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markkinoilla olevien suurempien kilpailijoiden työkaluista, sekä miten se auttaa ja tehostaa 
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This thesis explores how Finadeck's three-part SaaS tool differs from other major competitor tools on 

the market, and how it helps and streamlines accounting firms in their daily work. A table of 

requirements and features for Finadeck software is compiled comparing them with competing 

software and their features. There were eight companies used in the comparison, five of which were 

competing accounting software and three were competing budgeting and reporting software. To solve 

the research problem, the websites of the companies being compared and the functionality of their 
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customer, Tilitoimisto Rantalainen. Based on this survey, it was found that the features and functions 

of the response were efficient and good for accountancy.
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1 JOHDANTO 
 
 
Johdanto -kappaleessa käydään läpi tutkimuksen tausta, Finadeck Oy yritys, tavoitteet, 

tutkimuskysymykset, tutkimusmenetelmät, rajaukset sekä työn rakenne. Tutkimuksen tausta -kappale 

keskittyy opinnäytetyön tavoitteisiin sekä mihin asioihin opinnäytetyö keskittyy. Finadeck -

kappaleessa kerrotaan, mitä Finadeck Oy tekee ja mistä tämä heidän ideansa on lähtöisin. Tavoite -

kappaleessa tarkastellaan, mitkä ovat opinnäytetyön päätavoitteet ja -kysymykset. 

Tutkimuskysymykset -osioon on listattuna kysymykset, joihin tämä opinnäytetyö keskittyy ja joihin 

halutaan saada vastaus. Rajaukset -kappaleeseen on ilmoitettuna, mitä opinnäytetyössä ei tehdä ja 

tutkita. Työn rakenne -kappale käy läpi koko opinnäytetyön rakenteen. 

 
 
1.1 Tutkimuksen tausta 
 

Tämän opinnäytetyön tavoitteena on vertailla ja analysoida Finadeck Oy:n rakentamaan 

kolmiohjaista SaaS -työkalua kilpaileviin työkaluihin. Vertailussa keskitytään pääosin vertailtavien 

työkalujen ja Finadeckin SaaS -järjestelmän sisältämiin toiminnallisuuksiin ja ominaisuuksiin, sekä 

kuinka hyvin ne palvelevat asiakkaitaan päivittäisessä työssä. Tutkimuksen aihe on kehitetty 

Finadeckin perustajajäsenen toimesta, koska hän huomasin, että Finadeckin rakentamalle 

järjestelmälle on tarvetta ja tilaa markkinoilla. Työskenneltyään usean vuoden rahoitusalalla, hän 

tajusi, että useita rahoitusalalla työskentelevien henkilöiden työtehtäviä voidaan tehdä nopeammin ja 

järkevämmillä metodeilla. Näiden kokemusten johdosta Finadeckin järjestelmä sekä sen 

ominaisuudet ja toiminnot kehitettiin ja tutkimuksessa otetaan selvää, ovatko järjestelmään tehdyt 

ominaisuudet ja toiminnallisuudet todellisuudessa tehostaneet päivittäistä työtä. 

 

1.2 Tapaustutkimusyritys Finadeck Oy 
 
Finadeck oy on toukokuussa 2018 perustettu neljän henkilön yritys, jonka päätuote on kolmiosainen 

SaaS -ohjelmisto. Ohjelmisto on suunnattu yrityksille, tilitoimistoille ja rahoittajille sekä se sisältää 

mm. budjetoinnin -, kassanhallinnan -, optimaalisen rahoitusrakenteen hahmottamisen - ja 

rahoituksen haun työkalut. Ohjelmiston päätavoite on nopeuttaa ja tehostaa rahoitusalalla 

työskentelevien henkilöiden sekä tilitoimistojen työntekoa.  
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Finadeck on yritysten rahoitusprosessia yksinkertaistava kolmiosainen SaaS-ohjelmisto. 

Ensimmäinen osa SaaS-ohjelmistosta sisältää yrityksille suunnatut mm. budjetoinnin -, rahoituksen 

haun -, optimaalisen rahoitusrakenteen hahmottamisen - ja kassanhallinnan työkalut. Toinen osa 

sisältää mm. tilitoimistoille ja yrityskauppiaille suunnatun asiakashallinnan dashboardin ja 

investointilaskelmien työkalut, joiden avulla he voivat rakentaa lisäansaintaa itselleen. Kolmas osa 

koostuu puolestaan rahoittajan dashboardista, jonka kautta rahoittajat voivat mm. pyytää yrityksiä 

tekemään rahoitushakemukset, seurata yritysasiakkaidensa taloudellisen tilan kehittymistä ja lähettää 

heille tilanteisiin sopivia rahoitus- ja sijoitussuosituksia tehostaen lisämyyntiään. 

 

Ohjelmiston idea on lähtöisin Finadeckin perustajajäsenen työn ohella havaitusta ongelmasta. 

Kyseinen henkilö on työskennellyt usean vuoden rahoitusalalla ja työn ohella hän huomasi, että tämän 

tapainen ohjelmisto puuttuu markkinoilta. Ohjelmiston avulla voitaisiin nopeuttaa ja auttaa 

rahoitusalalla työskentelevien henkilöiden päivittäistä työtä. Ongelman huomattua hän rupesi itse 

rakentamaan kyseistä ohjelmistoa Microsoft Excel -ohjelman sisälle. Kun Exceliin rakennettu 

järjestelmä oli valmis niin yritys pystytettiin ja järjestelmää aloitettiin rakentamaan web -muotoon 

oikeaksi ohjelmistoksi. Eli Finadeckin järjestelmän sisälle rakennettuihin ominaisuuksiin ja 

toimintoihin on päädytty suurimmaksi osaksi kokemusten perusteella, miten mikäkin ominaisuus ja 

toiminto on nähty hyväksi, toimivaksi ja asiakasta palvelevaksi osakokonaisuudeksi. Yrityksen yksi 

perustajista tutki usean vuoden ajan töidensä ohella rahoitusalalla, mitkä osakokonaisuudet olisivat 

hyviä järjestelmään. Tämän tutkimuksen avulla osakokonaisuuksia tarkasteltiin, onko niitä 

mahdollista ja järkevää rakentaa Finadeckin resursseilla. Jos resurssit olivat riittävät, kyseisiä 

kokonaisuuksia rakennettiin järjestelmään muokaten ne täyttämään Finadeckin vaatimukset. 

Finadeckin järjestelmä on koodattu itse alusta alkaen.  

 

Finadeck oy:n ohjelmisto rakennettiin Exceliin tehdyn järjestelmän pohjalta. Excel on käännetty web 

-muotoon osio kerrallaan. Järjestelmän ensimmäinen versio rakennettiin yhden ohjelmoijan voimin. 

Tässä versiossa ohjelmointi suoritettiin PHP, HTML, CSS ja Javascript -kielien voimin, hyödyntäen 

MySQL:ää tietokantanaan. Ensimmäinen versio rakennettiin mahdollisimman nopeasti, jotta voitiin 

tarkastaa, miten paljon kyseisellä tuotteella olisi tarvetta markkinoilla. Beta -version valmistumisen 

jälkeen, huomasimme sillä olevan omat markkinansa. Tämän johdosta palkkasimme toisen 

ohjelmoijan ja aloimme rakentamaan järjestelmästä toista versiota. Toinen versio rakennettiin 

uudemmilla tekniikoilla käyttäen Reactia front endin (käyttöliittymän, ulkokuoren) tekemiseen sekä 

back end (tietokannat, sisäpuoli) rakennettiin NodeJS:llä sekä Typescriptillä, käyttäen PostgreSQL:ää 

tietokantana. Reactissa pääkielenä on käytetty Javascriptiä, HTML:ää ja CSS:ää.  
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1.3 Tutkimuksen tavoitteet ja menetelmät 
 
Tutkimuksen tavoitteena on tutkia kilpailevien järjestelmien ominaisuuksia ja toimintoja sekä 

vertailla näitä Finadeckin rakentamaan järjestelmään ja sen ominaisuuksiin. Vertailu tehdään, jotta 

voidaan saada selville, mitä ominaisuuksia ja toiminnallisuuksia kilpailevilla yrityksillä on. Mitä 

useammalla yrityksellä on samoja ominaisuuksia ja toiminnallisuuksia käytössä, sitä suuremmalla 

todennäköisyydellä voidaan sanoa, että ne ovat hyviä ja tehokkaita. Vertailua tehdään Suomessa 

toimivien isoimpien kilpailijoiden kanssa. Opinnäytetyössä myös tutkitaan, mitkä ominaisuudet 

tekevät SaaS -järjestelmästä toimivan ratkaisun tilitoimistoille. Toimivia ratkaisuja tutkitaan 

vertailemalla kilpailevien järjestelmien ratkaisuja, ominaisuuksia ja toimintoja keskenään sekä 

verrataan näitä Finadeckin rakentamaan järjestelmään. 

 

Työssä keskitytään pääosin kahteen tutkimuskysymykseen, jotka ovat: 

1. Mitkä Finadeckin ohjelmiston ominaisuudet ja toiminnot tekevät SaaS -järjestelmästä 

toimivan ratkaisun tilitoimistoille? 

2. Miksi hyväksi todetut ominaisuudet ovat toimivia ratkaisuja? 

 
Tutkimustyön tavoitteiden saavuttamiseksi on käytetty vertailua muita ohjelmistoja kohtaan ja täten 

todettu hyvät ominaisuudet SaaS -järjestelmälle talousjohtamisen ja raportoinnin palveluna. 

Tavoitteiden saavuttamiseksi on myös haastateltu Finadeckin järjestelmää käyttäviä yrityksiä. Näiden 

tietojen perusteella voidaan lopuksi todeta, mitkä toiminnot ja ominaisuudet ovat käytetyimpiä ja 

suosituimpia talousjohtamisen- ja raportoinnin SaaS -palvelussa. 

 

1.4 Tutkimuksen rakenne ja rajaukset 
 
Tutkimus rajataan vertailemalla Finadeckin SaaS -järjestelmän toimintoja ja ominaisuuksia vain 

kirjanpidon- sekä budjetoinnin- ja raportoinnin ohjelmistojen välillä. Rajaus kirjanpidon- sekä 

budjetoinnin- ja raportoinnin ohjelmistojen välille on tehty siksi, koska ne ovat lähimpänä Finadeckin 

tarjoamien palveluiden, ominaisuuksien ja toimintojen kanssa. Tutkimuksessa käydään läpi vain 

Finadeck Oy:n järjestelmän rakennuksen matkalla tulleita hyväksi todettuja ominaisuuksia ja 

toimintoja.  
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Opinnäytetyössä tutkitaan, miten Finadecking rakentaman kolmiosainen SaaS -työkalu eroaa muista 

markkinoilla olevien suurempien kilpailijoiden työkaluista sekä miten se auttaa ja tehostaa 

tilitoimistoja päivittäisessä työssä. Finadeckin ohjelmiston vaatimuksista ja ominaisuuksista on 

laadittu taulukko, jossa niitä vertaillaan kilpaileviin ohjelmistoihin ja niiden ominaisuuksiin.  

Tutkimusongelman ratkaisuun on käytetty vertailtavien yritysten omia nettisivuja sekä heidän 

ohjelmistojen toiminnallisuuksien tarkastelua.  

 

Digitalisaatiota hyödynnetään mahdollisimman paljon järjestelmän toiminnallisuuksissa sekä 

kehityksessä. Monet yritykset käyttävät vielä tänäkin päivänä tiedon siirtoon paperisia-, word-, excel- 

ja pdf -dokumentteja sekä muita käsin lähetettäviä ja täytettäviä tiedonsiirtomenetelmiä. 

Digitalisaatio myös muuttaa yleensäkin ottaen rajusti sitä, miten tämä yhteiskuntamme toimii 

(Kortelainen et al., 2019). Ne jotka eivät kehitä toimintaansa ja ota digitalisaation mukanaan tuomio 

muutoksia huomioon, saattavat kokea isoja haasteita viedä liiketoimintaansa kustannustehokkaasti 

eteenpäin. Prosessien ja toimintojen digitalisoiminen avaa yrityksillä uusia mahdollisuuksia 

tuotteiden ja palveluiden osalta.  

 
Finadeckin järjestelmä pyritään tekemään mahdollisimman automaattiseksi, jotta henkilöiden 

tekemää työtä tarvitaan vähän tai ei ollenkaan. Datan hakeminen eri kolmansien osapuolien 

palveluista sekä käsittely on automatisoitu täysin. Osiot, joissa automatiikkaa ei ole mahdollista 

käyttää, on vain jätetty käyttäjien manuaaliseksi työksi. Automatisoinnin avulla aikaisemmin tehtyjä 

työvaiheita voidaan muuttaa automaattiseen muotoon, jolloin työvaiheiden, sekä näihin tarvittavien 

työntekijöiden, määrä vähenee. Työntekijät voidaan kouluttaa mahdollisesti uusiin työtehtäviin ja 

automatisoidut prosessit hoitavat heidän aikaisemmat työvaiheensa. 

 
Yrityskohtaisella vertailulla saadaan tutkittua mahdollisesti parhaat ominaisuudet ja toiminnot, joita 

tilitoimistot tarvitsevat työssään. Mitä suuremmalla määrällä kilpailevia yrityksiä löytyy tietynlaiset 

ominaisuudet ja toiminnot, sitä suuremmalla todennäköisyydellä voidaan sanoa, että ne ovat hyviä ja 

tehokkaita. Vertailuun on otettu Suomessa toimivia yrityksiä sekä vertailu tehdään tutkimalla heidän 

järjestelmiään ja nettisivuja. 

 

1.5 Työn rakenne 
 

Työ koostuu yhteensä seitsemästä osasta. Ensimmäiset kolme osaa perustuvat teoriaan, joissa 

käydään läpi digitalisaatio, automatisointi ja SaaS -palvelut. Teorian jälkeen tulee tapaustutkimuksen 
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kilpailija-analyysi, jossa keskitytään vertailemaan Finadeckin ominaisuuksia ja toimintoja 

kilpailevien kirjanpidon- sekä budjetoinnin- ja raportoinnin ohjelmistoihin. Vertailun jälkeen 

käydään läpi tapaustutkimuksen markkinoilla erottumisen analyysi, joka perustuu Finadeckin 

ohjelmiston ominaisuuksiin ja toimintoihin. Lopuksi todetaan opinnäytetyön tulokset, johtopäätökset 

sekä yhteenveto.   
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2 DIGITALISAATIO 

 
Digitaalinen muutos on pakollinen muutosprosessi, jota organisaatiot ja yksityishenkilöt kohtaavat 

nykyään suurissa määrin. On sanottu, että on neljä teollista vallankumousta (Fourth Industrial 

Revolution), jotka vaikuttavat, miten elämme ja työskentelemme (Vey et al. 2017). Digitaalinen 

muutos on määritelty: ”digitaalisten teknologioiden käyttöönotossa organisaatiossa tai organisaation 

toimintaympäristössä aiheuttamiin työ-, rooli- ja yritystarjonnan muutoksiin” (Parviainen et al. 2017). 

Edellä mainittu määritelmä tuntuu hyvin samanlaiselta Ilmarisen ja Koskelan (2015) selostuksesta 

digitalisoinnista. He sanovat, että digitalisointi on Digitointia. Digitointi tarkoittaa sitä, että asiat, 

esineet tai prosessit digitalisoidaan kokonaan tai osittain, esimerkiksi kirjat ovat nyt saatavilla myös 

e-kirjoina, tai myymälät voivat myös olla nykyään verkkokaupan muodossa. Digitointi ei sinänsä 

kuitenkaan riitä digitalisoinnin tuottamiseen. Digitalisaatio tapahtuu, kun digitalisaatio muuttaa 

ihmisten käyttäytymistä, markkinoiden ja yritysten dynaamista toimintaa. Digitaalisuuden 

muuttamisen voima on tulossa teknologiasta. Yksinkertaisesti tekniikka ei kuitenkaan aiheuta 

digitalisaatiota, mutta erilaiset mahdollisuusteknologiat tarjoavat mahdollisuuden toimia (Ilmarinen 

& Koskela 2015, s. 22-23). Toisaalta myös se, miten me näemme asiat digitalisaation ja uusien 

datakerrosten kautta aivan uudessa valossa, vaikuttaa siihen kuinka mm. ihmisten ja organisaatioiden 

omaisuudenhallintamallit muuttuvat yksittäisten asioiden tasolta ryhmäkohtaisiksi ja isommassa 

kuvassa aina fleet tasoiseksi hallintatoiminnaksi (Kortelainen et al., 2016). 

 

Digitaalista muutosta pidetään melko uutena ilmiönä, joten organisaatiot eivät ole vielä päässeet siinä 

lopulliseen olomuotoon, eivätkä ole täydellisesti määrittäneet sitä (Kane et al. 2015). Myös Ilmarinen 

ja Koskela (2015, s. 22) toteavat, että digitalisoinnille ei ole virallista tai edes asianmukaista 

määritelmää. Digitaalinen muuntaminen voidaan kuitenkin luokitella jatkuvaksi muutokseksi useilla 

tasoilla: prosessitasolla, organisaatiotasolla, liiketoiminta-alueen tasolla ja yhteiskunnan tasolla 

(Parviainen et al. 2017). Kuten kuvassa 1 on luokiteltu, on olemassa erilaisia muutoksia, jotka 

perustuvat joko muutoksen tasoon tai muutoksen laajuuteen tai jopa molempiin. Digitaalinen 

muunnos on organisaatiomuutoksen tyyppi, joka perustuu muutoksen tasoon ja organisaatioiden 

ulkoiseen ja sisäiseen ympäristöön tapahtuvaan muutokseen ja jota kutsutaan myös toimialan ja 

yrityksen tasoksi.  
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Kuva 1: Digitaalinen muutos 

 

Lisäksi digitalisoinnin kehittäminen voidaan osoittaa kuvion 2 avulla. Vuosina 1990–2000 luotiin 

uusia kanavia esimerkiksi kotisivut, ja samanaikaisesti kehitettiin hakukoneita. Sen jälkeen 

perustettiin yritysten verkkokauppoja ja niiden nousu jatkuu edelleen tänäkin päivänä. Tuolloin 

ihmiset puhuivat sähköisestä liiketoiminnasta ja digitalisaatiosta, ei digitalisoinnista. Digitalisaation 

käsite on otettu käyttöön vuosikymmenen kuluttua. Vuosina 2000–2010 maailmanlaajuinen kilpailu 

on kasvanut merkittävästi, ja esimerkiksi suomalaiset verkkokaupat kilpailevat yhä enemmän 

ulkomaisten verkkokauppojen kanssa. Lisäksi yritykset kohtaavat häiriöitä, jotka ottavat nykyisten 

yritysten markkinat haltuunsa. Nykyään on vielä kyseenalaista, miten digitalisaatio kehittyy, mitä se 

sisältää ja kuinka nopeasti asiat tapahtuvat. Automaatio, robotiikka ja esineiden internet ovat tämän 

vuosikymmenen suurimmat aiheet (Ilmarinen & Koskela 2015, 28-30). 
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Kuva 2: Digitaalisen kehityksen kehitys (Ilmarinen & Koskela 2015, 28) 

 

2.1 Digitalisaation vaikutus 
 
Digitaalinen muuntaminen, myös toiselta nimeltään digitalisointi, tarjoaa organisaatioille uusia 

mahdollisuuksia esimerkiksi uusien tuotteiden ja palveluiden sekä parantuneen sisäisen tehokkuuden 

kannalta. Lisäksi digitalisaatio voi aiheuttaa häiritseviä muutoksia, mikä taas voi luoda täysin uusia 

yrityksiä, mutta myös pakottaa olemassa olevat organisaatiot mukauttamaan liiketoimintamallejaan. 

Yritykset kohtaavat myös muita haasteita hyödyntämällä digitaalista muutosta. 

 

2.2 Ulkoiset mahdollisuudet, sisäinen tehokkuus, automatisointi ja häiritsevät 
muutokset 

 
Digitalisaatio vaikuttaa organisaation koko toimintaympäristöön ja sisäiseen toimintaan. 

Digitalisaation tavoitteiden vaikutus organisaatioon voidaan tunnistaa seuraavista näkökulmista:  

• Ulkoiset mahdollisuudet; uusia tapoja tehdä liiketoimintaa esim. uudet palvelut, uudet 

asiakkaat  

• Sisäinen tehokkuus; parannettu tapa toimia esim. parannettu liiketoimintaprosessien 

tehokkuus, laatu ja johdonmukaisuus  

• Automatisointi; prosessien automatisoinnin avulla manuaalisen työn tarpeen väheneminen 
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• Häiritsevät muutokset; digitalisointi aiheuttaa täydellisen muutoksen, esim. yrityksen 

nykyinen liiketoiminta voi vanhentua tai toisaalta luoda täysin uutta liiketoimintaa 

(Parviainen et al. 2017). 

 

Jotkut tärkeimmistä digitalisointiajureista ovat muun muassa maailmanlaajuisen kilpailun, 

teknologian kehityksen, uuden liiketoimintapotentiaalin tunnustamisen ja asiakkaiden tarpeiden 

mukauttamisen (Parviainen et al. 2017). Vey, Fandel-Meyer, Zipp ja Schneider (Vey et al. 2017) 

toteavat myös, että nykyään asiakkaiden käyttäytyminen muuttuu, koska niiden odotukset yrityksiä, 

tuotteita ja palveluja kohtaan kasvavat nopeasti. Asiakkaat odottavat yksilöllisempiä tuotteita ja 

palveluita sekä ainutlaatuista asiakaskokemusta (Vey et al. 2017). Tämä johtaa uusiin tuotteisiin ja 

palveluihin sekä kehittyneisiin tarjontaan asiakkaille - eli ulkoisille mahdollisuuksille 

organisaatioille. Esimerkiksi erityisesti vähittäiskauppa on havainnut, että digitalisaatio muuttaa 

vähittäiskaupan tarjoamisen luonteen tuotteiden digitalisoinnilla, tarjonnan laajennuksilla ja 

hinnoittelun ja maksamisen uusilla muodoilla (Hagberg et al. 2016). 

 

Sisäinen tehokkuus onnistuu, kun prosessin manuaaliset vaiheet poistetaan ja saavutetaan parempi 

tarkkuus työtehtävien suorituksessa. Digitalisointi mahdollistaa myös rutiinityön automatisoinnin, 

mikä johtaa työntekijöiden ja heidän työtyytyväisyytensä parantamiseen, kun heillä on enemmän 

aikaa kehittää uusia taitoja (Parviainen et al. 2017). Automatisoinnissa voi toki olla myös huonoja 

puolia, esimerkiksi automatisoidut työprosessit vievät työntekijöiden työpaikat ja tämän myötä 

työttömyys kasvaa. Vuonna 2015 MIT Sloan Management Review yhteistyössä Deloitteen kanssa 

keskittyi yli 4800:aan yrityksen johtajaan, päällikköön ja analyytikkoon eri puolilta maailmaa, miten 

organisaatioissa nähtiin digitalisoituminen. Tulokset osoittivat, että noin 80% vastanneista 

organisaatioista pyrkii parantamaan tehokkuutta ja asiakaskokemusta digitalisoinnin alkuvaiheessa 

(Kane et al. 2015). 

 

Lisäksi digitalisaatio aiheuttaa häiritseviä muutoksia, jotka todennäköisesti vaikuttavat koko 

organisaatioon (Parviainen et al. 2017, Vey et al. 2017) sekä koko toimialaan (Kane et al. 2015). 

Esimerkiksi MIT Sloan Management Reviewin tutkimuksessa Deloitteen mukaan 76% vastaajista 

katsoi, että digitaaliteknologiat häiritsevät teollisuuttaan suuressa tai maltillisessa määrin (Kane et al. 

2015). Paras tapa tarkastella häiriöitä on liiketoimintamallien suhteen. Esimerkiksi Airbnb on ollut 

maailmanlaajuinen haastaja perinteiselle hotelliteollisuudelle tarjoamalla online-alustan, jonka avulla 

asunnonomistajat voivat vuokrata kotinsa. Uusi liiketoiminta ja häiriötekijänä oleva Airbnb tarjoaa 

asiakkailleen uutta arvoa ja houkuttelevaa uutta arvonlupausta. (Rogers 2016; 198-200, 202). 
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Organisaatioiden on vahvistettava digitaalisia liiketoimintamallejaan tarjoamalla sisältöä, 

asiakaskokemusta ja alustoja, jotka toimivat yhdessä, luoden vakuuttavan asiakasarvoehdotuksen 

(Weill & Woerner 2013). Koska digitalisointi aiheuttaa häiritseviä muutoksia ja siten uusia 

kukoistavia yrityksiä, myös olemassa olevien organisaatioiden on mukautettava 

liiketoimintamallejaan. Digitalisaation todellinen liiketoimintapotentiaali on sen hyödyntäminen 

nykyisten liiketoimintamallien uudistamiseen (Hagberg et al. 2016). 

 

Prosesseja on ulkoistettu jo pitkän aikaa kotimaan ulkopuolelle, koska halpa työvoima kiinnostaa 

yrityksiä, ja monessa tapauksessa ulkomailla tehty työ on halvempaa, kuin kotimaassa. Kehityksen 

myötä teknologia on ottanut suurta roolia ja kasvanut tehokkaasti, jonka seurauksena ulkomailta 

ostettu työ ei välttämättä enää ole se halvin ratkaisu. Tämän myötä yritykset eivät ole enää niin 

halukkaita ostamaan projektejaan ulkomailta, vaan se tuotetaan kotimaan voimin (Bals et al. 2015). 

Koska työvoimaa ei enää saada halvemmalla ulkomailta niin ratkaisu on haettava muualta. Tästä 

syystä automatisointi tulee suureen rooliin teknologioiden kehityksessä ja rakennuksessa (Clark & 

Wentink 2012). Pitkällä tähtäimellä tarkasteltaessa, automaatio parantaa asiakaskokemusta sekä 

asiakastyytyväisyyttä (Lacity & Willcocks 2016 b). 

 

Automaation pääperiaatteena on korvata ihmisen työ teknologian avulla (Everest Group 2014). 

Automatisaatiossa prosessi käydään läpi samalla tavalla, kuin mitä ihminen sen kävisi läpi. 

Automatisaatiossa prosessi kuitenkin suoritetaan yhden tai useamman tietokoneohjelman kautta, 

johon on asetettu sääntöjä, toimintaperiaatteita, tehtäviä ja rooleja. Näitä suoritettavia prosesseja 

ohjelmisto voi käydä läpi ihmisen avustuksella tai itsenäisesti (Georgakopoulos et al. 1995). 

Automatisaatiosta on puhuttu pitkään monin eri käsittein, mutta pisimpään voimassa ollut määritelmä 

on toimiston automatisaatio, joka on lähtöisin 1960-luvulta. Tällä määritelmällä tarkoitetaan 

organisaatioissa ja sidosryhmien rajapinnoissa tapahtuvaa kommunikointia sähköisten järjestelmien 

ja laitteiden kautta. Tiedon jalostaminen, varastointi, siirtäminen ja hallinta tapahtuu tyypillisesti 

toimiston automaatiojärjestelmien avulla (Darwish et al. 2014, Yaghoubi 

& Sargazi 2014). Business Process Automation, lyhennettynä BPA, tarkoittaa prosessiautomaatiota 

ja tämä termi liittyy prosessien kehittämiseen. Kyseinen termi on noussut esille prosessikehitykseen 

liittyvissä tutkimuksissa. Kaikenlaisen suuremman tai pienemmän kokonaisuuden automatisointia 

voidaan pitää prosessiautomaatiota (Dumas et al. 2013, s. 297). 

 

Prosessien automatisoinnista on tehty monia tutkimuksia ja se, mitkä tekijät ovat automatisoitavassa 

prosessissa prioriteetiltään korkeimmalla, on saanut erilaisia mielipiteitä tutkijoilta. Pääperiaate 
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kuitenkin automatisoinnissa on se, että hyötyjen määrä tulee olla suurempi, kuin mitä siihen on 

käytetty kustannuksia. Hyvänä esimerkkinä voidaan pitää Casati et al. (2002) tutkimusta, jossa on 

määritetty automatisoitava prosessi kustannus-hyötysuhteen mukaan. Mittareina tutkimuksessa on 

operatiivisten kustannusten pieneneminen sekä toiminnan nopeuden ja laadun paraneminen. 

Tutkimuksesta käy ilmi, että automatisointia on järkevä tehdä, jos prosessin vaiheet ovat toistuvia 

sekä sillä pystytään korvaamaan kehityksestä aiheutuvat kustannukset. Potentiaalisina 

automatisoinnin kohteina on myös paljon manuaalisia tehtäviä sisältäviä sekä monitorointia 

tarvitsevia prosesseja. Automatisoinnin vaatimuksena on mahdollisimman vakaa ympäristö, koska 

virheiden sattuessa, ihmisen on lähes välttämätöntä puuttua prosessin etenemiseen (Fung 2014). 

 

Automatisoitavia prosesseja varten, Becker et al. (1990) on laatinut standardeja, joiden mukaan 

valintamalleja voidaan muodostaa. Laaditut standardit keskittyvät taloudellisiin, organisationaalisiin 

ja teknisiin menetelmiin. Valintamalli perustuu karsintaan, jossa viimeisimmiksi jääneet prosessit 

ovat potentiaalisimpia ja täten näistä tehdään yksityiskohtaiset analyysit lopullista valintaa varten. 

Saman tapaista valintamallia on esittänyt tutkimuksessaan Gruber ja Huemer (Gruber & Huemer 

2008, viittaus Terres et al. 2010), mutta eroavaisuutena kyseisessä tutkimuksessa on se, että 

standardien vaikuttavuutta voidaan priorisoida analysoimalla automatisoitavia prosesseja ja täten ne 

saavat itselleen oman painoarvonsa. 

 

Kriittisten menestystekijöiden (Critical Success Factors, CSF) tunnistaminen on Sharp & 

McDermottin (2009, 2. 135) lähestymistavan kohteena heidän tutkimuksessaan. Kriittiset 

menestystekijät ovat heidän mukaansa tärkeimmässä asemassa liiketoiminnallisten tavoitteiden 

kannalta. Menestystekijät ja prosessit syötetään taulukkoon sekä valitaan avainprosessit. 

Vertailemalla prosessien vaikuttavuutta menestystekijöihin, saadaan prosessien paremmuusjärjestys 

selville automatisointia varten. Tarkoituksena on löytää eniten vaikuttavuutta sisältäviä prosesseja. 

Tätä tapaa pidetään selkeänä ja yksinkertaisena, mutta muihin prosessin ominaisuuksiin ei niin oteta 

kantaa. Painoarvona pidetään sitä, miten muutosherkkä prosessi on.  

 

Automatisoinnin tavoitteet voivat liittyä resurssien optimointiin, tehokkuuden parantamiseen tai 

esimerkiksi henkilökunnan motivointiin. Eri tilanteissa on tärkeää osata valita ja tiedostaa 

automatisoitavan prosessin tavoitteet ja minkä takia automatisaatiota tehdään kyseiselle osa-alueelle 

(Becker et al. 1999). Automatisoinnin kohteiden visualisointi, tutkiminen, tunnistaminen ja 

dokumentointi ovat lähtökohtana kehittämiselle. Hyötyjä täytyy pystyä mittaamaan esimerkiksi 

prosessin suoritukseen kuluneen ajan vähenemisen perusteella (Nizri 2012). 
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2.3 Digitalisaation haasteet 
 
Digitaalisen muutoksen vaikutus ei ole ongelmaton, vaan myös digitaalisen kypsyyden esteet, jotka 

määritellään "organisaatioksi, jossa digitaalinen on muuttanut prosesseja, lahjakkuus ja 

liiketoimintamallit" (Kane et al. 2015). Digitaalisen kypsyyden suurin este organisaatioille on 

alkuvaiheessa digitaalisen strategian puute, jota seuraa liian monet kilpailevat painopisteet. 

Myöhemmin turvallisuuskysymykset ja riittämättömät tekniset taidot herättävät yhä enemmän huolta 

digitaalisten organisaatioiden kypsymisessä. Taulukossa 1 on esitetty kaikkien vaiheiden kolme 

suurinta digitaalisen kypsyyden haastetta. 

  
 
Taulukko 1. Digitalisaation haasteet 
Varhainen Kehitys Kypsyminen 

Strategian puute Liikaa mahdollisuuksia Liikaa mahdollisuuksia 

Liikaa mahdollisuuksia Strategian puute Turvallisuusongelmat 

Johdon ymmärryksen puute Riittämättömät tekniset taidot Riittämättömät tekniset taidot 

 

Digitaalinen muutos on koko ajan jatkuvaa muutosta. Näin ollen vaikutus ei ole vielä täysin 

tunnistettu ja se luo itselleen haasteen. Loppujen lopuksi tutkijat ovat samaa mieltä siitä, että 

digitaalinen muutos ei koske organisaatioiden teknologian päivittämistä, vaan strategian rakentamista 

(Kane et al. 2015; Rogers 2016, 239). Lisäksi digitaalisen muuntamisen aikana on hyvä luoda 

innovaatiota edistävä yrityskulttuuri (Kane et al. 2015; Rauser 2016; Vey et al. 2017), esimerkiksi 

riskien ottamisen osalta, keskittyen työntekijöiden luovuuteen ja kokemuksiin sekä yhteistyön 

luomiseen (Kane et al. 2015; Rauser 2016). 
 

2.4 Tekninen lähestymistapa – SaaS -palvelut 
 

Pilvipalveluiden -konseptissa on tyypillisesti kolme palvelumallin tyyppiä: Software as a service 

(SaaS), Platform as a service (PaaS) ja Infrastructure as a service (IaaS). 
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Kuva 3. SaaS, PaaS, IaaS (Mather, Kumaraswamy & Latif, 2009) 

 

 

2.4.1 Software as a service 
 
Software as a service (SaaS) –palvelut ovat pilvipohjaisia sovelluksia, jotka toimivat ”pilvessä” 

toimivien tietokoneiden kautta. Ne ovat muiden omistamia ja käyttämiä ratkaisuja ja ne yhdistyvät 

käyttäjien laitteisiin Internetin, yleensä web-selaimen, kautta. (IBM 2017). Software as a service 

(SaaS) tarjoaa asiakkaalle mahdollisuuden käyttää pilvipohjaisen infrastruktuurin kautta ohjattuja 

sovelluksia. Sovellukset ovat saatavilla useiden laitteiden käyttöliittymien kautta, kuten web-

selaimen. Asiakas ei hallinnoi tai valvo taustalla olevaa pilvipalvelua, kuten verkkoa, palvelimia, 

käyttöjärjestelmiä, tallennustilaa tai edes yksittäisiä sovellusominaisuuksia, lukuun ottamatta 

rajoitettuja käyttäjäkohtaisia sovellusasetuksia (NIST 2010). 

 

Levinsonin (Levinson, 2009) mukaan SaaS voidaan kuvailla: ”Ohjelmisto, jonka SaaS-toimittaja on 

kehittänyt ja ylläpitänyt ja johon loppukäyttäjällä on pääsy internetin välityksellä. Toisin kuin 

perinteiset sovellukset, jotka käyttäjät asentavat tietokoneisiinsa tai palvelimiinsa, SaaS-toimittaja 

omistaa ohjelmiston ja välittää sitä tietokeskuksen kautta. Asiakas ei omista ohjelmistoa, mutta 

vuokraa sitä tehokkaasti, yleensä kuukausimaksusta. SaaS tunnetaan joskus myös nimellä ’isännöity 

ohjelmisto’ tai markkinoinnin kannalta paremmalla nimellä ’on-demand’ ”. 

 

2.4.2 Platform as a service 
 
Platform as a service (PaaS) tarjoaa alustan, jolla sovelluksia ja palveluita voidaan kehittää ja ylläpitää 

käyttämällä erilaisia ohjelmistokonsepteja ja työkaluja. Esimerkkejä näistä ovat Force.com ja Google 
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App Engine (Walraven etl al. 2014). Motahari Nehad (2009) määrittelee PaaS:in 

kokonaisvaltaisemmin "tarjoamalla tiloja, joilla tuetaan koko käyttöliittymän elinkaarta, mukaan 

lukien suunnittelu, toteutus, virheenkorjaus, testaus, käyttöönotto, käyttö ja tuki Internetissä oleville 

rikkaille verkkosovelluksille ja -palveluille." Internet-selaimet ovat yleisimpiä ympäristöjä 

tämäntyyppisille sovelluskehityksille ja ne toimivat tyypillisesti pay-per-use -periaatteella. 

 

PaaS on toinen sovellusten toimituskonsepti, jossa sovellusten ja palveluiden rakentamiseen 

tarvittavia resursseja ei pitäisi ladata ja asentaa, vaan ne ovat saatavilla Internetin välityksellä. 

Palvelut, joita PaaS tarjoaa, ovat seuraavat (Velte, Velte & Elsenpeter, 2009): 

 

• Sovellusten suunnittelu 

• Kehitys 

• Testaus 

• Käyttöönotto 

• Ylläpito 

• Tiimiyhteistyö 

• Verkkopalvelun integrointi 

• Tietokannan integrointi 

• Turvallisuus 

• Skaalautuvuus 

• Varastointi 

• Tilanhallinta 

• Versiointi 

 

2.4.3 Infrastructure as a service 
 
Infrastructure as a service (IaaS) perustuu tietojenkäsittelyresurssien (esimerkiksi käsittely, tallennus 

ja verkot) tarjoamiseen, minkä kautta asiakas pystyy käyttämään haluamaansa ohjelmistoa 

virtuaalisena tai fyysisenä palveluna, esimerkiksi Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) kehittäjille. 

(Walraven et al. 2014). Käyttäjä ei hallinnoi taustalla olevaa Cloud-infrastruktuuria, mutta hänellä on 

oikeudet käyttöjärjestelmä-, varastointi- ja käyttöönotettuihin sovelluksiin. Käyttäjällä on myös 

mahdollisesti valittujen verkkokomponenttien, kuten isäntäpalomuurien, rajoitettu hallinta. (NIST 

2010). 
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Perinteisesti IaaS koostuu useista kerroksista, jotka ovat (Rittinghouse, Ransome, 2009):  

• Laitteisto: tietokonejärjestelmän fyysiset laitteet. 

• Verkko: laitteiden väliseen vuorovaikutukseen tarkoitettu kerros. 

• Internet-yhteys: tarjoaa pääsyn ulkopuolelta. 

• Virtuaalinen ympäristö: abstrakti alusta, joka piilottaa käyttäjien fyysiset tunnusmerkit. 

• Palvelutason sopimukset: palvelusopimukset, joissa määritellään palvelujen taso. 

• Tehokas laskutusperiaate: resurssien käytön perusteella palveluntarjoajat laskuttavat asiakasta 

(tyypillisesti kuukausittain). 

 

2.4.4 Yhteenveto 
 
SaaS: n pääpiirteet ovat, että se tarjoaa sovelluksia, jotka suoritetaan PaaS:in ja IaaS:in päällä. Lenk 

selittää tutkimuksessaan (2009), että tämä kerros sisältää kaikki Cloudin sovellukset, jotka tarjoavat 

suoran palvelun asiakkaalle. Se tarjoaa integroidun ostopalvelun lähestymistavan, joka heikentää 

laitteita, kehitysalustoja ja sovelluksia loppukäyttäjille Internetissä tietyn käyttöliittymän avulla 

(Buyya et al. 2009). Kaikki ohjelmistopäivitykset suorittaa ohjelmistotoimittaja, joten loppukäyttäjän 

ei tarvitse olla huolissaan siitä, onko ohjelmisto ajan tasalla. Kim et al. (2012) tarjoavat SaaS:in 

kattavamman määritelmän: ”SaaS on ohjelmistojen jakelumalli, jossa asiakkaat voivat hankkia 

palveluita tilaamalla ja vastaanottamalla erilaisia ohjelmistosovelluksia Internetin välityksellä. 

Verrattuna perinteisiin palvelumalleihin SaaS:llä on monia etuja, kuten investointien vähentäminen, 

suorituskyvyn parantaminen, ajan säästäminen, helpompi yhteistyö, maailmanlaajuinen 

saavutettavuus ja niin edelleen. Hyvin suunnitellulla SaaS-sovelluksella on oltava kolme 

ominaisuutta: tehokkuus, skaalautuvuus, ja konfiguroitavuus. Kuitenkaan kaikki nykyiset SaaS -

sovellukset eivät tue näitä kaikkia ominaisuuksia.” SaaS voidaan siis kuvata ohjelmistojen 

käyttöönottomalliksi, joka toimittaa ohjelmistosovelluksia ja päivityksiä verkossa sekä 

tilauspalveluna. Näistä esimerkkejä ovat Salesforce CRM -sovellus, Facebook ja Google sovellukset. 

(Walraven et al. 2014). Yhteenvetona voidaan todeta, että SaaS-malli ei vaadi ohjelmiston 

ylläpitämistä käyttäjän näkökulmasta. Sen sijaan SaaS-sovelluksen myyjä ylläpitää ohjelmistoa 

sopimusperusteisesti ja pääsy asiakkaiden liiketoimintaan liittyviin työkaluihin ja tietoihin 

toimitetaan julkisen Internetin kautta. 
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3 TAPAUSTUTKIMUKSEN KILPAILIJA-ANALYYSI 
 
Finadeck Oy:llä on kilpailua samalla tavalla kuin lähes jokaisella muulla yritykselläkin. Finadeckin 

pääkilpailijoihin voidaan luetella kirjanpidon ohjelmistot Procountor, Netvisor, Fivaldi, Talenom 

sekä Lemonsoft. Puolestaan kilpailijoita budjetointi- ja raportointipuolella ovat Navita, Talgraf sekä 

Finanzilla. Kilpailijat on valittu Finadeckin johtohenkilöstön toimesta, koska he pitävät kyseisiä 

yrityksiä suurimpina kilpailijoina. Vertailuun otetut yritykset on valittu vertailemalla samaan 

liiketoimintaan perustuvia yrityksiä Finadeckin kanssa. Vertailu on pääosin tehty porautumalla 

syvemmälle isompien ominaisuuksien sisälle, koska jokainen vertailussa oleva ohjelmisto sisältää 

perus kirjanpidon- ja taloushallinnon työkalut. Sen johdosta, tässä opinnäytetyössä ei ole annettu 

niille ominaisuuksille ja toiminnoille painoarvoa, vaan ollaan tarkasteltu lähempää isompia 

ominaisuuksia. 

 

Vertailtavina kohteina käytetään seuraavia toiminnallisuuksia: 

1. Integrointi eri ohjelmistoihin 

a. Maksuton ja helppo integroitavuus yleisimpiin kirjanpidon ohjelmistoihin 

2. Dashboard 

a. Räätälöitävä ja porautuva Dashboard näkymä 

3. Tuloksen budjetointi 

a. Budjettiskenaariot 

b. Kustannuspaikkakohtainen budjetointi 

c. Konsernitason budjetointi 

d. Avaintunnuslukujen, kuten käyttökatteen ja kassan seuranta tulosta budjetoidessa 

4. Taseen budjetointi 

a. Investointien suunnittelu eri rahoitusinstrumenteilla & laina- ja maksuajoissa & 

korkotasoilla 

b. Taseen vastaavaa ja vastattavaa puolen täsmäytyksen pakotus 

c. Työkalut vakuuksien suunnitteluun 

d. Avaintunnuslukujen, kuten käyttökatteen ja kassan seuranta tasetta budjetoidessa 

5. Toiminnallinen käyttöpääoma 

a. Myyntisaamisten ja ostovelkojen kehityksen ennustaminen yksinkertaisesti 

historiatiedon pohjalta 

b. Myyntisaamisten ja ostovelkojen kehityksen ennustaminen käteiskaupan ja 

maksuehtojen perusteella 
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6. Kassanhallinta 

a. Porautuva kassavirtalaskelma 

b. Porautuva rahoituslaskelma 

c. Kassan seurantamahdollisuus budjetoidessa ja toteuman vertaamisessa budjettiin 

7. Rahoituksen haku 

a. Tavoitellun rahoitusrakenteen syöttö 

b. Tavoitellun rahoitusrakenteen mukaiset rahoitusvinkit 

c. Rahoitushakemusten lähetys suoraan ohjelmistosta halutuille rahoittajille 

8. Raportointi 

a. Tunnuslukuraportit & graafit 

b. Investointisuunnitelman ja vastuu- ja vakuusposition raportit 

c. Haluttujen raporttien manuaalinen raportointimahdollisuus tilitoimistoille ja 

rahoittajille 

d. Haluttujen raporttien automaattinen raportointimahdollisuus tilitoimistoille 

e. Haluttujen raporttien automaattinen raportointimahdollisuus rahoittajille & sijoittajille 

9. Toimiala- ja kilpailijavertailu 

a. Toimialavertailu halutun toimialan ja kokoluokan yrityksiin (historiavuodet) 

b. Kilpailijavertailu haluttuihin yrityksiin (historiavuodet) 

10. Arvonmääritys 

a. Arvonmääritystyökalut arvonmääritykseen tarkasteluhetkellä 

b. Arvonmääritystyökalut budjetin mukaiseen arvon ennustamiseen 

11. Toimintalogiikka 

a. Pilvipalvelut (ei vaadi asennusta omalle koneelle) 

b. Käyttäjäkohtainen luku- ja muokkausoikeus räätälöinti 

12. Yhteiskäyttömahdollisuudet 

a. Yhteiskäyttömahdollisuus tilitoimiston haluttujen henkilöiden kanssa 

b. Yhteiskäyttömahdollisuus rahoittajien haluttujen henkilöiden kanssa 

  

3.1 Kilpailevat kirjanpidon ohjelmistot 
 
Vertailuun otetut kilpailevat kirjanpidon ohjelmistot ovat Procountor, Netvisor, Fivaldi, Talenom 

sekä Lemonsoft. Alla olevaan taulukkoon 2 on koottu kilpailevia kirjanpidon ohjelmistoja sekä 

heidän toimintojaan verrattuna Finadeckin toimintoihin. 
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Taulukko 2. Kilpailevat kirjanpidon ohjelmistot 
Toiminnallisuus Finadeck Procountor Netvisor Fivaldi Talenom Lemonsoft 

Integrointi eri ohjelmistoihin       

maksuton ja helppo 
integroitavuus yleisimpiin 
kirjanpidon ohjelmistoihin* 

x      

       

Dashboard       

Räätälöitävä ja porautuva 
Dashboard näkymä 

x    x  

       

Tuloksen budjetointi       

Budjettiskenaariot x x   x x 

Kustannuspaikkakohtainen 
budjetointi 

x 

(6/2019) 

x x  x x 

Konsernitason budjetointi x 

(8/2019) 

x x  x x 

Avaintunnuslukujen, kuten 
käyttökatteen ja kassan seuranta 
tulosta budjetoidessa 

x      

       

Taseen budjetointi       

Investointien suunnittelu eri 
rahoitusinstrumenteilla & laina- 
ja maksuajoilla & korkotasoilla 

x      

Taseen vastaavaa ja vastattavaa 
puolen täsmäytyksen pakotus 

x      

Työkalut vakuuksien 
suunnitteluun 

x      

Avaintunnuslukujen, kuten 
käyttökatteen ja kassan seuranta 
tasetta budjetoidessa 

x      

       

Toiminnallinen käyttöpääoma       

Myyntisaamisten ja 
ostovelkojen kehityksen 

x x x x  x 
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ennustaminen yksinkertaisesti 
historiatiedon pohjalta 
Myyntisaamisten ja 
ostovelkojen kehityksen 
ennustaminen käteiskaupan ja 
maksuehtojen perusteella 

x    x x 

       

Kassanhallinta       

Porautuva kassavirtalaskelma  x  x  x x 

Porautuva rahoituslaskelma x    x x 

Kassan seurantamahdollisuus 
budjetoidessa ja toteuman 
vertaamisessa budjettiin 

x      

       

Rahoituksen haku       

Tavoitellun rahoitusrakenteen 
syöttö 

x      

Tavoitellun rahoitusrakenteen 
mukaiset rahoitusvinkit 

x 

(6/2019) 

     

Rahoitushakemusten lähetys 
suoraan ohjelmistosta halutuille 
rahoittajille 

x 

(6/2019) 

     

       

Raportointi       

Tunnuslukuraportit & graafit x  x  x x 

Investointisuunnitelman ja 
vastuu- ja vakuusposition 
raportit 

x      

Haluttujen raporttien 
manuaalinen 
raportointimahdollisuus 
tilitoimistoille ja rahoittajille 

x x x x x x 

Haluttujen raporttien 
automaattinen 
raportointimahdollisuus 
tilitoimistoille 

x      

Haluttujen raporttien 
automaattinen 
raportointimahdollisuus 
rahoittajille & sijoittajille 

x      

       

Toimiala- ja kilpailijavertailu       
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Toimialavertailu halutun 
toimialan ja kokoluokan 
yrityksiin (historiavuodet) 

x      

Kilpailijavertailu haluttuihin 
yrityksiin (historiavuodet) 

x      

       

Arvonmääritys       

Arvonmääritystyökalut 
arvonmääritykseen 
tarkasteluhetkellä 
 

x      

Arvonmääritystyökalut budjetin 
mukaiseen arvon ennustamiseen 
 

x      

Toimintalogiikka       

Pilvipalvelu (ei vaadi asennusta 
omalle koneelle) 

x x x  x x 

Käyttäjäkohtainen luku- ja 
muokkausoikeus räätälöinti 

x x x   x 

       

Yhteiskäyttömahdollisuudet       

Yhteiskäyttömahdollisuus 
tilitoimiston haluttujen 
henkilöiden kanssa 

x x x x x x 

Yhteiskäyttömahdollisuus 
rahoittajien haluttujen 
henkilöiden kanssa 

x      

 
 
Ensimmäisenä vertailukohteena oli integrointi eri ohjelmistoihin ja tässä porautumalla syvemmälle 

vertailukohteena oli maksuton ja helppo integroitavuus yleisimpiin kirjanpidon ohjelmistoihin. 

Jokainen kirjanpidon ohjelmisto sisältää jonkin tapaista integrointia eri ohjelmistojen välille, mutta 

ainoastaan Finadeck hoitaa integroimisen maksuttomasti sekä integroiminen on helppoa yleisimpiin 

kirjanpidon ohjelmistoihin. Vertailussa on otettava huomioon se, että vaikka Finadeck ei veloita 

integroimisesta mitään, voi integroiminen aiheuttaa integroitavan ohjelmiston, eli niin sanotun 

kolmannen osapuolen puolelta, joitain maksuja.  

 

Toisena vertailukohteena on dashboard (kojelauta). Saman tyylinen dashboard löytyy Finadeckin 

rinnalla Talenomin ohjelmistosta. Dashboardilla on useita eri hyötyjä, esimerkiksi se helpottaa työtä 

asiakasyrityksen taloudellisen tilan seuraamisessa hahmottamalla asiakasyrityksen taloudellisen tilan 
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kehitystä räätälöitävissä olevasta dashboardista yhdellä silmäyksellä ja asettamalla esimerkiksi 

herätteitä asiakasyritysten taloudellisen tilan kehittymistä koskien.  

 

Kolmas vertailukohde perustuu tuloksen budjetointiin. Tuloksen budjetoinnissa poraudutaan 

budjettiskenaarioihin, kustannuspaikkakohtaiseen budjetointiin, konsernitason budjetointiin sekä 

avaintunnuslukujen, kuten käyttökatteen ja kassan seuranta tulosta budjetoitaessa -ominaisuuksiin. 

Kustannuspaikkakohtainen – sekä konsernitasoinen budjetointi löytyy lähes kaikissa kilpailevissa 

yrityksissä, joten voidaan olettaa näiden ominaisuuksien olevan tärkeitä. Finadeckin ohjelmistosta 

näitä ei vielä löydy, mutta taulukosta 2 näkee, milloin niiden on suunniteltu tulevan. Toiseksi 

suosituin ominaisuus näiden kahden tasoissa olevan ominaisuuden jälkeen tulee budjettiskenaariot  

 
Neljännessä vertailukohteessa eli taseen budjetoinnin vertailussa porauduttiin seuraaviin 

ominaisuuksiin: investointien suunnittelu eri rahoitusinstrumenteilla & laina- ja maksuajoilla & 

korkotasoilla, taseen vastaavaa ja vastattavaa puolen täsmäytyksen pakotus, työkalut vakuuksien 

suunnitteluun ja avaintunnuslukujen, kuten käyttökatteen ja kassan seuranta tasetta budjetoidessa. 

Kuten yllä olevasta taulukosta 2 nähdään, näitä toimintoja ei löytynyt mistään muusta kilpailevasta 

kirjanpidon ohjelmistosta. Kuitenkin nämä ovat Finadeckin johtohenkilöstön määrittämiä ja 

kehittämiä tärkeitä ominaisuuksia, joista on hyötyä taseen budjetoinnissa.  

 

Viidennessä vertailukohteessa eli toiminnallisen käyttöpääoman ominaisuuksien vertailussa 

käytetään seuraavia kohteita: myyntisaamisten ja ostovelkojen kehityksen ennustaminen 

yksinkertaisesti historiatiedon pohjalta sekä myyntisaamisten ja ostovelkojen kehityksen 

ennustaminen käteiskaupan ja maksuehtojen perusteella. Ensimmäinen kohta, eli myyntisaamisten ja 

ostovelkojen kehityksen ennustaminen yksinkertaisesti historiatiedon pohjalta, löytyy kaikista muista 

kilpailevista kirjanpidon ohjelmistoista, paitsi Talenomista. Voidaan siis todeta tämän olevan hyvä ja 

paljon käytetty ominaisuus. Toinen vertailutoiminnallisuus, eli myyntisaamisten ja ostovelkojen 

kehityksen ennustaminen käteiskaupan ja maksuehtojen perusteella, löytyi Finadeckin lisäksi 

Talenomilta ja Lemonsoftilta, joten silläkin on kohtalaisesti käyttöä kirjanpidon ja taloushallinnon 

ohjelmistoissa. Toiminnallisen käyttöpääoman laskut suoritetaan backendissä tarvittavien 

tunnuslukujen avulla.  

 

Kuudes vertailukohde liittyi kassanhallintaan ja sen toiminnallisuuksia olivat porautuva 

kassavirtalaskelma, porautuva rahoituslaskelma sekä kassan seurantamahdollisuus budjetoidessa ja 

toteuman vertaamisessa budjettiin. Taulukosta 2 näkee, että porautuva kassavirtalaskelma on näistä 
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ominaisuuksista käytetyin ja lähes yhtä käytetty ominaisuus on porautuva rahoituslaskelma. Kassan 

seurantamahdollisuus budjetoidessa ja toteuman vertaamisessa budjettiin -ominaisuus on käytössä 

vain Finadeckilla.  

 

Seitsemäs vertailukohde liittyi rahoituksen hakuun ja sen toiminnallisuudet jaettiin kolmeen osaan, 

jotka ovat tavoitellun rahoitusrakenteen syöttö, tavoitellun rahoitusrakenteen mukaiset rahoitusvinkit 

sekä rahoitushakemusten lähetys suoraan ohjelmistosta halutuille rahoittajille. Miltään muulta 

ohjelmistolta ei löytynyt näitä kyseisiä ominaisuuksia, kuin Finadeckilta. Tavoitellun 

rahoitusrakenteen syöttö on jo valmiiksi rakennettu Finadeckin järjestelmään, mutta kaksi seuraavaa 

kohtaa ovat vielä työn alla, joten niihin on merkattu valmistumiskuukausi. Nämä ominaisuudet ovat 

Finadeckin johtohenkilöstön mielestä tärkeitä ominaisuuksia ja eteenkin ainutlaatuisia sellaisia, 

koska muista kilpailevista palveluista näitä ei löydy.  

 
Kahdeksannessa kohdassa vertailtiin raportointiominaisuuksia, jossa keskityttiin seuraaviin 

ominaisuuksiin: Tunnuslukuraportit & graafit, investointisuunnitelman ja vastuu- ja vakuusposition 

raportit, haluttujen raporttien manuaalinen raportointimahdollisuus tilitoimistoille ja rahoittajille, 

haluttujen raporttien automaattinen raportointimahdollisuus tilitoimistoille sekä haluttujen raporttien 

automaattinen raportointimahdollisuus rahoittajille & sijoittajille. Kuten taulukosta 2 huomataan, 

kaksi ominaisuutta oli paljon enemmän käytettyjä kuin muut taulukossa olevat ominaisuudet. Nämä 

kaksi ovat tunnuslukujen & graafien raportointi sekä haluttujen raporttien manuaalinen 

raportointimahdollisuus tilitoimistoille ja rahoittajille. Oletettavasti nämä ovat hyviä ominaisuuksia.  

 
Yhdeksännessä vertailukohteessa eli toimiala- ja kilpailijavertailussa, porauduttiin seuraaviin 

ominaisuuksiin: Toimialavertailu halutun toimialan ja kokoluokan yrityksiin (historiavuodet) sekä 

kilpailijavertailu haluttuihin yrityksiin (historiavuodet). Kyseisiä ominaisuuksia ei löytynyt 

yhdestäkään kilpailevasta kirjanpidon ohjelmistosta, mutta nämä ominaisuudet on paljon käytössä 

Finadeckin järjestelmässä, joten ne katsottiin olevan tärkeitä, sekä niistä saa hyvin dataa kilpailijoista 

sekä toimialoista verrattuna omaan yritykseen.  

 
Kymmenes vertailukohde oli arvonmääritys ja sen kohdalla keskityttiin kahteen ominaisuuteen, jotka 

ovat arvonmääritystyökalut arvonmääritykseen tarkasteluhetkellä sekä arvonmääritystyökalut 

budjetin mukaiseen arvon ennustamiseen. Muiden kilpailijoiden kohdalla ei ollut tällaisia 

ominaisuuksia käytössä, mutta Finadeckin johtohenkilöstön mukaan, nämä ovat tehokkaita tapoja 

yrityksen arvon ennustamiseen ja tarkastelemiseen, joten ne otettiin tähän huomioon.  
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Yhdestoista vertailukohde oli toimintalogiikka. Toimintalogiikka on tärkeä osa ohjelmistoja, jotta 

niiden käyttäminen on helppoa ja yksinkertaista. Vertailu kohdennettiin kahteen ominaisuuteen, jotka 

ovat pilvipalvelu (ei vaadi asennusta omalle koneelle) sekä käyttäjäkohtainen luku- ja 

muokkausoikeus räätälöintiin. Kummatkin ominaisuudet on paljon käytettyjä kilpailevien 

kirjanpidon ohjelmistoissa eli voidaan sanoa niiden olevan kilpailijoidenkin puolesta hyviä 

ominaisuuksia.  

 

Kahdestoista eli viimeinen vertailukohde on yhteiskäyttömahdollisuudet ja tämän sisältä porauduttiin 

kahteen ominaisuuteen, jotka ovat yhteiskäyttömahdollisuus tilitoimiston haluttujen henkilöiden 

kanssa sekä yhteiskäyttömahdollisuus rahoittajien haluttujen henkilöiden kanssa. 

Yhteiskäyttömahdollisuus tilitoimiston haluttujen henkilöiden kanssa on käytössä jokaisella 

kilpailevalla yrityksellä, joten se on hyvä, mutta myöskin tärkeä ominaisuus. Finadeck on ainut, jolla 

yhteiskäyttömahdollisuutta on myös rahoittajien puolelta ja tämä on tärkeä ominaisuus Finadeckille, 

koska he työskentelevät myös rahoittajien kanssa.  

 

3.2 Kilpailevat budjetointi- ja raportointiohjelmistot 
 
Kilpaileviin budjetoinnin- ja raportoinninohjelmistoihin on otettu mukaan Navita, Talgraf sekä 

Finanzilla. Taulukossa 3 on koottu toiminnallisuus- ja ominaisuuserot verrattuna Finadeckin 

järjestelmään. 

 
 
Taulukko 3. Kilpailevat budjetoinnin- ja raportoinninohjelmistot 
Toiminnallisuus Finadeck Finanzilla Navita Talgraf 

Integrointi eri ohjelmistoihin     

maksuton ja helppo 
integroitavuus yleisimpiin 
kirjanpidon ohjelmistoihin* 

x    

     

Dashboard     

Räätälöitävä ja porautuva 
Dashboard näkymä 

x    
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Tuloksen budjetointi     

Budjettiskenaariot x x x x 

Kustannuspaikkakohtainen 
budjetointi 

x (6/2019) x x x 

Konsernitason budjetointi x (8/2019) x x x 

Avaintunnuslukujen, kuten 
käyttökatteen ja kassan seuranta 
tulosta budjetoidessa 

x x  x 

     

Taseen budjetointi     

investointien suunnittelu eri 
rahoitusinstrumenteilla & laina- 
ja maksuajoilla & korkotasoilla 

x    

Taseen vastaavaa ja vastattavaa 
puolen täsmäytyksen pakotus 

x    

Työkalut vakuuksien 
suunnitteluun 

x    

Avaintunnuslukujen, kuten 
käyttökatteen ja kassan seuranta 
tasetta budjetoidessa 

x    

     

Toiminnallinen käyttöpääoma     

Myyntisaamisten ja 
ostovelkojen kehityksen 
ennustaminen yksinkertaisesti 
historiatiedon pohjalta 

x x x x 

Myyntisaamisten ja 
ostovelkojen kehityksen 
ennustaminen käteiskaupan ja 
maksuehtojen perusteella 

x x x x 

     

Kassanhallinta     

Porautuva kassavirtalaskelma  x x x x 

Porautuva rahoituslaskelma x x x x 

Kassan seurantamahdollisuus 
budjetoidessa ja toteuman 
vertaamisessa budjettiin 

x    

     

Rahoituksen haku     

Tavoitellun rahoitusrakenteen 
syöttö 

x    
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Tavoitellun rahoitusrakenteen 
mukaiset rahoitusvinkit 

x (6/2019)    

Rahoitushakemusten lähetys 
suoraan ohjelmistosta halutuille 
rahoittajille 

x (6/2019)    

     

Raportointi     

Tunnuslukuraportit & graafit x x x x 

Investointisuunnitelman ja 
vastuu- ja vakuusposition 
raportit 

x    

Haluttujen raporttien 
manuaalinen 
raportointimahdollisuus 
tilitoimistoille ja rahoittajille 

x x x x 

Haluttujen raporttien 
automaattinen 
raportointimahdollisuus 
tilitoimistoille 

x    

Haluttujen raporttien 
automaattinen 
raportointimahdollisuus 
rahoittajille & sijoittajille 

x    

     

Toimiala- ja kilpailijavertailu     

Toimialavertailu halutun 
toimialan ja kokoluokan 
yrityksiin (historiavuodet) 

x    

Kilpailijavertailu haluttuihin 
yrityksiin (historiavuodet) 

x    

     

Arvonmääritys     

Arvonmääritystyökalut 
arvonmääritykseen 
tarkasteluhetkellä 
 

x  x  

Arvonmääritystyökalut budjetin 
mukaiseen arvon ennustamiseen 
 

x  x  

Toimintalogiikka     

pilvipalvelu (ei vaadi asennusta 
omalle koneelle) 

x x x x 

Käyttäjäkohtainen luku- ja 
muokkausoikeus räätälöinti 

x x x x 
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Yhteiskäyttömahdollisuudet     

Yhteiskäyttömahdollisuus 
tilitoimiston haluttujen 
henkilöiden kanssa 

x x x x 

Yhteiskäyttömahdollisuus 
rahoittajien haluttujen 
henkilöiden kanssa 

x x  x 

     
 
 

Ensimmäisenä vertailukohteena oli integrointi eri ohjelmistoihin ja tässä porautumalla syvemmälle 

vertailukohteena oli maksuton ja helppo integroitavuus yleisimpiin kirjanpidon ohjelmistoihin. 

Jokainen budjetoinnin- ja raportoinnin ohjelmisto sisältää jonkin tapaista integrointia eri 

ohjelmistojen välille, mutta ainoastaan Finadeck hoitaa integroimisen maksuttomasti sekä 

integroiminen on helppoa yleisimpiin kirjanpidon ohjelmistoihin. Vertailussa on otettava huomioon 

se, että vaikka Finadeck ei veloita integroimisesta mitään, voi integroiminen aiheuttaa integroitavan, 

ohjelmiston eli niin sanotun kolmannen osapuolen puolelta, joitain maksuja.   

 
Toisena vertailukohteena on dashboard (kojelauta suom.). Yksikään budjetoinnin- ja raportoinnin 

ohjelmisto ei sisällä räätälöitävää ja porautuvaa dashboardia. Dashboardilla on useita eri hyötyjä, 

esimerkiksi se helpottaa työtä asiakasyrityksen taloudellisen tilan seuraamisessa hahmottamalla 

asiakasyrityksen taloudellisen tilan kehitystä räätälöitävissä olevasta dashboardista yhdellä 

silmäyksellä ja asettamalla esimerkiksi herätteitä asiakasyritysten taloudellisen tilan kehittymistä 

koskien. 

 

Kolmas vertailukohde perustuu tuloksen budjetointiin. Tuloksen budjetoinnissa poraudutaan 

budjettiskenaarioihin, kustannuspaikkakohtaiseen budjetointiin, konsernitason budjetointiin sekä 

avaintunnuslukujen, kuten käyttökatteen ja kassan seuranta tulosta budjetoitaessa -ominaisuuksiin. 

Kilpailevista budjetoinnin- ja raportoinnin yrityksistä lähes jokaisella on käytössä vertailtavat 

ominaisuudet, joten voidaan todeta niiden olevan hyviä budjetoinnin- ja raportoinnin ohjelmistojen 

keskuudessa. Finadeckin ohjelmistosta näitä ei vielä löydy kustannuspaikkakohtaista- sekä 

konsernitason budjetointi, mutta taulukosta 3 näkee, milloin niiden on suunniteltu tulevan.  

 
Neljännessä vertailukohteessa eli taseen budjetoinnin vertailussa porauduttiin seuraaviin 

ominaisuuksiin: investointien suunnittelu eri rahoitusinstrumenteilla & laina- ja maksuajoilla & 

korkotasoilla, taseen vastaavaa ja vastattavaa puolen täsmäytyksen pakotus, työkalut vakuuksien 
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suunnitteluun ja avaintunnuslukujen, kuten käyttökatteen ja kassan seuranta tasetta budjetoidessa. 

Kuten yllä olevasta taulukosta 3 nähdään, näitä toimintoja ei löytynyt mistään muusta kilpailevasta 

budjetoinnin- ja raportoinnin ohjelmistosta. Myöskään näitä ei löytynyt yhdestäkään kilpailevasta 

kirjanpidon ohjelmistosta, joka käytiin aikaisemmin läpi. Kuitenkin nämä ovat Finadeckin 

johtohenkilöstön määrittämiä ja kehittämiä tärkeitä ominaisuuksia, joista on hyötyä taseen 

budjetoinnissa.  

 
Viidennessä vertailukohteessa eli toiminnallisen käyttöpääoman ominaisuuksien vertailussa 

käytetään seuraavia kohteita: myyntisaamisten ja ostovelkojen kehityksen ennustaminen 

yksinkertaisesti historiatiedon pohjalta sekä myyntisaamisten ja ostovelkojen kehityksen 

ennustaminen käteiskaupan ja maksuehtojen perusteella. Kuten taulukosta 3 huomataan, jokaisella 

kilpailevalla budjetoinnin- ja raportoinnin ohjelmistolla löytyy kummatkin ominaisuudet. Kuten 

aikaisemmin kävimme läpi kilpailevia kirjanpidon ohjelmistoja niin niissäkin lähes kaikissa oli 

kummatkin nämä ominaisuudet sisällään. Voidaan siis todeta, että nämä ominaisuudet ovat hyviä ja 

käytettyjä, sekä budjetoinnin- ja raportoinnin ohjelmistoissa, että kirjanpidon ohjelmistoissa. 

 
Kuudes vertailukohde liittyi kassanhallintaan ja sen toiminnallisuuksia olivat porautuva 

kassavirtalaskelma, porautuva rahoituslaskelma sekä kassan seurantamahdollisuus budjetoidessa ja 

toteuman vertaamisessa budjettiin. Taulukosta 3 näkee, että porautuva kassavirtalaskelma sekä 

porautuva rahoituslaskelma ovat näistä ominaisuuksista käytetyimpiä, koska ne on käytössä 

jokaisella kilpailevalla budjetoinnin- ja raportoinnin ohjelmistolla. Kassan seurantamahdollisuus 

budjetoidessa ja toteuman vertaamisessa budjettiin -ominaisuus on käytössä vain Finadeckilla.  

 
Seitsemäs vertailukohde liittyi rahoituksen hakuun ja sen toiminnallisuudet jaettiin kolmeen osaan, 

jotka ovat tavoitellun rahoitusrakenteen syöttö, tavoitellun rahoitusrakenteen mukaiset rahoitusvinkit 

sekä rahoitushakemusten lähetys suoraan ohjelmistosta halutuille rahoittajille. Miltään muulta 

kilpailevalta budjetoinnin- ja raportoinnin ohjelmistolta ei löytynyt näitä kyseisiä ominaisuuksia, kuin 

Finadeckilta. Tavoitellun rahoitusrakenteen syöttö on jo valmiiksi rakennettu Finadeckin 

järjestelmään, mutta kaksi seuraavaa kohtaa ovat vielä työn alla, joten niihin on merkattu 

valmistumiskuukausi. Nämä ominaisuudet ovat Finadeckin johtohenkilöstön mielestä tärkeitä 

ominaisuuksia ja eteenkin ainutlaatuisia sellaisia, koska muista kilpailevista palveluista näitä ei 

löydy. 

 
Kahdeksannessa kohdassa vertailtiin raportointiominaisuuksia, jossa keskityttiin seuraaviin 

ominaisuuksiin: Tunnuslukuraportit & graafit, investointisuunnitelman ja vastuu- ja vakuusposition 
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raportit, haluttujen raporttien manuaalinen raportointimahdollisuus tilitoimistoille ja rahoittajille, 

haluttujen raporttien automaattinen raportointimahdollisuus tilitoimistoille sekä haluttujen raporttien 

automaattinen raportointimahdollisuus rahoittajille & sijoittajille. Kuten taulukosta 3 huomataan, 

kaksi ominaisuutta oli paljon enemmän käytettyjä kuin muut taulukossa olevat ominaisuudet. Nämä 

kaksi ovat tunnuslukujen & graafien raportointi sekä haluttujen raporttien manuaalinen 

raportointimahdollisuus tilitoimistoille ja rahoittajille. Oletettavasti nämä ovat hyviä ominaisuuksia 

sekä budjetoinnin- ja raportoinnin ohjelmistoilla, että kirjanpidon ohjelmistoilla.  

 
Yhdeksännessä vertailukohteessa eli toimiala- ja kilpailijavertailussa, porauduttiin seuraaviin 

ominaisuuksiin: Toimialavertailu halutun toimialan ja kokoluokan yrityksiin (historiavuodet) sekä 

kilpailijavertailu haluttuihin yrityksiin (historiavuodet). Kyseisiä ominaisuuksia ei löytynyt 

yhdestäkään kilpailevasta budjetoinnin- ja raportoinnin ohjelmistosta, mutta nämä ominaisuudet on 

paljon käytössä Finadeckin järjestelmässä, joten ne katsottiin olevan tärkeitä, sekä niistä saa hyvin 

dataa kilpailijoista sekä toimialoista verrattuna omaan yritykseen. 

 
Kymmenes vertailukohde oli arvonmääritys ja sen kohdalla keskityttiin kahteen ominaisuuteen, jotka 

ovat arvonmääritystyökalut arvonmääritykseen tarkasteluhetkellä sekä arvonmääritystyökalut 

budjetin mukaiseen arvon ennustamiseen. Ainut kilpaileva budjetoinnin- ja raportoinnin ohjelmisto, 

josta löytyi näitä ominaisuuksia, on Navita. Finadeckin mukaan nämä ovat hyviä ominaisuuksia ja 

Navita on selvästi todennut saman asian. 

 
Yhdestoista vertailukohde oli toimintalogiikka. Toimintalogiikka on tärkeä osa ohjelmistoja, jotta 

niiden käyttäminen on helppoa ja yksinkertaista. Vertailu kohdennettiin kahteen ominaisuuteen, jotka 

ovat pilvipalvelu (ei vaadi asennusta omalle koneelle) sekä käyttäjäkohtainen luku- ja 

muokkausoikeus räätälöintiin. Kummatkin näistä ominaisuuksista on käytössä jokaisella kilpailevalla 

budjetoinnin- ja raportoinnin ohjelmistolla, joten voidaan todeta niiden olevan hyviä ominaisuuksia.  

 
Kahdestoista eli viimeinen vertailukohde on yhteiskäyttömahdollisuudet ja tämän sisältä porauduttiin 

kahteen ominaisuuteen, jotka ovat yhteiskäyttömahdollisuus tilitoimiston haluttujen henkilöiden 

kanssa sekä yhteiskäyttömahdollisuus rahoittajien haluttujen henkilöiden kanssa. 

Yhteiskäyttömahdollisuus tilitoimiston haluttujen henkilöiden kanssa on käytössä jokaisella 

kilpailevalla budjetoinnin- ja raportoinnin ohjelmistolla, joten se on hyvä, mutta myöskin tärkeä 

ominaisuus. Toinen vertailtava ominaisuus on lähes jokaisella käytössä eli sekin voidaan todeta 

hyväksi ominaisuudeksi budjetoinnin- ja raportoinnin ohjelmistoissa.  
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3.3 Finadeckin tekninen toteutus vertailtavista toiminnoista 
 
Finadeckin ohjelmisto rakennettiin Exceliin tehdyn järjestelmän pohjalta. Excel on käännetty web -

muotoon osio kerrallaan. Järjestelmän ensimmäinen versio rakennettiin käyttäen PHP, HTML, CSS 

ja Javascript -ohjelmointikieliä, hyödyntäen MySQL:ää tietokantanaan. Toinen versio rakennettiin 

uudemmilla tekniikoilla käyttäen Reactia front endin (käyttöliittymän, ulkokuoren) tekemiseen sekä 

back end (tietokanta, sisäpuoli) rakennettiin NodeJS:llä sekä Typescriptillä, käyttäen PostgreSQL:ää 

tietokantana. Reactissa pääkielenä on käytetty Javascriptiä, HTML:ää ja CSS:ää. Näihin 

ohjelmointikieliin päädyttiin tutkimalla internetistä uusimpia tekniikoita ja kieliä, joilla tämän 

tapaisia järjestelmiä nykyisin rakennetaan. React on myös valittu yhdeksi tämän hetken suurimmaksi 

ja parhaaksi tavaksi rakentaa web -pohjaisia järjestelmiä. Reactin hyviä puolia on se, että sen avulla 

sivusto voidaan jakaa komponentteihin, joiden avulla rakenteesta tulee hierarkkinen ja tehokkaasti 

toimiva. Komponentit voivat elää omaa elämäänsä sekä niiden päivitys tapahtuu itsensä sisällä niin 

sanottujen ”tilojen” (state) kautta. Tällöin sivusto päivittyy komponentti kerrallaan ilman, että sivua 

tarvitsee kokonaan päivittää. Tietokannaksi valittiin PostgreSQL, koska Finadeckin henkilöstön 

osaaminen keskittyi suuremmissa osin siihen sekä sitä käytetään maailmalla paljon ja se on todettu 

hyväksi. Ohjelmistossa käytetyt lisäosat ovat kaikki tehty Reactille, joten ne on myös tehty käyttäen 

uusimpia tekniikoita ja teknologioita. Uusimpien tekniikoiden ja teknologioiden hyödyntäminen on 

ollut isossa roolissa Finadeckin ohjelmiston rakennuksessa. 

 
Finadeck on rakentanut ohjelmistostaan REST  (Representational State Transfer) -arkkitehtuurimallia 

käyttäen rajapinnan, jonka avulla järjestelmän integroiminen toiseen järjestelmään käy helposti. 

REST -rajapinnan kautta data on helposti ja nopeasti haettavissa JSON (JavaScript Object Notation) 

-muodossa. Kolmannen osapuolen järjestelmä voidaan integroida myös Finadeckin ohjelmistoon, 

esimerkiksi saman REST API:n kautta. Valmius muihinkin integraatiomuotoihin löytyy osaavan 

henkilöstön ansiosta. 

 

Finadeckin dashboard on rakennettu käyttäen Ant Design -nimistä lisäosaa, joka on Reactille tehty 

Javascript -pohjainen ilmaiseksi ladattava paketti. Lisäosan tauluja käytetään suuressa määrin 

Finadeckin ohjelmistoa ja näitä muokkaamalla taulut on saatu halutun näköiseksi. Dashboard sisältää 

myös datan hakemista kolmannen osapuolen rajapinnoista, esimerkiksi yrityksen perustietojen 

hakeminen Patentti- ja rekisterihallituksen rajapinnasta, sekä tunnuslukujen laskentaa tuloksen ja 

taseen arvoista. Käyttäjä voi halutessaan valita taulusta yrityksiä, jolloin taulun alapuolelle 

renderöityy graafit taulukossa olevien tunnuslukujen ja niiden arvojen perusteella. Graafeissa on 
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käytetty Google charts -nimistä lisäosaa. Google charts -lisäosa on myös Reactille rakennettu 

ilmaiseksi ladattavissa oleva Javascript -pohjainen paketti. Taulukosta on myös mahdollista porautua 

halutun yrityksen tietoihin, jolloin käyttäjä ohjataan uuteen osioon, joka sisältää nämä tiedot.  

 

Tulos on rakennettu käyttäen samaa Ant Design -lisäosaa. Tuloksen taulu sisältää nimensä mukaan 

yrityksen tuloksen luvut, joihin pääsee porautumaan kuukausi- tai vuositasolla. Kyseisen taulun 

kautta voi esimerkiksi tehdä budjetointeja kuukausi- ja vuositasolla ja budjetointia voi tehdä 

prosentituaalisilla tai euromääräsillä muutoksilla. Taulukkoon tehdyt muutokset päivittyvät suoraan 

tietokantaan, tietokanta palauttaa tarvittavat laskuarvot takaisin ja taulu päivittyy ilman, että sivua 

tarvitsee päivittää. Koko Finadeckin järjestelmä on rakennettu Reactilla, joten sivuja ei tarvitse 

koskaan päivittää, vaan komponentit päivittyvät lennosta.  

 

Tase on tehty samaan tyyliin, mitä tulos, mutta taseessa toiminnallisuuksia on enemmän. Taseen 

puolella voi esimerkiksi tehdä investointeja, divestointeja, lisäyksiä, vähennyksiä tai määrittää erälle 

poistosuunnitelman. Kaikki toiminnot on rakennettu modalien avulla eli kun haluttua toimenpidettä 

haluaa tehdä, niin ruudulle ilmestyy ”pop-up”, johon täytetään halutut tiedot ja lähetetään nämä 

tietokantaan. Toimenpiteen jälkeen tietokanta palauttaa lasketut arvot takaisin käyttöliittymään ja 

nämä renderöityy tauluun. Tulos- tai tasetauluja päivittäessä, kaikki taulut hakevat uudet tiedot 

tietokannasta, koska kaikkien taulujen muutokset vaikuttavat toisiinsa. Tällöin jokaisessa taulussa on 

päivitetty tieto eikä käyttäjä pääse näkemään vanhaa dataa. Toiminnallisen käyttöpääoman laskut 

suoritetaan tietokannassa tarvittavien tunnuslukujen avulla.   Kassavirtalaskelma on toteutettu myös 

Ant Design -lisäosan taulujen avulla. Kassavirtalaskelman taulusta pääsee porautumaan 

kassavirtalaskelman lukuihin vuosi- ja kuukausitasolla.  

 

Rahoituksen hakuun liittyvät toimenpiteet suoritetaan järjestelmässä käyttäen syötekenttiä. 

Vaadittavat tiedot täytetään syötekenttiin, tiedot lähetetään tietokantaan, tietokanta laskee ja palauttaa 

arvot takaisin käyttöliittymään ja näistä renderöidään käyttäjälle tarvittavat tiedot. Raportointiosiot 

on rakennettu käyttäen Ant Design- sekä Google charts lisäosia. Raportteihin tarvittavat tiedot 

lähetetään tietokantaan, tietokanta palauttaa JSON -muodossa dataa ja data parsitaan Javascriptillä 

haluttuun muotoon tauluihin ja graafeihin.  

 

Toimiala- ja kilpailijavertailu on rakennettu käyttäen alasvetovalikkoja sekä valintaruutuja. 

Valintaruutuja valitsemalla saa näkyviin haluttujen tunnuslukujen graafit sekä alasvetovalikot 

toimivat omina suodattiminaan. Käyttöliittymä siis lähettää tietokantaan tiedot toimialasta, 
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liikevaihtoluokan ylä- ja alarajasta sekä halutut tunnusluvut. Tietokanta ottaa luvut vastaan, laskee 

arvot ja palauttaa nämä JSON -muodossa käyttöliittymään. Käyttöliittymä parsii luvut graafeihin 

käyttäen Javascriptiä. Arvonmääritys toimii samaan tyyliin kuin toimialavertailu, mutta tässä on 

lisäksi syöttökenttiä, joihin käyttäjä syöttää niihin tarvitsemia arvoja. Täytetyt syöttökentät ja tehdyt 

valinnat lähetetään tietokantaan, tietokanta palauttaa arvot JSON -muodossa, käyttöliittymä parsii 

datan Javascriptillä graafeihin ja graafit renderöidään käyttäjän ruutuun.  

 

Finadeckin järjestelmä on tehty mahdollisimman helpoksi käyttää eikä sitä tarvitse asentaa 

tietokoneelle vaan käyttö tapahtuu selaimen kautta pilvipalveluna. Suurimmassa osassa Finadeckin 

järjestelmää on hyödynnetty Ant design- sekä Google charts -lisäosia. Järjestelmä on rakennettu 

Amazon web servicen palvelimille hyödyntäen heidän tarjoamiaan palveluita.  
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4 TAPAUSTUTKIMUKSEN MARKKINOILLA EROTTUMISEN 
ANALYYSI 

 
Tapaustutkimuksen markkinoilla erottumisen analyysi -kappaleessa käydään läpi Finadeckin 

järjestelmän tarpeellisuudesta markkinoilla, mitä kaikkea Finadeckin tuote sisältää ja miten se eroaa 

kanssakilpailijoista. Finadeckin tuote sisältää kolme eri osaa, jotka ovat suunnattu yrityksille, 

tilitoimistoille tai rahoittajille. 

 

4.1 Talousjohtamisen – ja raportoinnin pilvipalvelu 
 

Finadeck Talousjohtamisen - ja raportoinnin pilvipalvelu Yrityksille -alusta (myöhemmin Finadeck) 

on selainkäyttöinen yritysten 

1. budjetointi, 

2. investointien suunnittelu, 

3. rahoitusrakenteen- ja kassanhallinta, 

4. rahoituksen haku 

5. raportointi 

6. toimiala- ja kilpailijavertailu 

7. arvonmääritys 

tarpeisiin suunniteltu ohjelmisto. Finadeckin kautta yritykset voivat ketterästi hakea rahoitusta 

haluamiltaan rahoittajilta, vertailla taloudellisten tunnuslukujen kehittymistä suhteessa muihin 

toimialalla toimiviin samankokoisiin yrityksiin ja asettaa herätteitä yrityksen taloudellisen tilan 

seuraamista ja valvontaa koskien. Palveluun kirjaudutaan henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksilla. 

Palvelu toimitetaan kokonaispalveluna Finadeck Oy:n yleisten palvelukonseptien mukaisesti, 

Finadeck Oy:n hallinnoimilla laitteilla ja ohjelmistoilla. Palvelu on kriittisiltä osiltaan (tietoliikenne, 

palvelimet) kahdennettu. 
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4.1.1 Rahoitus ja budjetointi 
 
Budjetointi 
 
Finadeckin budjetointi on suunniteltu auttamaan yrityksiä tuloksen ja taseen budjetoinnissa, toteuman 

vertaamisessa budjettiin, sekä asiayhteyksien ymmärtämisessä budjetointisivulle käyttäjän 

valitsemien suorituskyvyn mittareiden avulla. Budjetointisivulla käyttäjä pääsee tarkastelemaan 

yrityksen tulos-, tase historiaa ja kehitystä, lisäämään budjetoitavia tilejä, porautumaan 

kustannuspaikoille ja osabudjeteille, valitsemaan tilikohtaisesti budjetointitavan, syöttämään tulos- ja 

tase budjettiskenaarioita kuluvalle - ja kolmelle tulevalle tilikaudelle sekä syöttämään 

poistosuunnitelmat aktiivisille tase-erille. Budjetoinnin voi toteuttaa päätili-, alatili-, osabudjetti-, 

kustannuspaikka-, ja konsernitasolla. 

 
Optimaalisen rahoitusrakenteen suositus  
 
Rahoitusrakenne suositus -osiossa yritys saa 1-2 vaihtoehtoista Finadeckin algoritmin mukaista 

suositusta investointien rahoitukseen käytettävistä rahoitusinstrumenteista sekä vakuuksista. 

Suositukset esitetään yrityksen syöttämien investointien, rahoitusinstrumenttien ja vakuuksien 

muodostaman rakenteen vierellä tunnusluvilla ja kaavioilla. Lisäksi Finadeck muodostaa sanallisen 

raportin miten vaihtoehtoiset rahoitusinstrumentit ja vakuudet vaikuttaisivat vastuu- ja 

vakuusposition sekä tunnuslukujen kehittymiseen. 

 
Rahoituksen haku 
 

Rahoituksen haku osiossa käyttäjä pääsee valitsemaan myös optimaalisen rahoitusrakenteen suositus 

sivulla esitetyistä rahoitusrakenteista tavoittelemansa rahoitusrakenteen, jonka mukaisia 

rahoitusinstrumentteja se hakee rahoittaakseen tulevat investointinsa. Valittuaan minkä 

rahoitusrakenteen mukaisia rahoitusinstrumentteja yritys hakee, Finadeck listaa kyseisten 

rahoitusinstrumenttien tarjoajat rahoitusinstrumenttien mukaisesti ja pyytää käyttäjää valitsemaan 

listasta rahoittajat, joille rahoitushakemus tullaan lähettämään. Rahoituksen haku osio sisältää 

yrityksen perustietojen syötön, joka sisältää henkilötietoja ja liiketoimintaa koskevien tietojen 

syöttöosan. Edellytyksenä rahoituksen haussa on budjetin ja siihen kuuluvien osien täyttö, jotta 

rahoittajien päätöksentekoon tarvitsema tietopaketti saadaan lähetettyä yrityksen valitsemille 

rahoittajille yhdellä kertaa. 
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Rahoituksen hinnoittelun valvonta  
 

Finadeckiin rakennettu rahoituksen hinnoittelun valvoja vertaa yrityksen ratingia, taloudellisen tilan 

kehittymistä ja vastuu- ja vakuusposition suhdetta yrityksen rahoituskustannuksiin ja lähettää 

halutuille käyttäjille herätteitä, mikäli ne eivät ole Finadeckin algoritmin mukaan linjassa keskenään. 

 
 
4.1.2 Asetukset ja tietojen syöttö 
 
 
Asetukset 

Finadeck on pilvipalvelu, jonka käyttö ei vaadi ohjelmistoasennuksia tai laitehankintoja. Asiakas 

hallinnoi itse palvelun käyttöoikeuksia ja voi antaa käyttöoikeuden myös kumppaneilleen ilman 

lisäkustannuksia. Palvelu sisältää automaattisesti tuotepäivitykset, ylläpidon sekä varmuuskopiot. 

Taulukossa 4 on lueteltuna käyttäjän hallitsemia asetuksia. 

 
Taulukko 4. Finadeck -ohjelmiston asetukset 
Asetus Kuvaus 

Käyttöoikeudet Asetusten käyttöoikeudet osiossa pääkäyttäjä pääsee hallinnoimaan käyttäjien 

käyttöoikeuksia. Pääkäyttäjä voi rajoittaa tarvittaessa muiden käyttäjien 

näkymän tietyille osa-alueille. Palveluun kirjautuminen perustuu 

henkilökohtaisiin tunnuksiin. 

Aineiston 

sisäänluku 

Aineiston sisäänluku osiossa käyttäjä voi valtuuttaa rajapinnan kirjanpidon 

ohjelmistoonsa tai tuoda aineistoa Finadeckiin manuaalisesti. 

Budjetointi Budjetointi osiossa käyttäjä pääsee räätälöimään yritykselleen sopivan 

budjetointirakenteen ja valitsemaan tulevien vuosien pääbudjetointitavan, 

budjetoinnin aikajänteen ja käyttöpääoman kehityksen tason. 

Rahoitusrakenne Asetusten rahoitusrakenne osiossa käyttäjä voi muokata yrityksen 

tavoittelemaa rahoitusrakennetta. 

Herätteet Asetusten herätteet osiossa käyttäjä voi asettaa haluamansa hälytysrajat 

yrityksen tunnuslukuja ja kassaa koskien. 
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Vastuiden ja vakuuksien tietojen syöttö  
 

Olemassa olevien vastuiden tietojen syöttö sivulla käyttäjä pääsee syöttämään ja muokkaamaan 

viimeisimmässä kirjanpidon väliajossa esiintyvien olemassa olevien vastuiden laina-aikoja, 

lyhennysohjelmia, korkotietoja sekä vakuuksia. Uudet vastuut syötetään budjetointisivun kautta 

taseen budjetoinnin yhteydessä. Uusien vastuiden tietojen syöttö sivulla käyttäjä pääsee halutessaan 

muokkaamaan budjetointi sivulla syöttämiensä rahoitusinstrumenttien laina-aikoja, 

lyhennysohjelmia, korkotietoja sekä syöttämään uusille vastuille suunnitellut vakuudet.  

 
 
4.1.3 Integraatiot ja toimialaan liittyvät vertailuominaisuudet 
 
 
Raportointi 
 
Raportointi -osio on suunniteltu helpottamaan yrityksiä sekä sen sidosryhmiä yrityksen operatiivisen 

liiketoiminnan ja tuloksen- ja taseen vaikutussuhteiden ymmärtämisessä, tilinpäätösanalyysissä, 

kassanhallinnassa sekä investointien- ja vastuu ja vakuusposition hahmottamisessa. 

Tunnuslukuraportit sisältävät liiketoiminnan volyymiä, kannattavuutta, maksuvalmiutta, 

vakavaraisuutta ja käyttöpääoman kehitystä kuvaavat tunnuslukutaulukot sekä graafit. Käyttäjä voi 

halutessaan valita tunnuslukujen raportti sivulle kuusi avaintunnuslukua omaan tauluunsa, jotka 

muodostavat pohjatekstin myös avaintunnuslukujen sanalliselle tulkinnalle. Kassavirta osio on 

kuvattu samalla sivulle, kuin tunnuslukuraportit. Kassavirta osio sisältää porautuvan 

rahoituslaskelman sekä kassavirtalaskelman. Investointien -, ja vastuu- ja vakuusposition raportit 

sisältävät porautuvat investointi-, vastuu- ja vakuuspositiota koskevat raportit. Raportit on suunniteltu 

helpottamaan yritystä tulevien investointien ja tulevan vastuu- ja vakuusposition hahmottamisessa. 

 
Toimiala- ja kilpailijavertailu  
 
Toimiala- ja kilpailijavertailu osiossa käyttäjä voi verrata oman yrityksen taloudellisen tilan 

historiakehitystä suhteessa valitsemansa toimialan ja kokoluokan yrityksiin tai valitsemiinsa 

kilpailijayrityksiin. 

 
Arvonmääritys 
 
Arvonmääritys osiossa käyttäjä voi tarkastella eri arvonmääritysmalleilla kuinka yrityksen arvo on 

kehittynyt tarkasteluhetkeen sekä kuinka syötetty budjetti, investointi/divestointisuunnitelmat ja 

mahdollinen osingonjako vaikuttavat yrityksen arvoon tulevaisuudessa. 
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Integraatiot  
 
Finadeckissa on olemassa valmiit integraatiot useisiin taloushallinnon järjestelmiin. Asiakkaalla on 

mahdollisuus tuoda historiatietoja ja budjetteja Finadeckiin myös Excelin avulla. Finadeck 

Talousjohtamisen - ja raportoinnin pilvipalvelu yrityksille-API mahdollistaa yritysten järjestelmien 

saumattoman integroinnin. API:n kautta voidaan hakea tietoa Finadeckista toisiin järjestelmiin tai 

toisin päin. Avoin rajapinta mahdollistaa yrityksille myös omien sovellusten rakentamisen osaksi 

Finadeckia. Avointa rajapintaa voi hyödyntää esimerkiksi seuraaviin integraatioihin: ERP ja 

kirjanpito, CRM, palkanlaskenta ja HR, laskujen välityspalvelut ja mobiilikäyttö. 

 

4.2 Tilitoimisto -dashboard 
 
Finadeck Dashboard Tilitoimistoille on selainkäyttöinen tilitoimistojen asiakashallinta- ja 

rahoituskonsultaatio tarpeisiin suunniteltu ohjelmisto. Palveluun kirjaudutaan henkilökohtaisilla 

käyttäjätunnuksilla. Palvelu toimitetaan kokonaispalveluna Finadeck Oy:n yleisten 

palvelukonseptien mukaisesti, Finadeck Oy:n hallinnoimilla laitteilla ja ohjelmistoilla. Palvelu on 

kriittisiltä osiltaan (tietoliikenne, palvelimet) kahdennettu. 

 

4.2.1 Asetukset 
 
Asetukset osiossa tilitoimiston pääkäyttäjä pääsee hallinnoimaan käyttäjien käyttöoikeuksia ja 

käyttäjät pääsevät räätälöimään itselleen sopivan dashboardin näkymän. 

 

4.2.2 Dashboard 

 
Finadeckin dashboardin kautta tilitoimistot voivat helposti seurata yrityksille suunnattua alustaa 

käyttävien asiakasyritystensä taloudellisen tilan kehittymistä, tehdä investointisuunnitelmia ja tuottaa 

erilaisia skenaario-, kilpailija- ja tilinpäätösanalyysejä asiakkailleen. 

 

Asiakasyrityksen pääkäyttäjän valtuuttaessa tilitoimistolle tai nimetylle tilitoimiston käyttäjälle 

pääsyn yrityksen käyttöliittymään tai osaan käyttöliittymästä, tilitoimiston käyttäjät voi porautua 

dashboardista yrityksen käyttöliittymään ja auttaa yrityksiä yritysten tietojen, kuten budjetin ja 

olemassa olevien vastuu- ja vakuustietojen ylläpidossa ja uusien syötössä järjestelmään. Lisäksi 
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tilitoimiston käyttäjä voi asettaa dashboardissaan herätteitä asiakasyritysten taloudellisen tilan 

kehittymistä koskien. 

 

4.2.3 Herätteet 

 
Finadeckin herätteet on suunniteltu helpottamaan tilitoimiston reagointia asiakasyritysten 

taloudellisen tilan muutoksiin. Asiakasyrityksen valtuutettua tilitoimistolle tai nimetylle tilitoimiston 

käyttäjälle pääsyn profiiliinsa, tilitoimiston käyttäjä voi asettaa yrityskohtaisesti hälytysrajoja 

yrityksen tunnuslukuja ja kassaa koskien. Tilitoimiston käyttäjä voi halutessaan asettaa herätteet 

menemään myös asiakasyritykselle. 

 

4.3 Rahoittajan dashboard 
 

Finadeck Dashboard Rahoittajille on selainkäyttöinen rahoittajien rahoitushakemusten käsittely -, 

asiakashallinta - ja rahoituskonsultaatio tarpeisiin suunniteltu ohjelmisto. Palveluun kirjaudutaan 

henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksilla. Palvelu toimitetaan kokonaispalveluna Finadeck Oy:n yleisten 

palvelukonseptien mukaisesti, Finadeck Oy:n hallinnoimilla laitteilla ja ohjelmistoilla. Palvelu on 

kriittisiltä osiltaan (tietoliikenne, palvelimet) kahdennettu. 

 

4.3.1 Asetukset 

 
Asetukset osiossa rahoittajan pääkäyttäjä pääsee hallinnoimaan käyttäjäoikeuksia ja käyttäjät 

puolestaan pääsevät räätälöimään itselleen sopivan dashboardin näkymän. Pääkäyttäjä voi rajoittaa 

tarvittaessa muiden käyttäjien näkymän tietyille osa-alueille. Palveluun kirjautuminen perustuu 

henkilökohtaisiin tunnuksiin. 

 

4.3.2 Dashboard 

 
Finadeckin dashboardin kautta rahoittajat voivat helposti käsitellä finadeckin kautta saapuvia 

rahoitushakemuksia ja seurata yrityksille suunnattua alustaa käyttävien asiakasyritystensä 

taloudellisen tilan kehittymistä. Dashboardin kautta rahoittajat voivat tehdä olemassa oleville ja 

uusille rahoitusta hakeville yrityksille herkkyys-, skenaario- ja kilpailija-analyysejä sekä 

suunnitelmia tulevien investointien rahoitusta koskien. Asiakasyrityksen pääkäyttäjän valtuuttaessa 

rahoittajalle tai nimetylle rahoittajan käyttäjälle pääsyn yrityksen käyttöliittymään tai osaan 
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käyttöliittymästä, rahoittajan käyttäjät voi porautua dashboardista yrityksen käyttöliittymään ja auttaa 

yrityksiä yritysten tietojen, kuten budjetin ja olemassa olevien vastuu- ja vakuustietojen ylläpidossa 

ja uusien syötössä järjestelmään. Lisäksi rahoittajan käyttäjä voi asettaa dashboardissaan herätteitä 

asiakasyritysten taloudellisen tilan kehittymistä koskien. 

 

4.3.3 Herätteet 

 
Finadeckin herätteet on suunniteltu helpottamaan rahoittajan reagointia asiakasyritysten taloudellisen 

tilan muutoksiin. Asiakasyrityksen valtuutettua rahoittajalle tai nimetylle rahoittajan käyttäjälle 

pääsyn profiiliinsa, rahoittajan käyttäjä voi asettaa yrityskohtaisesti hälytysrajoja yrityksen 

tunnuslukuja ja kassaa koskien. Rahoittajan käyttäjä voi halutessaan asettaa herätteet menemään 

myös asiakasyritykselle. 

 

4.4 Markkinoiden koko Suomessa 
 
Suomessa oli vuonna 2016 rekisteröityneitä yrityksiä 356 790 kappaletta ja niiden liikevaihto oli 

387,33 miljardia. Yrityksiä, jotka työllistivät 5 – 100 henkilö, oli 36 868 kappaletta ja näiden 

liikevaihto oli 132,47 miljardia. Taulukkoon 5 on laadittu rahoitusta vaativien toimialojen prosentti- 

ja kappaleosuudet yrityksistä, jotka työllistävät 5 – 100 henkilöä. 

 
Taulukko 5. Rahoitusta vaativien toimialojen prosentti- ja kappaleosuudet 5 – 100 henkilön yrityksistä 
Toimiala Prosenttiosuus Kappalemäärä 

Teollisuus 20,3% 7 484 kpl 

Rakentaminen 11,0% 4 055 kpl 

Tukku- ja vähittäiskauppa 16,7% 5 156 kpl 

Kuljetus- ja varastointi 8,4% 3 096 kpl 

Yhteensä: 56,4% 20 792 kpl 
 
 

Tammikuussa 2017 Suomen pk-yritykselle tehdyn yritysbarometrin mukaan harvemmalla kuin joka 

toisella yrityksellä on lainaa pankista tai muusta rahoituslaitoksesta. Viimeisen 12 kuukauden aikana 

rahoitusta ottaneita yrityksiä oli 29% sekä 26% yrityksistä kertoi aikovansa hakea rahoitusta 

seuraavan 12 kuukauden aikana. Lähes 10% yrityksistä kertoi rahoituksen olleen tarpeellista heidän 

yritykselleen, mutta eivät kuitenkaan hakeneet sitä. Yhtenä syynä tähän on rauhoituksen 

hakuprosessin vaiva, hankaluus sekä se on liian työlästä (Tilastokeskus & Suomen yrittäjät).  
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4.5 Tärkeimmät ominaisuudet – Testaajana Tilitoimisto Rantalainen 
 
Tilitoimisto Rantalaiselta kysyttiin, mitkä osakokonaisuudet ovat olleet heidän mielestä 

hyödyllisimpiä sekä mitkä ovat eniten käytössä. He vastasivat, että nämä osiot ovat tunnusluvut & 

graafit, tilitoimistodashboard, aineiston luku sisään sekä tulos ja tase. Tunnusluvut ja graafit osiossa 

eniten käytössä oleva ominaisuus on sanallinen tulkinta. Tämä osio siis generoi automaattisesti 

tekstin perustuen käyttäjän valitsemiin avaintunnuslukuihin. Kyseinen teksti on helppo kopioida ja 

lähettää eteenpäin. Sanallinen tulkinta muuttaa siis taulukoissa olevia tunnuslukuja tekstimuotoon, 

jolloin lukujen tulkitseminen on helpompaa.  

 

Tilitoimistodashboard on myös yksi käytetyimmistä osioista. Dashboardin kautta he voivat helposti 

seurata yrityksille suunnattua alustaa käyttävien asiakasyritystensä taloudellisen tilan kehittymistä, 

tehdä investointisuunnitelmia ja tuottaa erilaisia skenaario-, kilpailija- ja tilinpäätösanalyysejä 

asiakkailleen. Asiakasyrityksen pääkäyttäjän valtuuttaessa tilitoimistolle tai nimetylle tilitoimiston 

käyttäjälle pääsyn yrityksen käyttöliittymään tai osaan käyttöliittymästä, tilitoimiston käyttäjät voi 

porautua dashboardista yrityksen käyttöliittymään ja auttaa yrityksiä yritysten tietojen, kuten budjetin 

ja olemassa olevien vastuu- ja vakuustietojen ylläpidossa ja uusien syötössä järjestelmään. Lisäksi 

Rantalaisen käyttäjä voi asettaa dashboardissaan herätteitä asiakasyritysten taloudellisen tilan 

kehittymistä koskien. 

 

Kolmantena käytetyimmistä ominaisuuksista on aineiston luku sisäänpäin. Tämän osion kautta 

käyttäjä voi siis tuoda dataa, ohjelmiston sisälle esimerkiksi excel -tiedostolla. Excel tiedosto voi 

sisältää esimerkiksi yrityksen tilikartan ja tällöin koko vuoden tulos tai tase tiedot saadaan tuotua 

yhden tiedoston avulla. Tämä osio on sen verran kovalla käytöllä, että järjestelmään tehtiin 

Rantalaiselle heidän oman tilikartansa mukaan toimiva aineiston luku. 

 

Neljäntenä käytetyimmistä osioista on tulos & tase osio. Tämä osio näyttää vuosi- ja kuukausitasolla 

yrityksien tulos ja tase tiedot. Sivustolla on myös mahdollista tehdä esimerkiksi budjetointia, 

lisäyksiä, vähennyksiä, investointeja ja divestointeja. Dataan on mahdollista porautua syvemmälle ja 

tarkastella sitä haluamien vuosien kohdalta. Tulos & tase dataa voi päivittää siinä olevat luvut 

päivittyvät heti päivityksen teon jälkeen, jolloin käyttäjällä on näkyvillä aina oikea ja päivittynyt data. 

Tulos ja tase on kovassa käytössä, koska sitä tarkastelemalla saadaan selville esimerkiksi yrityksen 

taloudellinen tila, tuotot, kulut, voitot, tappiot, varallisuus ja velat. Normaalisti tilitoimistot lähettävät 

asiakasyrityksilleen kerran kuukaudessa vain tuloksen ja taseen. Finadeckin järjestelmän avulla 
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tilitoimistot voivat lähettää vaivattomasti tuloksen ja taseen lisäksi esimerkiksi tunnusluvut ja näistä 

generoidut graafit sekä tunnuslukujen sanalliset tulkinnat. Näiden avulla tilitoimistojen 

asiakasyritysten on helpompi ymmärtää, mitä mikäkin luku tarkoittaa, koska yrityksessä ei 

välttämättä ole tietoa ja taitoa ymmärtää lukujen päälle.  

 

Viimeisenä, muttei vähäisempänä esiin tuli järjestelmän yksinkertaisuus sekä se, ettei Finadeckin 

järjestelmää tarvitse asentaa koneelle vaan kaikki toimii selaimen avulla internetissä. Tällöin 

ohjelmien asennusta ei tarvitse tehdä vaan kaikkeen pääsee käsiksi menemällä internetselaimella 

haluttuun osoitteeseen. Jokainen voi varmasti todeta samaa, että yksinkertaisia ja helposti saatavilla 

olevia järjestelmiä on paljon mukavampi käyttää. 
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5 TULOKSET 
 
Vertailukohteena olleita toimintoja ja ominaisuuksia löytyi useammista eri ohjelmistoista, mutta 

yhdessäkään ohjelmistossa ei niitä ollut yhtä kattavasti, kuin Finadeckissa. Vertailussa kävi ilmi, että 

kilpailevissa kirjanpidon ohjelmistoissa suosituimmat ominaisuudet olivat: 

1. Kustannuspaikkakohtainen – sekä konsernitasoinen budjetointi 

2. Myyntisaamisten ja ostovelkojen kehityksen ennustaminen yksinkertaisesti historiatiedon 

pohjalta 

3. Porautuva kassavirtalaskelma 

4. Tunnuslukujen & graafien raportointi sekä haluttujen raporttien manuaalinen 

raportointimahdollisuus tilitoimistoille ja rahoittajille 

5. Pilvipalvelu (ei vaadi asennusta omalle koneelle) sekä käyttäjäkohtainen luku- ja 

muokkausoikeus räätälöintiin 

6. Yhteiskäyttömahdollisuus tilitoimiston haluttujen henkilöiden kanssa on käytössä jokaisella 

kilpailevalla yrityksellä 

 

Kilpailevissa budjetoinnin- ja raportoinnin ohjelmistoissa suosituimmat ominaisuudet olivat: 

1. Budjettiskenaariot, kustannuspaikkakohtaiset budjetoinnit, konsernitason budjetoinnit sekä 

avaintunnuslukujen, kuten käyttökatteen ja kassan seuranta tulosta budjetoitaessa 

2. Myyntisaamisten ja ostovelkojen kehityksen ennustaminen yksinkertaisesti historiatiedon 

pohjalta sekä myyntisaamisten ja ostovelkojen kehityksen ennustaminen käteiskaupan ja 

maksuehtojen perusteella 

3. Porautuva kassavirtalaskelma sekä porautuva rahoituslaskelma 

4. Tunnuslukujen & graafien raportointi sekä haluttujen raporttien manuaalinen 

raportointimahdollisuus tilitoimistoille ja rahoittajille 

5. Pilvipalvelu (ei vaadi asennusta omalle koneelle) sekä käyttäjäkohtainen luku- ja 

muokkausoikeus räätälöintiin 

6. Yhteiskäyttömahdollisuus tilitoimiston haluttujen henkilöiden kanssa sekä 

yhteiskäyttömahdollisuus rahoittajien haluttujen henkilöiden kanssa 

 

Tilitoimisto Rantalaiselta myös kysyttiin, mitkä ominaisuudet tai osiot ovat heidän mielestään 

hyödyllisimpiä ja käytetyimpiä. He vastasivat, että kyseiset osiot ovat tunnusluvut & graafit, 

tilitoimistodashboard, aineiston luku sisään, tulos ja tase sekä pilvipalvelu. Näitä ominaisuuksia 

tilitoimistokäytössä käytiin läpi tarkemmin edellisessä kappaleessa. 
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Yhdistämällä Tilitoimisto Rantalaisen vastauksia kilpailijavertailuun, voidaan todeta, että 

tunnusluvut ja graafit -osio on suuressa suosiossa kummassakin. Tuo osio on varmasti siksi suuressa 

suosiossa kilpailijoillakin, koska aikaisemmin normaalia oli, että tilitoimistot lähettivät kerran kuussa 

asiakasyrityksilleen pelkästään tuloksen ja taseen. Tunnusluvut ja graafit -osion avulla voidaan antaa 

asiakasyrityksille tarkempaa dataa heidän yrityksistään. Erilaiset porautuvat laskelmat, esimerkiksi 

tuloksesta, taseesta tai vaikka tunnusluvuista, oli myös suosiossa, koska näillä keinoilla tietoa 

päästään tarkastelemaan lähempää vuosi- ja kuukausitasolla. Näistä datoista generoidut raportit ovat 

myös olleet yksi suuri tekijä vertailussa. Yksi suosituimmasta ominaisuudesta oli pilvipalvelu, joka 

tarkoittaa sitä, ettei ohjelmiston käyttö vaadi minkään ohjelman asennusta koneelle vaan kaiken voi 

hoitaa menemällä internetselaimella haluttuun osoitteeseen. Ohjelmiston yhteiskäyttömahdollisuus 

nousi myös esille kilpailijavertailussa.  Kaikki tämä osoittaa hyvin sen, miten vahvasti 

digitalisaatiolle tyypilliset uudet toimintatavat, luovat uusia mahdollisuuksia toimia entistä 

ketterämmin (Kortelainen & Happonen, 2017), mutta toisaalta tällaiset kokemukset myös nostavat 

kokoajan asiakkaiden odotusarvoja järjestelmien helppokäyttöisyydelle ja joustavuudelle. 

 

Tulevaisuudessa IT -puolen asioita voitaisiin kehittää joustavampaan suuntaan sekä data olisi hyvä 

olla standardoitua, jotta sen käyttäminen, liikuttaminen järjestelmästä toiseen sekä parsiminen olisi 

mahdollisimman helppoa ja tehokasta. Järjestelmiä tulee markkinoille koko ajan lisää ja näiden 

välisten integraatioiden määrä kasvaa. Standardoitua dataa on helpompi uudelleen käyttää ja 

analysoida. Tämän lisäksi järjestelmien välisten porttien avaaminen olisi järjestelmäkehityksen 

kannalta erittäin tärkeää, koska tämän avulla data liikkuisi helpommin järjestelmien välillä. 

Tietoturva voi olla yksi haaste porttien avaamiseen, mutta jos se onnistuu tietoturvaperiaatteiden 

kannalta hyvin, niin sillä voitaisiin saada tehokas tietovirta järjestelmien ja yritysten välille. Tällöin 

oikea data löytyisi aina oikeasta paikasta riippumatta, mikä yritys on kyseessä. Tästä esimerkkinä 

voisi olla osoitetietojen muuttaminen, joka täytyy tehdä erikseen lähes jokaiseen järjestelmään, jota 

käyttää, koska tieto ei liiku kaikkialle pelkän Maistraattiin tehdyn muuttoilmoituksen avulla.     
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6  JOHTOPÄÄTÖKSET JA YHTEENVETO 
 
Tässä opinnäytetyössä tutkittiin mitkä Finadeckin ohjelmiston ominaisuudet ja toiminnot tekevät 

SaaS -järjestelmästä toimivan ratkaisun tilitoimistoille sekä miksi nämä ovat toimivia ratkaisuja. 

Tarkastelua tehtiin vertailemalla Finadeckin järjestelmän toiminnallisuuksia ja ominaisuuksia 

kilpaileviin kirjanpidon- sekä budjetoinnin- ja raportoinnin ohjelmistoihin. Vertailun tuloksena 

saatiin selville ominaisuuksia ja toimintoja, jotka ovat käytössä muillakin kilpailijoilla, joten voidaan 

todeta niiden olevan hyviä. Hyviä toimintoja ja ominaisuuksia tarkasteltiin myös kysymällä näistä 

Finadeckin asiakkaalta, Tilitoimisto Rantalaiselta. Tämän kyselyn perusteella voitiin todeta 

vastauksesta saatujen ominaisuuksien ja toimintojen olevan tehokkaita ja hyviä tilitoimistokäytössä.  

 

Finadeck on vasta vuoden ikäinen yritys, joten suuri kokoinen järjestelmä on edistynyt hyvää tahtia. 

Järjestelmän koko on todella suuri ja se sisältää paljon erilaisia osioita. Uusia osioita on suunnitteilla 

useampia, joten työtä on edessä myös runsaasti. Tällainen järjestelmä ei ole koskaan valmis, koska 

aina tulee uutta tai vanhaa päivitetään, mutta Finadeckin tämän hetkinen ”pohja” on jo oikein hyvällä 

mallilla. Kukaan kilpaileva yritys, tämän hetkisen tilanteen mukaan, ei tee täysin samaa, mitä 

Finadeck tekee. Tämän ansiosta Finadeckillä on hyvä tilanne sen suhteen, että he voivat tarjota 

ainutlaatuista järjestelmää sitä tarvitseville. Uusia tapoja ja tekniikoita tulee koko ajan lisää ja 

Finadeck haluaa pysyä kehityksessä mukana sekä päivittää järjestelmää käyttäen aina uusimpia 

tekniikoita ja teknologioita. Kaikki ohjelmiston komponentit tehdään mahdollisimman 

automaattiseksi, joten manuaalinen työnteko jää pieneksi. Jos jokin toimenpide on mahdollista 

automatisoida niin se toteutetaan automaattisin menetelmin.  

 

Markkinoiden tutkimisen ansiosta saatiin selville hyviä ja käytettyjä toimintoja ja ominaisuuksia 

SaaS -pohjaisten järjestelmien keskuudessa tilitoimistokäytössä. Tämän tiedon johdosta Finadeck voi 

jatkokehittää omaa järjestelmää siihen suuntaan, mitä käytetään paljon tai mitkä ovat tarpeellisia. 

Myöskin vähemmän tarpeellisiin osioihin ei käytetä enempää aikaan vaan siirrytään kehittämään 

tarpeellisiksi todettuja kohtia.  Järjestelmien on kehityttävä jatkuvasti, jottei niiden toiminnot ja 

ominaisuudet eivät vanhene sekä käyttäjät pysyvät tyytyväisinä. Kehityksessä on tärkeä ottaa 

huomioon, mitä kilpailevat yritykset tekevät ja miten niillä menee. Kilpailijavertailun myötä voi 

tunnistaa tarpeelliset kehityskohteet oman ohjelmiston puolella tai mahdolliset pullonkaulat, joiden 

takia ohjelmiston toimivuus kärsii. Tekniikat ja teknologiat kehittyy, joten uusimpien teknologioiden 

hyödyntäminen on tärkeää. Niiden ansiosta suurenkin ohjelmiston tekeminen voi olla hyvinkin 
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nopeaa, kuin vertaa vaikka vanhempiin ja hitaampiin teknologioihin ja tekniikoihin, joissa saman 

komponentin tekemiseen menee paljon enemmän aikaa.  
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