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Epäonnistuuko tietojärjestelmä-
projekti aina?

Lähde: The Standish Group: ”Chaos Report 2009”

• Ei. The Standish Group lähtee 
ajatuksesta, että

– Onnistunut (success), kun projekti 
valmistui ajallaan ja budjetissaan ja tuotti 
sovitun toiminnallisuuden

– Kyseenalainen (challenged), kun projekti 
valmistui mutta joko myöhästyi, ylitti 
budjettinsa tai toiminnallisuus oli vajaa

– Epäonnistunut (failed), kun projekti 
keskeytettiin tai valmistui mutta tuloksia ei 
otettu käyttöön.
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Epäonnistuuko tietojärjestelmä-
projekti aina?

24 % = 
Epä-

onnistui

44 % = ?

32 % = 
Onnistui

Lähde: The Standish Group: ”Chaos Report 2009”
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Epäonnistuuko tietojärjestelmä-
projekti aina?

Lähde: The Standish Group via Panu Kause: “Suurten 
tietojärjestelmähankkeiden suunnittelun ja johtamisen haasteet”. Ixonos, 
2009.

2 %
yli 10 M$ (7,5 M€) 

projekteista onnistui
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Epäonnistuuko tietojärjestelmä-
projekti aina?

Lähde: The Standish Group via Panu Kause: “Suurten 
tietojärjestelmähankkeiden suunnittelun ja johtamisen haasteet”. Ixonos, 
2009.

46 %
alle 750.000 $ (0,6 M€) 

projekteista onnistui
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Epäonnistuuko tietojärjestelmä-
projekti aina?

Lähde: Henna Savolainen: ”Joka toinen it-projekti keskeytetään ennen 
aikojaan”, Tietoviikko 19.5.2008. Perustuu Isacan kyselyihin.

43 %
Haastatelluista IT-ammattilaisista kertoi, että 

heidän yrityksessään oli keskeytetty IT-
projekteja
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Epäonnistuuko tietojärjestelmä-
projekti aina?

Lähde: 2008 ERP Report Part III. ERP Implementation at SMBs Versus
Large Organizations. Panorama Consulting Group, 2009.

64 %
suurten yritysten ERP-

projekteista ylitti 
budjettinsa
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Onko tämä hyväksyttävää?

Tuskin:

tietojärjestelmäprojektien epäonnis-
tumisten vuoksi organisaatiot menettävät 
suuren määrän rahaa, aikaa – ja 
itseluottamuksensa!
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MIKSI 
TIETOJÄRJESTELMÄ-

PROJEKTI 
EPÄONNISTUU?

CxO Mentor Oy 2010Kuva: U.S. Navy
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Tutkimusmetodimme

• Keräsimme – ja keräämme edelleen – tarinoita 
epäonnistuneista tietojärjestelmä-projekteista

• Analysoimme tarinat CxO:n tietojärjestelmä-
projektimallia vasten

• Poistimme identifioimiseen tarvittavat yritys-, 
henkilö- ja järjestelmänimet
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CxO:n tietojärjestelmäprojektimalli

Projektin 
valmistelu

Projektin 
kokonaishallinto

Liiketoiminnan 
kehittäminen

Tietojärjestelmän 
rakentaminen

Projektin 
tulosten 

käyttöön-
otto
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Strategialinkki

Scope
Tavoitteet

Organisointi

Liike-
toiminnan 
nykytila, 

tavoitetila ja 
gapit

Liike-
toiminnan 
vaatimus-

määrittelyt

Uusien 
toimintatapojen, 

prosessien ja 
tieto-

järjestelmien 
käyttöönotto

Sopimus-
neuvottelut

Business Case

Nyky- ja 
tavoiteprosessit

Arkkitehtuuri-
kysymykset

Järjestelmä- ja 
toimittajavalinnat

Master DataVaiheistus

Roolit IntegrointiRaportointi

Toimintatavat AlasajotSuunnittelu

Viestintä MuutoshallintaToimittajahallinta

Toiminnal-
liset ja 

tekniset 
määrittelyt

Toteutus ja 
testaus

Käyttöön-
oton

valmistelu

Toiminta-
tapa-

muutosten
suunnittelu

Toiminta-
tapojen ja 

järjestelmien 
yhteis-
testaus

Muutos-
johtaminen
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Työhypoteesimme oli, että
tietojärjestelmätoimittajat

ovat ahneita ja
ammattitaidottomia.

Kuitenkin...
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”Vain” 45 % projekteista epäonnistui 
toimittajasta johtuvasta syystä

45 %

”Maanantaina järjestelmää esitteli 
konsultti, joka aloitti tulleensa taloon 
perjantaina ja ehtineensä suomentaa 
viikonlopun aikana osan kalvoista. 
ERPin hän tunsi hyvin, mutta 
toimialaa ei yhtään. Puhuimme aivan 
eri kieltä.”
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Peräti 73 % projekteista epäonnistui 
asiakkaan järjestelmän rakentamisen 
aikana tekemien virheiden takia

73 %

”Ennen pilotointia huomattiin, 
että testaus oli tehty vain 
muutaman henkilön voimin, 
jolloin kuormitustestaus jäi 
puutteelliseksi ja jouduttiin 
järjestämään erikseen. Pilotointi
onnistui. Lopputuloksena 
järjestelmä on käytössä parissa 
toimipisteessä Suomessa.”
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Noin 55 % projekteista epäonnistui 
liiketoiminnan kehittämisen tai sen 
puutteen takia

55 %

”Projekti näytti etenevän kuitenkin 
ihan hyvin, mutta liiketoimintajohto 
näytti menettävän kiinnostuksensa 
fuusioon liittyvän politikoinnin 
johdosta eli substanssi ja toiminnan 
kehittäminen prosessikehittämisineen 
näytti olevan toissijaista. Sitten 
projekti olikin yhtäkkiä ’IT-projekti’, 
jolla ei enää ollut todellista asiakasta 
liiketoiminnan yhdistyessä. [Projekti] 
ajettiin siis alas, koska asiakas puuttui 
liiketoiminnan yhdistymisen ja 
poliittisen pelin karkeloissa.”
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Tietojärjestelmäprojekti joutuu 
vaikeuksiin, jos

• liiketoiminta jättää 
tietohallinnon pois projektista,

• tietohallinto jättää 
liiketoiminnan pois projektista 
tai jos

• liiketoiminta delegoi projektin 
kokonaan tietohallinnolle: “IT-
projekti”.

CxO Mentor Oy 2010
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Pahempaa on tulossa!

CxO Mentor Oy 2010Kuva: Jef Poskanzer
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Peräti 82 % projekteista epäonnistui 
projektinhallinnan takia!

82 %

”Ensimmäinen suuri havaittu 
ongelma liittyi projektipäällikön 
kyvykkyyteen. Projektipäällikkö oli 
ajautunut ’micro-managementiin’ 
eli hän ohjasi tai toteutti 
järjestelmään liittyneitä teknisiä 
yksityiskohtia eikä hallinnut 
projektia kokonaisuutena. Tästäkin 
johtuen projektipäällikkö oli 
menettänyt keskusteluyhteytensä ja 
luottamuksensa 
liiketoimintajohtoon.”
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Projektipäällikkö on tärkeä mutta 
ei siltikään mikään 

ihmeidentekijä!

CxO Mentor Oy 2010
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Kaikissa (100 %) projekteissa 
epäonnistuminen johtui valmistelusta

100 
%

”Sopimusneuvotteluissa ulkoisen 
toimittajan kanssa ei ollut 
tietohallinnon edustajaa mukana. 
Toimittajan kanssa on ollut 
yhteistyötä ennenkin, joten siinä 
ehkä yksi syy löyhään ja puutteel-
liseen vain osittain kirjalliseen 
sopimukseen.”
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Projekti harvoin epäonnistuu huonon 
käyttöönoton takia

9 %
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Useimmilla projekteilla on useita 
epäonnistumissyitä

91 %

9 %
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Miten sudenkuoppia 
vältetään?

CxO Mentor Oy 2010Kuva: Jef Poskanzer
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Muistilistan top 5

1. Panosta valmistautumisvaiheeseen

2. Varmista, että projektissa on riittävän osaava
projektipäällikkö

3. Varmista, että ohjausryhmä, projektin
omistajuus ja prosessien omistajuus toimivat

4. Varmista, että projekti on aidosti liike-
toiminnan projekti, johon liiketoiminta on 
sitoutunut

5. Varmista, että liiketoiminta ja toiminta-
ympäristö ovat tilassa, jossa projektilla on 
onnistumisen edellytykset.
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YHTEENVETO

CxO Mentor Oy 2010Kuva: Durova @ Wikimedia Commons
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• Noin 60-70 % projekteista joutuu 
vaikeuksiin, keskeytetään tai ei tuota 
mitään käyttökelpoista

• Kaikissa epäonnistuneissa tai vakaviin 
vaikeuksiin joutuneissa projekteissa on 
tehty virheitä tai laiminlyöntejä 
projektin valmisteluvaiheessa.

• Projektin valmisteluvaiheen puutteet 
ovat löydettävissä ja korjattavissa.

• Epäonnistuvien projektien vaikutukset 
ovat vakava uhka sekä yritysten 
taloudelle että kansantaloudelle.
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Kiitos!

Keräämme edelleen tarinoita epäonnistuneista 
tietojärjestelmähankkeista valmisteilla olevaa 

kirjaamme varten.

Mikäli sinulla on tarina, ota yhteyttä: 
reino.myllymaki@cxomentor.fi. Tarinan kertojalle 

luvassa pieni palkkio.
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Asiantuntijamme KTT Tomi Dahlberg ja DI Reino Myllymäki ovat molemmat kokeneita
tietohallintojohtajia ja pidettyjä luennoitsijoita. Tomi toimii lisäksi professorina Helsingin
Kauppakorkeakoulussa ja Reino puheenjohtajana IT Forumissa ja päätoimittajana Tietohallinnon
JohtamisenKäsikirjassa.

KTT Tomi Dahlberg
Leading Mentor
CxO Mentor Oy

DI Reino Myllymäki
Leading Mentor
CxO Mentor Oy

CxO Academy
CxO Mentor Oy tarjoaa sinulle mahdollisuuden päästä kuulemaan Tietoviikko-lehden 100
suomalaisen tivi-vaikuttajan joukkoon valitsemia asiantuntijoitamme ajankohtaisten aiheiden
yhteydessä. Aamiaistilaisuutemme järjestetään joka toinen keskiviikko klo 8:00-9:30
toimitiloissamme Aviapoliksessa.

Seuraavaksi:

19.5. Tomi Dahlberg:

Miksei IT-kuluista
säästäminen tarkoita 

samaa kuin 
tehokkuuden ja 
tuottavuuden 
lisääminen?
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Keskustelua

• Onko yritysten kypsyyden korrelaatiota
projektien onnistumiseen tutkittu?

– CxO on kehittänyt tapoja profiloida yrityksiä
useastakin näkökulmasta (kts. seuraavat kolme
kalvoa) ja profilointimenetelmiä on käytetty
monen asian yhteydessä

– Tarinoista poistettiin “tunnistetiedot” niin
aikaisin, että tämä jäi, häpeällistä kyllä, 
tutkimatta.

– Idea on hyvä ja otetaan käyttöön!
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Organisaation elämänkaari

1. Pioneerivaihe

2. Eriytymisvaihe

1 a. 1 b.

3. Yhdentymisvaihe

2 a. 2 b.

CxO Mentor Oy 2010

a. ylikypsä vaihe
b. kriisi ja tuhoutuminen

Lähde: Bernand Lievegoed: “Organisaation elämänkaari”, 1970. Posiplan Kustannus, 2008
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Yritysstrategia ja yrityksen rakenne

Taloudellinen ohjaus Strateginen ohjaus Strateginen suunnittelu
Konsernihallinto asettaa tavoitteita ja 

valvoo investointeja. Liiketoiminnat 
sovittavat strategiansa tavoitteisiin. 

Konsernissa on vähän yhteisiä 

resursseja. 

Konsernihallinto koordinoi strategista 

suunnittelua; liiketoiminta kehittää 
strategian ja toimeenpanee sen. 

Konsernissa on joitakin yhteisiä 

resursseja.

Konsernihallinto suunnittelee ja 

koordinoi; liiketoiminta toimeenpanee. 
Konsernissa on paljon yhteisiä 

resursseja. 

Investointi-

yhtiö

Holding-yhtiö Konglo-

meraatti

Yhtenäinen 

konserni

Synerginen 

yhtiö

Integraatti

Liiketoimintojen 

välillä ei siteitä. 
Tytäryhtiöiden 

omistus voi olla 

vain osittainen.

Liiketoiminnot 

itsenäisiä. 
Tytäryhtiöillä sama 

omistaja.

Liiketoiminnot 

erillisiä mutta 
ansaintalogiikka 

on sama.

Liiketoiminnot 

erillisiä mutta 
johtamistapa ja 

arvot yhteisiä.

Liiketoiminnoilla on 

merkittäviä 
yhteisiä 

resursseja.

Liiketoiminnot ovat 

teknisesti ja 
logistisesti 

toisistaan riippuvia.

Hajanainen Hybridi (federatiivinen) Keskitetty

Ei yhteisiä sisäisiä palveluja. Jotkin sisäiset palvelut on keskitetty. Paljon keskitettyjä sisäisiä palveluja.

Lähde: Goold & Campbell: “Strategies and styles: The Role of the Centre in Managing Diversified 
Corporations”. Oxford, 1987 & Vesa Tiirikainen 1999 via Sara Jahkonen 2008 & Reino Myllymäki 2008

”normaali” yrityksen orgaaninen kehitys

yritysostojen yritystä hajauttava vaikutus
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Taktinen vai strateginen IT? 
Ladunaukaisija vai perässähiihtäjä?

Liike
to

im
in

n
an

riskin
o

tto
kyky

Suuri
(ladun
aukaisija)

”Palvelija - The Butler” ”Yrittäjä - The Entrepreneur”

Ruoka ja juoma
Metalli ja kaivos

Rakentaminen
Kuluttajatuotteet

Kuljetus, vakuutus
Lääketeollisuus

Tietotekniikka
Viestintätekniikka

Media Pankki

Energia ja kauppa
Kemikaalit

Käyttötavarat
Matkailu, terveys

Prosessiteollisuus
Elektroniikka

Asiantuntijapalvelut
Koulutus

Hallinto Rahoitus

(perässä-
hiihtäjä)

Pieni

”Mylly - The Grinder” ”Tiimipelaaja- The Team Player”

Pieni (taktinen IT, pienet kustannukset) (strateginen IT, suuret kustannukset) Suuri

Liiketoiminnan tietointensiivisyys

Lähteet: John Mahoney: “Selecting the Position and Structure of the IT Organization”. Symposium 
presentation in Gartner Symposium/ITxpo Cannes, 2007 & Gartner IT Key Metrics Data 2008 (mukaillen) & 
Reino Myllymäki 2010
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Keskustelua

• Miten minimoida riski, joka johtuu siitä, ettei
liiketoiminta sitoudu projektiin?

– Liiketoiminnan ihmisille kannattaa kertoa
tietojärjestelmäprojektien sudenkuopista.

• Olemassaolevia prosesseja ei kannata
implementoida uuteen järjestelmään!

– Tämä on myös CxO:n kanta. Prosessit kannattaa
virtaviivaistaa ja tutkia, mitkä prosessit ovat
valmisjärjestelmien standardiprosesseja parempia ja
toteuttaa ne. Muutoin kannattaa käyttää
standardiprosesseja.
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Keskustelua

• Tietojärjestelmiin liittyvä abstraktiotaso on niin
korkea, että projektiin osallistuvien
loppukäyttäjien on vaikea ymmärtää
projekteissa käsiteltäviä asioita!

– Tämä on totta. IT-ammattilaiset ovat tähän kuiluun
osaltaan syyllisiä (ja voisivat puhua
yksinkertaisemmin). Demot ovat hyviä aidan
madaltajia. Loppukäyttäjien valmentaminen
prosessienkuvausmenetelmiin yms. saattaa auttaa
myös.
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Keskustelua

• Yritykset eivät tee budjettia
valmistautumisvaiheelle!

– Tämä on totta valitettavan usein ja silloin valmistelua
viedään eteenpäin oto-työnä.

• Monet toimitusjohtajat puhuvat korulausein
siitä, kuinka tämä 5-7 M€:n hanke parantaa
tämän ja tuon asian sekä pelastaa yrityksen!

– Tällainen on vastuutonta. Projektille asetetaan niin
korkat odotusarvot, ettei niitä voi ylittää.

– Suurten projektien onnistuminen on 
epätodennäköistä.
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Keskustelua

• Sopimuksen sisältöä ei ymmärretä!
– Totta. Usein sopimus tehdään toimittajan

vakiopohjalle, jolloin se on tehty toimittajan
näkökulmasta, eikä asiakas ymmärrä sisältöä.

– On tapauksia, joissa on ollut niin kiire, että
sopimuksia ei ole luettu ennen allekirjoitusta.

– Väärinymmärrykselle on myös tilaa, jos kokonaan eri
porukka neuvottelee sopimuksen ja soveltaa sitä.

• (numero 8, en ymmärrä muistiinpanoja)
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Keskustelua

• Käyttäjät kertoo vääriä asioita!
– Ymmärrettävää. Käyttäjä on tottunut johonkin

prosessiin ja/tai järjestelmään, jolloin muutosten
välttäminen on mukavaa ja turvallista.

– Liiketoiminnan johdon on viestittävä muutoksesta
ajoissa ja päämäärätietoisesti vietävä muutokset läpi.

• Change Request –päätökset on tehtävä oikealla
tasolla!

– Käyttäjien tekemiä muutosehdotuksia on hallittava
projektin ajan. Missään tapauksessa ei saa päästää
käyttäjää liian lähelle koodaria!
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Keskustelua

• Projekteja aloitetaan ennen sopimusten
allekirjoitusta!

– Liian yleistä. Monet ovat raportoineet, että
valmisteluun on käytetty aikaa jopa vuosia mutta
hankintapäätöksen teon jälkeen tulee kiire.

• Toimittajien pitäisi auttaa asiakasta mittareiden
teossa!

– Projektit, joissa on yhteiset mittarit, onnistuu
todennäköisemmin.
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Keskustelua

• Asiakas ei ole kiinnostunut bonusmalleista!
– Varmasti totta.

• Pitäisi keksiä menettelyjä, joilla projektista
saatuja hyötyjä voitaisiin jakaa asiakkaan ja
toimittajan kesken.

– Samaa mieltä.


