, 

miten ne haluavat asemoitua toisten vastaavien organisaatioiden joukossa. 

Tavoitteiden saavuttamiseksi ne joutuvat keskinäiseen kilpailuun, jota mitataan 

opetuksen ja tutkimuksen tuloksista juontuvalla maineella, johon vaikuttaa myös 

käytössä oleva infrastruktuuri kuten tietojärjestelmät (Petruzzellis & Romanazzi, 

2010; Ismail, Haslinda, Ali, Saat & Hsbollah, 2007; Seeman & O’Hara, 2006). 

Kilpailussa on kyse ensisijaisesti siitä, kuinka paljon resurssejaan ne haluavat 

sijoittaa mainearvoonsa. Organisaation omien tavoitteiden ja vaatimusten lisäksi 

tietojärjestelmiin vaikuttaa ulkoinen sekä sisäinen ympäristö.  

Jos tietojärjestelmien suunnittelun lähtökohtana on vain tiukkarajainen 

organisaation toiminnallisten tavoitteiden toteuttaminen (kts. JHS-suositukset, 

2011), on vaarassa jättää ympäristötekijöiden tietojärjestelmiin kohdistuvien 

vaikutusten arviointi vähäiselle huomiolle. Kuitenkin ympäristön 
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arviointimekanismia ja organisaation tavoitepohjaisia vaatimuksia tulisi sovittaa 

yhteen (Chi ym., 2005) siten, että tietojärjestelmien sisäisessä kontekstissa otetaan 

huomioon vallitsevat ympäristö- ja organisaatiotekijät (Cohen, 2008). Useimmat 

ongelmat tietojärjestelmän rakentamisessa ja käyttöönotossa voivat johtua 

epäonnistumisesta sitouttaa ja kouluttaa henkilöstö uuden sovelluksen käyttöön 

(Curtis, Krasner & Iscoe, 1988; Sadiq & Jain, 2014).  

Kirjallisuuteen perustuva etukäteismalli sisältää runsaasti sekä ulkoisen että 

sisäisen ympäristön tekijöitä ja niiden vaikutuksia tietojärjestelmiin. Tämän 

tutkimuksen mukaan tekijähavainnot vastasivat etukäteismallia melko hyvin. 

Kaikkia etukäteismallin mukaisia vaikutuksia ei todettu, mutta ei myöskään uusia 

havaittu. Tutkimustuloksen tarkastelussa on huomattava, että merkittävä osa 

ulkoisen ympäristön vaikutuksista tietojärjestelmissä saattaa ilmetä pääasiassa 

epäsuorasti organisaation sisäisen ympäristön kautta (vrt. Brown, 2008), mitä 

tämä tutkimus näyttäisi tukevan. Tuki näkyy siinä, että sisäisen ympäristön 

tekijöitä samoin kuin niiden vaikutuksia esiintyi runsaasti verrattuna muihin 

ympäristötekijäryhmiin ja etukäteismalliin.  

Ympäristötekijöiden vaikutuksia eri elinkaaren vaiheissa (Kuviot 7–9; s. 

177–179) tarkasteltaessa havaittiin yleisen ulkoisen ympäristön tekijöihin 

luettavan teknologian kehityksen moninaiset vaikutukset erityisesti hankinta- ja 

käyttöönottovaiheen tietojärjestelmiin. Tämän tutkimuksen mukaan uuden 

teknologian vaikutuksesta tietojärjestelmien tehokkuus parani, vaikka kaikki eivät 

sitä myöntäneet. Samalla kuitenkin järjestelmien kompleksisuus sekä 

tietoturvariskit lisääntyivät. Kompleksisuuteen vaikutti vanhentuvien 

osajärjestelmien liittäminen uuteen tietojärjestelmään. Tämä tukee aikaisempaa 

tutkimusta (vrt. Fennel & Alexander, 1987; Furneaux & Wade, 2011; Garber, 

2000). Kompleksisuuden kasvu puolestaan ilmeni henkilöstön kokemana 

uupumuksena ja stressinä. Uusien tietojärjestelmien käyttöönotto ja käyttö sisälsi 

odotuksia toiminnan tehostumisesta, mitä tukeneessa henkilöstössä esiintyi 

teknostressiä (vrt. Wang, Shu & Tu, 2008; Joshi & Lauer, 1998). Mainitut 

ympäristötekijät ja niiden vaikutukset ovat etukäteismallin mukaisia ja toteutuivat 

lähes täysin kaikissa elinkaaren vaiheissa.  

Merkittävänä havaintona tutkimuksen kannalta voidaan pitää muutosvoiman 

tuottamista vaikutuksista organisaation strategiaan ja tietojärjestelmästrategiaan, 

joita havaittiin kaikissa elinkaaren vaiheissa. Tämä löydös vastaa aikaisempaa 

tutkimusta, jonka mukaan ympäristön muutosvoimat vaikuttavat organisaation 

rakenteisiin ja päätöksentekoon (Aldrich & Pfeffer, 1976; Ravichandran & Liu, 
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2011; Rosenzweig & Singh, 1991), tietojärjestelmiin ja liiketoimintastrategiaan 

(Lederer & Mendelow, 1990). 

Havaituista sääntely-ympäristön tekijöiden vaikutuksista voidaan poimia yksi 

selkeä teema, yhdenmukaistaminen, jonka lähteenä oli monia vaikutuksia. Näitä 

kaikissa elinkaaren vaiheissa tavattuja vaikutuksia olivat laitteistojen 

yhdenmukaistaminen ja normittaminen perustuen lähinnä standardeihin (HE 

59/2014) ja tiedon yhteismitallistaminen, joka tässä on institutionaalisen, valtion 

johtaman sääntelyn seurausta (vrt. Edelman & Suchman, 1997; King ym., 1994; 

Lederer & Mendelow, 1990). Käytäntöjen harmonisointi ja työtapojen 

normittaminen olivat seurausta vallitsevista arvoista ja toimialalla yleisesti 

vallitsevista normeista ja käytännöistä, mikä sopii yhteen aiemman tutkimuksen 

kanssa (Fennel & Alexander, 1987; Gómez-Haro ym., 2011). Toisten jäljittely tuli 

esiin hankinta- ja käyttöönottovaiheissa, mikä ilmeni osittain järjestelmien 

hankintaa ohjaavana tekijänä. Organisaatioilla on taipumusta seurata samalla 

alalla toimivia organisaatioita ja verrata niiden toimintatapoja omaan 

tekemiseensä (Furneaux & Wade, 2011). 

Taloustekijöistä monipuolisimmat vaikutukset ilmenivät hankintavaiheessa. 

Budjettirahoituksesta, tulorahoituksesta ja yksityisestä rahoituksesta lähtöisin 

tulleet vaikutukset ilmenivät kustannussäästöjen tavoitteluna, yhteistoimintana 

koulutus- ja tutkimusorganisaatioiden kesken sekä yksityisen sektorin kanssa, 

moniulotteisena riippuvuutena rahoituksesta (esim. Lung, 2012; Muscio ym., 

2013; Viaene & Zilcha, 2013). Toimialalla vallinnut kilpailu rahoituksesta aiheutti 

kilpailua organisaatioiden kesken ja sisällä taloudellisista resursseista, mikä 

puolestaan vaikutti esimerkiksi tietojärjestelmien hankesuunnitteluun (vrt. Räty & 

Kivistö 2006). Käyttöönottovaiheen taloustekijöiden vähäistä vaikutusta 

selittänee rahoituspäätösten liittyminen hankintaan. Nämä havainnot ovat 

samansuuntaisia muun muassa Lungin (2012), Viannen ja Zilchan (2013) sekä 

Rolfen (2003) tutkimusten kanssa. 

Sisäisen ympäristön tekijöiden vaikutukset kohdistuivat johtamistoiminnon 

alla oleviin tietojärjestelmien johtamisen tehokkuuteen ja organisaation 

suorituskykyyn sisältäen samalla johtamisen muutosvaatimuksia. Nämä viittaavat 

lähinnä organisaation kulttuuriin ja sitouttamiseen (vrt. Zacharatos & Barling 

2005; Kearns 2007; Uusi-Rauva & Nurkka 2010). Resurssien hoitamiseen 

sisältyvä laaja tyytymättömyys tietojärjestelmiin aiheutti muutosvaatimuksia 

koskien tietojärjestelmien johtamista sekä laitteistojen muutosvaatimuksia (vrt. 

Lederer & Mendelow 1990; Acar 1993; Furneaux & Wade 2011). 
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Tietojärjestelmätoimintaan liittyen nopeasti muuttuvan teknologiaympäristön 

vaikutuksesta henkilöstö toi erityisesti käyttäjävaatimuksia esille (vrt. Palanisamy 

& Foshay 2013). Nämä olivat etukäteismallin mukaiset ja sisäisen ympäristön 

ehkä olennaisimmat tekijät ja vaikutukset, ja ne toistuivat pääosin identtisinä 

kaikissa elinkaaren vaiheissa. 

Sidosryhmien erilaiset kokemukset ympäristövaikutuksista 

Haastateltavien edustamien sidosryhmien henkilöstö voitiin yhdistää ainakin 

pääosin tehtäviensä mukaisesti organisaation toimintoihin siten, että johtajiin 

luettavat edustivat johtamisen toimintoa, vuorovaikutuksen alueella toimivat 

pääasiassa koulutus- ja tutkimushenkilöstö ja tietojärjestelmätoiminto oli 

tietojärjestelmähenkilöstön työsarkaa. Resurssien hoitaminen voidaan lukea 

ainakin pääosin johtamiseen kuuluvaksi, joskin siihen osallistuivat muutkin 

sidosryhmät. Ympäristötekijöiden vaikutusten painotukset näkyivät heijastumina 

sidosryhmien tehtävien läpi. (vrt. Kuvio 11, s. 186) 

Johtotason henkilöstön intressi oli saada koulutus- ja tutkimusorganisaation 

käyttöön taloudellisten resurssien sallimissa rajoissa mahdollisimman hyvin 

organisaation tavoitteita vastaavat tietojärjestelmät. Tämän tutkimuksen mukaan 

johtamistoimintoon liittyvät ulkoisten ympäristötekijöiden vaikutukset näkyivät 

hankintavaiheessa kustannusten minimoinnissa sekä organisaatiossa muutoksen 

tukemisessa ja suorituskyvyn tehostamisessa. Johtamiseen sekä rahoitukseen 

liittyvät asiat ovat esillä myös käyttöönotto- ja käyttövaiheissa. Sisäisen 

ympäristön vaikutukset ilmenivät johtamista koskevina muutosvaatimuksina 

kaikissa kolmessa elinkaaren vaiheessa.  

Koulutus- ja tutkimushenkilöstöllä oli tietojärjestelmiin liittyen käyttäjän 

rooli. Useimmat käyttivät monia muita tietojärjestelmiä ja jotkut ei juurikaan 

tutkimuksessa mukana olleita kahta järjestelmää. Nämä tietojärjestelmät eivät 

olleet tämän henkilöstöryhmän tärkeimpiä työkaluja, mikä saattaa selittää 

joidenkin kriittistä ja muutosvastaista asennetta. 

Palveluyksikön henkilöstöstä osa käytti päivittäisessä työssään yhtä 

tietojärjestelmää eikä juurikaan muita, jotkut taas käyttivät tutkimuksessa olleita 

kumpaakin järjestelmää tasapuolisesti päivittäin. Heille näistä järjestelmistä 

muodostui hallittuja työkaluja, ja heidän suhteensa niihin muodostui positiiviseksi 

ja rakentavaksi. 
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Tietojärjestelmähenkilöstö tietojärjestelmien hankkijana, ylläpitäjänä ja 

käyttäjien tukena kohtasi teknologian kehityksen tuomat vaatimukset 

organisaation eturintamassa. Tietojärjestelmätoiminnassa ulkoisten 

ympäristötekijöiden vaikutukset ilmenivät hankintavaiheessa muutoksena 

tietojärjestelmästrategiassa ja tietojärjestelmissä sekä tietojärjestelmien 

kompleksisuutena, tietoturvariskinä ja tehokkuuden korostumisena sekä 

laitteistojen ja työtapojen yhdenmukaistumisena. Teknologian uudistumisesta 

johtuvat vaikutukset ilmenivät myös käyttöönotto- ja käyttövaiheissa, joissa 

havaittiin vaikutuksia stressistä. Sisäisen ympäristön vaikutukset näkyivät 

kaikissa elinkaaren vaiheissa käyttäjävaatimusten korostumisena ja laitteistojen 

muutosvaatimuksina. (vrt. Kuviot 7–9; s. 177–179) 

Vuorovaikutuksessa ulkoisen ympäristön tekijöiden vaikutukset kaikissa 

elinkaaren vaiheissa koskettivat lähinnä kilpailua taloudellisista resursseista ja 

resurssien hankkimista. Käyttöönoton ja käytön vaiheissa sääntelytekijöiden 

vaikutusta havaittiin painostuksena tietojärjestelmien käytön puolesta ja 

käyttöönottovaiheessa muutosvastaisuutta. Sisäisen ympäristön tekijöiden 

vaikutukset näkyivät johdon arvostuksen muutoksena tietojärjestelmiä kohtaan, 

vuorovaikutuksen määrässä ja toiminnan tehokkuuden muutoksena. Uuden 

tietojärjestelmän käyttöönotolle vaadittiin käyttäjien hyväksyminen. 

Vuorovaikutusta tapahtui enimmäkseen sisäisen kontekstin puitteissa, vaikka sitä 

esiintyi myös eri organisaatioiden kesken. Vuorovaikutuksen määrän kasvaminen 

paransi organisaatiossa tietojärjestelmätoiminnan ja koko organisaation tehoa. 

Vuorovaikutuksen puitteissa työyhteisön sisällä havaittiin epämuodollisilla 

tapaamisilla ja keskusteluilla olleen vaikutusta tietojärjestelmien toiminnan ja 

käytettävyyden parantamiseen. Niissä välittyi työntekijöiden kesken 

ongelmatilanteisiin liittyviä ratkaisuja ja parannusehdotuksia, joilla oli välitöntä 

käyttöä tai joiden myöhempi selvittäminen siirtyi järjestelmän ylläpitäjälle. (vrt. 

Kuviot 7–9; s. 177–179) 

8.2 Teoreettiset kontribuutiot 

Kirjallisuus antaa varsin hajanaisen, yleisluonteisen ja ohuen kuvan 

ympäristötekijöistä ja niiden vaikutuksia tietojärjestelmiin on tutkittu vain vähän. 

Brownin (2008) tutkimus osuu lähelle tätä tutkimusongelmaa. Hänen mukaansa 

vuosien 1991–2002 aikana julkaistuista strategisia tietojärjestelmiä koskevasta 

artikkelista (136 kpl) hieman alle viidennes käsitteli ulkoisen ympäristön 
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yhteyksiä tietojärjestelmiin ja artikkeleista vähemmän kuin joka kymmenes liittyi 

tietojärjestelmäsuunnitelmien toteuttamiseen. Brownin mukaan vähäinen huomio 

ulkoisen ympäristön merkityksestä tietojärjestelmätutkimuksessa saattaa merkitä 

sitä, että ulkoisen ympäristön vaikutukset tietojärjestelmiin etenevät sisäisen 

ympäristön välityksellä.  

Tämän tutkimuksen uutuusarvo on ensinnäkin siinä, että 

kirjallisuuskatsauksessa kerättiin ympäristötekijöitä ja niiden vaikutuksia hyvin 

laajalla perspektiivillä, jolloin saatiin mittava tulos. Siinä vaiheessa ei voinut olla 

varma, oliko kaikilla ympäristötekijöillä lopulta tekemistä tietojärjestelmien 

kanssa, mutta todennäköisesti niillä oli vaikutusta kuitenkin organisaatiossa, 

minkä empiirinen tutkimus lopulta selvitti. Toinen merkittävä löydös tutkimuksen 

tuloksena osoitti, että läheskään kaikkia ympäristövaikutuksia ei välttämättä 

esiinny koulutus- ja tutkimusorganisaatioiden tietojärjestelmien kanssa, vaan 

osumatarkkuus oli noin 50 prosenttia. Kolmantena uutuusarvona voi pitää 

ympäristötekijöiden ja niiden vaikutusten esittämistapaa ja kytkemistä 

organisaation toimintoihin, mikä saattaa auttaa ymmärtämään ympäristötekijöiden 

ja niiden vaikutusten moninaisuutta.  

Teoriatausta tälle tutkimukselle kehittyi organisaatioiden ympäristön 

hahmottamisesta, jolle perustan antoi Duncanin (1972) laatima yksityiskohtainen 

luettelo teollisuusympäristössä vaikuttavista tekijöistä jaettuna sisäisen ja 

ulkoisen ympäristön tekijöihin. Ympäristötekijöitä on kirjallisuudessa kuvattu 

suhteessa enemmän kuin niiden vaikutuksia. Eri lähteistä poimien kirjallisuudesta 

löytyi kolmatta kymmentä ympäristötekijää (Liite 2) ja niiden vaikutuksia 

viitisenkymmentä, jotka on esitetty etukäteismallissa (Kuvio 5, s. 114). 

Monimutkaiset ja laajat tietojärjestelmähankkeet ovat haasteellisia hallittavia. 

Ongelmia esiintyy organisaatioissa, jotka hankkijoina eivät välttämättä näe 

käyttöön otettavan tietojärjestelmän tuotevaatimuksia vuosien päähän. Toisekseen 

toimittajat voivat epäonnistua tietojärjestelmän toteutuksessa yliarvioidessaan 

resurssinsa. Pitkäkestoisessa toimitusprosessissa ympäristö saattaa muuttua 

aiheuttaen uusia vaatimuksia ja toisaalta uudenlaisia toteuttamismahdollisuuksia. 

(Liiten, 2014; Vänskä, 2014; Kolehmainen, 2013; Korhonen, 2014.) Toisaalta, 

ilmiötä selittänee julkisen sektorin kokemattomuus projektijohtamisessa ja 

yksityiseen sektoriin verrattuna erilainen organisaatiokulttuuri (Rosacker & Olson, 

2008). Tässä työssä johdon kokemukset korostivat erityisesti yliopiston strategian 

toteuttamista, resurssien hoitamista sekä johtamista ja vuorovaikutusta 

sidosryhmien välillä laajoissa tietojärjestelmähankkeissa. 
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Ympäristötekijöiden esittäminen nelijakoisena nousi esille kirjallisuuden 

kautta runsasmääräisten ympäristötekijöiden hahmottamisen tarpeesta, ja niillä 

vaikutti olevan jossain määrin keskinäistä koheesiota jaottelun puitteissa. Tämä 

esilletuomistapa ei pyri olemaan täydellinen eikä kattava, mutta antanee 

suhteellisen laajan käsityksen organisaation ympäristössä vaikuttavien tekijöiden 

olemuksesta. Yleisen ulkoisen ympäristön tekijät -ryhmä muodostuu tekijöistä, 

joilla yleisesti kuvataan organisaatioiden ympäristöä. Sääntely-ympäristön tekijät 

liittyvät instituutioihin sekä sidosryhmiin ja talousympäristön tekijät pääomien 

hankkimiseen ja käyttöön. Sisäisen ympäristön tekijät muodostuvat organisaation 

sisällä vaikuttavista asioista. 

Kirjallisuuskatsauksen perusteella voitiin rakentaa aiempaan tutkimukseen 

perustuva etukäteismalli tietojärjestelmiin vaikuttavista ympäristötekijöistä ja 

niiden yksittäisistä vaikutuksista (Kuvio 5, s. 114). Mallissa esitetään 

ympäristötekijät ja niiden vaikutukset hyvin yksilöidysti. Näin syntynyt kuva on 

hajanainen, mutta se ilmentää hyvin moni-ilmeistä tietojärjestelmien ympäristöä 

ja kokoaa niiden hankintaan, käyttöönottoon ja käyttöön kohdistuvat vaikutukset 

yhdeksi malliksi. Etukäteismalli soveltuu työkaluksi arvioitaessa aiemmin 

toteutettuja tietojärjestelmäprojekteja koulutus- ja tutkimusorganisaatioissa. 

Tämän työn tärkein teoreettinen kontribuutio on tiivistetty jälkikäteismalli 

(Kuvio 12, s. 189). Jälkikäteismallin mukaisesti ympäristötekijöiden vaikutusta 

tapahtuu tietojärjestelmien hankinnassa, käyttöönotossa ja käytössä. Mallissa 

vaikutukset on esitetty neljässä luokassa: johtaminen, vuorovaikutus, resurssien 

hoitaminen ja tietojärjestelmätoiminta. 

Ympäristötekijöiden vaikutuksia esimerkiksi johtamisessa hankintaa koskien 

ovat muutosvaatimuksia johtamisessa, kustannusten minimointi ja toisten jäljittely, 

käyttöönotossa kilpailu rahasta organisaatioiden kesken ja käytössä muutoksen 

tukeminen, byrokratian kasvattaminen ja organisaation suorituskyky. 

Hankintavaiheessa vuorovaikutuksen piiriin luetaan ympäristövaikutuksista 

esimerkiksi oman toimialan seuraaminen, tietojärjestelmien arvostus ja kilpailu 

rahasta organisaation sisällä, käyttöönottovaiheessa painostaminen, 

muutosvastaisuus ja kannanotto tietojärjestelmähankintoihin sekä käyttövaiheessa 

painostaminen, riippuvuus rahoituksesta ja toiminnan tehokkuus. 

Tietojärjestelmätoimintaan luettavia ympäristövaikutuksia esimerkiksi 

hankintavaiheessa ovat elinkaaren lyheneminen, teknologian vanhentuminen ja 

tietojärjestelmien kompleksisuus ja käytäntöjen harmonisointi, 

käyttöönottovaiheessa stressi, työtapojen normitus, henkilöstön 
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muutosvaatimuksia ja käyttäjävaatimusten korostuminen sekä käyttövaiheessa 

stressi, tietojärjestelmien tehokkuus ja laitteistojen yhdenmukaisuus. Resurssien 

hoitamiseen liitettäviä ympäristövaikutuksia esimerkiksi hankintavaiheessa ovat 

hankintojen edullisuus, muutoksia tietojärjestelmästrategiassa ja järjestelmien 

muutosvaatimuksia, käyttöönottovaiheessa muutoksia strategiassa ja 

tietojärjestelmissä, hankintojen hitaus sekä käyttövaiheessa tiedonkäsittelyn 

määrä, laitteistojen ja järjestelmien muutosvaatimuksia ja muutoksia strategiassa. 

Kuvio 13. Muokattu tutkimusasetelma. 

Luvussa 1.4 esitetään tutkimuskehyksestä Kuvio 2 (s. 24), jossa 

tietojärjestelmät ovat sisäisen ympäristön keskellä. Brown (2008) esitti, että 

ulkoisen ympäristön vaikutukset tietojärjestelmissä ilmenisivät huomattavassa 

määrin sisäisen ympäristön kautta. Tämä tutkimus tukee Brownia monellakin 

tavalla, sillä sisäisen ympäristön vaikutuksia suhteessa ulkoisen ympäristön 

vaikutuksiin oli runsaasti. Kuvion 13 (s. 197) mukaisesti ulkoisella ympäristöllä 

on vain osittainen välitön kosketus tietojärjestelmiin pääosan vaikutuksien 

kohdistuessa sisäisen ympäristön kautta. Aineiston mukaan muun muassa 

vuorovaikutuksessa ilmeni vaatimuksia tietojärjestelmien vaihtamiseen, mikä 

perustui muualla hankittuun kokemukseen paremmin toimivista järjestelmistä, ja 

henkilöstöllä oli ajantasaista tietoa teknologian kehityksen vaikutuksesta 

tietojärjestelmiin ja niille asetettaviin kohtuullisiin käyttäjävaatimuksiin. Lisäksi 

vielä etukäteismallin mukaisia kaikkia ympäristötekijöitä ja niiden vaikutuksia ei 

voitu todentaa, esimerkiksi muutosvoima, anteliaisuus ja dynaamisuus eivät 

suoraan juurikaan tulleet esille aineistossa. 
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8.3 Käytännön kontribuutiot 

Tutkimuksen empiirinen aineisto hankittiin Oulun yliopistossa 2013–2017. 

Fernándezin ja Lehmannin (2011) mukaan tietojärjestelmä on teknologian, 

menetelmien ja ihmisten muodostama hybridi organisaatiossa. Tämä tutkimus tehtiin 

ihmisten eli käyttäjien kautta heidän kokemuksiaan ja tuntemuksiaan arvostaen. 

Tulokset osoittavat, että koulutus- ja tutkimusorganisaatioissa tietojärjestelmiä 

kannattaisi arvioida käyttäjiä kuulemalla. Johdon tulisi kuunnella henkilökuntaansa 

tietojärjestelmäasioissa huolella ja ottaa selville, minkälaisia tarpeita sillä on, 

koska se viime kädessä ottaa vastaan ympäristön muutoksen vaikutukset (vrt. 

Palanisamy & Foshay, 2013). Ympäristötekijöiden vaikutukset voivat olla 

monitulkintaisia eivätkä välttämättä kohdistu nimenomaan ohjelmistoihin, laitteisiin 

tai yhteyksiin, vaan ne ilmenevät käyttäjissä. Tämän tutkimuksen mukaan käyttäjät 

muun muassa tunsivat stressiä, uupumusta ja tyytymättömyyttä, suhtautuivat 

torjuvasti uusiin järjestelmiin ja esittivät korjaus- ja muutosvaatimuksia. Näillä on 

ollut merkitystä yksittäisen henkilön päivittäiseen työhön ja siitä edelleen 

organisaation suorituskykyyn ja tehokkuuteen, minkä vuoksi organisaation 

johtamisessa näitä asioita pitäisi seurata ja tarvittaessa niihin reagoida. 

Organisaation on pyrittävä tunnistamaan, torjumaan ja lieventämään toimintansa 

kannalta haitallisia ympäristötekijöiden vaikutuksia ja etsimään sekä käyttämään 

hyväkseen toiminnalle lisäarvoa tuottavat vaikutukset. 

Luvussa 4 analysoitiin ympäristötekijöitä ja niiden vaikutuksia, mikä antoi 

teoreettisen, aiemman tutkimuksen mukaisen näkymän tutkimusaiheesta. 

Empiirisessä tutkimuksessa (Luku 7) ei kaikkia teorian mukaisia 

ympäristötekijöiden vaikutuksia havaittu, joskin monet vaikutukset esiintyivät 

kaikissa kolmessa elinkaaren vaiheessa. Monet ulkoisten ympäristötekijöiden 

vaikutukset ovat annettuja, kuten esimerkiksi lainsäädäntö, joihin ei voi 

organisaatiossa juurikaan suhtautua muuten kuin sopeutumalla. Sisäisellä 

ympäristöllä, joka voi olla kohtalaisen äänekäs ja aktiivinen, on suuri merkitys 

ulkoisten ympäristötekijöiden vaikutusten välittäjänä, mikä oli nähtävillä tässä 

tutkimuksessa. Sisäisen ympäristön voimavaroja ja palautevirtaa on käytettävä 

tehokkaasti hyväksi organisaation kokonaisedun mukaisesti. 

Ympäristötekijöiden vaikutuksista ensiksi tulisi huomiota kohdistaa niihin 

tekijöihin, jotka tulevat esille vuorovaikutuksen kautta, koska siinä osallisena on 

organisaation oma henkilöstö ja korjausliikkeet voidaan tehdä lähellä ja lyhyellä 

viiveellä. Tätä toimintamallia tukee tutkimuksen kautta hankittu tieto koulutus- ja 
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tutkimusorganisaatioiden kontekstissa. Sisäisen ympäristön merkitys koulutus- ja 

tutkimusorganisaatiossa on erityisen suuri, koska siinä toimiva henkilöstö on 

korkeasti koulutettua ja voi edustaa ammatillisesti monenlaista asiantuntemusta 

kuten esimerkiksi tietojärjestelmäosaamista. Sisäisen ympäristön vaikutuksia 

arvioitaessa on otettava huomioon, että ulkoisen ympäristön tekijöiden 

vaikutukset voivat ilmentyä – yhden tutkimuksen mukaan jopa pääosin – sisäisen 

ympäristön vaikutuksina. 

Tässä tutkimuksessa kävi ilmi, että korkeasti koulutetut henkilöt reagoivat 

vahvan kriittisesti sellaisten tietojärjestelmien käyttöön, joiden hankinnassa ja 

valinnassa heidät on ohitettu ja osaamista jätetty käyttämättä. Toisekseen heissä 

muutosvastarinta on vahvaa sellaisia tietojärjestelmiä kohtaan, joiden 

käytettävyys ei vastaa heidän kokemuksiaan ja käsityksiään hyvin toimivista 

hyvälaatuisista tietojärjestelmistä. Erityisesti korkeasti koulutettujen käyttöön 

hankittavien tietojärjestelmien valintaprosessissa organisaation johdolla on 

tilaisuus osoittaa arvostuksensa henkilöstölleen. 

Organisaatioiden olisi hyvä pohtia suhdettaan ja asemaansa 

toimintaympäristöönsä tietojärjestelmien näkökulmasta. Ympäristötekijöiden 

vaikutuksiin varautumisessa organisaation tulisi aivan aluksi tunnistaa oma 

positionsa toimintaympäristössään ja päättää visiossaan, mihin se haluaa 

asemoitua ja sen mukaisesti laatia tietojärjestelmästrategiansa. Organisaatiolla 

tulisi olla kyky seurata jatkuvasti muuttuvaa ympäristöä ja tarvittaessa reagoida 

muutoksiin sopeuttamalla oman tietojärjestelmätoiminnan tai muuttamalla 

ympäristöä. Ympäristön muutosnopeuteen vastaaminen edellyttää 

tietojärjestelmästrategialta ketteryyttä ja valmiuksia nopeisiin operatiivisiin 

muutoksiin. 

Organisaatio tarvitsee keinot ympäristön synnyttämien heikkojenkin 

signaalien vastaanottamiseen, ja niiden tulkitseminen puolestaan vaatii 

ympäristötekijöiden tuntemista ja niiden vaikutusten tunnistamista. Ympäristön 

tutkimisen ja analysoinnin tuloksena voisi syntyä tietojärjestelmäkeskeinen 

ympäristövaikutusten arviointi tukemaan tietojärjestelmästrategian suunnittelua. 

Näitä edellytetään, mikäli tavoitellaan mahdollisimman ajantasainen, teknologian 

kehityksen huomioivan, muutosvaatimukset ennakoivan ja saatavilla olevan 

tietojärjestelmän hankkimista. 

Tietojärjestelmän hankintaan liittyvä vaatimusten määrittely määrittää 

organisaation tavoitteleman järjestelmän, johon on liitetty järjestelmälähtöisesti 

tiettyjä odotuksia. Samaan tietojärjestelmään kohdistuvat ympäristötekijöiden 
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vaikutukset, jotka voivat olla vastakkaisia tai tukea organisaation odotuksia ja 

tavoitteita. Nämä ovat tavallaan kaksi vastakkaista voimaa, joiden välillä 

organisaatiossa on tehtävä jatkuvaa arviointia tasapainon saavuttamiseksi ja 

säilyttämiseksi. 

8.4 Tulosten kelpoisuus 

Tieteellisen tutkimuksen laatua tulee arvioida kelpoisuuden ja luotettavuuden 

näkökulmasta. Tutkijalta odotetaan myös eettisten normien noudattamista. Tämä 

näkökulma korostuu erityisesti sellaisissa tutkimuksissa, joissa tutkijan oma 

tulkinta on merkittävässä roolissa ja jota on mahdoton tai ainakin vaikea toistaa. 

Tällainen tilanne tulee eteen esimerkiksi tapaustutkimuksessa, jonka toistettavuus 

alkuperäisen kaltaisessa ympäristössä ja samoilla tekijöillä on jokseenkin 

mahdotonta. Tutkimusotteesta riippumatta tutkijan velvollisuus on tuottaa 

luotettavaa tietoa maailmasta, ylläpitää tieteellistä julkisuutta ja kunnioittaa 

tutkittavien oikeuksia. (Mäkelä, 2005.) 

Tietosuojasäännöstö varjelee yksittäisen ihmisen intimiteettisuojaa ja 

anonymiteettiä myös tieteellisessä tutkimuksessa. Tutkimuksella ei myöskään saa 

vahingoittaa tutkimukseen osallistujaa. Tiedeyhteisöä koskevat eettiset ohjeet 

velvoittavat tutkijaa toimimaan rehellisesti ja tunnollisesti manipuloimatta 

tutkimustuloksia. Tämä velvoittaa tutkijaa myös säilyttämään tutkimusaineistoa 

tutkimuksen kaikissa vaiheissa huolellisesti ja turvallisesti siten, ettei se joudu 

asiattomien haltuun. Samalla turvataan muiden tutkijoiden pääsy tarvittaessa 

aineistoon. (Mäkelä, 2005.) Tämän tutkimuksen julkisessa raportissa ei esiinny 

haastateltavien nimiä eikä kommenteista voi päätellä haastateltavan 

henkilöllisyyttä. Haastateltavalle kerrottiin mahdollisten kommenttien esiintyvän 

nimettömänä ja siten muotoiltuna, ettei henkilöllisyys paljastuisi. Henkilötietoja 

sisältävä aineisto on yksin tutkijan hallussa. 

Kelpoisuus ja luotettavuus pitää tutkijan ottaa huomioon tutkimusta 

suunnitellessaan, analysoidessaan tutkimuksen tuloksia ja arvioidessaan 

tutkimuksensa laatutekijöitä. Erityisen huomion ansaitsevat luotettavuus, 

neutraliteetti, yhdenmukaisuus, johdonmukaisuus, käyttövarmuus, ja 

sovellettavuus. (Golafshani, 2003.)  

Kelpoisuudessa kyse on tutkimuksen pätevyydestä eli onko se perusteellisesti 

tehty, ovatko saadut tulokset ja tehdyt päätelmät oikeita. Virheitä voi ilmetä 

esimerkiksi siinä, että tutkija ei havaitse suhteita tai periaatteita oikein tai ei 
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ollenkaan tai kysyy vääriä kysymyksiä. (Kirk, Miller & Miller, 1986: 29–30.) 

Yleisesti tapaustutkimuksen laadun arvioinnissa käytetään neljää kriteeriä. 

Rakenteen kelpoisuus mittaa tutkimuksen toiminnallisuutta liittyen aineiston 

keräämiseen ja informanttien käyttöön. Sisäinen kelpoisuus tulee kysymykseen 

tutkimuksissa, joissa esiintyy kausaliteettia. Ulkoinen kelpoisuus liittyy yhden 

tapauksen tutkimuksessa tutkimustulosten yleistettävyyden ongelmaan eli siihen,  

voiko tapaustutkimuksessa yksi tapaus edustaa tapausten joukkoa. 

Tapaustutkimuksen kelpoisuutta voi parantaa vertaamalla tutkimustuloksia 

vastaavaan keskimääräiseen tapaustutkimukseen ja sen tuloksiin. (Yin, 1994: 32–

36.) 

Tämän tutkimuksen rakenteen osalta empiirinen tutkimusaineisto rajoittui 

yksinomaan haastateltavien kanssa käytyihin keskusteluihin, jotka olivat 

enemmän tarinoita kuin lyhyitä ja yksinkertaisia vastauksia yksittäisiin 

kysymyksiin. Suoria lainauksia kirjattiin suhteellisen runsaasti, mutta silti niitä jäi 

paljon tutkimusraportin ulkopuolelle. Tässä tutkijan oli tehtävä tulkintaa sisältäviä 

valintoja, joihin sisältyi riski tehdä yksittäisiä virheitä. Aineiston sisällön 

analysointiin liittyi myös tulkinnan virhemahdollisuus. Tulkinnan vaikeudesta 

tutkija oli työn aikana hyvin tietoinen. Haastattelukysymyksiä muotoiltiin jossain 

määrin ottamaan huomioon haastateltavan tehtävä organisaatiossa, mikä saattoi 

vaikuttaa jonkin verran tulkintaongelmiin. Haastatteluissa käydyt keskustelut 

liittyivät silti etukäteismallin avulla jäsennettyihin teemoihin ja kysymyksiin. 

Ulkoisen kelpoisuuden suhteen tulokset olivat osittain etukäteismallin 

mukaisia. Tulosten vertailemiseksi ei löytynyt vastaavanalaista toista tutkimusta. 

Niinpä vertaaminen ainoastaan teoreettiseen etukäteismalliin antoi tukea 

tutkimustulosten kelpoisuudelle. 

Luotettavuuden arvioinnissa erityistä painoarvoa on menetelmän 

sopivuudella, onko se tutkimusoloihin luotettava ja johdonmukainen. 

Haastattelussa kielen tulkinta vaatii tutkijan ymmärrystä, miten suhtautua 

haastateltavan kieleen ja totuuksiin. Myös ajankululla ja tapahtumien aikaeroilla 

saattaa olla ongelmallisia vaikutuksia ja merkityksiä. (Kirk ym., 1986: 41–42.) 

Luotettavuuden saavuttamiseksi laadullisessa tutkimuksessa luottamuksen ja 

uskottavuuden tarkastelu on ratkaiseva. (Golafshani, 2003.) Tapaustutkimuksessa 

luotettavuus tulkitaan pääasiassa siitä, kuinka vaiheistettuna ja tarkasti 

tutkimuksen toteutus on dokumentoitu. Tavoitteena on tehdä sellainen 

dokumentaatio, että kuka tahansa tutkija voi seurata tutkimuksen etenemistä 

aukottomasti. Kuvauksen ja dokumentoinnin avulla voidaan toteuttaa uusi 
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samankaltainen tutkimus ja tehdä vastaavat havainnot ja päätelmät kuin 

aiemmassa tutkimuksessa. (Yin, 1994: 36–38.) 

Tässä tutkimuksessa työvaiheet on kuvattu tekstissä ja runsas empiirinen 

tutkimusaineisto on kokonaan äänitetty ja pääosin kirjoitettu suorien lainausten 

muodossa. Aineistoanalyysi on kirjoitettu auki samoin kuin tutkimustulokset. 

Työnaikainen materiaali, kuten haastatteluäänitteet ja muistiinpanot, on taltioitu. 

Tämän tutkimuksen toistaminen, kuten tapaustutkimusten yleensä, on melko 

mahdotonta. Ajan kuluminen on siinä jo merkittävä tekijä. Tutkimusaineisto 

kerättiin 5–6 vuotta kyseisten tietojärjestelmien käyttöönoton jälkeen. 

8.5 Jatkotutkimuskohteet 

Tämä tutkimus on eräänlainen kokonaiskuva ympäristötekijöistä ja niiden 

vaikutuksista tietojärjestelmiin. Kiinnostava kysymys on tutkia, mitkä ovat 

ympäristötekijöiden vaikutuskanavat. Tämä ei sisältynyt käsillä olevaan 

tutkimukseen, mutta tämän tutkimuksen perusteella havaittiin viitteitä 

vaikutuksen tapahtuneen suoraan sekä organisaation johdon ja henkilöstön kautta. 

Vaikutuskanavien tarkempi tutkimus saattaisi olla mielenkiintoinen 

tutkimuskohde eritoten viitaten Brownin (2008) huomautukseen siitä, että 

ulkoiset ympäristövaikutukset tietojärjestelmissä saattavat ilmetä pääasiassa 

epäsuorasti organisaation sisäisen ympäristön kautta. 

Jatkotutkimuskohteiksi sopii tietojärjestelmien hankintaan tai käyttöön 

liittyvä osa-alue, kuten esimerkiksi sisäisen ympäristön merkitys 

ympäristövaikutusten konkretisoinnissa. Organisaatioissa on yleensä jonkinlainen 

palautejärjestelmä. Tähän liittyen tutkittavaa olisi siinä, kuinka tietoa 

ympäristötekijöiden vaikutuksista ketterästi kerätään, tallennetaan, muokataan ja 

käytetään hyväksi tietojärjestelmien kehittämisessä. 

Tässä tutkimuksessa esille tulleet käyttäjäkokemukset antavat aihetta pohtia, 

minkälaisia tietojärjestelmiä kannattaa ottaa koko henkilöstön käytettäväksi 

etenkin, jos niiden henkilökohtainen käyttötarve on muutama tunti vuodessa, 

käyttölogiikka poikkeaa huomattavasti päivittäisestä käyttörutiinista ja käyttö 

vaatii ohjausta tai herättää vastustusta. Tietojärjestelmien elinkaariajatteluun voi 

liittää myös kustannusanalyysejä, kuten ROA, sekä esimerkiksi missä määrin 

tietojärjestelmän hankintaan käytettävät resurssit tai elinkaarikustannukset 

määrittävät hankinnan kohteen ja kuinka käyttömukavuus ja käyttäjätyytyväisyys 

otetaan huomioon. 
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9 Yhteenveto ja loppusanat 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli analysoida niitä sisäisiä ja ulkoisia 

ympäristötekijöitä, jotka vaikuttavat koulutus- ja tutkimusorganisaation 

tietojärjestelmien hankintaan, käyttöönottoon ja käyttöön. 

Tutkimus toteutettiin laadullisena tutkimuksena, jota ohjasi 

kirjallisuuskatsauksen perusteella rakennettu etukäteismalli (Kuvio 5, s. 114) 

ympäristötekijöiden vaikutuksesta tietojärjestelmien hankintaan, käyttöönottoon 

ja käyttöön koulutus- ja tutkimusorganisaatioissa. 

Tässä empiirisessä tapaustutkimuksessa tutkittiin ympäristötekijöiden 

vaikutusta tietojärjestelmiin Oulun yliopistossa. Aineisto kerättiin haastatteluilla 

2013–2017. Haastateltavat edustivat yliopiston johtotasoa, koulutus- ja 

tutkimushenkilöstöä, tukipalveluja ja tietojärjestelmähenkilöstöä.  

Analyysissä vaikutukset jaettiin yleisiin ympäristövaikutuksiin, sääntelyn 

vaikutuksiin, talousympäristön vaikutuksiin ja sisäisen ympäristön vaikutuksiin ja 

esitettiin organisaation neljässä toiminnossa elinkaarivaiheittain. Analyysin 

perusteella vaikutukset olivat samansuuntaisia kuin kirjallisuudessa on esitetty.  

Ympäristötekijät vaikutuksineen voidaan jakaa kahteen koriin, eli ne ovat 

organisaatiolle noudatettavaksi annettuja tai joihin voi suhtautua organisaation 

toimintaan sopivalla tavalla. Sääntely-ympäristöön kuuluvat tekijät ovat 

enimmäkseen sellaisia, joihin ei voi organisaation sisäisin toimenpitein kovin 

paljon tai ollenkaan vaikuttaa. Tällaisia ovat muun muassa lainsäädäntö sekä 

hallinnolliset ohjeet ja määräykset kuten myös standardit. Taloudellisissa 

tekijöissä vaikuttamismahdollisuudet valtion budjetin kautta tulevaan 

rahoitukseen ovat vähäisiä. Yleisen ympäristön tekijöihin organisaatio voi 

suhtautua periaatteessa oman strategiansa mukaisesti; organisaatio voi vastustaa 

muutosvoimaa, olla kilpailun ulkopuolella ja käyttää vanhentunutta teknologiaa 

tai kulkea kehityksen eturintamassa innovaatioita myötäillen. 

Sisäisen ympäristön tekijöiden vaikutukset tietojärjestelmiin ovat lähes 

kauttaaltaan sellaisia, joihin organisaatio voi itse omalla sisäisellä toiminnallaan 

vastata nopeastikin. Tietojärjestelmien käyttäjien kautta ilmenevät vaikutukset 

voitiin havaita lyhyellä viiveellä ja ottaa huomioon uusina 

järjestelmävaatimuksina. Aineiston mukaan henkilöstöllä oli tietojärjestelmien 

toiminnan tehostamiseksi runsaasti toiveita ja ideoita, joita otettiin huomioon 

jossain määrin tietyin ehdoin, jotka määräytyivät useimmiten taloudellisista 

resursseista.  
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Tietojärjestelmien käyttöön liittyi tyytymättömyyttä, jota ilmeni vielä vuosia 

käyttöönoton jälkeen. Tätä voinee selittää hankintavaiheessa tapahtunut, ehkä 

parhaan ammatillisen osaamisen sivuuttaminen ja käyttöönotossa tehty suuri 

hyppäys totutuista käyttörutiineista uusien järjestelmien käyttäjiksi. Tutkimuksen 

mukaan tietojärjestelmätoiminnan johtamisessa sisäisen ympäristön vaikutuksia 

tulisi seurata laajalla rintamalla siten, että vähäisetkin signaalit tulevat 

rekisteröityä ja analysoitua päätösten perusteluissa. 

Yhteenvetona voidaan todeta, että tutkimus antaa kirjallisuuden perusteella 

yleiskuvan koulutus- ja tutkimusorganisaatioissa käytettävistä tietojärjestelmistä 

sekä niiden ympäristöstä ottaen huomioon, että kyseinen aineisto kerättiin jo 

muutama vuosi sitten. Kirjallisuuskatsauksen perusteella rakennettu 

etukäteismalli ympäristötekijöiden vaikutuksista ei kuitenkaan riittänyt 

kuvaamaan empiirisen tutkimuksen tuloksia, vaan niiden perusteella esitettiin 

tutkimustulokset parannetussa mallissa (Kuvio 12, s. 189).  

Empiirinen aineisto osoitti, että kymmenkunta ympäristötekijän vaikutusta 

esiintyi kaikissa kolmessa elinkaarivaiheessa, joten ehkä ne ovat juuri niitä, joita 

organisaatioissa kannattaisi seurata tiiviisti. 
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Liite 1 Haastatteluteemat 

Orientaatio: Asiat koskevat lähinnä tietojärjestelmien Notio/SAP hankkimista, 

käyttöönottoa ja käyttöä. Ei tarvitse pysyä tiukasti aiheessakaan, jos siltä tuntuu.  

1.Kertoisitko ensin nimesi ja tehtäväsi ja kuinka pitkään olet ollut tässä tehtävässä 

ja missä po. tietojärjestelmien kehitysvaiheissa olet ollut mukana ja miten. 

2. Kun istut tauolla tai vast. työkavereiden kanssa, niin mistä tietojärjestelmiin 

(ilmeisestikin työhön) liittyvistä te puhutte? Onko jokin jatkuva/hetkellinen 

puheenaihe? 

3. Kuinka henkilöstö saattoi vaikuttaa Notion /SAPin valintaan ja 

toiminnallisuuteen? 

4. Käyttöönotto: Mitä siitä jäi mieleen, menikö sujuvasti, mikä oli yleinen käsitys, 

miten  ongelmat ratkaistiin/ poistettiin jos niitä ilmeni? 

5. Miten arvioit käyttämääsi TJ:ää? (mielekäs, haastava, luotettava, toimiva)? 

Vaikuttavat ominaisuudet? 

6. Kuinka seuraat IT:n kehitystrendejä ja näkyvätkö ne työssäsi? Haluaisitko olla 

kehittäjä? 

7. Miten voit vaikuttaa omaan työhösi TJ:n kanssa? (kehittää, valita) 

8. Kuinka johto kannustaa IT:n käyttöä työssäsi? 

9. Miten resurssit riittävät (tehtävät/henkilömäärä, IT:n laatu ja ajantaisuus, 

ratkaiseeko raha)? 

10. Minkälaisia sisäisiä ryhmiä on, jotka ottavat kantaa työskentelyyn TJ:n 

kanssa? (työsuojelu, ammattiliitot tms.) 

11. Miten yhteistyö palvelun tuottajan kanssa toimii? Eri sidosryhmien kanssa? 

12. Mikä merkitys IT:n standardeilla on työssäsi, miten koet? 

13. Jäikö jotain sanomatta? 
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Haastattelun lisäkysymyksiä 

 

Ulkoinen ympäristön 

- Anteliaisuus, kompleksisuus,  epävarmuus, kilpailu 

- Dynaamisuus 

- Teknologian kehitys 

- Instituutiot 

- Standardit 

- Rahoitus 

Tietojärjestelmän 

- Hankkiminen,  ulkoistaminen/ oma työ 

- Käyttöönotto 

- Käyttö, käytettävyys 

- Ylläpitotehtävät 

Sisäinen ympäristö  

- Strategia 

- Tietohallinnon voima muihin yksiköihin verrattuna 

- Budjetti 

- Johdon kannustava ote/esimerkki 

- Sosio-kulttuuriset piirteet  

- Luottamusmiessysteemi 

- Käyttäjäpalaute 
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Liite 2 Lähdeluettelo etukäteismalliin, Kuvio 5 

 

Ulkoisen ympäristön yleiset ympäristötekijät: 

1. Muutosvoima (Aldrich & Pfeffer 1976; Rosenzweig & Singh 1991; Furneaux 

& Wade 2011; Palanisamy & Foshay 2013) 

2. Epävarmuus (Tushman & Anderson 1986; Milliken 1987; Fynn & Fynn 1999; 

Carpenter & Westphal 2001; Newkirk & Lederer 2006; Ravichandran & Liu 

2011),  

3. Anteliaisuus (Aldrich & Pfeffer 1976; Sharfman & Dean 1991; Irwin ym. 1998; 

Li & Ye 1999; Anderson & Tushman 2000; Baum & Wally 2003; Goll & Rasheed 

2004; Sirmon ym. 2007; Stoel & Muhanna 2008) 

4. Kompleksisuus (Duncan 1972; Jurkovich 1974; Aldrich & Pfeffer 1976; Fynn 

& Fynn 1999; Vokurka & O'Leary-Kelly 2000) 

5. Dynaamisuus (Dess & Beard 1982; Anderson & Tushman 2000; Newkirk & 

Lederer 2006; Sirmon ym. 2007; Leidner ym. 2011; Benitez-Amado & Walczuch 

2012)  

6. Kilpailu (Anderson & Tushman 2000; Duncan 1972; Möller & Halinen 1999; 

Huse ym. 2005; Marginson 2006; Stoel & Muhanna 2008) 

7. Teknologian kehitys (Fennel & Alexander 1987; Anderson & Thusman 2000; 

Garber 2000; Mishra ym. 2007; Fennel & Alexander 1987; Wang & Shu 2008; 

Kaufman ym. 2009; Takabi ym. 2010; Furneaux & Wade 2011; Leidner ym. 2011; 

Maresova & Kacetl 2015; Vänskä 2016)  

 

Sääntely-ympäristön tekijät: 

1. Muodolliset rajoitteet (Lederer & Mendelow 1990; King ym. 1994; Edelman & 

Suchman 1997; Arslan 2011: 16; Furneaux & Wade 2011; Gómez-Haro ym. 2011; 

Laki 634/2011)  

2. Normatiivinen instituutio (Kshetri 2009; Gómez-Haro ym. 2011) 

3. Sidosryhmät (Fennel & Alexander 1987; Watson ym. 2010; Furneaux & Wade 

2011; Benitez-Amado & Walczuch 2012) 

4. Institutionaalinen paine (Fennel & Alexander 1987; Furneaux & Wade 2011) 

5. Julkinen hankintakäytäntö (Lundström 2011; Hytönen & Lehtomäki 2011; 

Huikko 2014; Mo 2014) 

6. ICT-alan standardit (Jakobs 2003; Blind & Gauch 2008; Disterer 2013; 

Euroopan komissio, 2016) 

http://ec.europa.eu/index_en.htm
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Taloudellisen ympäristön tekijät: 

1. Budjettirahoituksen pieneneminen ja tulosrahoituksen kasvu (Hölttä 1998; 

Liefner 2003; Pekkala ym. 2005; Lung ym. 2012; Muscio ym. 2013; Viaene & 

Zilcha 2013) 

2. Oman rahoituksen hankkiminen (Räty & Kivistö 2006; Viaene & Zilcha 2013)  

3. Yksityisen rahoituksen kasvu (Lung 2012; Muscio ym. 2013; Viaene & Zilcha 

2013) 

4. Kilpailu rahoituksesta (Pfeffer & Moore 1980; Claver ym. 2002; Rolfe 2003; 

van der Hoek 2005; Räty & Kivistö 2006)  

 

Sisäisen ympäristön tekijät: 

1. Ylimmän johdon ja tietojohtajan asema ja arvostus (Ein-Dor & Segev 1978; 

Kearns 2007) 

2. Organisaation johtaminen, kulttuuri ja sitoutuminen (Zacharatos & Barling 

2005; Kearns 2007; Myneni & Patel 2010; Uusi-Rauva & Nurkka 2010) 

3. ICT-toimintojen ja liiketoimintastrategian yhdenmukaisuus (Reich & Benbasat 

2000) 

4. Osallistuminen ICT-prosesseihin (Xue ym. 2008; Palanisamy & Foshay 2013) 

5. Turbulentti ympäristö (Palanisamy & Foshay 2013)  

6. Yleinen tyytymättömyys tietojärjestelmiin (Lederer & Mendelow 1990; Acar 

1993; Furneaux & Wade 2011) 

7. Henkilöstöryhmien intressit (Darlington 2002; Zacharatos ym. 2005; Paauwe & 

Boselie 2005; Xue ym. 2008) 
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