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There has been great increase in number of cloud-based software products during last 
decade. The trend does not only apply to new software, but also existing software are 
transitioning to cloud and to use SaaS-model to improve cost efficiency and scalability 
among other things. Existing software already have their own ecosystems, the actors of 
which are affected by the transition. The objective of this thesis was to investigate what 
changes are caused by transition of ERP software product from on-premises model to 
cloud based SaaS and how it effects on software partner’s operations and its ERP product. 
Additionally, the goal is to gather the most critical factors to which the software partner 
should pay special attention when going through the transition. 
 
This thesis was conducted as an assignment from a company and case software used in 
this thesis is resold by the company. Qualitative research was used as research method 
and the research material consists of a literature review and qualitative material. 
Professionals from assignment company as well from other software companies were 
interviewed to collect qualitative material for the research. The interviews were 
conducted as thematic interviews. Qualitative material was analysed using thematizing as 
an analysis method.  
 
As a result, the changes resulting from the transition of the service model were identified 
and a more detailed evocation of the effects of the changes on the software partner was 
formed. The results show that the change in the software service model not only affect 
the technical aspects of the ERP system sold by the software partner, but also the business 
and organizational aspects are important considerations when the ERP system transitions 
to the SaaS service model. 
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1 JOHDANTO 
 

Tässä kappaleessa esitellään taustaa työn ongelmalle, johon kappaleessa myöhemmin 

esitetyillä tutkimuskysymyksillä pyritään vastaamaan. Kappaleessa käydään läpi myös 

työn tavoitteet sekä rajaukset ja menetelmä, jolla työ toteutetaan. Lisäksi esitellään 

lyhyesti työn rakenne ja työn toimeksiantoyritys tarkentamaan näkökulmaa, jolla aihetta 

on lähdetty lähestymään. 

 

1.1 Tausta 

 

Pilvilaskenta (cloud computing) on ollut ohjelmistomarkkinoilla jo pitkään megatrendi ja 

siihen pohjautuvien ohjelmistoratkaisujen määrä on kasvanut runsaasti. Pilvipohjaisten 

ohjelmistojen käytön laajentuessa, niillä on ollut positiivista vaikutusta myös muiden 

palveluiden ja toimialojen kehitykseen, kuten kustannustehokkuuden parantamiseen ja 

laatuun esimerkiksi talous- ja henkilöstöhallinnon parissa. (Baltatescu 2014, s. 230) 

Pilviteknologian uskotaankin olevan yksi strategisista avainteknologioista yritysten 

välisessä kovassa kilpailussa. Pilviteknologian trendi on ollut havaittavissa myös 

konferenssijulkaisujen ja tutkimusartikkeleiden julkaisumäärien huomattavasta kasvusta, 

joiden käsittelemät aihealueet voidaan karkeasti jakaa kolmeen kategoriaan: 

pilvilaskennan ominaisuudet ja hyödyt, käsitteelliset ja tekniset viitekehykset ja mallit 

sekä pilviteknologian omaksumiseen ja organisaatiolliseen hyödyntämiseen liittyvät 

riskit ja ongelmat. (Peng & Gala 2014, s. 23; Demi & Haddara 2018, s. 588) SaaS 

(Software as a Service) on yksi pilviteknologian ratkaisuista, johon liittyen löytyy paljon 

tutkimusta. Näistä suurin osa kohdistuu pääasiassa kustannuksiin, tietoturvariskeihin, 

infrastruktuuriin ja käyttöönottoihin. 

 

Vaikka SaaS onkin vallitseva palvelumalli ohjelmistomarkkinoilla, vaikuttaa tämä 

voimakkaammin kuluttajamarkkinoilla, kuten mobiilisovelluksissa. Yritysohjelmistojen 

osalta kehitys on hitaampaa ja erityisesti esimerkiksi toiminnanohjausjärjestelmien (ERP) 

osalta pilvipohjaiset ratkaisut ovat vielä suhteellisen uusi asia. (Yrjönkoski 2018, s. 146; 

Kanaracus 2014) Link & Back (2015, s. 809) huomauttavat kuitenkin, että SaaS-

ohjelmistoja käsiteltäessä toiminnanohjausjärjestelmiä tulisi tarkastella erillään muista 
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ohjelmistoista, sillä toiminnanohjausjärjestelmät eroavat toimintatavallaan olennaisesti 

muista ohjelmistoista. Toiminnanohjausjärjestelmillä on tärkeä strateginen merkitys 

yritykselle, ne ovat hyvin kompleksisia, ne sitovat paljon pääomaa ja niiden käyttöönotot 

ovat aikaa vieviä. Tutkimusten osalta toiminnanohjausjärjestelmissä on myös 

havaittavissa, että pilviteknologia ja toiminnanohjausjärjestelmät nähdään usein kahtena 

erillisenä tutkimusalueena (Peng & Gala 2014, s. 23). SaaS käsitellään usein omana 

aiheenaan toiminnanohjausjärjestelmien osalta tai sen hyötyjä ja haittoja vertaillaan on-

premises-ratkaisuun. Kuitenkin edelleen puuttuu tutkimusta siitä, millaisia vaikutuksia 

ohjelmiston siirtymällä on-premises-mallista SaaS-palvelumalliin on ja erityisesti 

ohjelmistokumppanin ja muiden sidosryhmien näkökulmasta.  

 

Toiminnanohjausmarkkinoilla on-premises on ollut pitkään vallitseva malli 

käyttöönotoille. Tämä on kuitenkin vähitellen muuttumassa, sillä 

toiminnanohjausjärjestelmien seuraavan merkittävän trendin odotetaan olevan pilven 

suosittu palvelunmalli SaaS ja sen käytön yleistyminen (Boillat & Legner 2013, s. 41; 

Yrjönkoski 2018, s. 146). Vaikkakin SaaS-ohjelmistoista on tehty tutkimusta, erityisesti 

toiminnanohjausjärjestelmien osalta puhtaita SaaS-ratkaisuja on vielä verrattain vähän. 

Tällä hetkellä toiminnanohjausjärjestelmistä vain noin 16 prosenttia toimii täysin 

pilvipohjaisesti (Gilbert 2019). Ohjelmistoja ollaan kuitenkin aktiivisesti siirtämässä 

pilveen, joten kysymyksenä ei ole, siirretäänkö toiminnanohjausjärjestelmiä pilveen, 

vaan milloin siirtyminen tapahtuu (Brassor 2018, s. 26). SaaS-palvelumalliin siirtyminen 

vaikuttaa paljon asiakkaaseen, mutta sillä on merkittäviä vaikutuksia myös toimittajaan 

ja jälleenmyyjiin. Näihin liittyen tutkimusta ei kuitenkaan ole tehty läheskään yhtä paljon 

kuin ohjelmiston käyttöönottavan asiakasnäkökulmasta. (Boillat & Ledger 2013, s. 42) 

Yrjönkoski (2018, s. 155) on hiljattain tutkinut siirtymistä on-premises-mallista SaaS:iin 

ja totesi tutkimuksensa perusteella, että pienten ja keskisuuren ohjelmistoyritysten 

siirtymää tulisi tutkia enemmän sekä sitä, kuinka niitä voidaan tukea.    

 

1.2 Tavoitteet ja rajaus 

 

Tämän työn tavoitteena oli selvittää, mitä muutoksia ERP-ohjelmistotuotteen siirtymi-

sellä on-premises-mallista SaaS-palvelumalliin on ja millaisia vaikutuksia muutoksilla on 
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ohjelmistokumppaniin ja sen myymään toiminnanohjausjärjestelmätuotteeseen. 

Havaittujen muutosten ja vaikutusten pohjalta tavoitteena oli koota osa-alueet, joihin 

ohjelmistokumppanin tulee kiinnittää erityisesti huomiota siirtymää läpikäytäessä. Aihe 

on jaettu työn tavoitteen mukaisesti kahteen näkökulmaan aiheen kokonaisvaltaisen 

tarkastelun varmistamiseksi: siirtymän vaikutus ohjelmistokumppanin toimintaan ja 

vaikutukset itse ohjelmistotuotteeseen. Tarkastelu ohjelmistokumppanin toiminnan 

näkökulmasta keskittyy hinnoittelun, myynnillisten ja liiketoiminnallisten vaikutuksien 

tarkasteluun ja itse tuotteen osalta tarkastelu keskittyy sen teknisiin ominaisuuksiin ja 

käytettävyyteen. Tavoitteiden ja asetettujen näkökulmien pohjalta on muodostettu työn 

kaksi tutkimuskysymystä: 

 

Tutkimuskysymykset: 

 

1. Mitä muutoksia toiminnanohjausjärjestelmän palvelumallin vaihdoksesta seuraa 

ja millaisia vaikutuksia niillä on ohjelmistokumppaniin ja toiminnanohjausjärjes-

telmään ohjelmistotuotteena? 

2. Mitkä ovat kriittisimmät osa-alueet, joihin ohjelmistokumppanin tulisi siirtymän 

kannalta kiinnittää huomiota? 

 

Työ on rajattu käsiteltävän ohjelmiston osalta toiminnanohjausjärjestelmiin ja vielä 

tarkemmin on-premises-asennuksella toimiviin toiminnanohjausjärjestelmiin ja SaaS-

palvelumallilla toimiviin toiminnanohjausjärjestelmiin. Työn tarkoituksena ei ole tehdä 

vertailua näiden välillä, vaan tarkastella on-premises – SaaS siirtymää ja siihen liittyviä 

elementtejä. Pilvipalveluiden palvelumalleista työssä on käsitelty ainoastaan SaaS-

palvelumallia. Muut pilvipalvelumallit on esitelty lyhyesti pilven määrittelyssä, mutta 

niitä ei käsitellä tarkemmin erikseen. Pilvipalveluiden käyttöönottomallit on rajattu 

kokonaan pois työstä. Ohjelmistokumppaneiden osalta, työ on rajattu käsittelemään 

aihetta sellaisten kumppaneiden näkökulmasta, jotka ovat jälleenmyyneet myös 

aikaisempia esimerkkiohjelmiston versioita. Koska työn toimeksiantoyritys on 

taloushallintoon keskittynyt yritys, joka on myös hallitseva osa-alue 

esimerkkiohjelmistossa, aihetta käsitellään taloushallinnon näkökulmasta.  
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1.3 Menetelmät, aineisto ja keskeiset käsitteet 
 

Työ on toteutettu toimeksiantona yritykselle, joka toimii ohjelmistokumppanina 

Microsoftille. Työn tutkimusstrategiana oli yksittäinen tapaustutkimus, jossa tutkittavana 

tapauksena on toiminnanohjausjärjestelmä Microsoft Dynamics NAV ja sen uusin 

julkaisu Dynamics 365 Business Central, joista työssä käytetään yhteisnimitystä 

esimerkkiohjelmisto. Esimerkkiohjelmiston aikaisemmasta versiosta puhuttaessa 

käytetään nimitystä Dynamics NAV ja uusimmasta versiosta puhuttaessa nimitystä 

Business Central. Työssä toistuvat käsitteet ohjelmistotoimittaja ja ohjelmistokumppani. 

Käsitettä ohjelmistotoimittaja käytettäessä tarkoitetaan yritystä tai organisaatiota, joka 

kehittää ja myy omaa ohjelmistoaan suoraan asiakkaille tai jälleenmyyjille. Käsitteellä 

ohjelmistokumppani tarkoitetaan yritystä, joka toimii jälleenmyyjänä ja kumppanina 

ohjelmistotoimittajalle ja myy sekä mahdollisesti edelleen kehittää ohjelmistotoimittajan 

tuottamaa ohjelmistoa.  

 

Työn tutkimusmenetelmänä käytettiin laadullista tutkimusmenetelmää. Tutkimusta 

varten kerättiin laadullinen aineisto haastattelemalla seitsemää eri esimerkkiohjelmiston 

parissa työskentelevää henkilöä. Haastattelut toteutettiin teemahaastatteluina, joilla 

kerättiin laadullista aineistoa aiheen analysoimiseksi. Haastatteluissa käsitellyt teemat 

perustuivat kirjallisuuskatsauksessa esiin nousseisiin teemoihin, joilla määritettiin 

etukäteen keskustelun aihealueet, mutta muuten keskustelu pidettiin vapaana kattavan 

kuvauksen saamiseksi aiheesta jokaiselta haastatellulta henkilöltä. Kerätty aineisto 

analysoitiin käyttäen laadullisen analyysin menetelmää, teemoittelua. 

 

Ennen varsinaista tutkimuksen tekemistä toteutettiin kirjallisuuskatsaus, jolla kerättiin 

perustietoa aiheesta saatavilla olevia teoreettisia aineistoja hyödyntäen. 

Kirjallisuuskatsauksen tavoitteena oli tunnistaa siirtymään liittyviä teemoja, joita 

hyödynnettiin haastatteluissa. Teoreettisena aineistona työssä käytettiin artikkeleita 

tietokannoista kuten Emeral Journals, Science Direct ja ProQuest Central. Lisäksi 

aineistona hyödynnettiin Aalto yliopiston oppimiskeskuksesta lainattuja kirjoja. 

Pääasiassa aineiston haussa julkaisujen ajankohdat rajattiin vuosiin 2013-2019 lähteiden 

relevanttiuden takaamiseksi. Työssä hyödynnettiin yhteensä 43 lähdettä, joista 8 olivat 

kuitenkin edellä mainitun hakurajauksen ulkopuolelta relevantin perustiedon, kuten 
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käsitteiden määrittelemistä ja käsittelyä varten sekä tutkimusmenetelmän esitystä varten. 

Vanhemman aineiston käytössä arvioitiin aineiston sisällön herkkyyttä ajalle eli 

käsitteleekö aihe perustietoa, johon työn aihepiirin teknologian ja tutkimuksen kehitys ei 

ole vaikuttanut. Suoraan työn aiheeseen liittyviä ja ohjelmistokumppanin näkökulmasta 

tehtyjä tutkimuksia tai tähän liittyviä aineistoja oli haastavaa löytää. Tutkimuksia, jotka 

osittain sivusivat aiheita, kuitenkin löytyi ja näitä myös hyödynnettiin työssä. Nämä 

tutkimukset käsittelivät yleisellä tasolla on-premises- ja SaaS-mallien välisen siirtymisen 

haasteita, mallien eroja ja vaikutuksia ohjelmiston eri osa-alueisiin.  

 

1.4 Työn rakenne 

 

Työ koostuu kahdesta pääosasta, kirjallisuuskatsauksesta ja empiirisestä osiosta, joiden 

sisältö on esitetty taulukossa 1. Kirjallisuuskatsaus on jaettu kappaleisiin yksi, kaksi ja 

kolme. Kappale yksi on johdantokappale, jossa esitellään työn keskiset tavoitteet, 

rajaukset, tutkimuskysymykset ja käytetyt menetelmät. Lisäksi johdannossa esitellään 

toimeksiantoyritys.  Kappaleessa kaksi työn aiheen käsitteleminen aloitetaan yleiseltä 

tasolta aiheen pohjustamiseksi ja kappaleessa kolme aiheeseen syvennytään tarkemmin. 

Kappaleessa kaksi käsitellään toiminnanohjausjärjestelmiä ja niiden perusominaisuuksia 

ja kappaleessa kolme syvennytään toiminnanohjausjärjestelmien palvelumalleihin ja 

niiden ominaisuuksiin sekä käsitellään siirtymää palvelumallien välillä. 

Kirjallisuuskatsaus on tärkeä rooli työn kannalta, sillä sen avulla aihetta on pohjustettu 

teoreettisella tasolla ja kerätty tietoa ja ymmärrystä sekä näkökulmia aiheesta. 

Kirjallisuuskatsauksen tuloksena on kerätty teemat, joita hyödynnetään haastattelujen 

toteutuksessa ja analysoinnissa.  
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Taulukko 1. Työn rakenne ja keskeinen sisältö. 
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Työn empiirinen osuus muodostuu kappaleista neljä, viisi, kuusi ja seitsemän, jotka 

sisältävät tutkimuksen taustoituksen, analyysin, tulosten käsittelyn ja johtopäätökset. 

Kappaleessa neljä pohjustetaan tutkimus esittelemällä perustietoa 

esimerkkiohjelmistosta, jonka lisäksi kappaleessa käydään tarkemmin läpi työssä 

käytettävät tutkimusmetodit ja perusteet niiden valinnalle sekä tietojen kerääminen, jossa 

on esitetty haastattelujen toteutustapa ja sisältö. Kappaleessa viisi käydään aineisto läpi 

ja teemoitetaan aineisto. Kappaleen tavoitteena on tiivistää kerätty aineisto ja muodostaa 

kuvaus siirtymän vaikutuksista ohjelmistokumppanin kannalta. Kappaleessa kuusi 

esitetään kappaleen viisi tuloksena tehdyt havainnot ja päätelmät 

tutkimuskysymyksittäin. Lisäksi saatuja tuloksia arvioidaan ja verrataan olemassa 

olevaan tutkimukseen sekä esitetään jatkotutkimusehdotuksia. Kappale seitsemän on työn 

viimeinen kappale, joka sisältää työn johtopäätökset. Kappaleen tarkoituksena on tiivistää 

työn keskeisin sisältö ja tulokset. 

 

1.5 Yritysesittely 

 

Toimeksiantoyritys, jonka toimeksiantona työ on toteutettu, on osa pohjoismaista 

konsernia ja yksi Suomen suurimmista taloushallinnon, henkilöstöhallinnon, 

palkanlaskennan ja johtamisen palveluiden sekä ohjelmistopalveluiden 

kokonaisratkaisuja tarjoavista yrityksistä. Toimeksiantoyrityksen Suomen liikevaihto oli 

viimeisellä tilikaudella noin 65 miljoonaa euroa ja se toimii Suomessa 15 paikkakunnalla, 

joissa työskentelee yhteensä noin 700 työntekijää.  

 

Toimeksiantoyritys on viime vuosina keskittynyt vahvasti uusien teknologioiden 

kehittämiseen ja asiakkaiden liiketoiminnan automatisoimiseen. Työssä onkin keskitytty 

toimeksiantoyrityksen ohjelmistopalveluihin ja erityisesti sen toimittamaan 

toiminnanohjausjärjestelmään Dynamics NAV:in, jota toimeksiantoyritys myy 

Microsoftin ohjelmistokumppanina ja joka toimii työn esimerkkiohjelmistona. Koska 

toimeksiantoyritys tarjoaa laajasti ulkoistettuja taloushallinnon palveluja sekä 

ohjelmistoja, teknologiaosaston tuotteilla on niin sisäisiä kuin ulkoisia asiakkaita ja 

loppukäyttäjiä. Toimeksiantoyrityksen palvelumallina Dynamics NAV:in osalta on 

isännöity konesali (hosted on-premises) eli ohjelmisto on asennettu 
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toimeksiantoyrityksen omille palvelimille ja asiakkaat pääsevät käyttämään ohjelmiston 

työpöytäsovellusta virtuaalityöpöydän kautta. Dynamics NAV:ia toimitetaan 

suurimmaksi osaksi pakettina, joka sisältää ohjelmiston vaatiman infrastruktuurin, 

ylläpidon ja kehityksen sekä tarvittavat taloushallinnon palvelut. Taloushallinto 

toteutetaan toimeksiantoyrityksen taloushallinnon ammattilaisten toimesta. Tällöin 

ohjelmistolla on sekä sisäisiä, että ulkoisia loppukäyttäjiä. Tämän lisäksi 

toimeksiantoyritys toimittaa myös pelkästään ohjelmistopakettia, jolloin 

toimeksiantoyrityksen vastuulla on asiakkaan ohjelmiston vaatima infrastruktuuri, 

ylläpito ja kehitys, mutta loppukäyttäjinä toimivat ainoastaan asiakkaan oma sisäinen 

talousosasto. Toimeksiantoyritys tarjoaa myös pelkkää ohjelmistokonsultointia, jolloin 

ohjelmiston infrastruktuuri on asiakkaan omalla vastuulla, mutta toimeksiantoyritys 

tarjoaa asiakkaalle ohjelmiston kehityksen ja ylläpidon palveluna. Tällöin konsultit 

ottavat yhteyden asiakkaan palvelimeen etäyhteyden VPN-yhteyttä käyttäen.  

 

Kuva 1. Toimeksiantoyrityksen sidosryhmien roolit ja niiden väliset suhteet.  
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Kuvassa 1 on kuvattu toimeksiantoyrityksen sidosryhmien rooli ja niiden väliset suhteet 

esimerkkiohjelmiston toimiessa on-premises-asennuksella. Kuvalla selvennetään 

toimeksiantoyrityksen toimintamallia teknologiaosaston näkökulmasta, jossa pääosassa 

ovat ohjelmiston toimittaja Microsoft, ohjelmistokumppani eli toimeksiantoyritys ja 

ohjelmiston käyttäjät. 
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2 ERP - TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄT 
 

Toiminnanohjausjärjestelmä itsessään on hyvin laaja käsite ja moniulotteinen aihe. Tässä 

kappaleessa keskitytään toiminnanohjausjärjestelmän perusmäärittelyyn, millaisia 

ominaisuuksia ja toiminnallisuuksia toiminnanohjausjärjestelmään liittyy ja kuinka se 

kytkeytyy yrityksen toimintaan.  Lisäksi käsitellään taloushallinnon osuutta 

toiminnanohjausjärjestelmissä sekä mitä sidosryhmiä toiminnanohjausjärjestelmiin 

liittyy.  

 

2.1 ERP – Toiminnanohjausjärjestelmä ja sen ominaisuudet 

 

Ensimmäiset toiminnanohjausjärjestelmät ovat ilmestyneet markkinoille jo -60 luvulla, 

josta ne ovat kehittyneet huomattavasti nykyisiin ratkaisuihin verraten. ERP:n varhaisin 

edeltäjä tunnettiin nimellä MRP (Material Requirements Planning), joka oli raaka-

aineiden ja monimutkaisten valmistustuotteiden hallintaan tarkoitettu järjestelmä ja 

vahvasti valmistavan teollisuuden prosesseihin suunniteltu. Tästä edelleen järjestelmä 

kehittyi MRPII:ksi (Manufacturing Resource Planning System), joka mahdollisti 

tehokkaamman prosessien hallinnan ja kokonaiskustannusten seurannan. Järjestelmä 

sisälsi valmistuksen ja materiaalisuunnittelun lisäksi muita operatiivisen liiketoiminnan 

prosesseja tukevia moduuleja, joita MRP:ssä ei ollut. (Belet & Purcarea 2017, s. 1091-

1092; Stancu & Dragut 2018, s. 34) Pian kuitenkin ymmärrettiin, että valmistuksen ja 

varaston hallinnan lisäksi, myös kannattavuuden seuranta ja asiakastyytyväisyys tulisi 

integroida järjestelmään, joita voitaisiin hallinnoida taloushallintoon, raportointiin, 

myyntitilausten prosessointiin, budjetointiin ja laadunhallintaan suunnitelluilla 

toiminnoilla. Nämä toiminnallisuudet otettiin käyttöön ERP:ssä (Enterprise Resource 

Planning), joka esiteltiin 1990-luvulla. Se muodostuu useista keskenään integroiduista 

liiketoiminnan moduuleista ja sisältää edeltäjiään laajemmin eri liiketoiminnan 

prosesseja tukevia toiminnallisuuksia. Yritykset, pienet ja keskisuuret, omaksuivat ERP:n 

sen markkinoille tulon jälkeen nopeasti ja sen käyttö yleistyi huomattavasti 2000-lukuun 

mennessä. (Belet & Purcarea 2017, s. 1092-1093) Suurin ero nykyisesti tunnetulla 

ERP:llä sen edeltäjiin verraten on ERP:n tehokkuus ja kokonaisvaltaisuus. Toisin kuin 
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alkuperäinen MPR, ERP kattaa laajasti liiketoiminnan perusprosesseja ja siitä hyötyvät 

myös yritykset, joilla ei ole tuotantoa. (Demi & Haddara 2018, s. 588) 

 

Toiminnanohjausjärjestelmät ovat tärkeä liiketoiminnallinen innovaatio ja niistä hyötyvät 

yritykset koosta riippumatta. Toiminnanohjausjärjestelmän tehtävänä on toimia yrityksen 

informaation ytimenä ja kerätä tietoa työntekijöiltä, ympäristöstä ja sidosryhmiltä sekä 

vastaavasti tuottaa tietoa niille. ERP mahdollistaa kustannusten tehokkaamman hallinnan, 

asiakaspalvelun parantumisen sekä kilpailuedun luomisen. (Seethamraju 2015, s. 475; 

Xue et al. 2005, s. 280) Toiminnanohjausjärjestelmällä pyritään integroimaan yrityksen 

eri osa-alueet ja sidosryhmät yhteistoiminnallisella tavalla sekä yhdistämään yrityksen eri 

prosessit yhteen ohjelmistoon, jolla voidaan luoda kokonaisvaltainen kuva sen 

toiminnasta ja toiminnan tuloksista sekä hallita kysynnän ja tarjonnan tasapainoa (Abd 

Elmonem et al. 2016, s. 1-2; Xue et al. 2005, s. 280). ERP:n käyttöönotto voikin muokata 

koko organisaation prosesseja, rakenteita ja kulttuuria sekä muuttaa työntekijöiden 

vastuualueita ja vaikutusta eri osa-alueisiin (Peng & Gala 2014, s. 22). Etenkin ihmiset 

ovat osa-alue, joka jää helposti vähemmälle huomiolle itse ohjelmistoon ja prosesseihin 

keskittyessä, mutta ne ovat yhtä lailla tärkeä osa-alue uuden järjestelmän käyttöönoton 

onnistumisen kannalta. Vaikka ERP:n implementoinnilla luvataan selkeitä parannuksia 

organisaatiolle, tähän vaikuttaa huomattavasti käyttöönottoprojektin onnistuminen. 

Käyttöönoton läpivienti ei aina onnistu suunnitellusti, mikä pitkällä tähtäimellä aiheuttaa 

lisäkustannuksia ja -työtä organisaatiolle sekä käyttöönotosta vastaavalle taholle. 

(Häkkinen & Hilmola 2008, s. 286) 

 

Toiminnanohjausjärjestelmät ovat tyypillisesti modulaarisia eli ne koostuvat erillisistä 

toisiinsa integroiduista sovelluksista, jotka käsittelevät yrityksen eri liiketoiminnan osa-

alueiden prosesseja. ERP-ohjelmiston tyypillisiä perusmoduuleja ovat esimerkiksi 

tuotanto, toimitusketjut, taloushallinto ja henkilöstöhallinto. Vaikka ERP koostuu 

erillisistä moduuleista, kaikki moduulit käyttävät samaa tietokantaa.  (Bradford 2015, s. 

3; Kaarlejärvi & Salminen 2018, s. 35) Toiminnanohjausjärjestelmät ovat kehittyneet 

valtavasti ja perusmoduulien lisäksi saataville on tullut moduuleja muun muassa 

analytiikkaa, tuotteen elinkaarenhallintaa ja liiketoiminnan suorituskykyä tukemaan 

(Bradford 2015, s. 3). Suuri osa ERP-ohjelmistoista ovat joustavia ja niistä voidaan 
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implementoida vain tarpeelliset moduulit, joiden valinnassa huomioidaan asiakkaan 

toimiala, tarpeet ja muut käytössä olevat järjestelmät.  ERP-ratkaisu voi sisältää 

suurimman osan yrityksen ydinprosesseista tai vain osia näistä, jolloin muiden 

ydinprosessien hallintaan yrityksellä saattaa olla käytössä muita järjestelmiä. (Bradford 

2015, s. 2; Ganesh 2014, s. 2) Alla, kuvassa 2, on esitetty perinteisen 

toiminnanohjausjärjestelmän keskisimmät moduulit. 

 

Kuva 2. Toiminnanohjausjärjestelmän moduulit ja toimintaperiaate. (Mukaillen Abd 
Elmonem et al. 2016, s. 3) 
 

ERP tuotteita on markkinoilla useita ja niiden tarjoamat moduulit vaihtelevat paljon 

toiminnanohjausjärjestelmien välillä riippuen siitä, mille toimialalle tai mihin 

liiketoiminta-alueeseen ne on kohdistettu, sillä jokaisella toiminnanohjausjärjestelmällä 

on omat vahvuutensa. Osa on keskittynyt yhteen tai muutamaan osa-alueeseen, kuten 

taloushallintoon, henkilöstöhallintoon tai valmistukseen, jolloin ne palvelevat tietyn 

toimialan asiakkaita tai tiettyä liiketoiminnan osa-aluetta parhaiten. Hyvin usein ERP:hen 

integroidaankin asiakkaan muita käytössä olevia järjestelmiä, joiden vahvuus on jossain 
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toisessa liiketoiminnan osa-alueessa, täydentämään kokonaisuutta. (Kaarlejärvi & 

Salminen 2018, s. 36) Modulaaristen toiminnanohjausjärjestelemien hyöty on niiden 

mukautuminen eri toimialoille. On olemassa paljon toimialoja, joilla ei ole esimerkiksi 

valmistusta, mutta tarpeita muille toiminnanohjausjärjestelmien tarjoamille moduuleille. 

Tällöin modulaarisen toiminnanohjausjärjestelmän toimittajalla on kilpailuetu, sillä se 

pystyy tarjoamaan räätälöidyn ratkaisun asiakkaalle.  (Bradford 2015, s. 2) Asiakkaan 

kannalta turhien moduulien karsiminen laskee kokonaisuuden hintaa, mutta joskus 

moduulien karsimisella on kuitenkin kääntöpuolensa. Joidenkin moduulien välillä on 

yhteyksiä niin, että on kannattavaa keskittää moduulien toiminnot ERP-järjestelmään 

ERP:n ja toisen erillisen ohjelmiston integroinnin sijaan. Tämä johtaa parhaimmillaan 

parempaan sijoitetun pääoman tuottoon toiminnanohjausjärjestelmän osalta. (Bradford 

2015, s. 3) Toiminnanohjausjärjestelmän tehokas ja kokonaisvaltainen hyödyntäminen 

tehostaa toimintaa, lisää läpinäkyvyyttä ja luo kilpailuetua yritykselle (Ganesh 2014, s. 

2). 

 

2.2 Toiminnanohjausjärjestelmän mukautus asiakkaan tarpeisiin 

 

Yritysten prosessit eroavat toimialoittain sekä yrityskohtaisesti paljon. 

Toiminnanohjausjärjestelmän avulla voidaan luoda saumaton tiedonkulku yrityksen 

osastojen välille ja käsitellä kaikki ydinprosessit samassa järjestelmässä. (Bradford 2015, 

s. 2; Ganesh 2014, s.1- 2) Lisäksi sen avulla voidaan automatisoida prosessien eri vaiheita 

tai jopa kokonaisia prosesseja sekä yhdistää niitä toisiinsa toiminnan tehostamiseksi ja 

yhtenäistämiseksi, mikä onnistuu tarvittaessa integroimalla ulkoisia ohjelmistoja 

toiminnanohjausjärjestelmään. Tästä syystä toiminnanohjausjärjestelmät voidaankin 

nähdä integroituna liiketoimintaprosessien kokonaisuutena. (Ganesh 2014, s. 1-2) 

Ohjelmistojen kehityskulku on kulkenut kokonaisvaltaisten pakettiratkaisujen suuntaan 

eli yksittäisten erillisiin prosesseihin tarkoitettujen ohjelmistojen sijaan toimittajan 

tarjoavat ohjelmistopaketteja, niin kutsuttuja alusta- ja ekosysteemiratkaisuja. Tämä 

vahvistaa integroitujen liiketoimintaprosessien kokonaisuuden käsitettä. Tällöin samalta 

toimittajalta on mahdollista saada useampia ohjelmistoja, esimerkiksi ERP-ratkaisun 

yhteyteen voidaan tarjota lisäksi ostolaskun kierrätystä tai muuta erillisohjelmistoa. On 

kuitenkin huomioitava, että integraatioiden rakentaminen ohjelmistojen välille on suuri 
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työ ja vaatii rakentamisen lisäksi jatkuvaa ylläpitoa. (Kaarlejärvi & Salminen 2018, s. 36-

37) 

 

Jokaisella asiakkaalla on omat tarpeensa ja vaatimuksensa toiminnanohjausjärjestelmälle. 

Ensisijainen tapa mukauttaa ERP:tä, jotta se saadaan toimimaan juuri halutulla tavalla, 

on konfigurointi eli ennalta määritettyjen parametrien ja asetusten muuttaminen 

käyttöliittymän kautta. (Bradford 2015, s. 105; Sun et al. 2008, s. 19) ERP vaatii lähes 

poikkeuksetta jonkin tasoisia konfigurointia asiakkaasta riippuen, sillä jokaisella 

yrityksellä on uniikit prosessit (Bradford 2015, s. 32). ERP:t sisältävät useita eri asetuksia, 

boolean-kenttiä ja ehtoja, joita voidaan kytkeä nopeasti päälle tai pois päältä suoraan 

käyttöliittymän kautta myös asiakkaan toimesta. Konfigurointi voi liittyä esimerkiksi 

taloushallinnon kirjaussääntöihin, numerosarjoihin, nimikkeiden mittayksikköihin ja 

varastolaskentaan, käyttöoikeuksiin ja erilaisiin ilmoituksiin ja estoihin ohjelmistoa 

käytettäessä. Valittavissa olevien asetusten määrä korreloi ERP:n kompleksisuuden 

kanssa ja suurille yrityksille tarkoitetuissa kompleksisissa toiminnanohjausjärjestelmissä 

asetusten asettaminen on suuri osa käyttöönottoa. (Bradford 2015, s. 105) Ohjelmiston 

tarjoamia asetuksia ei kuitenkaan ole loputtomasti, jolloin usein tullaan tilanteeseen, jossa 

käyttöliittymän kautta tehtävissä olevat konfiguroinnit eivät riitä halutun 

toiminnallisuuden saavuttamiseksi. Tällöin muokkaus vaatii kustomointia eli toimintojen 

lisäyksiä lisäämällä koodia ERP-ohjelmistoon.   

 

Kustomoinnilla tarkoitetaan esimerkiksi tarvittavien kenttien tai sivujen lisäämistä, 

taulujen välisten relaatioiden lisäämistä, käsittelyvaiheiden lisäämistä prosessiin, raportin 

muokkausta tai jonkin muun puuttuvan ominaisuuden tai toiminnallisuuden 

mahdollistamista. Toiminnanohjausjärjestelmillä on omat kehitysympäristönsä, joissa 

tauluja, sivuja, raportteja ja prosesseja kustomoidaan. (Bradford 2015, s. 32, 106) Tämä 

toteutetaan kehitysympäristössä muokkaamalla ohjelmistossa jo olevaa koodia tai 

luomalla uutta ohjelmiston tietyn osa-alueen logiikan muokkaamiseksi asiakkaan 

tarvitsemalla tavalla. Asiakkaan tarpeisiin toteutetut kustomoinnit vaativat huomattavasti 

enemmän työtä kuin käyttöliittymän kautta tehdyt konfiguroinnit ja näin ollen 

toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto vie selkeästi enemmän aikaa ja kasvattaa 

kustannuksia. (Bradford 2015, s. 105; Song et al. 2017, s. 247) Jos aikaa, pääomaa ja 



 

 
 

15 

taitavia ohjelmoijia kuitenkin löytyy, ERP:hen lisätyllä koodilla voi toteuttaa lähes mitä 

vain. Koska kustomointeja ei tehdä käyttöliittymän kautta ja ne vaativat 

ohjelmointiosaamista sekä yleisesti teknisiä valmiuksia, ne toteutetaan yleensä 

ohjelmistosta vastaavan toimittajan konsultin toimesta (Song et al. 2017, s. 247). 

Kustomointeja voidaan tehdä myös käyttöönoton jälkeen, jolloin työ on lisälaskutettavaa 

työtä tai se toteutetaan erillisenä projektina ja suurimpaan osaan 

toiminnanohjausjärjestelmiä niitä onkin toteutettu. Toimittajat luovat usein omia valmiita 

mukautuspakettejaan ja koodeja, jotka sopivat heidän kohdetoimialansa tarpeisiin, jotka 

ovat nopeasti implementoitavissa käyttöönoton yhteydessä. Tällä tavoin he voivat luoda 

kilpailuetua markkinoilla. (Bradford 2015, s. 105-106) Vaikka kustomointien 

tekemisessä on runsaasti hyötyjä, on siinä myös riskejä. Suunnitteluvaiheessa on 

ajateltava kokonaisuutta ja pyrittävä toteuttamaan muutokset niin, ettei niistä tule pitkällä 

aikavälillä vaikeasti muutettavia ja ohjelmiston toimintaa rajoittavia (Link & Back 2015, 

s. 820; Stancu & Dragut 2018, s. 40). Uusien kustomointien tuotantoon siirtäminen vaatii 

myös runsaasti testausta ohjelmointivirheiden havaitsemiseksi, joka usein jää liian 

vähäiseksi aikataulupaineista johtuen. Huonolaatuinen koodi saattaa hidastaa ohjelmaa 

tai koodissa olevat virheet voivat levitä relaatioiden kautta useaan osaan järjestelmää. 

(Bradford 2015, s. 107; Stancu & Dragut 2018, s. 39; Kanaracus 2014) Tällaisia 

rajoittuneita ja vaikeasti muutettavia ohjelmistoja kutustaan myös yleisesti legacy-

nimityksellä. Kustomointien toteutus on myös kallista, sillä suunnittelu, itse ohjelmointi 

ja testaus vievät aikaa ja ne usein tehdään konsulttien toimesta. Käytetty aika, raha ja 

tulevaisuuden ylläpito huomioon ottaen kustomoinnit eivät ole suoraan verrannollisia 

arvon lisäykseen. Siksi niiden tuomia hyötyjä pitääkin tarkastella pitkällä aikavälillä ja 

tehdä muutospäätökset sen mukaisesti. (Bradford 2015, s. 107) 

 
2.3 Toiminnanohjausjärjestelmän myynti ja päivitys  

 

ERP-markkinoilla ohjelmistojen toimittajat eivät itse aina myyohjelmistoa suoraan 

asiakkaille, vaan he tekevät laajasti yhteistyötä itsenäisesti toimivien kumppaneidensa 

kanssa, joita ovat esimerkiksi lisäarvoa tarjoavat jälleenmyyjät VAR (Value Added 

Reseller) (Hedman & Xiao 2016, s. 3991). Ohjelmiston toimittaja huolehtii standardoidun 

ohjelmiston kehityksestä ja ylläpidosta, kun taas kumppanit ohjelmiston myynnistä ja 
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toimittamisesta asiakkaille sekä konfiguroinnista ja kustomoinnista kehitysympäristön 

avulla. Ohjelmistokumppanit räätälöivät valmista ohjelmistoa ja tarjoamaansa palvelua 

soveltumaan paremmin liiketoiminnan osa-alueille, joihin he ovat erikoistuneet. 

(Hedman & Xiao 2016, s. 3993)  

 

Kumppaneiden käyttö ohjelmiston myymisessä ja konsultoinnissa on etu lokalisoinnin 

kannalta, sillä paikalliset toimijat tuntevat yritysten toiminnan, kulttuurin, lait ja 

säännökset paremmin. Yhteinen kieli on myös paikallisesti toimivan 

ohjelmistokumppanin etu asiakassuhteen luomisessa ja kommunikoinnissa. Ohjelmiston 

toimittajan vastuulla on tarjota asianmukaiset käännökset paikalliselle kielelle ja luoda 

ohjelmistosta joustava ja riittävän kustomoitava paikallisten markkinoiden tarpeiden 

toteuttamisen mahdollistamiseksi. Lisäksi, ohjelmiston toimittajan tulee tarjota 

koulutusta ja tukea kumppaneille riittävän kompetenssin takaamiseksi, jotta heidän on 

mahdollista toimia vaativampienkin asiakkuuksien tapauksissa. Muuten riskinä on 

epäonnistuneita käyttöönottoja, joilla on pitkäaikaisia vaikutuksia niin 

ohjelmistokumppanille kuin asiakkaallekin. (Xue et al. 2005, s. 280, 290)  

 

Toiminnanohjausjärjestelmän eivät ole ikuisia ja jossain vaiheessa ne tulevat elinkaarensa 

päähän erilaisista syistä johtuen, jolloin pitää tehdä joko versiopäivitys tai vaihtaa 

käytössä oleva ERP kokonaan toiseen tuotteeseen. Yksi yleisistä syistä päivitykselle on 

yrityksen kasvu, jolloin käytössä oleva toiminnanohjausjärjestelmä ei pysty enää 

taipumaan asiakkaan tarpeisiin. Tällöin se on vaihdettava toiminnanohjausjärjestelmään, 

joka on suunniteltu yrityksen kokoluokkaa vastaaviin tarpeisiin. Yrityksen äkillinen 

kasvu voi olla seurausta esimerkiksi yritysostosta tai fuusioitumisesta. (Demi & Haddara 

2018, s. 588-589) Toisena syynä voi olla ohjelmistoversion tuen päättyminen. 

Toiminnanohjausjärjestelmän vaihtaminen täysin uuteen on usein laaja, monimutkainen 

ja kallis prosessi ja yleisesti yritykset toteuttavat joko version päivityksen tai koko 

järjestelmän vaihdon 5-7 vuoden välein riippuen toiminnanohjausjärjestelmästä ja sen 

kehityksestä. Päivityksen hyötynä on uusimpien toiminnallisuuksien ja prosessien 

käyttöönotto, joilla voi parantaa muun muassa kustannustehokkuutta. Päivityksen 

toteutus vaatii kuitenkin huolellista suunnittelua ja kustannusarviota, sillä käyttöönotto ja 

ylläpidon kustannukset saattavat olla liikaa asiakasyritykselle. Tästä johtuen osa 
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asiakkaista saattaa lykätä päivitystä mahdollisimman pitkään, vaikka päivitys toisi 

hyödyllisiä parannuksia ja tehostusta. Päivitystä ei kuitenkaan voi lykätä loputtomiin, 

sillä vanhan ohjelmistoversion tuki ja ylläpito saatetaan lopettaa, jolloin päivitys tai 

vaihto on pakko toteuttaa. (Bradford 2015, s. 125)  

 

2.4 Ekosysteemi ja ohjelmistokumppanin rooli 

 

Ekosysteemi toiminnanohjausjärjestelmän ympärillä on laaja. Yleisesti ekosysteemillä 

tarkoitetaan useiden eri asioihin keskittyneiden toimijoiden muodostamaa kokonaisuutta, 

jossa toimijoilla on eri rooleja ja vastuualueita, kuten ohjelmiston suunnittelu, 

tuottaminen, toimittaminen, ylläpito ja kehittäminen. Näiden osien ja toimijoiden 

toiminnan tuloksena syntyy esimerkiksi tuote, palvelu tai jokin muu vastaava tuotos. 

Ohjelmistoista puhuttaessa ekosysteemi-termiä on käytetty paljon kirjallisuudessa ja 

ohjelmistojen osalta tällä tarkoitetaan yrityksiä, jotka ovat toimijoita ohjelmistotoimialan 

arvoketjun eri kohdissa. (Andersen et al. 2013, s. 4034, 4036; Leimeister et al. 2010)  

 

Ekosysteemi koostuu eri toimijoista, jotka toimivat ohjelmistotoimialan arvoketjun eri 

vaiheissa. Messerschmidt ja Szyperski ovat esitelleet mallin ohjelmistotoimialan 

ekosysteemistä, johon he ovat asettaneet kuusi vaihetta: analyysi ja suunnittelu, 

infrastruktuuri, implementointi, ohjelmiston tarjoaminen, operointi ja käyttö sekä näihin 

liittyvät elementit: konsultti, ohjelmiston vaatiman infrastruktuurin toimittaja, 

ohjelmistotoimittaja, järjestelmäintegroija, palveluntarjoaja ja loppukäyttäjän 

organisaatio (Andersen et al. 2013, s. 4035). Kuvassa 3 on esitetty edellä kuvailtu malli 

ohjelmistotoimialan ekosysteemistä, johon on lisäksi sisällytetty toimijat arvoketjun eri 

vaiheissa. Kuvaa voidaan lukea lähtemällä liikkeelle analyysista ja suunnittelusta, jonka 

konsultti toteuttaa asiakkaan toiveiden ja tarpeiden selvittämiseksi. Tämän pohjalta 

luodaan suunnitelma analyysin tulosten toteuttamiseksi. Suunnitelma käy toteen 

ohjelmiston implementointivaiheessa. Ohjelmiston tarjonta -vaihe sisältää ohjelmiston 

integroinnin, testauksen asiakkaan tuotantoympäristössä ja muut käyttöönotossa vaaditut 

toimenpiteet. Operointi-vaiheeseen siirrytään käyttöönoton jälkeen ja siitä vastaavan 

tahon tarkoituksena on huolehtia ohjelmiston toimivuuden jatkuvuudesta ja 
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luotettavuudesta, asiakkaan ongelmista ja mahdollisista muutostarpeista. (Andersen et al. 

2013, s. 4036) 

 

Kuva 3. Ohjelmistotoimialan ekosysteemi ja sen toimijat. (Andersen et al. 2013, s. 
4036) 
 

Vaiheiden erottaminen kuvassa esitetyn mukaisesti selkeästi toisistaan ei todellisuudessa 

ole mahdollista, koska vaiheet ja niihin liittyvät vastuut limittyvät keskenään. Yksi 

toimija voi olla vastuussa useammasta kuin yhdestä vaiheesta ja vastuut eri toimijoiden 

kesken voivat limittyä.  Sama toimija voi esimerkiksi huolehtia ohjelmiston myymisestä, 

konsultoinnista sekä integraatioista. Kuvan 3 malli ei siis osoita ekosysteemin toimijoiden 

määrää. Vastuiden jakautuminen ja toimijoiden määrä riippuvat tarkasteltavasta 

ekosysteemistä. (Andersen et al. 2013, s. 4036; Sarker et al. 2012, s. 319) 

 

Kuvassa 4 on esitetty tarkempi kuvaus, millainen toiminnanohjausjärjestelmän 

ohjelmistotoimittajan ympärille muodostuva ekosysteemi ja potentiaaliset suhteet 

ekosysteemin osatekijöiden välillä voivat olla. Ekosysteemin koko ja toimijoiden määrä 

riippuvat ERP-toimittajan liiketoimintamallista. (Andersen et al. 2013, s. 4036) 

Tavallisesti toiminnanohjausjärjestelmän toimittaja on yritys, joka tuottaa ohjelmiston 

perusosan ja keskittyy geneerisen ohjelmiston rakentamiseen. Tarkoituksena on rakentaa 

standardi perusversio toiminnanohjausjärjestelmästä, jonka päälle luodaan kustomointeja 
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asiakkaiden tarpeiden mukaan. (Song et al. 2017, s. 247; Andersen et al. 2013, s. 4037; 

Sarker et al. 2012, s. 319)  

 

Kuva 4. Esimerkkikuvaus toiminnanohjausjärjestelmän toimittajan ympärille 
muodostuvasta ekosysteemistä. (Mukaillen Andersen et al. 2013, s. 4036) 
 

Useimmiten toiminnanohjausjärjestelmän standardiversio ei ole sellaisenaan sopiva 

asiakkaalle vaan sitä pitää muokata toimiala- ja asiakaskohtaisiin tarpeisiin, joista 

vastaavat ohjelmistotoimittajan kumppanit, jotka edelleen kehittävät ja kustomoivat 

ohjelmiston eri osia. Yrityksiä, joissa molemmat, ohjelmiston perusosan kehitys sekä 

lisäominaisuuksien tuottaminen yhdistyvät, on selkeästi vähemmän. (Andersen et al. 

2013, s. 4037) Yleisesti ohjelmistokumppanin tehtävä on pitää 

toiminnanohjausjärjestelmä toiminnassa luotettavasti, tarjota ylläpidollista tukea 

asiakkaille sekä kuunnella heidän toiveitaan ja arvioida heidän mahdollisia 

muutostarpeitaan sekä toteuttaa niitä. Tällä tavoin toiminnanohjausjärjestelmä luo suoraa 

arvoa asiakkaalle. (Andersen et al. 2013, s. 4036) Ohjelmistokumppanit ovat siis palvelua 

tuottava ja arvoa tuottava linkki ohjelmiston tuottajan ja loppuasiakkaan välissä. He ovat 

asiakkaita sekä itse ohjelmiston toimittajalle, että samanaikaisesti ohjelmiston toimittajia 

loppuasiakkaalle. (Leimeister et al. 2010)  
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Kuten aikaisemmin ilmaistiin, usein ekosysteemimalleissa esitetyt vastuualueet 

limittyvät ja sama toimija voi vastata useammasta eri osa-alueesta. Kuvan 3 vaiheiden 

erittelyn ja ohjelmistokumppanin roolin kuvailun tuloksena, ohjelmistokumppanin rooli 

kuvan 4 malliin istutettaessa näyttäisi kuvan 5 mukaiselta.  

 

 

Kuva 5. Esimerkkikuvaus toiminnanohjausjärjestelmän toimittajan ympärille 
muodostuvasta ekosysteemistä lisättynä ohjelmistokumppanin rooli. (Mukaillen 
Andersen et al. 2013, s. 4036) 
 

Ohjelmistokumppani usein jälleenmyy ohjelmistoa asiakkaalle sekä huolehtii sen 

käyttöönotosta, ohjelmiston jatkuvuudesta ja ylläpidosta asiakkaalle. Tärkeässä osassa 

ovat konsultit, jotka toimivat useissa tehtävissä läpi toiminnanohjausjärjestelmän 

elinkaaren. Rooli ja vastuualueet vaihtelevat riippuen yrityksestä ja konsultin 

osaamisalueista (Demi & Haddara 2018, s. 591). ERP:n käyttöönotoissa ja kehityksessä 

konsultin rooli on kuitenkin monipuolinen ja vaatii ongelmanratkaisukykyä, laajojen 

kokonaisuuksien ymmärtämistä ja jatkuvaa oppimista, sillä jokainen asiakas on erilainen 

ja usein asiakkaat toimivat hyvin vaihtelevasti eri toimialoilla, joista konsultilla ei 

välttämättä ole juuri kokemusta. Konsultin tulee muun muassa selvittää asiakkaan 
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vaatimukset ja tarpeet sekä tarjota näihin perustuvia ratkaisuja. Tarkoituksena on tuoda 

teknistä näkökulmaa ja osaamista toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönoton 

toteutukseen ja lisätä asiakkaan tietoutta järjestelmästä. (Chang et al. 2013, s. 1453; 

Andersen et al. 2013, s. 4035) Konsulttien on myös äärimmäisen tärkeää ymmärtää 

asiakkaan liiketoiminnalliset tarpeet ja vaatimukset. Ei riitä, että keskittyminen on 

ainoastaan järjestelmän käyttöönotossa ja konfiguroinnissa, vaan pitää myös ymmärtää, 

kuinka järjestelmä istuu asiakkaan toimintatapoihin ja prosesseihin, mitä ERP:n 

sovittaminen asiakkaan tarpeisiin vaatii ja mitä asioita ei ole järkevää toteuttaa. Tästä 

syystä esimerkiksi suurissa useiden moduulien käyttöönotoissa on mukana useampi 

konsultti, joilla jokaisella on oma erikoisalansa ja tietämyksensä juuri kyseisestä 

liiketoiminnan alueesta. Tämän osalta vastuu on myös asiakkaalle, jonka tehtävänä on 

tarjota tarvittava tieto omasta liiketoiminnastaa, jotta konsulttien on mahdollista toteuttaa 

oma osuutensa käyttöönotosta. Usein konsulteilla on vahva tekninen tietämys ja 

kokemus, jota asiakkaan puolelta ei löydy. Tämä epätasapaino voi haastaa ja luoda 

kompleksisuutta käyttöönotoissa, kun asioita ei ymmärretä aivan samalla tasolla. (Chang 

et al. 2013, s. 1453-1454) Sama pätee myös päinvastoin, jos konsultilla ei ole kokemusta 

asiakkaan toimialasta.  Joissain tapauksissa asiakas voi ajatella tämän riskinä, etteivät he 

voi valvoa käyttöönottoa ja toteutusta parhaalla mahdollisella tavalla, koska heiltä 

puuttuu vaadittavaa tietämystä ja ymmärrystä (Chang et al. 2013, s. 1454). Ei kuitenkaan 

ole mahdollista, että konsulteilla olisi vahvaa tietämystä ja osaamista teknisen osuuden 

lisäksi kaikista liiketoiminnallisista osa-alueista. Tätä varten tiimit koostuvat usein 

konsulteista sekä asiantuntijoista, jotka esimerkiksi taloushallinnon osalta voivat olla 

käyttöönottoon osallistuvia kirjanpitäjistä. Kaiken tämän lisäksi konsulttien tehtäviin 

kuuluu loppukäyttäjien koulutus ja opastus toiminnanohjausjärjestelmän käyttöön sekä 

muutosjohtaminen tämän osalta. (Chang et al. 2013, s. 1454; Demi & Haddara 2018, s. 

591) Käyttöönottojen yhteydessä ja jo olemassa oleville asiakkaille pitää myös tehdä ja 

testata kustomointeja ja integrointeja sekä kehittää ohjelmistoa asiakkaan toivomaan 

suuntaan. Tämä on usein myös konsultin vastuualuetta. (Demi & Haddara 2018, s. 591) 
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2.5 Taloushallinto ja toiminnanohjausjärjestelmät 

 

Taloushallinto on keskeinen osa ERP-kokonaisuutta, sillä kyseisen moduulin 

käyttöönotossa määritellään usein parametreja ja ohjaustietoja, joita hyödynnetään ERP:n 

muissa moduuleissa. Tällaisia tietoja voivat olla esimerkiksi asiakkaiden ja sopimusten 

hallinta, kustannuspaikat ja muut seurantakohteet, tilikartta sekä organisaatiorakenne. 

(Kaarlejärvi & Salminen 2018, s. 35) Modernit toiminnanohjausjärjestelmät sisältävät 

moduulit niin sisäiselle kuin ulkoiselle laskentatoimelle, joista ulkoinen laskenta 

keskittyy tilinpäätösaineiston tuottamiseen. Moduuli sisältää pääkirjan, tilikartan, 

myyntisaamiset, luoton ja kassan hallinnan. ERP:n taloushallinnon moduuli mahdollistaa 

koko yrityksen taloudellisen toiminnan reaaliaikaisen analysoinnin koko yrityksen osalta. 

Sisäisen laskenta keskittyy tiedon tuottamiseen sisäisille päätöksentekijöille suunnittelun, 

arvioinnin ja valvonnan tueksi. (Bradford 2015, s. 131) Taloushallinnon operoinnissa 

toiminnanohjausjärjestelmää käyttämällä on mahdollista saavuttaa runsaasti hyötyjä. Sen 

avulla voidaan tehostaa työtä ja yksinkertaistaa työvaiheita varmistaen kuitenkin 

jatkuvasti laillisten vaatimusten toteutuminen. Toiminnanohjausjärjestelmällä on myös 

mahdollista yhdistää saumattomasti ja reaaliaikaisesti yrityksen eri toimipisteiden 

taloushallinto sekä saada vaivattomasti ja nopeasti dataa kootusti strategisen 

päätöksenteon tueksi. (Bradford 2015, s. 132) 

 

ERP on keskeinen osa taloushallinnon digitalisaatiota. Taloushallinnon toimialalla 

digitalisaatio on suuressa roolissa, sillä potentiaalia digitalisoinnille ja sen tuomille 

hyödyille on runsaasti, mutta muutos on hidasta ja vaatii aikaa. Taloushallinnon osalta 

Kaarlejärvi & Salminen (2018, s. 15) määrittelevät digitalisaation tietovirtojen ja 

käsittelyvaiheiden automatisointina sekä niiden käsittelynä digitaalisessa muodossa. 

Toisena määritelmänä he esittävät myös termin automaattinen taloushallinto, jossa 

tavoitteena on paperittomuus ja mahdollisimman korkea automaatioaste. Täydellisesti 

digitalisoidun taloushallinnon he jakavat kahteen osaan. Ensimmäinen osa on koko 

tietovirran digitalisointi, jolloin kaikki aineisto käsitellään sähköisessä muodossa. 

Aineiston sähköistäminen on taas edellytys automatisoinnille, joka on toinen osa 

digitaalista taloushallintoa.  
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Automatisointia toteutetaan robotiikalla, jota hyödynnetään rutiininomaisissa 

prosesseissa. Robotille luodaan säännöstöjä ja validointeja, joiden avulla se osaa suorittaa 

toistettavia rutiinitehtäviä. Tämän jälkeen taloushallinnon henkilöstö käsittelee 

poikkeamat, joita robotti ei pysty käsittelemään. Automatisoinnin tavoitteena on poistaa 

manuaalisia toistettavia työtehtäviä ja vapauttaa aikaa ongelmanratkaisuun, analysointiin 

ja ennusteiden laatimiseen.  (Kaarlejärvi & Salminen 2018, s. 17) Suurien volyymien 

kohdalla kirjanpitäjän tekemät inhimilliset virheet ovat väistämättömiä, jolloin 

automatisointi lisää myös tarkkuutta sekä lyhentää työn läpimenoaikaa (Aho 2019, s. 18; 

Kaarlejärvi & Salminen 2018, s. 23). Automatisoinnin osalta huomattavaa kehitystä 

onkin jo tapahtunut suurten yritysten ja suurivolyymisten työtehtävien kohdalla. 

Suomessa taloushallinnon ala on kuitenkin pirstaloitunutta ja pieniä yrityksiä on paljon. 

Pienillä yrityksillä ei välttämättä ole resursseja, tietotaitoa tai halukkuutta digitalisoida 

toimintaansa siinä määrin missä isommat yritykset. Vaikka itse taloushallinnon palveluja 

tarjoava yritys olisi vahvasti digitalisoitunut ja fokusoitunut sen kehittämiseen, toinen 

toimialan digitalisaatiota hidastava tekijä ovat pienet asiakasyritykset, jotka toimittavat 

edelleen dokumentteja paperisina. Tämä on osittain muutosvastarintaa, jonka lisäksi 

syynä on usein resurssien ja tietotaidon puute sekä haluttomuus sähköistämiseen. 

(Kaarlejärvi & Salminen 2018, s. 17; Aho 2019, s. 18-19)  

 

Sähköistämisen ja automatisoinnin jälkeen kolmas vaihe taloushallinnoin 

digitalisaatiossa on niin sanottu älykäs taloushallinto, joka on asteen autonomisempaa 

automaatioon verrattuna. Automaatiossa ihminen määrittää säännöt, joilla robotit 

suorittavat niille annettuja tehtäviä, kun taas älykkäässä taloushallinnossa älykkään 

automaation välineillä voidaan luoda uusia sääntöjä, käsitellä poikkeuksia sekä ei-

rakenteellista dataa. Tämän lisäksi älykkään automaation avulla on mahdollista 

muodostaa analyyseja, ennusteita ja toimenpide-ehdotuksia. (Kaarlejärvi & Salminen 

2018, s. 18) Digitalisaatio näkyy taloushallinnon perusprosessien lisäksi myös 

lisäarvopalveluissa, kuten tiedon analysoinnissa ja johdon raportoinnissa. Kehittyneet 

ohjelmistot pystyvät käsittelemään suuria määriä dataa ja muodostamaan niistä aineistoja, 

jota voidaan käyttää tukena esimerkiksi päätöksenteossa. Suurien tietomäärien käsittely, 

järjestely ja muotoilu ymmärrettävään muotoon veisi ihmiseltä useita työtunteja ja olisi 

puutteellisempaa kuin ohjelmistojen ja tekoälyn avulla luodut aineistot. (Aho 2019, s. 19) 
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Kuten aiemmassa kappaleessa kerrottiin, ERP:n integrointi muihin käytössä oleviin 

järjestelmiin on yleistä ja markkinoilla onkin runsaasti tarjolla taloushallinnon eri 

prosesseihin keskittyviä erillisohjelmistoja eli valmisohjelmistoja. Taloushallinnon osalta 

onkin yleistä, että toiminnanohjausjärjestelmään on integroitu useita eri 

erillisohjelmistoja kuten raportoinnin ja palkkahallinnon järjestelmä. Yritysohjelmistojen 

osalta on yhä enemmän tarjolla niin kutsuttuja alustaratkaisuja, jolloin samalta toimijalta 

on mahdollista saada niin ERP-ohjelmisto, kuin myös siihen integroitavia 

valmisohjelmistoja. Integroitavuuden helpottamiseksi erillisohjelmistoissa on tavallisesti 

valmiit rajapinnat perustiedonsiirtotarpeita varten. Siitä huolimatta, integraatioiden ja 

liittymien rakentaminen erillisohjelmiston ja ERP:n välille on suuri työ käyttöönoton 

yhteydessä sekä vaatii yhteistyötä eri toimijoilta. Integroitavuus on myös 

toiminnanohjausjärjestelmän vahvuus pienyrityksille tarkoitettuihin standardeihin 

yritysohjelmistoihin verrattuna, sillä toiminnanohjausjärjestelmät ovat joustavia ja 

monipuolisesti kustomoitavissa asiakkaan tarpeisiin. Lähtökohtaisesti standardit 

taloushallinnon ohjelmistot ovatkin ainoastaan lakisääteisen kirjanpidon toteuttamista 

varten, kun taas kirjanpidon lisäksi laajempaa johdon raportointia ja sisäistä laskentaa 

vaativat suuremmat yritykset ottavat käyttöön toiminnanohjausjärjestelmän. (Kaarlejärvi 

& Salminen 2018, s. 36-37) 
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3 ERP-OHJELMISTOJEN PALVELUMALLIT  
 

Tässä kappaleessa keskitytään työssä käsiteltäviin ohjelmiston palvelumalleihin, on-

premises ja SaaS, ja käydään läpi niiden perusominaisuuksia ja sekä toimintaperiaatetta 

toiminnanohjausjärjestelmien tapauksessa. Kappaleen aluksi selvitetään tarkemmin, mitä 

käsitteillä pilvi ja pilvipalvelut tarkoitetaan kirjallisuudessa, loppukappaleessa 

käsiteltävien asioiden selkeyttämiseksi. Kappaleen lopuksi käsitellään työn aiheen 

mukaisesti siirtymää näiden kahden palvelumallin välillä ohjelmistokumppanin 

näkökulmasta.  

 

3.1 Pilvi ja pilvipalvelut 

 

Pilviteknologia on modernia ja trendikästä ja tästä syystä käsitteen käyttäminen on 

yleistynyt. Käsitettä näkee usein käytettävän myös yhteyksissä, joissa ei ole kyse 

pilvipalvelusta. National Institute of Standards and Technology -organisaation 

julkaisussa, jota myös useissa tutkimuksissa referoidaan, pilvi määritellään 

käyttöperusteiseksi palveluksi, joka tarjoaa sijainnista riippumattoman pääsyn 

resursseihin, kuten palvelimiin, tietoverkkoon, varastointiin, sovelluksiin ja palveluihin. 

Sen käyttöönotto on nopeaa ja vaatii vähäisiä toimenpiteitä palvelua tarjoavalta taholta. 

(Mell & Grance 2011, s. 2) Lisäksi Mell ja Grance (2011, s. 2) määrittelevät julkaisussa 

kuusi perusominaisuutta, joiden tulee toteutua pilvipalvelun määritelmän täyttymiseksi. 

Ne ovat:  

 

§ Tarvittaessa käyttöönotettava itsepalvelu: Käyttäjä voi ottaa käyttöön 

tarvitsemansa määrän kapasiteettia haluamaansa aikaan ilman tarvetta 

ihmiskontaktiin palveluntarjoajan kanssa. 

§ Kattavat verkkoliitännät: Pilvipalvelun tarjoama kapasiteetti on saatavilla 

internetin yli ja siihen pääsee käsiksi useilla eri päätelaitteilla, kuten 

tietokoneen, tabletin tai puhelimen avulla.   

§ Resurssien yhteiskäyttö: Pilvipalvelun toimittajan resurssit palvelevat useita 

käyttäjiä yhtäaikaisesti hyödyntäen multi-tenant -mallia, jolloin 
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palveluntarjoaja voi dynaamisesti luovuttaa virtuaalisia resursseja käyttäjille 

kysynnän mukaan.  

§ Joustavuus: Käytössä olevaa kapasiteettia on mahdollista skaalata joustavasti 

ja nopeasti ylös- tai alaspäin riippuen kysynnästä. Tässä toteutuu jo 

aikaisemmin mainittu käyttöperusteisuus, jolloin asiakkaan käytössä olevaa 

kapasiteettia voidaan skaalata tarpeen mukaisesti.  Tämän vuoksi 

käytettävissä oleva kapasiteetti saattaa näyttäytyä rajattomana, mutta 

todellisuudessa palveluntarjoajan kapasiteetti on rajallinen. 

§ Käytön mittaaminen: Pilvipalveluiden järjestelmät automaattisesti 

kontrolloivat ja optimoivat resurssien käyttöä hyödyntämällä 

mittauskapasiteettia. Lisäksi pilvipalvelun resurssien käyttöä monitoroidaan, 

kontrolloidaan ja raportoidaan, jotta sekä palvelun toimittajalle, että 

kuluttajalle voidaan luoda läpinäkyvyyttä käytetyistä palveluista. 

 

Pilven nimen mukainen mielikuva käyttäjälle tulee siitä, että käyttäjällä ei ole kontrollia 

eikä tietoutta palveluntarjoajan resursseista, kuten siirtonopeus, muisti ja laskentateho 

eikä palvelinten ja datakeskuksien varsinaisesta sijainnista. (Mell & Grance 2011, s. 2) 

Palvelin ei siis käytännössä ole fyysisesti saatavilla tai näkyvillä käyttäjille toisin kuin 

omissa konesaleissa (on-premises) tai isännöidyissä konesaleissa (hosted on-premises) 

sijaitsevat palvelimet, vaikka isännöityihin konesaleihin saatetaankin virheellisesti viitata 

pilvenä.   

 

Pilvipalvelut luokitellaan eri tyyppeihin riippuen palveluista, joita ne sisältävät. 

Pilvipalvelumalleista erottuu selvästi kolme suosituinta mallia, joita tarjoajat pääasiassa 

tarjoavat ja myös nämä on esitetty National Institute of Standards and Tehcnology-

organisaation julkaisussa. (Mijac et al. 2013, s. 132; Mell & Grance 2011, s. 2-3) Nämä 

julkaisussa määritellyt kolme pääpalvelumallia ovat SaaS, IaaS ja PaaS. Kuvassa 6 on 

esitetty SaaS, PaaS ja IaaS palvelumallien erot selkeämmin.  
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Kuva 6. SaaS, Paas ja IaaS -palvelumallit. (Microsoft Azure 2020) 

 

IaaS (Infrastructure as a Service) tarkoittaa IT-infrastruktuurin ostamista kolmannelta 

osapuolelta palveluna. Tällöin palvelun ostajan ei tarvitse itse huolehtia datan 

varastoinnista, prosessoinnista, palvelimista tai muusta välttämättömästä 

infrastruktuurista, vaan ainoastaan ohjelmiston rakentamisesta sen päälle ja 

toimittamisesta asiakkaalle. Omien palvelimien ylläpito on kallista eikä niitä usein 

välttämättä hyödynnetä niiden täydellä kapasiteetilla. IaaS:iin siirtyminen tekee 

infrastruktuurista kustannustehokkaampaa ja kuormituksen huippuja on helpompi hallita. 

(Boillat & Legner 2013, s. 41; Leimeister et al. 2010) PaaS (Platform as s Service) on 

taas kolmannen osapuolen tarjoama alustapalvelu, joka sisältää edellä mainitun 

infrastruktuurin lisäksi kehitys- ja käyttöönottoympäristön ohjelmistoille. (Boillat & 

Legner 2013, s. 41; Marston et al. 2011, s. 178) SaaS (Software as a Service) taas sisältää 

kaiken edellä mainitun lisäksi valmiin ohjelmiston sekä sen ylläpidon ja SaaS-

palveluntarjoaja hallinnoi infrastruktuuria ja ohjelmiston kehitystä. Yritysohjelmistojen 

joukosta yleisiä esimerkkejä SaaS-pohjaisista ohjelmistoista ovat Salesforce ja NetSuite. 

(Marston et al. 2011, s. 178) Koska pilvipohjaisia toiminnanohjausjärjestelmiä tarjotaan 

lähes poikkeuksetta valmiina ohjelmistoratkaisuina, ne kuuluvat edellä mainituista 

kolmesta palvelumallista SaaS-kategoriaan (Mijac et al. 2013, s. 132). Pilvilaskennan 

mahdollistamista palveluista SaaS on suurin segmentti, jonka Gartner arvioi 

ennusteessaan (Stammford 2019) olevan 94,8 miljardia dollaria 214,3 miljoonan dollarin 

pilvipalveluiden kokonaismarkkinoista vuonna 2019. (Gilbert 2019)  
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3.2 On-premises – Ohjelmisto paikallisasennuksena  

 

Käsite on-premises viittaa IT resurssiin, jota ylläpidetään ja hallinnoidaan yrityksessä 

organisaation rajojen sisällä. Toisin sanoen on-premises-ratkaisu on hallitun IT-

ympäristön tiloissa, eikä se ole pilvipohjainen ratkaisu. (Erl et al. 2013, s. 36) On-

premises-mallilla asennettu toiminnanohjausjärjestelmä tarkoittaa, että ohjelmisto on 

asennettu lokaalisti yrityksen omalle palvelimelle, joka vaatii yrityksen sisäisen IT:n 

hallinnoimaan palvelimia ja huolehtimaan infrastruktuurin ylläpidosta. On-premises-

ratkaisussa sensitiivinen data on yrityksen itsensä hallussa, eikä kolmansien osapuolien 

palvelimilla. (Bradford 2015, s. 35) On-premises eroaa SaaS:ista huomattavasti. 

Suurimmat erottavat tekijät näiden välillä ovat hinnoittelumalli, palvelumalli ja 

infrastruktuuri (Boillat & Ledger 2013, s. 47). 

 

On-premises perustuu lisensointi malliin, jossa lisenssi ostetaan, jotta ohjelmistoa pääsee 

käyttämään. Lisenssien kesto on tyypillisesti vähintään vuoden ja lisenssiin voi olla 

rajattu käyttäjien maksimimäärä. On-premises lisenssissä ei kuitenkaan yleensä ole 

määritetty käyttäjien vähimmäismäärää. (Link & Back 2015, s. 819) Tämä hinta ei sisällä 

itse ohjelmiston asennusta, ylläpitoa, infrastruktuurin maksuja, jonka vuoksi on-

premises-toiminnanohjausjärjestelmän ylläpitämiseen tarvitsee joko asiakasyrityksen 

sisällä IT-henkilöitä tai kolmannen osapuolen ylläpidosta ja infrastruktuurista 

vastaamaan.  (Link & Back 2015, s. 816-817) 

 

On-premises-mallilla käyttöönotettavan toiminnanohjausjärjestelmän asennukseen on 

mahdollista valita tarvittavat moduulit yksittäin. Päämoduulien lisääminen jälkeenpäin 

vaatii uuden asennuksen, mutta pienempiä moduuleja voidaan vapauttaa käyttöön 

lisenssiä käyttämällä. Moduulien poistaminen jälkeenpäin ei kuitenkaan ole mahdollista. 

Moduulin kustannus voidaan vähentää huoltosopimuksesta, mutta ainoastaan silloin, kun 

voidaan olla varmoja, ettei moduulia tarvita enää sen jälkeen käyttöön. (Link & Back 

2015, s. 819) 

 

On-premises-ratkaisussa käytetään useimmiten yhden tenantin mallia (single tenant), 

jolloin yhtä instanssia eli ohjelmistoympäristöä kohden on yksi tenantti eli asiakas ja 
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asiakkailla on erilliset tietokannat. Yhden tenantin mallilla asiakaskohtainen kustomointi 

on helpompaa, sillä kaikki kustomoinnit vaikuttavat ainoastaan kyseisessä instanssissa 

olevaan asiakkaaseen. (Link & Back 2015, s. 816) On-premises onkin hyvä vaihtoehto, 

jos yrityksellä on runsaasti asiakas- tai toimialakohtaisia kustomointitarpeita (Link & 

Back, s. 2015, s. 823). Kun täysin asiakaskohtainen kustomointi on mahdollista ja 

toteutettavissa, asiakkaat voivat pyytää hyvinkin uniikkeja kustomointeja omaan 

tarkoitukseensa tai jonkin tietyn työvaiheen helpottamiseksi. On-premises ERP:ssä 

tällaisia toteutuksia voidaan toteuttaa hyvin monipuolisesti, mutta se saattaa vaatia 

runsaasti ohjelmointia ja testausta, jolloin kustomoinnin kustannus voi olla hyvinkin suuri 

verrattuna varsinaiseen höytyyn, joka kustomoinnilla saavutetaan. Tämä on asia, jota 

asiakkaat eivät helposti tule ajatelleeksi. Kustomointien toteuttamisessa vastuu on myös 

toiminnanohjausjärjestelmää asiakkaalle toimittavalla ohjelmistokumppanilla, sillä 

huonosti toteutetut kustomoinnit hankaloittavat ERP:n ylläpitoa ja päivittämistä. (Link & 

Back 2015, s. 820) 

 

On-premises-toiminnanohjausjärjestelmien päivityssyklit ovat tavallisesti pitkiä, eivätkä 

niiden asennukset myöskään tapahdu automaattisesti vaan päivityspakettien asennuksesta 

on vastuussa ohjelmiston myyjät, kuten ohjelmistokumppanit. (Yrjönkoski 2018, s. 145) 

Koska päivitys ei ole automaattista, vaatii se enemmän työtä ja näin ollen myös 

kustannuksia. Tästä syystä on-premises-toiminnanohjausjärjestelmiä ei päivitetä 

inkrementaalisesti, vaan päivitys tehdään silloin, kun se parantaa toiminnallisuutta tai 

korjaa ohjelmistossa ilmenneitä virheitä. Voi siis olla, että viimeisimmän asennetun 

päivityksen jälkeen on ehditty julkaista jo useita uusia, eivätkä paikallisasennukset näin 

ollen ikinä toimi viimeisimmässä versiossa. (Link & Back 2015, s. 817) 

 

3.3 SaaS – Ohjelmisto palveluna 

 

Suurin osa laajoista ja kompleksista ohjelmistoista, kuten toiminnanohjausjärjestelmät, 

toimitetaan lisensoituna tuotteena paikallisille palvelimille asennettuina (on-premises) 

(Link & Back 2015, s. 808). SaaS kuitenkin muuttaa niin lisensointimallin, kuin myös 

palvelinasennuksen. SaaS on pilviajatteluun perustuva ohjelmiston palvelumalli, jonka 

perusajatuksena on ohjelmiston toimittaminen kokonaisvaltaisena palveluna. Perinteisen 
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paikallisen ohjelmistoasennuksen sijaan vaadittava infrastruktuuri, ohjelmiston ylläpito 

ja datan varastointi sekä ohjelmistoalusta toimivat kaikki SaaS-palveluntarjoajan 

palvelimilla, jolloin palvelun ostajalta eikä kumppanilta vaadita investointeja kalliisiin 

palvelinsaleihin ja paikallisesti asennettuihin ohjelmistoihin. Nämä ominaisuudet 

mahdollistavat ohjelmiston nopean ja kevyen käyttöönoton. (Peng & Gala 2014, s. 22-

23; Baltatescu 2014, s. 231, 233; Schneider & Sunyaev 2015, s. 300) Laajat ominaisuudet 

ja kevyt käyttöönotto mahdollistavat myös pilvipalvelun skaalautuvuuden. Lyhyesti, 

pilvipalvelu tarjoaa mahdollisuuden tehokkaaseen laskentaan suurille datamäärille ilman 

teknologista kompleksisuutta. (Baltatescu 2014, s. 231; Boillat & Legner 2013, s. 40) 

SaaS-ohjelmistoa käytetään selaimen kautta eli internetin yli, joka on SaaS-palvelumallin 

ydinarvo, sillä se mahdollistaa ohjelmistoon pääsyn missä ja milloin tahansa. Vapaa 

saatavuus siirtää myös vastuun kaikesta ohjelmiston ohjaamiseen liittyvästä SaaS-

palveluntarjoajalle (Abdelmoniem 2015, s. 161-162). 

 

SaaS ei ainoastaan muuta yritysten IT-infrastruktuuria yksinkertaisesti sillä, että sitä ei 

enää ole, vaan vaikutus ulottuu myös strategiaan. SaaS:in hinnoittelu, helppo 

käyttöönotto, selainpohjainen käyttöliittymä ja yleisesti investointi- ja 

pääomakustannusten pienentyminen on luonut mahdollisuuden myös pienille yrityksille 

ottaa käyttöön yritysohjelmistoja, mitä aiemmin ovat rajoittaneet etenkin resurssien 

puute. Näillä yrityksillä ei resurssien lisäksi vastaavasti ole tarvetta kompleksisille 

ratkaisuille, jollaisia toiminnanohjausjärjestelmät tavallisesti ovat. (Seethamraju 2015, s. 

475; Boillat & Ledger 2013, s. 42, 53) SaaS on yksinkertaisempi on-premises-ratkaisuihin 

verrattuna, mutta sen konfiguroinneilla toiminnanohjausjärjestelmää saadaan kuitenkin 

mukautettua pienemmän asiakkaan tarpeisiin. Tällä tavoin voidaan mahdollistaa 

informaation tehokkaampi käsittely ja parantaa tuottavuutta myös pienemmissä 

yrityksissä. (Abdelmoniem 2015, s. 163; Boillat & Ledger 2013, s. 42) 

 

SaaS muokkaa ERP:n sidosryhmien rooleja. SaaS:in myötä asiakkaista tulee yhä 

riippuvaisempia kolmansista osapuolista eli SaaS-palveluntarjoajasta, jolla on hallussa 

kaikki ohjelmiston infrastruktuuri sekä ohjelmistokumppanista, joka huolehtii jatkuvasta 

ylläpidosta ja tarvittavista kustomoinneista asiakkaalle, kun taas asiakkaalla on 

ainoastaan selaimen kautta käytettävä käyttöliittymä. Loppukäyttäjät eli asiakkaat 
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muuttuvat yhä selkeämmin tuotteen tilaajiksi, jotka ostavat käytettävän ohjelmiston 

toimittajalta käyttöön perustuen. Ohjelmistokumppanin rooli muuttuu taas yhä 

vahvemmin palvelun, eikä ainoastaan tuotteen tuottamiseksi asiakkaalle, kun heidän 

osuutensa palvelinten hallinnasta siirtyy SaaS-palveluntarjoajalle. (Boillat & Ledger 

2013, s. 42; Seethamraju 2015, s. 475; Hedman & Xiao 2016, s. 3990; Marston et al. 

2011, s. 183) Infrastruktuurin hallinnan pois jääminen muuttaa kumppanin toimintaa 

keskittymään yhä enemmän asiakassuhteiden ja -vaatimusten hallintaan sekä ohjelmiston 

toimittajan välisen suhteen ylläpitoon (Boillat & Legner 2013, s. 42). 

 

SaaS ERP ei perustu samanlaiseen lisensointimalliin kuin on-premises ERP vaan 

tarkoituksena on, että palvelusta maksetaan käyttöperusteisesti yleensä kuukausitasolla. 

Koska tämä malli ei sisällä kiinteitä käyttäjämääriä, osassa hinnoittelumalleista saattaa 

olla määritetty vähimmäiskäyttäjämäärä. (Link & Back 2015, s. 819) SaaS-

toiminnanohjausjärjestelmään valittavat moduulit ovat tavallisesti paketteina, eikä 

yksittäisinä, kuten paikallisesti asennetussa on-premises-toiminnanohjausjärjestelmässä, 

jolloin asiakas joutuu mahdollisesti valitsemaan moduuleja, joille ei ole tarvetta. Hyvänä 

puolena on kuitenkin moduulien vaivaton hallinta internetin yli. Moduuleja on myös 

mahdollista poistaa toisin kuin on-premises-mallissa. Tällöin tulee kuitenkin pitää huolta 

moduulissa olevan historiadatan siirtämisestä toiseen sijaintiin. (Link & Back 2015, s. 

819) 

 

SaaS toimii usean tenantin mallilla (multi-tenant), jolloin useat tenantit eli asiakkaat 

jakavat yhteisen instanssin eli ohjelmistoympäristön ja ohjelmiston tietokannan 

keskenään (kuva 7). Asiakaskohtaisilla tenanteilla mahdollistetaan asiakkaiden datan 

pysyminen toisistaan erillään yhteisestä ohjelmistoympäristöstä huolimatta ja jokaisella 

tenantilla on oma näkymänsä ohjelmistosta, jota käyttäjät käyttävät ja hallinnoivat, eikä 

tämä vaikuta toisten tenanttien ohjelmiston käyttöön tai suorituskykyyn. Yhden asiakkaan 

ohjelmiston käyttö ei siis näy toisille asiakkaille eikä vaikuta heidän ohjelmistonsa 

käyttöön. Usean tenantin malli luo skaalaetua ohjelmiston kehityksen ja ylläpidon 

näkökulmasta, sillä tehdyt muutokset ja korjaukset tulevat käyttöön kaikkiin samassa 

ohjelmistoympäristössä oleviin yrityksiin, jolloin muutoksia ei tarvitse tehdä asiakas 

kerrallaan. Tästä taas muodostuu kustannussäästöjä säästetyn työajan myötä, joka 
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myöhemmin näkyy ohjelmiston hinnoittelussa. (Erl et al. 2013, s. 106; Seethamraju 2015, 

s. 479; Boillat & Legner 2013, s. 41, 47) 

 

Kuva 7. Yhden tenantin ja usean tenantin mallien perusperiaate. 

 

Kyseessä ei ole ainoastaan kustomointien ja parannusten vaivattomampi ylläpito, vaan 

koko ohjelmiston päivitykset tehostuvat. SaaS toiminnanohjausjärjestelmän 

päivittäminen inkrementaalisesti on mahdollista, sillä ohjelmistotoimittajan tekemät 

päivitykset tulevat pilvessä toimivaan versioon heti käyttöön, jolloin asiakkaan saatavilla 

on aina viimeisin versio ohjelmasta. (Yrjönkoski 2018, s. 145) Kääntöpuolena on 

kuitenkin ohjelmiston standardisointi ja asiakaskohtaisten kustomointien toteutuksen 

haasteellisuus, koska tehdyt kustomoinnit tulevat lähtökohtaisesti käyttöön kaikilla 

asiakkailla (Seethamraju 2015, s. 479; Boillat & Legner 2013, s. 41, 47). Kuten 

aikaisemmassa kappaleessa kerrottiin, konfiguroinnin eli ennalta määritettyjen 

parametrien muokkaamisen lisäksi toiminnanohjausjärjestelmiä kustomoidaan 

tavallisesti paljon ja se on tärkeä osa asiakaskohtaisten tarpeiden täyttämistä. SaaS-

toiminnanohjausjärjestelmän osalta kustomointien toteutus on kuitenkin rajoittunutta. 

Kustomointien toteutus SaaS-toiminnanohjausjärjestelmään on mahdollista, mutta vaatii 

huolellista suunnittelua, toteutusta ja testausta, minkä lisäksi se lisää huomattavasti 

kompleksisuutta. Toisin sanoen, SaaS-toiminnanohjausjärjestelmä on yhtä hyvä, kuin 

millaiseksi se standardeilla konfiguroinneilla voidaan tehdä. (Link & Back 2015, s. 820; 

Sun et al. 2008, s. 19) Kustomointien vuoksi toiminnanohjausjärjestelmät kuuluvat 
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monimutkaisimpien ohjelmistojen joukkoon ja näin ollen ne ovat myös kompleksisimpia 

ohjelmistoja käyttöönottaa SaaS-malliin. (Mijac et al. 2013, s. 134-135) Sun et al. (2008, 

s. 19) selvittivät tutkimuksessaan SaaS-toiminnanohjausjärjestelmien kustomointi- ja 

konfigurointihaasteita. Tutkimuksessa esitettiin kustomointien kysynnän 

riippuvuussuhde SaaS-ratkaisun kompleksisuuteen, joka on esitetty kuvassa 8. 

 

Kuva 8. Kustomointien kysynnän taso suhteessa SaaS-ratkaisun kompleksisuuteen. (Sun 
et al. 2008, s. 19) 
 
 

Kuvasta 8 nähdään, että tenanttien määrä vähenee eksponentiaalisesti, mitä 

kompleksisemmaksi SaaS-ratkaisu muuttuu, sillä kustomointien toteuttaminen ja 

ylläpitäminen muuttuvat sitä vaikeammaksi, mitä enemmän tenantteja kyseisessä 

instanssissa on. (Sun et al. 2008, s. 19) Tenanttien määrän laskiessa oleellisesti myös 

muutosten kokonaiskysynnän määrä laskee, kun taas vastaavasti, muutosta pyytävien 

tenanttien määrän laskiessa muutospyyntöjen määrä per tenantti kasvaa 

eksponentiaalisesti. Näiden seurauksena SaaS ERP:n kompleksisuuden taso kasvaa. 
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Tämä on seurausta siitä, että kompleksisuus on kasvanut niiden tenanttien myötä, jotka 

kustomointeja ovat pyytäneet. Tällöin tenanttien määrä on vähentynyt ja jäljelle on 

jääneet runsaasti kustomointeja tarvitsevat tenantit, jolloin kustomointien ja 

konfiguraatioiden määrä per tenantti nousee. Tämä tuo rajoituksia SaaS-ratkaisulle, sillä 

kokonaisuus on pidettävä hallittavana, mutta samanaikaisesti asiakkaille pyritään 

tarjoamaan parasta mahdollista ratkaisua.  

 

Ohjelmiston jälleenmyyjän saattaakin olla haastavaa toimittaa asiakkaalle juuri heidän 

tarpeitaan vastaava ratkaisu, joka voi vaikuttaa asiakkaan valintapäätökseen tai 

myöhemmässä vaiheessa asiakastyytyväisyyteen. (Yrjönkoski 2018, s. 145; Sørheller et 

al.  2018, s. 474) SaaS-toiminnanohjausjärjestelmät perustuvat standardiin työnkulkuun, 

prosesseihin ja muihin yleisiin toimintamalleihin, jotta ratkaisu olisi sopiva 

mahdollisimman monelle potentiaaliselle asiakkaalle. Totuus kuitenkin on, että jokainen 

asiakas on uniikki ja jokaisella niistä on uniikit tarpeet mitä tulee 

toiminnanohjausjärjestelmään. Standardisoidun ohjelmiston tuloksena voi olla se, että 

asiakasyritys joutuu muuttamaan omia prosessejaan järjestelmään sopivaksi. Se ei ole 

kuitenkaan tarkoitus ja sillä voi olla negatiivisia vaikutuksia yrityksen kilpailuetuun, joka 

tavallisesti muodostuu yrityksen uniikeista toimintatavoista ja ratkaisuista. Tätä on vaikea 

toteuttaa standardisoiduilla ohjelmistoilla. (Mijac 2013, s. 133) Nämä haasteet vaativat 

ohjelmiston jälleenmyyjältä entistäkin enemmän panostusta tuotteen markkinointiin ja 

myyntiin, sillä kustomointien puute voi olla asiakkaalle ratkaiseva tekijä, joka voi johtaa 

toisen ohjelmiston ja jälleenmyyjän valitsemiseen. (Yrjönkoski 2018, s. 145; Sørheller et 

al.  2018, s. 474) 

 

3.4 Siirtymän liiketoiminnalliset haasteet  

 

On-premises-toiminnanohjausjärjestelmien siirtyminen SaaS-palvelumalliin on ollut 

hidasta verrattuna yleisesti SaaS-ohjelmistojen kehitykseen, sillä se tuo mukanaan 

perusteellisia liiketoiminnallisia muutoksia ohjelmistotoimittajalle ja kumppaneille. 

Pilviteknologia pakottaa siirtämään ohjelmiston täysin internetin välityksellä 

toimitettavaksi sekä muokkaamaan ohjelmistoon tehtyjä kaikkia ratkaisuja toimimaan 

mahdollisimman kattavasti selainpohjaisesti. Tämän lisäksi lisensointimallit pitää 
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uudistaa sekä muokata kustomointikäytäntöjä uuteen ympäristöön sopivaksi. (Boillat & 

Legner 2013, s. 42) Siirtymän hitauteen ovat vaikuttaneet myös sen haasteellisuus sekä 

epävarmuus. Epävarmuutta ja haasteita luovat rakenteelliset muutokset, joita siirtymä 

vaatii toiminnanohjausjärjestelmien kompleksisuudesta johtuen. Nämä taas vähentävät 

innokkuutta siirtymän toteuttamiseen. (Boillat & Legner 2013, s. 42) 

Toiminnanohjausjärjestelmät sisältävät laajoja ja kompleksisia kokonaisuuksia 

liiketoiminnan ydinosa-alueiden ohjaamiseen, kuten tuotanto ja taloushallinto. Tämän 

vuoksi ensimmäisinä SaaS-palvelumalliin ovat siirtyneet kapeampiin liiketoiminnan osa-

alueisiin keskittyneet pienemmät ohjelmistot, kuten matkalaskuohjelmistot, jotka 

vastaavasti usein integroidaan osaksi ERP-järjestelmää. (Kaarlejärvi & Salminen 2018, 

s. 37; Kanaracus 2014) Toisena syynä hitaaseen siirtymään ovat epäilykset muun muassa 

pilvessä toimivan toiminnanohjausjärjestelmän tietoturvallisuudesta sekä ohjelmiston 

suorituskyvystä.  

 

Siirtymällä on vaikutusta koko toiminnanohjausjärjestelmän ympärillä olevaan 

ekosysteemiin vastuualueiden muuttuessa. Vastuualueiden muuttumisella on selkeitä 

vaikutuksia ohjelmistotoimittajan ja ohjelmistokumppanin suhteeseen ja rooleihin 

ohjelman toimittamisessa asiakkaalle. (Hedman & Xiao 2016, s. 3991; Song et al. 2017, 

s. 247) Ohjelmistokumppanin näkökulmasta, siirtymä on riippuvaista 

ohjelmistotoimittajasta, sillä he rakentavat ohjelmiston standardiversion. Toimittajalla 

taas ei ole ketään kenestä se olisi riippuvainen siirtymän kannalta, mutta heidän 

haasteenaan on kannustaa ohjelmistokumppaneitaan siirtymään uuden ohjelmistoversion 

tarjoamiseen asiakkaille mahdollisimman nopeasti myynnin ja ohjelmiston näkyvyyden 

kasvattamiseksi. Kokonaisuudessaan SaaS-toiminnanohjausjärjestelmät ovat vielä 

suhteellisen nuori ohjelmistoryhmä ja tästä syystä niiden toimialakohtaisissa moduuleissa 

ja yleisissä toiminnallisuuksissa saattaa olla puutteita. Vaikka ohjelmistotoimittaja 

kehittää jatkuvasti standardiohjelmistoa, voi ohjelmistokumppaneiden olla haasteellista 

myydä ja kehittää keskeneräistä tuotetta, sillä heillä on rajalliset mahdollisuudet sen 

muokkaamiseksi kustomoinnin ja konfiguroinnin avulla. Useat ohjelmistokumppanit, 

eivät halua myydä keskeneräistä tuotetta, joka heikentäisi heidän palvelunsa laatua ja 

tästä syystä uusimman version käyttöönotto ja asiakkaille myyminen saattaa pitkittyä. 

(Hedman & Xiao 2016, s. 3994; Link & Back 2015, s. 822)  
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Siirtymä myös vähentää ohjelmistokumppanin konkreettista vaikutusta ohjelmistoon 

liiketoiminnallisten muutosten myötä palvelinhallinnan ja ohjelmistoasennuksen 

poistuessa ohjelmistokumppanin vastuulta. On-premises-versiossa ohjelmistokumppani 

on täydellinen linkki ohjelmiston toimittajan ja loppuasiakkaan välillä, jolloin 

ohjelmiston toimittaja ei ole suoranaisesti vastuussa loppuasiakkaalle ja ohjelmiston 

saatavuus ja siihen liittyvä palvelu kulkee ohjelmistokumppanin kautta. Tämä asettelu 

muuttuu SaaS-mallissa, jolloin linkistä tulee osittainen palvelinjärjestelyjen muuttuessa 

eikä ohjelmistokumppanilla periaatteessa ole enää fyysisesti myytävää tuotetta. (Hedman 

& Xiao 2016, 2989; Song et al. 2017, s. 248) Käytännössä ohjelmiston toimittaja vastaa 

ohjelmiston saatavuudesta asiakkaalle ohjelmiston toimiessa internet-selaimen kautta 

ohjelmistotoimittajan palvelimilla, jolloin ohjelmistokumppani asiakkaan ja 

ohjelmistotoimittajan välisenä linkkinä ohitetaan tältä osin (Hedman & Xiao 2016, s. 

3995). Kun ohjelmistokumppaneilta jää aikaisemmin toteutettu ohjelmiston 

toimitusosuus kokonaan pois ja sen rooli painottuu palvelun tuottamiseen, joka keskittyy 

enemmän toiminnallisuuksien, uuden ohjelmiston käytön ja omaksumisen fasilitointiin 

asiakkaalle. (Hedman & Xiao 2016, s. 3991) Lisäksi tällä on luonnollisesti vaikutusta 

kumppanin osalta tuotteen kehitykseen ja tekniseen toteutukseen, yrityksen 

liiketoimintaan tulovirtojen muuttumisen myötä sekä tuotteen markkinointiin 

ominaisuuksien muuttumisen myötä. (Yrjönkoski 2018, s. 145) Pilven myötä 

jälleenmyyjän vaikutusmahdollisuudet ohjelmistoon vähenevät ja sen pitää keksiä uusia 

tapoja luoda arvoa asiakkaille ja keskittyä lähtökohtaisesti yhä vahvemmin palvelun 

tuottamiseen. Lisäksi olisi hyvä muuttaa painotusta teknisestä konsultoinnista yhä 

enemmän liiketoimintaprosessien konsultointiin. (Hedman & Xiao 2016, s. 3995; 

Abdelmoniem 2015, s. 161) 

 

SaaS:in muuttaessa fyysisten ohjelmistojen asentamisen tarpeen ja vahvistaessa palvelun 

roolia ohjelmistojen toimittamisessa, myös asiakkaiden odotukset ja vaatimukset 

muuttuvat. SaaS-toiminnanohjausjärjestelmältä odotetaan yhtäläistä palvelua kuin on-

premises-mallilla toimitetun toiminnanohjausjärjestelmän osalta. Tämän lisäksi 

tekniseltä puolelta odotetaan enemmän esimerkiksi vaihtoehtoja, 

skaalausmahdollisuuksia ja abstraktiota. Palvelun näkökulmasta taas esimerkkejä 



 

 
 

37 

odotuksista ovat yksinkertaisuus, luovuus ja tehokkuus. (Hedman & Xiao 2016, s. 3990-

3991) Hedman ja Xiao (2016 s. 3991) esittävätkin IT -toimittajien keskittyvän yleisesti 

nykyään enemmän kyvykkyyden ja syväluotaavien päätelmien toimittamiseen 

asiakkaalle sekä IT-palveluiden ketteryyden ja asiakasvuorovaikutuksen parantamiseen. 

Asiakkaita ei nähdä arvoketjussa enää ainoastaan arvon vaihtajina vaan yhtenä arvon 

luojana. 

 

Kun liiketoiminta muuttuu, myös tulovirrat muuttuvat. Tulovirtojen muutos on yksi 

käsitellyimmistä osa-alueista SaaS-malliin siirtymisessä ja erityisesti niiden käsittely 

toimittajien ja kumppaneiden näkökulmasta (Brassor 2018, s. 26; Hedman & Xiao 2016, 

s. 3990). SaaS-palvelumalliin siirtyminen muuttaa tulovirtoja huomattavasti, sillä 

aikaisemmin maksut ovat perustuneet asiakaskohtaisesti sovittuihin lisenssimaksuihin 

sekä kuukausittaiseen laskutukseen liittyen ohjelmiston ylläpitoon ja kustomointiin. 

SaaS:in myötä on kehitetty useampi eri veloitusmalli. Yleisin on maksu 

käyttöperusteisesti eli esimerkiksi maksu per käyttäjä tai maksu per sovittu kausi eli 

maksu voi perustua kiinteään kuukausi- tai vuosimaksuun (Schneider & Sunyaev 2015, 

300; Gupta & Misra 2016, s. 440). Tällöin asiakasta veloitetaan ohjelmiston käytöstä 

sovitulta ajalta, jonka lisäksi ohjelmistokumppani laskuttaa tarjotuista 

asiantuntijapalveluista, konsultoinnista, ylläpidosta ja käyttöönotosta. (Boillat & Legner 

2013, s. 42) Maksun perustuessa käyttöön se ei sido asiakasta yhtä paljon. Uusi 

kustannusmalli vähentää asiakkaan kustannuksia vaihtaa ohjelmistotoimittajaa ja näin 

ollen pienentää kynnystä vaihdokseen, jos asiakas ei ole tyytyväinen ohjelmistoon, 

ratkaisuun tai palveluun. Tämä luo haasteita asiakkaiden säilyttämiseksi. (Hedman & 

Xiao 2016, s. 3990) Useiden mietinnässä onkin kysymys, kuinka toimittaja tai kumppani, 

jonka aikaisempi on-premises-tuote on luonut tulovirtoja niin lisenssien kuin 

oheistuotteiden ja palvelujen myynnistä, sopeutuu nyt pienempään SaaS-version 

mukanaan tuomaan tulovirtaan. (Yrjönkoski 2018, s. 145) 

 

3.5 Siirtymän tekniset ja organisaatiolliset haasteet 

 

Uudet ratkaisut tuovat mukanaan aina uusia haasteita, huolia ja riskejä. Merkittävimpinä 

tekijöinä SaaS-siirtymässä asiakkaiden näkökulmasta pidetään siirtymisen kustannuksia, 



 

 
 

38 

tietoturvallisuutta ja käytännöllisyyttä (Boillat & Legner 2013, s. 42). Lisäksi siirtyminen 

SaaS-pohjaiseen ohjelmistoon on herättänyt huolta suorituskyvyn heikkenemisestä 

(Hedman & Xiao 2016, s. 3990). 

 

Sørheller et al. (2018, s. 476) tunnistivat tutkimuksessaan keskisiä tekijöitä, jotka 

nousevat siirtymän osalta huolenaiheeksi. Ne olivat toiminnallisuuksien 

yhteensovittaminen, integraatiot, datamigraatio, organisaatiolliset muutokset, tietoturva 

ja luotettavuus. Nämä ovat sosioteknisiä aiheita, jotka liittyvät ohjelmiston jatkuvuuden 

takaamiseen palvelumallin muutoksesta huolimatta sekä kestävyyden takaamiseen 

tulevaisuudessa. Jatkuvuuteen liittyvät huolet ovat integraatiot ja datamigraatio, sillä 

ohjelmistoihin liittyy aina jo valmiiksi olemassa olevia organisaatiollisia ja teknisiä 

toteutuksia ja järjestelyjä. Esimerkiksi integraatiot ovat usein keskeinen osa ohjelmiston 

toimintaa ja näin ollen niiden jatkuvuus on keskeisessä osassa. Organisaatiolliset 

muutokset, tietoturva ja luotettavuus ovat taas kestävyyden kannalta keskiössä. 

Tulevaisuudessa kestävyys taataan tarvittavilla organisaatiollisilla muutoksilla, 

tietoturvallisuuteen panostamalla ja tarvittavien parannusten toteutuksella sekä 

luotettavien yhteistyökumppaneiden eli kumppaneiden ja toimittajien valitsemisella. 

(Sørheller et al. 2018, s. 2476)  

 

Tietoturvallisuudesta on tullut aihealue, jota on käsitelty paljon puhuttaessa SaaS-

palvelumallin riskeistä. Tietoturvallisuus on myös yleinen tekijä, jonka vuoksi asiakkaat 

saattavat vielä epäröidä SaaS ERP:n käyttöönottoa. Kun arkaluontoinen data, esimerkiksi 

taloudellinen data sekä tiedot asiakkaista pitäisi luottaa kolmannen osapuolen 

palvelimille, josta käytännössä ei ole konkreettista tietoa, missä data varastoidaan, 

asiakkaan saattaa olla vaikea luottaa tietoturvallisuuteen. (Sørheller et al.  2018, s. 475; 

Gupta et al. 2017, s. 1059; Gupta et al. 2017, s. 1060) Kontrollin väheneminen aiheuttaa 

myös epävarmuutta ja mielikuvat ja mielipiteet tietoturvallisuudesta tai sen puutteesta 

ohjaavat asiakkaiden päätöksentekoa (Marston et al. 2011, s. 185). Lähtökohtaisesti 

ohjelmiston toimittajalla tai toisella kolmannella osapuolella on kuitenkin enemmän 

tietotaitoa ja asiantuntijuutta siitä, millaisia asioita tulee ottaa huomioon ERP:n 

turvallisuuden takaamiseksi, kuin asiakasyrityksellä, jonka ydinosaaminen on toisella 

alalla. Asiakasyrityksellä on silti edelleen oma vastuunsa tietoturvallisuudesta, sillä 
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yleisesti aukkoja on talon sisäisesti, jolloin asiakkaan vastuulla on huolehtia 

asianmukaisista käyttöoikeusrajoituksista. (Link & Back 2015, s. 820-821) Ohjelmistojen 

toimittajat investoivat tietoturvallisuuteen voimakkaasti kehittääkseen omia 

turvallisuusteknologioitansa ja toimintatapojansa ja pitääkseen omat ympäristönsä 

suojattuina. Toiset myös käyttävät kolmansia osapuolia tietoturvallisuuden takaamiseen, 

jos omassa organisaatiossa osaamista ei ole tarpeeksi. (Brassor 2018, s. 26; Sørheller et 

al.  2018, s. 475) Ohjelmiston toimittajien tulisin pystyä demonstroimaan asiakkailleen 

heidän tapansa panostaa tietoturvallisuuteen ja kuinka lailliset määräykset täytetään. Tätä 

hankaloittaa kuitenkin se, että pienemmillä asiakasyrityksillä ei välttämättä ole 

vaadittavaa asiantuntemusta tietoturva-asioiden ymmärtämiseksi, eikä resursseja 

asiantuntijan palkkaamiseen. (Gupta et al. 2017, s. 1060)  

 

On-premises on vanha ja pitkään kehitetty malli toiminnanohjausjärjestelmän 

ylläpitämiseen ja toimittamiseen verrattuna SaaS-palvelumalliin, jolla ei ole samaa 

perustaa (Gupta 2017, s. 1061). Tämä luo haastetta siirtymälle, joka vaatii huolellista 

suunnittelua sekä mukautusta, jotta vanha ohjelmisto ja siihen rakennetut prosessit ja 

kustomoinnit saadaan siirrettyä uuteen teknologiaan (Boillat & Legner 2013, s. 42). 

Vaikka on-premises mahdollistaa ohjelmiston kehitystä monella eri tavalla 

ohjelmistokumppanin kannalta, se voi myös rajoittaa sitä esimerkiksi skaalautuvuuden 

tullessa rajoittavaksi tekijäksi. SaaS-pohjaiseen ratkaisuun siirryttäessä haasteeksi tulevat 

taas sopeutuminen ja sulautuminen. Ohjelmiston tulee sopeutua ja sulautua olemassa 

oleviin järjestelyihin, niin teknisiin kuin organisaatiollisiin, jolloin se samanaikaisesti 

kuitenkin muuntaa niitä toisenlaiseksi pilvitoiminnallisuuksiin sopivimmiksi ratkaisuiksi. 

(Sørheller et al. 2018, s. 2476) Mukautumista haastaa kustomointilogiikan muuttuminen 

ja asiakaskohtaisten kustomointimahdollisuuksien väheneminen SaaS:in usean tenantin 

mallin myötä (Hedman & Xiao 2016, s. 3995). On-premises-mallissa 

ohjelmistokumppani on itse voinut toteuttaa kustomoinnit suoraan järjestelmään sen 

toiminnallisuuksien muokkaamiseksi. Kumppanilla on ollut myös mahdollisuus muuttaa 

ERP:n peruskoodia halutessaan (Song et al. 2017, s. 248). Suurella osalla 

ohjelmistokumppaneista on on-premises-toiminnanohjausjärjestelmissään ylläpidettyä 

pitkään kehitettyä omaa peruskoodia ja toimintoja, jotka ovat heidän omia 

perustoiminnallisuuksiaan ja uusille asiakkaille automaattisesti käyttöönotettavia 
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työskentelyä helpottavia ratkaisuja (Brassor 2018, s. 26). SaaS-ohjelmistossa 

kustomoinnit taas ovat niin sanotusti lisäosia pääohjelmistoon, jolloin 

ohjelmistokumppani luo tarvittavan koodin, joka lisätään pakettina pääohjelmistoon 

laajennokseksi (Song et al. 2017, s. 248). On-premises ERP:stä löytyvän peruskoodin 

konverointi SaaS-logiikkaan vaatii siis ohjelmistokumppanilta paljon suunnittelua ja 

koodin uudelleenluontia, jottei aikaisempi ohjelmistoon toteutettu tuotekehitys mene 

hukkaan. Tästä syystä SaaS sopiikin parhaiten asiakkaille, joiden yritykset ovat 

kehittyviltä toimialoilta, joilta ei löydy vanhoja ja laajoja vaikeasti muutettavia eli niin 

kutsuttuaja legacy-ratkaisuja. Tällaisiin asiakkaisiin kohdistamalla on myös mahdollista 

kerätä tietoa ja kokemusta SaaS:in soveltuvuudesta toiminnanohjausjärjestelmiin sekä 

kehittää sitä niin, että myöhemmin myös legacy-ratkaisujen siirto SaaS-pohjaiseen 

toiminnanohjausjärjestelmään on mahdollista. (Marston et al. 2011, s. 185) 

 

Useilla pilvipohjaisilla toiminnanohjausjärjestelmillä on huomattavia rajoituksia ja 

haasteita integraatioissa verrattuna paikallisesti toimiviin on-premises-ratkaisuihin, kun 

kyseessä on jo olemassa olevia ohjelmistoportfolioita ja infrastruktuureja, jotka tulisi 

sovittaa pilviratkaisuun. (Sørheller et al.  2018, s. 474; Gupta et al. 2017, s. 1059) Useilla 

yrityksillä on useita liiketoiminnan kannalta kriittisiä ohjelmistoja käytössään, jotka on 

integroitu toisiinsa. Jos järjestelmäkokonaisuuden keskeinen ohjelmisto, kuten ERP, 

muutetaan pilveen, kaikille siihen luoduille integraatioille muista järjestelmistä pitää 

luoda uusi toteutus. Koska pilviratkaisut ovat huomattavasti standardisoidumpia, 

muokkausmahdollisuudet ovat rajoitetummat kuin on-premises-ratkaisussa (Gupta et al. 

2017, s. 1059). Lisäksi pilviteknologia on erilaista ja rajapinnat pilvessä toimivaan 

ohjelmistoon ovat erilaisia, mikä voi luoda ongelmia erityisesti liiketoiminnan kannalta 

kriittisten integraatioiden kannalta (Sørheller et al.  2018, s. 474-475). Tällaisia kriittisiä 

integraatioita voivat olla esimerkiksi integraatiot, jotka liikuttavat ostolaskuja ERP:n ja 

jonkin toisen järjestelmän välillä. Mitä suurempi yritys on kyseessä, sitä enemmän 

integraatioita tavallisesti on ja sitä kompleksisempia ratkaisut ovat. (Sørheller et al.  2018, 

s. 475) Haasteet integraatioiden kanssa voivat kasvattaa SaaS ERP:n kustannuksia 

huomattavasti (Gupta et al. 2017, s. 1059).  
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Suorituskyvyn osalta huoli on suurten datamassojen käsittelyssä, joka luo haasteita 

suurien sensitiivisten datamassojen hallinnointiin tarkoitettujen ohjelmistojen 

tapauksessa. Tällaisia ovat esimerkiksi taloushallinnon ohjelmistot sekä suuria 

datasiirtoja sisältävät BI (Business Intelligence) ohjelmistot, jotka käsittelevät 

liiketoimintatietoja. (Abdelmoniem 2015, s. 16) Kun SaaS-toiminnanohjausjärjestelmää 

käyttää usea käyttäjä samanaikaisesti ja dataa käsitellään, ohjelmisto kuormittuu 

entisestään ja suorituskyvyn merkitys korostuu. Hitaudesta seuraa odottelua, joka laskee 

SaaS:in käytöstä saatavaa hyötyä. Siksi onkin tärkeää varmistaa mahdollisimman hyvä 

internetyhteys suorituskyvyn takaamiseksi. (Link & Back 2015, s. 824) On-premises-

toiminnanohjausjärjestelmällä on usein myös olemassa selainpohjainen käyttöliittymä, 

joka mahdollistaa ohjelman käytön, kun työpöytäsovellus ei ole saatavilla. Selaimen 

kautta käytettävät käyttöliittymät ovat yleisesti kuitenkin hitaampia kuin 

työpöytäsovellukset. Tämä taas ei ole vaihtoehto SaaS-toiminnanohjausjärjestelmän 

tapauksessa, sillä ohjelmistoa käytetään ainoastaan selaimen kautta, jolloin 

työskentelemisen tehokkuus on hitauden vuoksi heikompaa kuin on-premises-versiolla. 

(Link & Back 2015, s. 821). ERP-toimittajat tarjoavat yhä enenevissä määrin SaaS-

ohjelmistoja pienille ja keskisuurille pienempää suorituskykyä vaativille yrityksille 

hyötyäkseen SaaS:in mahdollistamasta skaalaedusta. Suurten yritysten osalta painotus on 

kuitenkin vielä selkeästi on-premises-ratkaisuissa. (Boillat & Ledger 2013, s. 49, 53)  

 

Huoleksi on nostettu myös organisaation valmius siirtymään, mikä koskee niin ohjelmisto 

kumppanin kuin asiakkaan organisaatiota. Asiakkaan puolesta tähän vaikuttaa 

esimerkiksi ERP:n merkitys yrityksen ydinliiketoiminnalle ja kilpailuasemalle, joiden 

lisäksi tiedon puute vaikuttaa asiakkaan päätöksiin. Kun asiakas ei ole varma, mitä on 

tarjolla eikä välttämättä täysin ymmärrä, mitä ohjelmiston toimittaja on tarjoamassa, ei 

pilveä nähdä potentiaalisena ratkaisuna. (Gupta et al 2017, s. 1061) Asiakasorganisaation 

valmiuteen vaikuttaa myös markkinoilla olevien vaihtoehtojen määrä saatavilla olevan 

tiedon muodossa. Jos vaihtoehtoja on vain muutama, relevanttia informaatiota on 

vaikeampaa saada. Asiaa voidaan tarkastella samalla tavalla myös ohjelmistokumppanin 

näkökulmasta. Se, kuinka paljon ohjelmistotoimittaja panostaa kyseiseen tuotteeseen ja 

sen kehitykseen, vaikuttaa tuotteen merkitykseen ohjelmistokumppanin liiketoiminnalle, 

minkä lisäksi toimialaa sääntelevät lait ja määräykset ovat asioita, joiden sovittaminen 
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pilviratkaisuun tulee olla selvillä. (Boillat & Ledger 2013, s. 42) On selkeä trendi, että 

suuri osa ohjelmistotoimittajista siirtävät ohjelmistonsa pilveen ennemmin tai 

myöhemmin. On kuitenkin vaikeaa sanoa, milloin suurin osa ohjelmistoista löytyy 

pilvestä. Tässä kohtaa valta on toimittajalla, eikä siirtymistä katsota siltä kannalta, ovatko 

jälleenmyyjät ja asiakasorganisaatiot valmiita vai eivät. (Brassor 2018, s. 26)  

 

Vaikka siirtymä muuttaakin myös kumppanin asemaa ja tehtäviä on-premises-malliin 

verrattuna, vaatii se sopeutumista myös loppukäyttäjältä, jonka pitää sopeutua 

mahdollisiin toimintamallien muutoksiin sekä käyttöliittymään (Brassor 2018, s. 26). 

SaaS ERP:n implementointi on suoraviivainen ja huomattavasti vaivattomampi prosessi 

kuin on-premises-ratkaisun toteuttaminen. Tästä syystä myös oleelliset asiat, joihin 

muuten käytettäisiin enemmän aikaa, saattavat jäädä vähälle huomiolle. Tällainen voi olla 

esimerkiksi loppukäyttäjien koulutus ja ohjeistus ohjelmiston käyttöön. Ohjeistus tulisi 

kuitenkin antaa samalla tavoin kuin minkä tahansa uuden ohjelmiston käyttöönoton 

yhteydessä. (Abdelmoniem 2015, s. 167) Lähtökohtaisesti organisaatiokulttuurin olisi 

hyvä olla sellainen, jossa uusien työskentelytapojen opettelu nähdään positiivisena asiana 

ja ymmärretään sen tarkoitus parantaa ja tehostaa työn tekoa. Tähän auttaa läpinäkyvyys 

ja keskustelu, jotta työntekijät tietävät yrityksen eri henkilöiden rooleista ja niiden 

työtehtävistä. Näin kokonaisvaltaista parannusta on helpompi ymmärtää ja myös 

hyväksyä. (Gupta & Misra 2016, s. 442) Käyttäjillä saattaa olla myös muodostunut 

etukäteen mielikuvia SaaS-ratkaisusta, joka haastaa uuden järjestelmän istuttamista 

organisaatioon (Marston et al. 2011, s. 185). Kun aiempaan toimivaan ratkaisuun on 

totuttu ja haasteita, kuten esimerkiksi aikaisemmin mainitut ongelmat integraatioiden 

kanssa, tulee vastaan, loppukäyttäjälle saattaa viimeistään tässä vaiheessa nousta 

mielikuva vaikeasta ja heikosti toimivasta ratkaisusta. (Gupta et al. 2017, s. 1059) Tämä 

taas voi ruokkia mahdollista muutosvastarintaa.  

 

3.6 Teoriaosuuden yhteenveto 

 

Kappaleessa kolme käytiin läpi, mitä on-premises ja SaaS tarkoittavat 

toiminnanohjausjärjestelmien osalta sekä millaisia vaikutuksia palvelumallista toiseen 

siirtymisellä on ja millaisia muutoksia siitä aiheutuu. ERP:n siirtymisprosessi 
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paikallisesti asennetusta on-premises-ratkaisusta kokonaisvaltaiseen pilvipohjaiseen 

SaaS-palvelumalliin vaatii erityistä huomiota useista eri näkökulmista ja siirtymisessä on 

oleellisesti vahvuuksia sekä heikkouksia ja se tuo mukanaan uusia 

toimintamahdollisuuksia sekä ominaisuuksia, mutta vastaavasti joistakin pitää luopua. 

Haaste onkin näiden välillä tasapainoilussa, kuinka mukautua uuteen malliin ja varmistaa 

tuotteen jatkuvuus ja laatu, jotta jatkossa voidaan toimittaa vähintäänkin saman tasoisia 

ohjelmistoratkaisuja ja ylläpitää palvelun laatua. Alle on listattu toisiinsa kytkeytyvät 

pääteemat, jotka kirjallisuuskatsausta kokonaisuutena tarkasteltaessa selkeästi nousevat 

esiin:   

 

§ Ohjelmistokumppanin rooli ja toimintamallit 

§ Muutosvalmius 

§ Integraatiot ja kehitys 

§ Ohjelmiston käyttö. 

 

Ohjelmistokumppanin rooli ja toimintamallit ovat työn kannalta yksi keskeisimmistä 

teemoista, joka sisältää ERP:n osalta asioita kuten hinnoittelun, lisenssit ja palvelimet. 

Tämä vaatii suunnittelua ja aikaa mukautukselle. Niin kuin useissa tutkimuksissa on jo 

havaittu, myös Peng & Gala (2014, s. 25) toteavat tuloksissaan käyttöönotto- ja 

ylläpitokustannusten olevan kriittinen tekijä pilvi ja on-premises ratkaisujen välillä. Tämä 

estää erityisesti pieniä yrityksiä investoimaan on-premises ERP ratkaisuun. Kustannukset 

ja hinnoittelu ovatkin vallitseva teema on-premises ja SaaS-toiminnanohjausjärjestelmien 

välistä siirtymää tarkasteltaessa, sillä hinnoittelumallit muuttuvat ja samanaikaisesti se 

muuttaa ohjelmistokumppanin tuotekohtaista tulovirtaa. 

 

On tärkeää huomata, että vaikka siirtymässä on kyse teknologisesta muutoksesta ja 

ohjelmiston keskeisten ominaisuuksien muuttumisesta, sillä on vaikutusta koko 

ekosysteemin eri toimijoihin ja näiden toimintaan. Selkein tekijä roolin muutoksessa on 

ohjelmistokumppanin roolin muuttuminen palvelun sekä infran ja koko kokonaisuuden 

toimituksesta vahvemmin palvelun tuottamiseen asiakkaalle. Asiakkaiden odotukset ja 

asiakasvuorovaikutus korostuvat ja suhde ohjelmistotoimittajaan muuttuu. Valmius 

siirtymän vaatimiin muutoksiin ja muutosprosessiin ei ole yksiselitteistä vaan riippuu 
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useammasta tekijästä vaan riippuu aikaisemmista toimintatavoista ja siitä, kuinka näiden 

mukauttaminen uuteen toimintamalliin ja prosesseihin saadaan toteutettua.  

 

Toiminnanohjausjärjestelmät eroavat muista ohjelmistoista kokonaisvaltaisuudellaan, 

joka tekee niistä monimutkaisia ja kustomoituja ratkaisuja. Käytännössä ERP-toteutuksia 

on yhtä monta kuin on niitä myyviä ja kustomoivia tahoja. Se on myös ERP:n keskeinen 

ominaisuus, jonka vuoksi integraatiot ja kehitys sekä niiden muutokset nousivat tärkeäksi 

teemaksi siirtymästä puhuttaessa kirjallisuudessa. 

 

Käyttöliittymän muutoksen ja palvelinratkaisujen myötä vaikutukset ohjelmistoon 

käytettävyyteen ja suorituskykyyn on huomiota vaativa osa-alue. Selainpohjaiseen 

käyttöliittymään siirtymisellä voidaan mahdollistaa ohjelmiston esteetön saatavuus. 

Muutos on myös teknologisesti huomattava muutos, joka vaikuttaa muun muassa 

integraatioihin ja kehitykseen. 

 

Vaikka ero on-premises- ja SaaS-pohjaisten ERP-toteutusten välillä on selkeä ja haasteita 

sekä huomiota vaativia osa-alueita on useita, ei ole suoraa vastausta sille, kumpi ratkaisu 

olisi toista parempi. Molemmissa ratkaisuissa on omat vahvuutensa riippuen 

näkökulmasta ja huomioitavista osa-alueista. SaaS on tällä hetkellä vahva trendi ja 

kehityksen suunta. Siitä huolimatta, Link & Back (2015, s. 824) esittävät tekemänsä 

vertailun perusteella, ettei toiminannaohjausjärjestelmien tapauksessa SaaS-pohjainen 

ERP ole ylivertainen on-premises-malliin verrattuna. Toimittajien strateginen suunta on 

kuitenkin siirtyä pilvipohjaisiin ratkaisuihin pystyäkseen tarjoamaan uusimpia 

teknologiaratkaisuja asiakkaille ja vähentämään kustannuksia (Brassor 2018, s. 26). 
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4 TUTKIMUKSEN ESITTELY 
 
Tämän työn tarkoituksena oli selvittää, mitä muutoksia ERP-ohjelmistotuotteen 

siirtymisellä on-premises-palvelumallista SaaS:iin seuraa ja millaisia vaikutuksia niillä 

on ohjelmistokumppaniin ja toiminnanohjausjärjestelmätuotteeseen. Työ on toteutettu 

yksittäisenä tapaustutkimuksena ja tutkittavana tapauksena ovat 

toiminnanohjausjärjestelmä Dynamics NAV ja sen uusin julkaisu Dynamics 365 

Business Central. Tässä kappaleessa esitellään tutkimuksen taustat ja tutkimuksessa 

käytetyt menetelmät sekä tietojen keräämisprosessi, jolla selvitettiin siirtymän 

vaikutuksia ohjelmistokumppaniin haastatteluiden avulla. Kappaleen alussa esitellään 

lyhyesti esimerkkiohjelmisto, josta esitetään oleellista tietoa tutkimuksen kulun ja 

tulosten ymmärtämisen tueksi.  

 

4.1 Esimerkkiohjelmiston esittely 

 

Microsoft Dynamics NAV on maailmanlaajuisesti tunnettu toiminnanohjausjärjestelmä, 

jonka tarkoituksena on tarjota ketterä ja joustava taloushallinnon ratkaisu useiden eri 

toimialojen ja asiakkaiden tarpeisiin, niin pienille kuin suurille yrityksille. NAV on 

kehittynyt huomattavasti sen noin 40 vuoden olemassa olon aikana. Käsiteltävästä 

ohjelmistosta on sen kehityksen eri vaiheista useita nimityksiä, mutta tässä kappaleessa 

ohjelmistosta puhutaan yleisesti sen viimeisimmällä nimellä Business Central. 

 

Dynamics NAV on Tanskasta 1980-luvulta lähtöisin oleva ohjelmisto, jonka 

ensimmäinen versio julkaistiin nimellä PC Plus. Tämä oli ensimmäinen versio nykyisin 

tunnetusta Dynamics NAV:ista ja ohjelmisto oli tarkoitettu pääasiassa raportointiin 

suunniteltu ohjelmisto. Tämän jälkeen tulleet versiot tunnetaan nimillä Navigator, 

Navision, MS Dynamics, Dynamics NAV ja viimeisimpänä Business Central (kuva 9). 

(Dynamics 365 Business Central/NAV User Group 2018; Wright 2019). 
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Kuva 9. Esimerkkiohjelmiston kehitysvaiheet. 

 

Esimerkkiohjelmiston kehityksessä on useita merkittäviä kehitysaskeleita, jotka ovat 

kasvattaneet siitä nykyisen tunnetun ja kilpailukykyisen tuotteen ERP-markkinoilla. 

Ensimmäinen näistä sijoittuu Navigatorin aikakaudella, jolloin ohjelmistosta tuli 

ensimmäisiä asiakaspalvelinpohjaisia ohjelmistoja tarkoittaen ohjelman pyörimistä 

keskitetysti palvelimella, johon käyttäjän tietokone on yhteydessä (Clients First 2017). 

Navisionin aikakaudella ohjelmistoon luotiin integroitu kehitysympäristö sekä kyseiseen 

kehitysympäristöön oma koodikieli C/AL (Client Server Application Language), joka 

antoi ohjelmiston kumppaneille aivan uudenlaisen tavan kehittää ohjelmistoa 

asiakkaidensa yksilöllisiin tarpeisiin. Kolmas merkittävä kehitysaskel oli Navisionin 

kansainvälistyminen, kun ohjelmisto tuli saataville myös Tanskan ulkopuolisille 

markkinoille. Tämä mahdollisti sen kasvamisen kansainvälisesti tunnetuksi tuotteeksi. 

2000-luvun alussa Microsoft osti Navisionin osaksi Business Solutions tuoteryhmäänsä 

ja hieman myöhemmin Navision uudelleennimettiin Microsoft Dynamics NAV:iksi, jona 

se myös nykyisin paremmin tunnetaan. Vuoteen 2018 nimi on pysynyt samana, mutta 

toiminnanohjausjärjestelmään on toteutettu lukuisia parannuksia ja sen 

toiminnallisuuksia ja integroitavuutta muihin Microsoftin tuotteisiin on kehitetty. 

(Dynamics 365 Business Central/NAV User Group 2018; Wright 2019) 

PC Plus
1984-1987

Navigator
1987-1989

Navision
1989-2005

MS 
Dynamics 
NAV
2005-2008

Dynamics 
NAV
2008-2018

Business 
Central
2018



 

 
 

47 

 

Usean vuoden tauon jälkeen NAV:ista julkaistiin täysin uusi versio uudella nimellä 

Dynamics 365 Business Central. Se on tarkoitettu kytkeytyvän osaksi Microsoftin 

Dynamics 365 -tuoteperhettä, jolloin se on integroitavissa muihin Dynamics 365 -

tuotteisiin. Business Centralin toiminnallisuudet muistuttavat selkeästi aikaisempia 

NAV-versioita, mutta kokonaisuutena ohjelmisto on uudistunut läpikotaisin. Business 

Centralin tarkoituksena on kuitenkin poistaa työpöytäsovellus käytöstä, joten sitä 

käytetään ainoastaan selaimen kautta, jonka lisäksi se on puhdas pilvipohjainen SaaS-

toteutus. Business Centralissa on erityisesti keskitytty ERP:n integroitavuuteen 

Microsoftin muiden pilvipalveluiden, kuten Office 365:n kanssa sekä Microsoftin muiden 

ratkaisujen, kuten PowerApps:in ja PowerBI:n kanssa. Myös Business Centralin kehitys 

eroaa huomattavasti NAV:in aikaisemmasta kehitysympäristöstä, joka oli integroitu 

kehitysympäristö, joka toimi NAV:in omalla koodikielellä. Tämä mahdollisti NAV:in 

loputtoman kustomoinnin, sillä kehitysympäristön avulla lähes kaikki on mahdollista. 

Suurena riskinä on kuitenkin koodi, joka on hankalaa ylläpitää. Lisäksi ohjelmiston 

standardin koodin muokkaaminen on mahdollista, joka hankaloittaa ylläpitoa ja  

ohjelmiston päivitysten läpivientiä. Business Centralin kehitys toteutetaan 

toiminnanohjausjärjestelmään erikseen ladattavilla laajennoksilla, joita käsitellään 

Microsoftin erillisellä ohjelmalla Visual Studio Codella. Laajennosten avulla voidaan 

estää standardin koodin muokkaus ja selkeyttää kustomointien ylläpitoa. Business Central 

tuo paljon uusia ulottuvuuksia, mutta samanaikaisesti SaaS-palvelumalli luo haasteita ja 

runsaasti uusia huomiota vaativia tekijöitä verrattuna on-premises-malliin, kuten kehitys, 

asiakaskohtaiset kustomoinnit ja ulkoisten järjestelmien integrointi. (Business Solutions 

2019)  
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Kuva 10. Microsoft Dynamics NAV:in (on-premises) sekä Business Centralin (SaaS) 
ero kuvattuna. 
 
 
Microsoft on tehnyt Business Centralin puhtaan SaaS-version lisäksi on-premises-version 

eli paikallisesti asennettavan version, joka toimii samalla periaatteella kuin Dynamics 

NAV. Tämän tarkoituksena on tehdä Business Centralin käyttöön siirtymisestä 

helpompaa, mutta vain väliaikaisesti. Business Centralin kehityssuunta ja tarkoituksena 

on kuitenkin lopulta siirtyä täysin Microsoftin omille palvelimille SaaS-palvelumalliin. 

Puhtaassa SaaS-palvelumallissa, johon tässä työssä myös keskitytään, infrastruktuuri on 

Microsoftin vastuulla ja sekä asiakas että ohjelmistokumppani käyttävät ohjelmistoa 

internetin yli (kuva 10). Ohjelmistokumppanin vastuulla on ohjelmiston ylläpito ja 

kehitys asiakkaalle.  

 

4.2 Tutkimusmenetelmä  

 

Tutkimus on toteutettu laadullisena tutkimuksena, joka on yleinen lähestymistapa 

tutkimusstrategian ollessa yksittäinen tapaustutkimus, minkä vuoksi se oli myös sopivin 

valinta tämän tutkimuksen toteuttamiseen. Lisäksi, koska tarkoituksena on haastattelujen 
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avulla kerätä henkilöiltä tietoa, näkemyksiä ja kommentteja, laadullinen 

tutkimusmenetelmä on oikea menetelmä tutkimuksen toteuttamiseen. 

 

Haastattelumenetelmänä työssä käytettiin teemahaastattelua, jossa tarkoituksena on 

käydä läpi ennalta määritetyt aihealueet, teemat. Aiheiden läpikäynnin järjestystä ei 

haastatteluissa tarvitse määrittää etukäteen, vaan keskustelu saa pysyä avoimena. 

Teemahaastattelujen ennalta määritetyt teemat perustuvat tutkittavaan ilmiöön ja siihen 

liittyvään viitekehykseen eli aikaisempaan tietoon, jota ilmiöstä jo on. Vaikka 

teemahaastattelun aikana keskustelua käydään avoimesti, tarkoituksena on pyrkiä 

saamaan tutkittavan ilmiön kannalta olennaisia vastauksia. (Eskola & Suoranta 1998, s. 

64; Tuomi & Sarajärvi 2018, s. 65) Teemahaastatteluiden laatuun voidaan vaikuttaa 

etukäteen miettimällä keskustelun etenemistä ja tapoja syventää sitä miettimällä 

mahdollisia tarkentavia jatkokysymysmuotoja valmiiksi (Hirsijärvi ja Hurme 2015, s. 

184). 

 

Analysointimenetelmänä työssä käytettiin teemoittelua, joka toteutetaan tarkastelemalla 

aineistossa toistuvia piirteitä, jotka teemahaastatteluiden tapauksessa oletettavasti 

pohjautuvat ainakin osittain haastatteluissa läpikäytyihin teemoihin. Tämän lisäksi 

aineistossa usein esiintyy muitakin toistuvia teemoja, jotka havaitaan aineistoa 

läpikäydessä. (Hirsijärvi ja Hurme 2015, s. 173) Tarkoituksena on pyrkiä nostamaan 

aineistossa havaituista teemoista esiin tutkimusongelmaa selvittävät keskeiset aiheet. 

Menetelmä perustuu teorian ja empirian vuorovaikutukselle, sillä teemoittelussa teoria on 

olennaisessa osassa ja aineistosta nostettuja tutkimusongelmaa selvittäviä teemoja 

peilataan kerättyyn teoriaan. (Eskola & Suoranta 1998, s. 126, 131). Onnistuneessa 

tutkimustekstissä vuorovaikutus esiintyy Eskolan ja Suorannan (1998, s. 126) mukaan 

teoria ja empiria lomittumisella toisiinsa. Teemoittelu on valittu työssä käytettäväksi 

analysointitavaksi, koska tutkimuksessa käsiteltävään ilmiöön kytkeytyy selkeät 

aihealueet, joihin liittyviä näkemyksiä tutkimuksen avulla halutaan selvittää tarkemmin.  
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4.3 Tietojen kerääminen 

 

Tietojen keräämiseksi tutkimusta varten toteutettiin teemahaastatteluita, joissa käsitellyt 

teemat perustuivat kirjallisuudessa esiin nousseisiin teemoihin, jotka on esitelty teorian 

yhteenvedossa kappaleessa 3.5. Lisäksi haastatteluja varten pohdittiin etukäteen eri 

teemoihin liittyviä syventäviä jatkokysymysmuotoja. Kaikissa haastatteluissa näitä ei 

käytetty, jos keskustelu eteni eri suuntaan tai haastateltava saattoi vastata kysymykseen 

niin laajasti, että jatkokysymykseen saatiin vastaus ilman tarkennusta. Taulukossa 2 

teemat on jaettu työn tavoitteissa asetetun kahden näkökulman alle selventämään, mihin 

aihealueeseen kullakin teemalla pyrittiin hakemaan kommentteja. Jaottelulla 

varmistettiin aiheen kattaminen kokonaisvaltaisesti haastatteluissa.  

 

Taulukko 2. Haastatteluiden teemat näkökulmittain. 

 

Tutkimusta varten haastateltiin henkilöitä toimeksiantoyrityksestä sekä ulkopuolisista 

organisaatioista. Haastateltavaksi pyydetiin henkilöitä, jotka työskentelevät 

konsultoinnissa, kehityksessä, myynnissä, loppukäyttäjinä tai jollain muulla tapaa 

vastaavat tuotteesta, jotta näkökulmia saatiin laajasti aiheen kattamiseksi.  Tärkeimpänä 

kriteerinä oli henkilöiden kokemus sekä Business Centralin, että vanhemman version 

Dynamics NAV:in parissa, jotta haastateltavalla on tietämystä sekä on-premises- että 

SaaS-versiosta ja siirtymän tarkastelu on-premises- ja SaaS-mallin välillä on mahdollista. 

Haastatteluiden aikana aihealueet vaihtelivat siis haastateltavan henkilön ja hänen 

osaamisensa mukaan, mutta lähtökohtana oli kuitenkin haastatteluihin ennalta määritetyt 

teemat. Muuten haastattelut pidettiin avoimena keskusteluna, jotta haastateltavat henkilöt 

pystyivät vapaasti kertomaan oman näkemyksensä aiheesta.   
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Taulukko 3. Haastatellut henkilöt. 
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Haastateltavaksi pyydettiin yhteensä yhdeksää henkilöä, joista seitsemää lopulta 

haasteltiin. Haastatellut henkilöt on esitelty taulukossa 3. Haastattelut kestivät 30-60 

minuuttia ja ne toteutettiin etähaastatteluina videopuhelua hyödyntäen. Haastatteluissa 

käytyjen keskustelujen tavoitteena oli kerätä mahdollisimman laajasti laadullista 

aineistoa siirtymän vaikutusten analysoimiseksi kappaleessa 5. 
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5 SIIRTYMÄN VAIKUTUKSET OHJELMISTOKUMPPANIIN 
  

Tässä kappaleessa käsitellään kerättyä aineistoa ja analysoidaan sitä teemoittelemalla. 

Aineistossa toistuvat piirteet, teemat, on nostettu esiin ja aineisto on jaettu kappaleessa 

näiden teemojen mukaisesti. Lisäksi kerättyä aineistoa verrataan kirjallisuuskatsauksessa 

esitettyyn aiempaan teoriaan. Tavoitteena on tiivistää aineisto ja tehdä havaintoja 

aineiston ja kirjallisuuskatsauksen pohjalta siirtymän kriittisten osa-alueiden 

määrittämiseksi sekä kuvauksen muodostamiseksi tutkittavasta ilmiöstä.  

 

5.1 Ohjelmistokumppanin rooli ja toimintamallit 

 

Esimerkkiohjelmiston siirtymä ei vaikuta ainoastaan tuotteen teknisiin ominaisuuksiin 

vaan myös esimerkkiohjelmistoa jälleenmyyvän ohjelmistokumppanin toimintamalleihin 

kuten hinnoitteluun ja myyntiin sekä ohjelmistokumppanin rooliin suhteessa 

ohjelmistotoimittajaan ja asiakkaisiin.  

 

Infrastruktuurin muutos 

 

Business Central SaaS:iin siirtymisen myötä palvelimien hallinta siirtyy pois 

toimeksiantoyritykseltä Microsoftille. Tämä on yksi selkeimpiä muutoksia, joita SaaS-

versioon siirtymisestä seuraa ja aihe, joka nousi selkeästi esiin haastatteluissa. 

Esimerkkiohjelmiston SaaS-version tarjoamiseen siirtyminen on kuitenkin mahdollista 

toteuttaa vaiheittain siirtymällä ensin IaaS-palvelumalliin, jossa alusta ostetaan 

palveluna, jotta omien konesalien vaatimasta ylläpidosta voidaan luopua, mutta 

ohjelmistoista ja niiden hallinnasta vastataan edelleen itse. Käytännössä palvelinten 

sijainti on tällöin Azure-pilvipalvelu, johon Business Central on asennettu on-premises-

asennuksella. Haastateltavan A ja D mukaan useat ohjelmistoja tarjoavat yritykset ovat 

jo siirtyneet pois omista konesaleista IaaS-palvelumalliin. Haastateltava A kertoi 

toimeksiantoyrityksen olevan poikkeus tässä siitä syystä, että sillä on omia ohjelmistoja, 

joita varten omia palvelimia vielä tarvitaan, eikä tämän vuoksi myöskään 

esimerkkiohjelmiston osalta siirtymän toteuttamista ole kiirehditty. Tarkoituksena on 

kuitenkin vähitellen siirtyä IaaS-malliin ja haastateltavan A ja mukaan vaihtoehtoja tältä 
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osin on jo kartoitettu. Haastateltava E kertoi heidän tarjoavan Business Centralia sekä 

IaaS-mallilla että Microsoftin pilvestä, mutta Microsoftin pilveen esimerkkiohjelmistoa 

on toteutettu vielä melko vähän.  

 

Suurin osa haastatelluista henkilöistä kommentoi, ettei kokonaan Microsoftin pilveen 

siirtyminen kuitenkaan ole vielä kannattavaa, johtuen merkittävistä toiminnallisista 

puutteista, kuten Microsoftin palvelinten hitaudesta ja integrointihaasteista tiedostojen 

siirron osalta, joka heikentäisi työskentelyn tehokkuutta merkittävästi ja hankaloittaisi 

ohjelmiston käyttöä. Haastateltava D osasi kertoa, että hyvin harvoilla kumppaneilla on 

vielä asiakkaita, joille Business Central SaaS-versio olisi otettu käyttöön. Microsoftin 

palvelimille siirtymisen myötä, myös hallinnointi muuttuisi täysin Microsoftille. 

Haastateltavan A mukaan tällöin esimerkiksi palvelinongelmien kanssa tulee olla 

yhteydessä Microsoftiin sen sijaan, että ongelma hoidettaisiin sisäisen IT:n toimesta.  

 

Ohjelmistokumppanin vaikutusmahdollisuuksien vähenemistä käsitellään 

kirjallisuuskatsauksen kappaleessa 3.5, jossa käsitellään vastuualueiden muuttumista ja 

ohjelmistokumppanin roolin painottumista yhä enemmän palvelun tuottamiseen 

asiakkaalle. Edellä kuvaillussa ongelmatilanteessa ongelmatilanteiden käsittelyaika 

ohjelmistokumppanin puolesta asiakkaalle voi kuitenkin pidentyä kumppanista 

riippumattomista syistä. Tällöin asiakkaat, joilla ei ole teknistä tietämystä, voi nähdä 

tämän kumppanin heikkona palveluna, vaikka todellisuudessa se on heistä riippumatonta.  

 

Toimintamallit myynnin ja käyttöönoton osalta  

 

Toimeksiantoyrityksen tapauksessa, haastateltavan B mukaan asiakkaiden lähestyessä, 

heillä ei yleensä ole intressiä tiettyyn ohjelmistoon, vaan toimeksiantoyrityksen ollessa 

ulkoistuspalveluja tarjoava yritys, tarkoituksena on kartoittaa koko pakettia 

(talouspalvelut + ohjelmistot). Tällöin asiakkaalle tarjotaan ohjelmistotuotetta, jonka 

katsotaan olevan sopivin heidän tarpeisiinsa ja yrityksen kokoonsa nähden. Dynamics 

NAV:in tapauksessa yleisenä periaatteena on ollut ohjelmiston tarjoaminen yrityksille, 

joiden liikevaihto on yli 5 miljoonaa euroa ja pienemmille yrityksille on tarjottu muita 

vastaavia pienempien yritysten tarkoitukseen sopivampia taloushallinnon ohjelmia.  
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Haastateltava B nosti kuitenkin esiin viime aikoina ilmenneen pienempien yritysten 

kiinnostuksen Business Centralia kohtaan.  

 

Kuten kappaleessa 3.3 esitettiin, pienten yritysten on resurssien rajallisuuden vuoksi 

haastavaa ottaa toiminnanohjausjärjestelmää perinteisellä on-premises-

käyttöönottomallilla käyttöönottoprojektin kokonaiskustannusten ollessa korkeita 

ohjelmiston kompleksisuuden vuoksi. Vaikka käyttöönottoprojektin läpivienti olisikin 

taloudellisesti mahdollista, ohjelmiston ylläpidon kustannuksia ei välttämättä kyetä enää 

kattamaan. SaaS-ohjelmistojen yhtenä tärkeänä ominaisuutena kirjallisuudessa esitetään 

sen käyttöönoton nopeus, joka tekee siitä myös edullisen ja tällä tavoin pienemmille 

yrityksille myös mahdollisen. Haastateltava E kertoi Business Centralin antaneen 

mahdollisuuden nopeampaan käyttöönottoon ja ohjelmistokumppani voi kehittää 

tarjoamastaan ohjelmasta mahdollisimman standardin version, mutta tämä vaatii aina 

ratkaisun valmistelua mahdollisimman pitkälle, joka onnistuu parhaiten fokusoimalla 

tiettyyn toimialaan ja asiakkaisiin. Hän kuitenkin huomautti ERP:n käyttöönoton vaativan 

aina joka tapauksessa tietyn asteen määrittelyä, kuten varaston ja tilikartan määrittely, 

joita ei voi määrittää kaikille asiakkaille sopivaksi etukäteen. Haastateltava D kommentoi 

myös, että Business Centralin kohdalla käyttöönotto pitäisi olla toteutettavissa melko 

nopealla aikataululla, mutta korosti tämän pätevän kuitenkin ainoastaan täysin uusiin 

asiakkaisiin, eikä asiakkaisiin, jotka päivittävät esimerkkiohjelmiston vanhemmasta 

versiosta SaaS:iin.  Hän myös huomautti, että käyttöönoton nopeus riippuu paljon 

ohjelmistokumppanin toimintamalleista: toteutetaanko käyttöönotto valmiilla 

standardilla mallilla vaiko asiakaskohtaisina projekteina.  

 

SaaS-ohjelmistot ovat yleisesti standardoituja mahdollisimman monelle asiakkaalle 

sopivia ohjelmistoja, joihin kustomointien toteutus on myös haasteellisempaa. 

Kustomoinnit ovat kuitenkin toiminnanohjausjärjestelmissä yleinen tarve asiakkailla. 

Kustomointien vaikutus SaaS ERP:n kompleksisuuteen on esitetty kuvassa 8. 

Haastateltava C kommentoikin, että kustannukset voivat nousta reilusti, kun 

järjestelmään rakennetaan asiakkaan tarvitsemat kustomoinnit, joita pääsääntöisesti 

jokaiselle asiakkaalle ainakin jossain määrin tulee. Kustomointihaasteiden seurauksena, 

haastateltava D kertoi näkevänsä Business Centralin tulevan jakamaan asiakkaita 
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asiakkaisiin, jotka ovat valmiita ja kykeneviä mukauttamaan prosessinsa 

standardiohjelmistoon, ja asiakkaisiin, jotka ovat maksamaan reilun lisähinnan 

tarvitsemistaan kustomoinneista sekä asiakkaisiin, jotka hakevat 

toiminnanohjausjärjestelmältä kehitystä prosesseihinsa ja liiketoimintaansa ja näin ollen 

valitsevat toisen ohjelmiston, johon tarvittavien kustomointien toteutus onnistuu. Hän 

myös lisäsi, että avainasemassa tässä on osata tunnistaa asiakkaat ja kohdistaa myyntiä 

oikeisiin asiakkaisiin kumppanin valitseman toimintamallin kannalta. Haastateltava E oli 

samaa mieltä asiakkaiden jakautumisesta ja kertoi standardeille räätälöimättömille 

toiminnanohjausjärjestelmille olevan oma asiakaskuntansa.  

 

Kirjallisuuskatsauksessa kappaleessa 3.5 standardoidun toiminnanohjausjärjestelmän 

käsittelyssä keskityttiin lähinnä sen räätälöitävyyden hankaluuteen ja asiakkaiden 

halukkuus räätälöinteihin nähtiin oletusarvoisena ja standardiin ratkaisuun 

mukautuminen negatiivisena ratkaisuna. Haastatteluissa taas nostettiin esiin selkeä 

asiakasryhmä, jotka haluavat räätälöimättömän ratkaisun ja toiminnanohjausjärjestelmä 

otetaan käyttöön pakollisena, jonka vuoksi järjestelmän kehitykseen ja muokkaukseen 

käytetty aika halutaan minimoida ja oma toiminta sovitetaan ratkaisuun sopivaksi. Tämä 

on kuitenkin hyvin riippuvaista asiakkaasta, heidän koostaan ja toimialastaan. Asia ei 

kuitenkaan ole riippuvaista ainoastaan asiakkaasta vaan myös ohjelmistokumppanista ja 

niiden valitsemasta toimintavasta, lähdetäänkö kehittämään valmista käyttöönottomallia 

vai tehdäänkö kaikki asiakkaat koosta ja toimialasta huolimatta projektiluontoisesti vai 

tarjotaanko molempia tapoja käyttöönottoon.   

 

Hinnoittelumalli 

 

Dynamics NAV:in lisensointi perustuu kiinteään hintaan, jonka ohjelmistokumppani 

maksaa Microsoftille. Tämän jälkeen asiakkailta voidaan pyytää erikseen määritelty 

hinta. Business Centralin tapauksessa lisensseistä tulee käyttäjäkohtaisia, kuten SaaS-

malleissa tavallisesti, ja käyttäjäkohtaiset lisenssihinnat näkyvät avoimesti Microsoftin 

omilla verkkosivuilla. Haastateltavan C mukaan tämän tarkoituksena on osoittaa hintojen 

olevan globaalisti sama kaikille asiakkaille. Vaikka hinnat ovat loppukäyttäjille näkyvissä 

Microsoftin verkkosivuilla, asiakasyritys ei voi ostaa lisenssejä suoraan Microsoftilta 
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vaan välissä on oltava kumppaniyritys. Dynamics NAV:in tapauksessa asiakkaalla ei ole 

ollut tietoa lisenssin perushinnasta, jonka ohjelmistokumppani maksaa Microsoftille, 

koska se on ollut kiinteä hinta. Haastatteluissa kysyttiin voisiko hinnoittelun näkymisellä 

olla vaikutusta asiakkaan mielikuvaan hinnoittelusta. Haastateltava B ei osannut vastata, 

voisiko tällä olla vaikutusta, mutta korosti toimeksiantoyrityksen hinnoittelun 

läpinäkyvyyden varmistamista, jolloin tarjouksessa tulisi selkeästi osoittaa perushinta, 

joka vastaa Microsoftin verkkosivuilla näkyvää hintaa ja tämän lisäksi erilliselle riville 

lisähinnan osuus, johon tulisi eritellä selkeästi, mistä käyttäjäkohtainen hinta koostuu.  

 

Haastateltavan A mukaan Dynamics NAV:in hinnoittelu toimeksiantoyrityksessä 

toteutetaan pääasiassa käyttäjämäärän perusteella, joka perustuu toimeksiantoyrityksen 

lisenssistä maksamaan hintaan sekä lisähintaan, joka perustuu toimeksiantoyrityksen 

ohjelmistoon rakentamiin valmiisiin lisäosiin ja liittymiin, jotka tulevat automaattisesti 

asiakkaan käyttöön ohjelmiston käyttöönotossa. Nämä ovat lisätoimintoja ja liittymiä, 

jotka toimeksiantoyritys on rakentanut oman tuotekehityksensä tuloksena ja jotka ovat 

huomattavasti loppukäyttäjien työtä tehostavia työkaluja.  Business Centralin osalta 

Haastateltava A, joka vastaa lisensseistä toimeksiantoyrityksen päässä, on sitä mieltä, 

ettei Dynamics NAV:in siirtyminen Business Centraliin tule vaikuttamaan heidän 

osaltaan ohjelmiston hinnoitteluun, sillä ohjelmistoon rakennetut lisätoiminnot ja 

integraatiot on edelleen hinnoiteltava, vaikka ohjelmisto siirtyykin SaaS-palvelumalliin. 

Lisenssin perushintaan voidaan edelleen lisätä tarvittava lisähinta. Myös haastateltava E 

oli sitä mieltä, ettei hinnoitteluun ole mitään vaikutusta Business Centralin myötä.  

 

Lisensointimallin muuttumisesta ja tulovirran pienentymisestä SaaS-mallin myötä 

kerrottiin kirjallisuuskatsauksen kappaleessa 3.4. Tällöin ohjelmiston toimittaja ei myy 

kumppaneille enää yksittäistä pitkäaikaista lisenssiä vaan maksu on käyttöperusteista. 

Kirjallisuudessa esitetty muutos ei kuitenkaan täysin päde ohjelmistokumppanin 

kohdalla, sillä haastateltavat kertoivat, että kumppanit ovat myyneet lisenssiä kahdella 

tavalla asiakkaille jo on-premises-versiossa. Asiakkaan on mahdollista ostaa koko lisenssi 

rajatulla käyttäjämäärällä, jolloin kustannukseksi muodostuu huomattava kertamaksu, 

mikä on tavallinen lisensointimalli on-premises-ratkaisun tapauksessa. Toisena 

vaihtoehtona ohjelmistokumppanit voivat tarjota hintaa per käyttäjä, jolloin hinnoittelu 
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vastaa SaaS-mallin hinnoittelua, joka on vastaava kuin haastateltavan A kuvailema 

hinnoittelu. Tämä on myös syy sille, miksi siirtymä ei vaikuta ohjelmistokumppaneiden 

hinnoitteluun asiakkaalle eikä näin ollen tulovirtaan toisin kuin kirjallisuudessa on 

yleisesti SaaS:in osalta esitetty.  

 

Käyttäjien hallinnointi 

 

Ohjelmistokumppanin rooli muuttuu myös käyttäjien hallinnoinnin osalta. Dynamics 

NAV:in ollessa ohjelmistokumppanin omalla palvelimella, uusien käyttäjätunnusten 

lisäämiseksi tulee tehdä pyyntö toimeksiantoyrityksen sisäiselle IT:lle, jotka luovat 

tarvittavat ad-tunnukset. Tämän jälkeen konsultti lisää käyttäjän ohjelmistoon 

käyttöliittymän kautta. Business Centralin ollessa Microsoftin palvelimilla, 

käyttäjätunnusten hallinnointia varten on luotu erillinen admin-portaali, jonka kautta 

asiakkaan oma IT voi hallinnoida ad-oikeuksia. Haastateltavan A mukaan tämä on haaste, 

sillä ohjelmistokumppanin valtuudet käyttäjätunnusten lisäämiseksi poistuvat. 

Toimeksiantoyrityksen kohdalla tämä on haaste siksi, että useat asiakkaat käyttävät 

ohjelmistojen lisäksi myös toimeksiantoyrityksen taloushallinnon palveluita, jolloin 

toimeksiantoyrityksen sisäisille loppukäyttäjille eli kirjanpitäjille tarvitaan 

käyttäjätunnukset. Näitä käyttäjätunnuksia ei voida enää lisätä aikaisemman prosessin 

mukaisesti vaan lisäyspyyntö tulisi tehdä asiakkaan IT:lle. Asiakkaan oman IT:n 

hallinnoidessa käyttäjiä, asiakkaan kannalta prosessi helpottuu huomattavasti, kun 

erillistä pyyntöä käyttäjien lisäämiseksi ei tarvitse enää tehdä kumppaniyrityksen kautta 

vaan he voivat hoitaa sen itse. Kumppaniyrityksen puolesta työaikaa vapautuu sekä 

käyttäjätunnuspyyntöjä hoitavalta konsultilta että kumppaniyrityksen IT:ltä. 

Haastateltava C näkee kuitenkin, ettei suurin osa asiakkaista haluaisi hallinnoida 

käyttäjiään itse, vaikka tälle olisikin mahdollisuus, vaan vastuu niistä annettaisiin joka 

tapauksessa ohjelmistokumppanille asiakkaalle muodostuvasta 

konsultointikustannuksesta huolimatta. Hän kertoi, että asiakkaat ovat usein haluttomia 

käyttämään resurssejaan tähän, jos hallinnointi on mahdollista toteuttaa 

ohjelmistokumppanin puolesta. Lisäksi sisäisen IT:n puuttuessa ei välttämättä ole 

henkilöä, jolla olisi osaamista käyttäjähallinnointiin. Käyttäjien hallinnoinnin osalta 

onkin nyt vaikeaa tehdä johtopäätöstä, kuinka tämä tulee tulevaisuudessa vaikuttamaan 
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ohjelmistokumppaniin ja sen resursseihin, vaan todellinen vaikutus nähdään vasta, kun 

useampia asiakkaita käyttämässä Business Centralin SaaS-versiosta.  

 

5.2 Muutosvalmius 

 

Vaiheittainen siirtyminen 

 

Business Central on vielä verrattain uusi tuote ja siinä on vielä huomattavia toiminnallisia 

puutteita, joita Microsoft kehittää ja parantelee jatkuvasti. Haastateltavan A mukaan 

Business Centralin pilviversion käyttöönotossa ei kannata kiirehtiä, koska ohjelmistossa 

on vielä paljon asioita, joita Microsoft korjaa ja parantelee, eikä keskeneräistä ohjelmistoa 

kannata alkaa työstämään, koska se voi muuttua vielä paljon, jolloin tehtäisiin 

mahdollisesti turhaa työtä. Microsoft tarjoaa Business Centralista vielä versiota, jossa on 

työpöytäkäyttöliittymä, jolloin ensimmäinen askel SaaS-versiota kohti siirtymisessä on 

jättää työpöytäkäyttöliittymä pois ja siirtyä selainpohjaisen käyttöliittymän käyttöön, joka 

tapahtuu vuoden 2020 lopussa uusimman Business Centralin uuden päivityksen myötä, 

haastateltava C kertoi. Tällöin Business Centralin käyttö tapahtuu selainpohjaisella 

käyttöliittymällä, mutta on-premises-asennuksella. Tämä on vaihe, johon myös 

haastateltava D kannustaa, jolloin Business Centralin SaaS-versioon siirtymistä voi alkaa 

valmistelemaan samalla kun Microsoft parantelee tuotetta. Tämän vaiheen jälkeen 

seuraava askel olisi siirtyä käyttämään SaaS-versiota, joka toimii Microsoftin 

palvelimilla. Microsoftin palvelimille siirtyminen on kuitenkin vaihe, johon siirtymistä 

tulee tarkkailla tarkemmin ja käytännössä odottaa, että Microsoft saa kehitettyä Business 

Centralia tarpeeksi.  

 

Kuten kappaleessa 3.5 esitettiinkin, tuotteen kehitys on ohjelmistokumppanin kannalta 

hyvin tärkeää, jotta toimialaan liittyvät pakolliset toiminnot ja ominaisuudet ovat 

saatavilla ennen kuin tuotetta on järkevää tarjota asiakkaille, mutta myös tärkeää itse 

ohjelmistotoimittajalle, jotta se tarpeelliset toiminnot ja ominaisuudet toteutettua ja tällä 

tavoin kannustettua ohjelmistokumppaninsa mahdollisimman nopeasti ottamaan uuden 

version käyttöön. Muutos on siis vahvasti riippuvaista ohjelmistotoimittajasta, joka pätee 
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myös Business Centralin tapauksessa muutoksen ollessa tällä hetkellä täysin riippuvaista 

itse Microsoftista, eikä tuotetta myyvistä ohjelmistokumppaneista. 

 

Se, että Microsoft tarjoaa kuitenkin toistaiseksi Business Centralista myös on-premises-

asennusta, joka on hyvin samanlainen Dynamics NAV:iin verrattuna, on hyvä asia 

kumppaneiden kannalta. Tällöin ohjelmistokumppaneilla on hyvä mahdollisuus päästä 

kiinni uuteen teknologiaan kevyemmin kuin suoraan SaaS-versioon siirtymällä, 

haastateltavat kommentoivat. Haastateltavan C näkemys onkin, ettei Business Centralin 

SaaS-versioon kannata siirtyä, niin kauan kuin on-premises-versiota on mahdollista 

käyttää, koska SaaS on teknisesti hyvin haastava esimerkiksi integraatioiden 

rakentamisen osalta. Jos SaaS-ohjelmiston käyttöönotto jakaa asiakkaita sen hankalan 

kustomoitavuuden vuoksi, kuten aikaisemmin tässä kappaleessa esitettiin, Business 

Centralin SaaS-version käyttöönotossa kiirehtiminen ei olisi järkevää myöskään 

käyttöönottoa tai versiopäivitystä harkitsevien potentiaalisten asiakkaiden kannalta.  

 

Resurssien vaikutus muutosvalmiuteen 

 

Haastateltava C näkee siirtymän resurssillisesti haastavana, koska uuden 

kehitysympäristön opetteleminen vaatii paljon aikaa ja perehtymistä konsulteilta. Hänen 

mukaansa tämä hidastaa muutosta ja suosii isompia yrityksiä, joilla on mahdollisuus 

tehdä selkeä jako konsulttien ja kehityksen välille. Pienemmissä yrityksissä tällaisen jaon 

tekeminen ei välttämättä ole edes järkevää. Tämän voidaan katsoa olevan merkittävä 

ohjelmistokumppanin muutosvalmiuteen vaikuttava tekijä, sillä se määrittää, millä 

aikataululla yritys suunnittelee siirtymän toteutettavan ja kuinka nopeasti tarvittava 

osaaminen kehitystä ja ylläpitoa varten pystytään saavuttamaan. Haastateltava D oli 

asiasta samaa mieltä, mutta lisäsi vielä huomion organisaation kypsyysasteesta. Tällä hän 

tarkoitti sitä, ettei suurempi yritys suoraan tarkoita parempia resursseja vaan kokemuksen 

ja tietämyksen määrällä Dynamics NAV:ista ja Business Centralista on huomattava myös 

vaikutusta ja erot voivat olla suuria organisaation sisälläkin. 

 

Kirjallisuuskatsauksessa resurssien vaikutusta muutosvalmiuteen ja siirtymän 

toteuttamiseen ei juuri käsitelty. Kirjallisuuskatsauksessa pääasiassa käytiin läpi asioita, 
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jotka vaativat työtä, muttei otettu huomioon esimerkiksi uutta osaamista, jotka muutokset 

yleensä vaativat ja kuinka resursseja tähän voidaan jakaa.  On kuitenkin selvää, että tämä 

on tärkeä osa-alue, jota kumppanin tulisi miettiä omalta kannaltaan, sillä resursseja on 

aina rajallisesti ja niiden käytön suunnittelulla ja oikealla kohdistamisella on mahdollista 

saada paljon aikaan. On siis tärkeämpää ottaa aikaa suunnittelemiseen ja toteutuksen 

pohtimiselle ja valita muutama asia, joihin halutaan keskittyä ennemmin kuin lähteä 

tekemään hieman kaikkea kiireisellä aikataululla. 

 

5.3 Integraatiot ja kehitys 

 

Kehitysympäristön ja koodikielen muutos 

 

Toiminnanohjausjärjestelmille tyypillinen kehitysympäristö poistuu Business Centralista 

ja kehitys tehdään erillisellä ohjelmistolla, jossa luodaan niin kutsut laajennokset 

(extensions) ja ladataan ne itse ohjelmistoon. Tämä tarkoittaa kaikille 

ohjelmistokumppaneille uuden koodikielen opettelua ja kehitysympäristön opettelua, 

minkä lisäksi Microsoft kehittää käytettävää koodia jatkuvasti. Haastateltavan C näkee 

tämän ongelmana, koska lähtökohtaisesti kustomointien tekeminen ei ole yhtä nopeaa 

kuin aikaisemmin, jonka lisäksi se vaatii enemmän osaamista kuin aikaisemmin, niin että 

työskentely olisi tehokasta. Tämä taas luo yhä vahvemmin roolijakoa konsulttien ja 

kehittäjien välille, joka aikaisemmin ei ole ollut pakollista. Pienemmillä 

kumppaniyrityksillä resurssien määrä on rajallinen ja siitä on höytyä, että henkilöt osaavat 

laajasti eri osa-alueita, eikä selkeiden roolijakojen tekeminen kehityksen ja konsultoinnin 

välillä ole järkevästi toteutettavissa tai kannattavaa. Haastateltava D painotti hyvän pitkän 

ajan suunnittelun olevan tärkeää tämän ongelman kiertämisessä. Hän kertoi 

kannustavansa päivittämistä Business Centralin viimeisimpään on-premises-versioon, 

jossa on edelleen käytössä sekä vanha kehitysympäristö että laajennokset, jolloin 

kustomointien konvertoinnin laajennoksiksi voi aloittaa vähitellen. Jos kyseessä on 

asiakas, jota päivitetään vanhasta Dynamics NAV -versiosta Business Centraliin, tämä on 

myös oivallinen aika siivota vanhoja kustomointeja, joita ei mahdollisesti enää käytetä 

tai jotka löytyvät jo vakiotoiminnallisuuksina uudemmista versioista. Hänen mukaansa 

tämä on hyödyllistä myös SaaS-versioon siirtyessä, kun tarvittava koodi on muutettu jo 
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SaaS-versiossa käytettäviksi laajennoksiksi. Tällöin koodin konvertointia ja testausta ei 

tarvitse tehdä kaikkea kerralla, joka olisi hyvin suuri työ kerralla tehtäväksi.  

 

Kehitysympäristön muutoksella on myös hyväkin puolensa. Haastateltavien A ja C 

mukaan tämä on hyvä muutos ja tuo selkeyttä yleiseen ongelmaa, joka on Dynamics 

NAV:issa on ollut vakiokoodin muokkaaminen. Dynamics NAV on ollut hyvin 

monipuolisesti muokattavissa ohjelmistokumppanin toimesta vakiokoodia myöten, 

vaikkei se ole suositeltavaa, mutta Business Centralin laajennosten avulla vakiokoodiin 

ei pysty enää koskemaan. Haastateltavan C mukaan vakiokoodiin tehdyt muutokset 

muodostuvat ongelmaksi erityisesti versiopäivitysten kohdalla, jolloin kaikki tehdyt 

muokkaukset pitää poimia ja eritellä ennen päivityksen tekemistä, etteivät ne katoa. Mitä 

vanhempi kanta ja mitä useammalla ohjelmistokumppanilla kanta on ollut hallinnassa 

asiakkaan vaihtaessa palveluntarjoajaa, sitä enemmän muokkauksia löytyy ja kannan sekä 

sen sisältämien muokkausten migrointi uuteen hankaloituu. Haastateltavan C mukaan 

versiopäivitys on työlästä ja merkittävä myös syy sille, minkä takia versioiden 

päivittämistä lykätään ja vanhaa versiota jäädään käyttämään hyvin pitkäksi aikaa. Uusi 

kehitysympäristö ja toimintatapa poistavat tämän ongelman eikä päivitys hävitä 

kustomointeja, koska ne on luotu erillisiksi vakiokoodista.  

 

Versiopäivitykset ja niiden toteutus  

 

SaaS-ohjelmistojen keskeinen ominaisuus on sen automaattinen päivittyminen, jolloin 

asiakkaalla on aina käytössään ohjelmiston viimeisin versio. Haastateltavan E mukaan 

on-premises-toiminnanohjausjärjestelmissä on yleistä, että järjestelmä käyttöönotetaan ja 

sen jälkeen käytännössä unohdetaan, eikä kehitykselle tai versiopäivitykselle ole 

halukkuutta, joka taas saattaa osin johtua päivityksen korkeasta hinnasta, joka aiheutuu 

haastateltavan C aikaisemmin esittämästä migrointihaasteesta. SaaS-ohjelmistoissa 

päivityksen lykkääminen ei kuitenkaan enää onnistu päivitysten ollessa automaattisia, 

jolloin asiakkaalla on aina käytössään uusin versio. Automaattipäivitys on toki kehityksen 

näkökulmasta hyvä asia, mutta haastateltava E näkee myös tärkeänä miettiä asiaa 

asiakkaan kannalta. Hänen mukaansa, vanhasta Dynamics NAV:ista uudempaan version 

käyttöönottoa suunniteltaessa ohjelmistokumppanin on tärkeää keskustella asiakkaan 
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kanssa sopivatko automaattipäivitykset asiakkaalle vai voiko se aiheuttaa käytännön 

haasteita. Esimerkiksi valmistavassa tuotannossa suuri automaattinen päivitys kesken 

sesongin voi olla suuri riski. Haastateltava E painotti kuitenkin, että tässä vastuu on myös 

asiakkaalla, koska Business Centralin isommat päivitykset tapahtuvat kahdesti vuodessa 

ja tämä vaatii osallistumista myös asiakkaan suunnasta. Jos tämä ei sovi, tulee miettiä 

päivitystä Business Centralin on-premises-versioon, vielä kun se on mahdollista. Tässä 

nousee esiin sama aihe, jonka haastateltava D mainitsi myynnin ja käyttöönoton osalta 

asiakkaiden jakautumisesta kehitystä haluaviin ja tyytyviin. Muutos Business Centraliin 

ja SaaS-versioon siirtyessä on niin selkeä, että on hyvin tärkeää, että asiakas osaa kertoa 

omat tarpeensa ja toiveensa, jolloin myös ohjelmistokumppani pystyy tarjoamaan parasta 

mahdollista ratkaisua.   

 

Välttämättömät integraatiot ja käyttöönottokustannukset 

 

Toiminnanohjausjärjestelmät kytkeytyvät isoksi järjestelmäkokonaisuudeksi 

integraatioiden avulla ja ne ovat oleellinen osa toiminnanohjausjärjestelmää. 

Integraatioiden avulla mahdollistetaan keskeisen liiketoiminnan tiedon liikkuminen 

ohjelmistosta toiseen. Kuten kirjallisuuskatsauksessa kappaleessa 2.5 esitettiin, 

toiminnanohjausjärjestelmistä ei kuitenkaan yleensä löydy juurikaan valmiita 

integraatioita, mikä taas on yleisempää fokusoidummissa pienempään liiketoiminnan 

osa-alueeseen keskittyvissä ohjelmistoissa, jolloin ne rakennetaan 

ohjelmistokumppaneiden toimesta. Haastateltava C näkeekin tässä haasteen, koska 

yleisesti ottaen integraatioiden toteutus SaaS-pohjaiseen Business Centraliin on 

haastavampaa kuin on-premise-ohjelmistoon. Tämä johtuu siitä, että ohjelmiston ollessa 

pilvessä, paikallisten levyasemien tunnistaminen hankaloituu ja tiedostojen siirto vaatii 

erilaista teknologiaa, kertoi haastateltava D. Vaikka valmiit integraatiot välttämättömiä 

taloushallinnon prosesseja varten on Dynamics NAV:iin jo rakennettu, samat toteutukset 

eivät ole siirrettävissä sellaisenaan Business Centraliin vaan ne tulee käytännössä 

rakentaa uudestaan, haastateltava A kertoi. Tällöin ohjelmiston hinta voi nousta 

ratkaisevasti ja haastateltava C uskookin, että tässä tapauksessa pienempi asiakas 

todennäköisesti valitsee suoraan standardoidun taloushallinnon ohjelmiston, josta nämä 
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välttämättömät kirjanpidon integraatiot löytyvät valmiina ja ohjelmiston kustannus ei 

nouse niin suureksi.   

 

Kirjallisuuskatsauksen kappaleessa 3.5 käsiteltiin olemassa olevien ratkaisujen 

sovittamista pilviratkaisuun sekä integraatioiden tuomien haasteiden seurauksena 

nousevia kustannuksia. Tämä pätee erityisesti pienempien potentiaalisten yritysten 

kohdalla, joilla ei käyttöönottobudjetti on rajallinen ja joilla ei ole välttämätöntä tarvetta 

toiminnanohjausjärjestelmän laajuiselle ohjelmistolle ja sen toiminnoille vaan 

standardisoidumpi pienempi taloushallinnon ohjelmisto. Pienemmät yritykset kuitenkin 

pärjäävät usein pääasiassa ohjelmistokumppanin jo valmiiksi rakentamilla ratkaisuilla, 

koska niiden prosessit eivät ole yhtä kompleksisia, eikä integroitavia erillisohjelmistoja 

löydy välttämättä monia. Isompien yritysten kohdalla, joiden prosessit ovat 

kompleksisempia, on usein tarvetta monille heidän prosessejaan varten rakennetuille 

integraatioille ohjelmistokumppanin valmiiden lisäksi. Integraatioiden rakentamisen 

ollessa aiempaa haastavampaa, isompien yritysten käyttöönoton hinta voi nousta 

hyvinkin korkeaksi. Kaikilta haastateltavilta kysyttiin yleistä näkemystä siitä kokevatko 

he, että siirtymän myötä ohjelmiston ei enää sopisi saman kokoisille asiakasyrityksille 

kuin aikaisemmin.  Pääasiallinen näkemys oli, että se ei juurikaan tule muuttumaan 

ohjelmistoon sopivien yritysten kokoa, mutta isojen asiakkaiden monimutkaisemmat 

prosessit tulevat luomaan erilaisia haasteita kuin ennen. Kirjallisuudessa ei suoranaisesti 

ole esitetty SaaS-toiminnanohjausjärjestelmän sopivan tietyn koko luokan yrityksille. On 

kuitenkin selvää, että suuremmilla yrityksillä on monimutkaisempia prosesseja enemmän 

tarpeita kustomointiin kuin pienemmillä yrityksillä. Kappaleen 3.3 kuvassa 8 

esitettiinkin, kuinka kustomoinnit vaikuttavat SaaS-ratkaisun kompleksisuuteen. Tässä 

tuleekin esiin asiakkaiden jakautuminen niihin, jotka etsivät ERP:tä pakollisten tarpeiden 

täyttämiseksi ja niihin, jotka etsivät kehitystä prosesseihinsa ERP:n käyttöönoton kautta. 

 

5.4 Ohjelmiston käyttö 

  

Käytettävyys ja työskentelyn tehokkuus 
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Tällä hetkellä Microsoftin pilvessä toimiva Business Central on erittäin hidas, joka kävi 

ilmi useamman haastateltavan kanssa. Haastateltava A kertoi eri toimijoiden tehneen 

useita mittauksia suorituskyvyn mittaamiseksi ja ne selkeästi osoittivat kehityksen 

tarvetta Business Centralin osalta. Tämä on asia, johon ohjelmistokumppani ei pysty enää 

itse vaikuttamaan. On mahdotonta sanoa, onko tämä asia, joka tulee korjaantumaan, 

kuinka nopeasti ja missä mittakaavassa, mutta tällä hetkellä hitaudella on huomattava 

vaikutus käytettävyyteen ja hitaus vaikuttaa suuresti loppukäyttäjien ohjelmiston kanssa 

työskentelyyn ja työn tehokkuuteen. Vaikka tämä on asia, johon ohjelmistokumppani ei 

voi itse vaikuttaa, on riskinä, ettei asiakas ymmärrä tätä, jolloin he voivat nähdä 

ohjelmistokumppanin palvelun laadun heikkona. Kappaleessa 3.4 käsiteltiin 

vastaavanlaista ristiriitaa keskeneräisen tuotteen käyttöönotosta ohjelmistokumppanin 

toimesta. Hitaus ja muut vastaavanlaiset heikkoudet uudessa ohjelmistossa ovat ilmeisiä 

ja heikentäisivät ohjelmistokumppanin tuottaman palvelun laatua asiakkaalle, jolloin 

uuteen ohjelmistoversioon siirtymistä pitkitetään. Samanaikaisesti ohjelmistotoimittaja 

taas pyrkii saamaan ohjelmistoa mahdollisimman laajalti käyttöön ja kannustamaan 

ohjelmistokumppaneita sen käyttöönottoon. Business Centralin kohdalla voidaan katsoa 

olevan samanlainen tilanne. Toisaalta, osa ohjelmistokumppaneista voivat ajatella 

Business Centralin mahdollisimman nopean käyttöönoton kilpailuetuna sen 

käytettävyyden heikkouksista, jolloin he voivat tarjota asiakkaille uusinta teknologiaa. 

Tämä ei kuitenkaan ole yksiselitteistä ja ohjelmistokumppaneiden tekemät päätökset 

siirtymästä ovat tapauskohtaisia ja riippuvat paljon muista tekijöistä kuten yrityksen 

koosta ja saatavilla olevista resursseista kuten aiemmin tässä kappaleessa todettiin.  

 

Lisäksi työpöytäkäyttöliittymä muuttuu selainpohjaiseksi käyttöliittymäksi, jonka myötä 

sen ulkoasu tulee muuttumaan. Haastateltavat F ja G olivat molemmat sitä mieltä, että 

ohjelmiston aikaisempien versioiden käyttökokemuksesta on ollut hyötyä selainversion 

käytössä, sillä tällöin käyttöliittymän rakenne on entuudestaan tuttu ainakin osittain ja 

tämä helpottaa työskentelyä. Useat toiminnot ovat myös säilyneet siirtymästä huolimatta, 

josta on heidän mukaansa hyötyä, kun tietää mitä etsii. Aikaisemman käyttökokemuksen 

voidaan katsoa olevan käytännön työskentelyssä ja uuden ohjelmiston sisäistämisessä 

hyvä asia, mutta tästä seuraa myös vertailua vanhan ja uuden version välillä ja 

työpöytäkäyttöliittymän ja selainpohjaisen käyttöliittymän käytön välillä. Haastateltava 
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D kertoi näkevänsä tämän tärkeänä huomiona, kun mietitään esimerkkiohjelmiston 

vanhempaa versiota käyttävän asiakkaan päivitystä Business Centraliin. Hänen mukaansa 

asiakkailla on odotusarvot, jotka perustuvat aikaisempaan kokemukseen, jonka vuoksi 

nämä käyttäjät ovat henkilöitä, jotka selkeästi havaitsevat ongelmakohdat ja oman 

työskentelynsä tehokkuuden heikentymisen. Vastaavanlainen vertailu nousi selkeästi 

esiin myös henkilöiden F ja G haastatteluissa, joissa haastateltavien kertomukset 

ohjelmiston käytettävyydestä perustuivat täysin vanhan version vertailuun. 

Haastateltavalta G antoi kuitenkin mielenkiintoisen havainnon kertoessaan, ettei aina 

muista, että kyseessä on Dynamics NAV:in uusi versio, eikä täysin eri ohjelmisto. Tämä 

johtuu siitä, että nimi on muuttunut ja työpöytäkäyttöliittymästä selainpohjaiseen 

käyttöliittymään siirtyminen muuttaa ohjelmiston ulkonäköä jo niin paljon, että asiaan 

perehtymätön loppukäyttäjä voi pitää ohjelmistoa täysin toisena.  

 

Versioiden vertailua käsiteltiin myös kirjallisuuskatsauksessa kappaleessa 3.5. Kun 

käyttäjällä on vertailupohjaa, hän havaitsee ongelmakohdat ja mahdollisen työn 

tehokkuuden heikentymisen toisin kuin käyttäjä, joka aloittaisi käytön suoraan 

selainpohjaisesta uudesta versiosta. Kirjallisuudessa esitetään mahdollisuus 

muutosvastarintaan, jota ruokkii mielikuva vaikeasta ja heikosti toimivasta ohjelmistosta, 

jos aiemman ratkaisun katsotaan toimineen hyvin ja uuden käytössä ilmenee haasteita tai 

esteitä. Vaikka kirjallisuudessa näin kuitenkin ilmaistaan, tulee huomioida, että tämä on 

yksilöllistä ja ohjelmistokohtaista, kuten haastatteluissakin kävi ilmi. Siirtymässä ei aina 

ole ainoastaan huonoja puolia ja eri henkilöt kokevat asiat eri tavoin. Tämä on kuitenkin 

tärkeä asia huomioida, sillä vaikutukset eivät suoraan koske ainoastaan 

esimerkkiohjelmiston teknisiä ominaisuuksia ja liiketoiminnallisia osa-alueita vaan myös 

sitä käyttäviä henkilöitä.  

 

Vaikka haastateltavien yleinen mielipide selainpohjaisesta käyttöliittymästä ja sen 

käytettävyydestä oli neutraali, pidetään sitä silti kankeana. Haastateltava F oli myös sitä 

mieltä, että työn tehokkuus laskisi huomattavasti korkeampia tuntimääriä vaativien 

suurempien asiakasyritysten kohdalla selainpohjaisessa käyttöliittymässä 

työskennellessä, mihin oli syinä datan hankalampi käsittely ja selaaminen sekä 

kankeampi liikkuminen ohjelmistossa. Haastateltava G piti myös ohjelman käyttöä 
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kankeana ja mainitsi hiirten käytön määrän huomattavan nousemisen aikaisemmin 

käytössä olleiden pikanäppäinten puuttuessa, joka myös vaikuttaa työn tehokkuuteen. 

Kappaleessa 3.5 onkin todettu selainpohjaisen käyttöliittymän olevan lähtökohtaisesti 

kankeampia kuin työpöytäkäyttöliittymät, jonka vuoksi SaaS-

toiminnanohjausjärjestelmiä onkin kohdennettu pienemmille yrityksille, kun taas 

suuremmille yrityksille tarjotaan useammin on-premises-ratkaisua. Business Centralin 

kohdalla on-premises ei kuitenkaan takaa enää työpöytäkäyttöliittymää sen poistuessa 

seuraavan päivityksen, vaikka ohjelmisto olisi käytössä on-premises-mallilla. Selaimen 

käytettävyys on siis asia, johon tulee kiinnittää huomiota ja jota tulee mahdollisuuksien 

mukaan pyrkiä parantamaan loppukäyttäjien työskentelyn tehokkuuden ja ohjelmiston 

käytettävyyden takaamiseksi. Käyttöliittymän mukautus on kuitenkin hyvin rajoitettua 

selaimeen siirtymisen myötä, joten suurin valta käytettävyyden parantamisella on 

Microsoftilla.  
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6 TULOKSET 
  

Tässä kappaleessa käsitellään työn tulokset tutkimuskysymyksittäin. Työn tavoitteena oli 

selvittää ERP-ohjelmistotuotteen on-premises-palvelumallista SaaS-palvelumalliin 

siirtymisestä seuraavia muutoksia ja niiden vaikutuksia ohjelmistokumppaniin. Lisäksi 

tavoitteena oli koota selvityksen pohjalta osa-alueet, joihin siirtymää läpikäytäessä 

ohjelmistokumppanin tulee kiinnittää erityistä huomiota. Ensimmäistä tutkimuskysy-

mystä varten on koottu taulukko tiivistämään tutkimuksen tuloksena havaitut muutokset 

ja niiden vaikutukset. Toisen tutkimuskysymyksen osalta on esitetty kuvaus 

keskeisimmistä huomiota vaativista osa-alueista siirtymän kannalta. Kuvaus on tulosta 

kappaleessa 5 läpikäydyn aineiston analysoinnista. Kappaleen lopussa arvioidaan saatuja 

tuloksia ja niiden luotettavuutta sekä esitetään jatkotutkimus ja -kehitysehdotukset. 

 

6.1 Työn keskeiset tulokset 

 

Aikaisemman tutkimuksen pohjalta on nähtävissä, että ohjelmistojen siirtymistä SaaS-

palvelumalliin on tutkittu kattavasti perustasolla, mutta tarkempia tiettyyn siirtymisen 

osa-alueeseen keskittyviä tai tietyn toimijan näkökulmasta tehtyjä tutkimuksia on vielä 

vähän. Työssä toteutettu tutkimus vastasi siis pääpiirteiltään aikaisemmassa 

tutkimuksessa esitettyjä aiheita, mutta tutkimuksen avulla pystyttiin syventymään 

tarkemmin yksityiskohtaisempiin vaikutuksiin, joita ohjelmiston siirtymisestä SaaS-

palvelumalliin seuraa. Tutkimusta varten toteutetuissa haastatteluissa oli selkeästi 

huomattavissa, että huolimatta henkilöiden eri työnkuvista, samat huomionkohteet 

nousivat esiin. Jokaiselta haastateltavalta tuli lisäksi hyviä tarkempia huomioita ja 

seikkoja, joita muut eivät osanneet kertoa tai olivat ajatelleet asiaa eri näkökulmasta. 

Tämä kertoo käsiteltävän aiheen laajuudesta, useista muuttujista, jotka aiheeseen 

vaikuttavat ja joita siihen liittyy.  

 

1. Mitä muutoksia toiminnanohjausjärjestelmän palvelumallin vaihdoksesta 

seuraa ja millaisia vaikutuksia niillä on ohjelmistokumppaniin ja 

toiminnanohjausjärjestelmään ohjelmistotuotteena? 
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Taulukoissa 4 ja 5 on esitetty teemoittelun tuloksena havaitut tarkemmat teemat, jotka 

kuvaavat palvelumallin vaihdoksesta seuraavia muutoksia sekä kuvaus vaikutuksista, 

joita kyseisiin teemoihin liittyen nousi esiin ja miten merkittävinä ne haastatteluiden 

perusteella koettiin. Havaitut teemat kytkeytyvät vahvasti toisiinsa ja ne ovat osittain 

riippuvaisia toisistaan, jonka vuoksi vaikutusten merkitystä ei voida arvioida tarkasti vaan 

kumppaniyrityksen liiketoimintatyypistä, strategiasta ja koosta riippuen siirtymästä 

seuraavat muutosten vaikutukset ohjelmistokumppaniin voidaan nähdä eri tavoin.  

 

Taulukko 4. Havaitut vaikutukset ohjelmistokumppanin toiminnan näkökulmasta. 
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Taulukko 5. Havaitut vaikutukset tuotenäkökulmasta. 

 

 

On-premises-mallista SaaS-palvelumalliin siirtymisessä selkeimmät muutokset ovat 

koodikielen ja kehitysympäristön muuttuminen, infrastruktuurin muutos ja 

käyttöliittymän vaihdoksesta seuraava käytettävyyden muutos, jotka ovat toisiinsa 

vaikuttavia teknologisia muutoksia ja muutoksia, joihin ohjelmistokumppanilla ei ole 

juuri vaikutusmahdollisuutta. Tutkimuksessa havaitut loput teemat kytkeytyvät näihin ja 

ovat käytännössä seurausta näistä, mutta loput havaitut teemat ovat taas sellaisia 

muutoksia, joihin ohjelmistokumppanilla on mahdollisuus vaikuttaa. 

Vaikutusmahdollisuudet riippuvat ohjelmistokumppanin koosta, käytettävissä olevista 

resursseista ja yrityksen strategiasta. Aihe ei siis ole suoraan jaettavissa 

liiketoiminnalliseen osa-alueeseen ja tekniseen tuotekohtaiseen osaan vaan nämä ovat 

kytköksissä toisiinsa.  
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Työtä varten läpikäydyssä kirjallisuudessa ja artikkeleissa korostettiin hinnoittelun 

muutoksesta seuraavaa vaikutusta toimittajan ja ohjelmistokumppanin tulovirtoihin. 

Haastatteluissa tätä ei kuitenkaan pidetty merkittävänä asiana. Ero kirjallisuuden ja työn 

aineiston välillä selittyy hinnoittelun kumppanikohtaisuudella, joka on käytännössä 

täysin toimijan itse valittavissa. Vaikka olemassa onkin yleiset mallit, miten hinnoittelu 

toteutetaan on-premises-mallissa ja SaaS-mallissa, hinnoittelu on hyvin joustava osa-

alue, jonka jokainen toimija pystyy toteuttamaan omaan toimintamalliinsa sopivalla 

tavalla. Vastaavasti käyttäjähallinnointi on yksi muuttuvista osa-alueista siirtymän 

myötä, mutta tällä ei koettu olevan huomioitavaa vaikutusta ohjelmistokumppanin 

toiminnan kannalta. 

 

Haastatteluissa nousi vahvasti esiin tarve kumppanin toimintamallien ja halutun suunnan 

miettimiseksi myynnin ja käyttöönoton osalta. SaaS luo uudenlaisia mahdollisuuksia 

esimerkiksi tehdä käyttöönotosta suoraviivaisempi ja myydä valmista mallia 

monivaiheisten asiakaskohtaisten projektien sijaan. Näitä uusia mahdollisuuksia olisi 

hyvä kartoittaa ja hyödyntää omaan strategiaan sopivalla tavalla. Business Central on 

käytännössä kokonaan uusi tuote, vaikka sillä onkin pitkä historia, joten toimintatapoja 

ja malleja tulisi tarkastella, kuten uuden tuotteen myynti aloitettaessa.   

 

Integraatioiden toteutustapa muuttuu vaativammaksi infrastruktuurin muutoksen myötä, 

joka taas vaatii erilaista osaamista. Vaikka osaaminen olisi hyvällä tasolla 

kumppaniyrityksessä, vaatii integraatioiden toteuttaminen siitä huolimatta enemmän 

työtä, joka vaikuttaa suoraan asiakkaaseen käyttöönottokustannusten nousulla. Vaikka 

asiakas säästäisi SaaS-ratkaisun tarjoamassa aikaisempaa nopeammassa käyttöönotossa, 

voivat kustannushyödyt kumoutua tässä vaiheessa.  

 

Koodikielen ja kehitysympäristön muuttuminen vaatii uuden ympäristön ja kielen 

opettelua sekä perehtymistä, jota tarvitaan uusien kustomointien luomiseen ja vanhojen 

toimintojen konvertoimiseksi uuteen ympäristöön. Tämä taas kytkeytyy 

ohjelmistokumppanin resursseihin, joilla muutos toteutetaan. Resurssien kannalta 

henkilöstön määrä ei ole ainut olennainen tekijä, vaan henkilöiden aikaisemmalla 



 

 
 

72 

kokemuksella esimerkkiohjelmiston parissa työskentelystä on vaikutusta siihen, kuinka 

muutosta voidaan lähteä toteuttamaan. Henkilöstön määrä ja osaajien taso eroavat paljon 

eri ohjelmistokumppaneiden välillä ja selkeitä eroavaisuuksia voi olla myös yhden 

organisaation sisällä. Nämä tekijät voivat aiheuttaa haasteita ohjelmistokumppanin 

osalta, jos tekijöitä tai osaamista ei ole tarpeeksi. Resurssien suunnittelua helpottaa 

Business Centralin kohdalla mahdollistettu vaiheittainen siirtymä, jolla muutos ei ole niin 

radikaali ja se luo joustoa muutokseen sopeutumiseen ja omien toimintojen 

mukauttamiseen uuteen palvelumalliin. Päivitysten kannalta kehitysympäristön 

muuttuminen on positiivinen muutos ohjelmistokumppanin näkökulmasta, kun työmäärä 

päivitysten toteuttamiseksi vähenee huomattavasti.   

 

Käyttöliittymän muutoksen osalta on huomattavaa, etteivät havaitut vaikutukset ole 

ainoastaan teknisiä vaan vaikuttavat oleellisesti myös loppukäyttäjän kokemuksiin ja 

työskentelyyn, jota ei saa jättää huomiotta. Käyttöliittymän muutos vaikuttaa jokaisen 

loppukäyttäjän työskentelyyn samassa suhteessa, mutta ero tulee aikaisempia versioita 

käyttäneiden kokeneiden käyttäjien ja täysin uusien käyttäjien välillä, joilla ei ole 

vertailupohjaa. Käyttöliittymään ei välttämättä kiinnitetä tarpeeksi huomiota, kun 

haasteita on yleisestikin toiminnanohjausjärjestelmän perusteknologian kuten 

integraatioiden ja kehityksen kanssa.   

 

2. Mitkä ovat kriittisimmät osa-alueet, joihin ohjelmistokumppanin tulisi 

siirtymän kannalta kiinnittää huomiota? 

 

Seuraavaksi on esitetty osa-alueet, joille annettiin eniten painoarvoa haastatteluissa 

käydyissä keskusteluissa. Näiden perusteella kuvaan 11 on kerätty kriittisimmät osa-

alueet, jotka ohjelmistokumppanin tulisi siirtymän kannalta ottaa huomioon.  

 

Ylätasolla tärkeimmäksi huomioitavaksi asiaksi Business Centralin käyttöön ja 

myymiseen siirtymiseen ohjelmistokumppanin kannalta nousivat suunnittelu ja 

toimintamallien ja -tapojen uudelleen miettiminen sekä asiakasnäkökulman miettiminen 

uudella tavalla. Moni asia muuttuu niin, ettei aikaisempia toimintamalleja voi tai kannata 
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enää hyödyntää. Tämä pakottaa miettimään toimintamalleja uudestaan, joka vaatii 

suunnittelua umpikujien välttämiseksi.  

 

 
Kuva 11. Kriittiset huomioon otettavat osa-alueet esimerkkiohjelmiston SaaS-
palvelumalliin siirtyessä.  
 
 
Suunnittelemista vaativat ensisijaiset asiat ovat resurssit ja aikataulu, jotka kytkeytyvät 

vahvasti toisiinsa. Nämä pätevä niin uusien asiakkaiden käyttöönotossa Business 

Centraliin kuin myös vanhojen asiakkaiden päivittämisessä. Kumppaniyritysten välillä 

on useita muuttujia, jotka vaikuttavat resursseihin, kuten henkilöstön määrä ja osaamisen 

taso, joilla taas on vaikutusta siihen, millaisella ajanjaksolla Business Centralin vaatimaa 

osaamista saadaan kehitettyä ja millaisella aikataululla uusia asiakkaita on mahdollista 

päivittää Business Centraliin sekä millaisella aikataululla uusien asiakkaiden 

käyttöönottoja on mahdollista toteuttaa. 
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Toimintamallien osalta uudelleen miettimistä palvelumallin muutoksen yhteydessä ovat 

käyttöönottomalli, jolla toiminnanohjausjärjestelmää lähtökohtaisesti käyttöönotetaan 

asiakkaille: valmis paketti, projektimalli vai molemmat. SaaS luo mahdollisuuden 

nopeammalle ja kevyemmälle käyttöönotolle, mutta tämä vaatii paljon määrityksiä 

ennakkoon ja suunnittelua, jotta valmista standardoidumpaa pakettia voidaan asiakkaille 

myydä. Koska tämä vaatii aikaa ja suunnittelua, kumppaniyrityksen on hyvä pohtia 

strategiaansa ja suuntaa, johon he haluavat keskittyä. Huolellinen suunnittelu on oleellista 

resurssien tehokkaan käytön kannalta, sillä parempi tulos saadaan keskittymällä yhteen 

tai muutamaan asiaan ja panostamalla niihin kuin yrittämällä toteuttaa vähän kaikkea. 

Käyttöönottomallin valinnassa on myös vaikutusta käyttöönottokustannuksiin ja 

toiminnanohjausjärjestelmän räätälöintiin, jonka vuoksi tämä vaikuttaa sopiviin 

kohdeasiakkaisiin. Sopivaa tapaa käyttöönottaa Business Central SaaS-versio sekä 

tavoitellut kohdeasiakkaat ovat kokonaisuus, jota tulee miettiä kumppaniyrityksen 

strategian, tavoitteiden ja osaamisen kannalta. 

 

Oleellisesti, toimitettaessa asiakkaalle toiminnanohjausjärjestelmää ja palvelua, on 

tärkeää ajatella asiakaan näkökulmaa ja kartoittaa asiakkaan haluja ja tarpeita. 

Palvelumallin muuttuessa tulee uusia huomioitavia tekijöitä näiltä osin. SaaS:in myötä 

Business Centralille tulee uusia ominaisuuksia, jotka voivat sopia entistä paremmin 

toisille asiakkaille ja toisia ne taas eivät palvele parhaalla mahdollisella tavalla. Tämä voi 

liittyä esimerkiksi automaattisiin versiopäivityksiin, jotka vaativat myös asiakkaan päästä 

erilaista osallistumista kuin aiemmin. Lisäksi käyttöliittymällä ja asiakkaan tarvitsemilla 

räätälöinneillä on vaikutusta siihen, sopiiko ohjelmistokumppanin tarjoama SaaS ERP 

juuri kyseiselle asiakkaalle. Lisäksi on tärkeää kartoittaa, mitkä ovat asiakkaan motiivit 

toiminnanohjausjärjestelmän käytölle. Tarvitaanko se päivittäisen liiketoiminnan 

ylläpidon tarpeisiin ilman halua panostaa järjestelmän muokkaamiseen, kehittämiseen tai 

sen hyödyntämiseen omien prosessien ja toimintojen kehittämiseksi vai halutaanko 

järjestelmän käytöllä nimenomaisesti saavuttaa kehitystä ja hyötyjä omaa liiketoimintaan 

ja prosesseihin. Nämä edellä esitetyt asiat ovat yhteydessä ohjelmistokumppanin 

valitsemaan käyttöönottotapaan, kohdeasiakkaisiin ja siihen, onko kyseessä uusi vai 

vanhasta versiosta päivitettävä asiakas. Koska ohjelmistokumppaneilla on erilaisia tapoja 

toimia ja SaaS:in myötä mahdollisuuksia tulee vielä enemmän, 
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toiminnanohjausjärjestelmän ja sen käyttöönoton tarkastelu asiakaan näkökulmasta ja 

asiakkaan halujen ja tarpeiden kartoitus nousee erilaiseen asemaan kuin aiemmin.   

 

Kaikki nämä osa-alueet ovat olleet läsnä myös on-premises-versiossa, mutta eri tavalla ja 

pitkän aikaa, jolloin tavat toimia ovat vakiintuneet. SaaS on kuitenkin ominaisuuksiltaan 

huomattavasti erilainen, jonka vuoksi edellä esitettyjä osa-alueita on tärkeää tarkastella 

uudesta näkökulmasta ja päivittää sopimaan SaaS-palvelumalliin sopivaksi. 

 

6.2 Tulosten arviointi 

 

Seuraavaksi arvioidaan saatuja tuloksia ja vertaillaan niiden vastaavuutta olemassa 

olevaan kirjallisuuteen. Lisäksi arvioidaan tutkimuksen luotettavuutta ja sen vaikutusta 

saatuihin tuloksiin. Tulosten luotettavuuden tarkastelulla pyritään arvioimaan tulosten 

toistettavuutta ja sitä, jos tutkimuksen toteuttaisin toinen henkilö, millainen vaikutus tällä 

olisi saatuihin tuloksiin. Tulosten arviointiin sisältyy myös tulosten validiteetin arviointi, 

jota käytetään kerätyn aineiston paikkansapitävyyden ja siihen liittyvien virhetekijöiden 

arvioimiseen. (Hirsijärvi & Hurme 2015 s. 186-187) 

 

Kirjallisuuskatsauksessa esitettyä teoriaa vertailtiin aineiston analysointivaiheessa 

kerättyyn aineistoon, jossa ilmeni tehdyn tutkimuksen vastaavan pääasiallisesti olemassa 

olevaa teoriaa. Myös työn tulosten esittämisen jälkeen voidaan katsoa tutkimuksen olevan 

linjassa olemassa olevan tutkimuksen kanssa. Tutkimuksessa ilmeni kuitenkin osa-

alueita, jotka korostuivat teoriassa, mutta eivät empiriassa. Nämä olivat tietoturvallisuus 

ja hinnoittelu. Teoriassa siirtymän myötä tietoturvallisuutta pidettiin huomattavana 

riskinä, joka tulisi huomioida. Aihe ei kuitenkaan noussut esiin työn empiirisessä osiossa. 

Hinnoittelu ei myöskään noussut empiriassa yhtä tärkeänä osa-alueena esiin kuin 

teoriassa. Tälle on monia syitä, joita esitettiin jo aineiston analyysissa kappaleessa 5., 

kuten ohjelmistokumppaneilla jo aiemmin käytössä ollut SaaS-mallille tyypillinen 

hinnoittelutapa, kun taas kirjallisuudessa asiaa oli käsitelty enemmän olettaen, että myös 

asiakas ostaa kiinteän lisenssin samalla tavalla kuin ohjelmistokumppani ostaa sen 

toimittajalta. 
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Empiriassa käsiteltiin kumppaniyrityksen kokoluokan merkitystä siirtymän läpivientiin 

ja toteuttamiseen ja mitkä ovat erottavat tekijät näiden välillä. Tämä on kuitenkin 

aihealue, jota kirjallisuudessa ei käsitelty. Yrityksen koon voidaan kuitenkin katsoa 

olevan merkittävän tekijä resurssien ja työnjaon kannalta. Ohjelmiston kehityksen 

toteuttamiseen keskityttiin empiriassa kokonaisvaltaisesti ja arvioitiin sen suoria ja 

välillisiä vaikutuksia asiakkaaseen ja ohjelmistokumppaniin. Kirjallisuudessa kehityksen 

käsittely jäi vähäiseksi ja painottui lähinnä usean tenantin ympäristön tuomiin haasteisiin, 

joihin empiriassa ei juuri paneuduttu.   

 

Työssä käytettiin haastattelumenetelmänä teemahaastattelua, jonka tarkoituksena on 

määrittää ennalta haastattelussa läpikäytävät aihealueet, mutta ei esittää tarkasti 

määriteltyjä kysymyksiä, vaan pitää keskustelu avoimena ja pyrkiä tällä tavoin saamaan 

vastauksia tutkittavaan ilmiöön. Teemahaastatteluiden toteuttaminen on hyvä tapa saada 

laajemmat kattavat vastaukset verrattuna esimerkiksi kyselytutkimukseen tai muihin 

kirjallisesti toteutettaviin tutkimuksiin. Toteutettavien haastattelujen määrä ei kuitenkaan 

tässä tutkimuksessa ollut suuri, joka rajoittaa laajemman analyysin tekemistä työn 

aiheesta ja tulosten yleistämistä laajemmin. Tutkimuksen aiheen osalta 

ohjelmistokumppaniyrityksiä on hyvin paljon erilaisia ja eri kokoisia, joista oli vain pieni 

osa edustettuna tutkimuksessa. Tämä myös rajoittaa laajempaa analyysia sekä 

yleistämistä. 

 

Riskinä teemahaastatteluissa on myös se, että haastatteluiden vertailu keskenään voi olla 

vaikeaa, kun niiden kulku on erilainen ja keskustelu on voinut haarautua eri tavalla. 

Toisilla haastateltavista on myös voinut olla enemmän näkemyksiä ja tietämystä johonkin 

käsiteltävään teemaan verrattuna toiseen henkilöön. Tämän tutkimuksen aiheen kannalta, 

haastatteluiden vertailu ei kuitenkaan ole merkittävä ongelma, koska haastatteluiden 

tarkoituksena ei ollut vertailla vaan kerätä näkemyksiä ja kokemuksia eri tahoilta. 

Avointen haastatteluiden heikkoutena on kuitenkin tutkimuksen toistettavuus, sillä tutkija 

vaikuttaa saatavaan tietoon, sen hyödyntämiseen ja tulosten analysointiin. Tutkimuksen 

toistamista yrittävä henkilö ei todennäköisimmin kysy samoja kysymyksiä kuin 

tutkimuksen alun perin toteuttanut henkilö, jolloin kerätyssä aineistossa olisi myös 

eroavaisuutta. Lisäksi haastatteluista saatava aineisto voi vaihdella riippuen haastattelijan 
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kyvystä reagoida haastateltavan vastauksiin keskustelutilanteessa ja haastattelijan 

kyvystä esittää tarkentavia jatkokysymyksiä. Lisäksi aineiston käsittely voi vaihdella 

riippuen tutkimuksen toteuttajasta ja siitä, kuinka laajasti hän on ottanut aineiston 

huomioon. (Hirsijärvi ja Hurme 2015, s. 189) Tämän tutkimuksen osalta aikaisemmalla 

henkilökohtaisella kokemuksella ja tietämyksellä aiheesta, erityisesti tapauksena 

käsitellystä esimerkkiohjelmistosta, on ollut vaikutusta tutkimuksen lähtöasetelmaan, 

jolloin aiheen tarkastelu syvemmällä tasolla on ollut mahdollista. Tällä on myös varmasti 

ollut vaikutusta haastatteluissa käytyihin keskusteluihin, niissä esitettyihin tarkentaviin 

kysymyksiin sekä aineiston analysointiini. Henkilökohtaisella kokemuksella on täten 

myös vaikutusta tutkimuksen toistettavuuteen. Edellä esitetyn arvioinnin perusteella 

lopulliset tulosten voidaan siis katsoa olevan riippuvaisia haastateltavan ja haastattelijan 

yhteistoiminnasta, kuten myös Hirsijärvi ja Hurme (2015, s. 189) asian esittävät. 

 

6.3 Jatkotutkimus- ja kehitysehdotukset 

 

Kuten jo tutkimusraportin taustoituksessa ilmaistiin, tutkimusta yleisesti 

toiminnanohjausjärjestelmistä ohjelmistokumppanin näkökulmasta ei ole tehty paljoa, 

jonka lisäksi tutkimusta ohjelmistokumppanin näkökulmasta SaaS-

toiminnanohjausjärjestelmistä on hyvin rajoitetusti. Tulevaisuudessa olisikin hyvä jatkaa 

tutkimusten tekemistä ohjelmistokumppaneiden näkökulmasta, sillä kumppanintoiminta 

ohjelmistotoimialalla on laajaa ja suuri osa ohjelmistoista jälleenmyydään 

kumppaniverkostoa hyödyntäen, eikä suoraan ohjelmistotoimittajan toimesta.  

Jatkotutkimusehdotuksena on laajempi otanta eri toiminannaohjausjärjestelmien 

kumppaniyrityksistä ja niiden näkemysten, kokemusten ja suunnitelmien kartoittaminen. 

Tutkimusehdotusta voisi vielä kehittää tekemällä eron pienten ja suurempien 

kumppaniyritysten välille ja tutkia, kuinka vaikutukset ja lopulta siirtymän 

toteutusstrategiat eroavat riippuen yritysten koosta. Business Central kehittyy koko ajan 

ja sen käyttöönottojen määrä kasvaa, jolloin kumppaniyrityksille tulee kokemusta 

enemmän ja siirtymän kokonaisuudessaan läpivieneitä yrityksiä on enemmän.  

 

Tässä työssä aiheeseen keskityttiin ainoastaan yhden toiminnanohjausjärjestelmän 

kannalta, joka edustaa vain pientä osaa mahdollisista toiminnanohjausjärjestelmistä ja 
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tutkimuksessa käsiteltiin runsaasti ohjelmistokohtaisia ominaisuuksia ja asioita, jotka 

eivät ole suoraan yleistettävissä muihin toiminnanohjausjärjestelmiin, joita aihe koskee. 

Tulevaisuuden tutkimuksissa voisi tarkastella suurempaa toiminnanohjausjärjestelmien 

joukkoa ja ottaa useampia esimerkkiohjelmistoja mukaan tutkimukseen.  

 

Viimeisenä jatkotutkimusehdotuksena on kokonaan toisen ohjelmistokategorian käyttö 

toiminnanohjausjärjestelmän sijaan. Siirtymän vaikutuksia voisi tutkia siis myös 

muidenkin ohjelmistojen kuin toiminnanohjausjärjestelmän näkökulmasta. 
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7 JOHTOPÄÄTÖKSET 
 

SaaS on ollut useita vuosia ohjelmistomarkkinoilla kehityssuuntana, mutta selkeästi vä-

hemmän toiminnanohjausjärjestelmien keskuudessa. Tämä johtuu toiminnanohjausjär-

jestelmien monimutkaisuudesta ja keskeisestä roolista yritysten päivittäisen liiketoimin-

nan toteuttamisessa.  Pitkään markkinoilla olleen toiminnanohjausjärjestelmän 

muuttaminen SaaS-palvelumalliin on suuri muutos ohjelmistotoimittajalle, mutta 

vastaavasti se vaatii runsaasti mukautumista ja omien toimintamallien muokkaamista 

ohjelmistokumppaneilta, joilla on usein pitkä historia toiminnanohjausjärjestelmän 

myymisestä.  

 

Tässä tutkimuksessa tunnistettiin ohjelmiston palvelumallin vaihdoksesta seuraavia 

muutoksia ohjelmistokumppanin näkökulmasta sekä niiden vaikutuksia, kuten edellä 

mainitut uuteen malliin mukautuminen ja toimintamallien muokkaaminen. Tunnistetut 

muutokset vastasivat suuressa kuvassa olemassa olevassa tutkimuksessa jo esitettyjä 

aihealueita. Palvelumallin muutoksesta seuraavia vaikutuksia eri osapuoliin on olemassa 

olevassa tutkimuksessa tarkasteltu kuitenkin vain pintapuolisesti. Tämä tutkimus loi 

syvemmän näkemyksen palvelumallin muutoksen aiheuttamista vaikutuksista 

ohjelmistokumppanin kannalta ja osoittaa, etteivät muutokset vaikuta ainoastaan 

ohjelmistokumppanin myymän toiminnanohjausjärjestelmän teknisiin osa-alueisiin vaan 

myös liiketoiminnalliset ja organisaatiolliset osa-alueet ovat tärkeitä huomioonotettavia 

asioita toiminnanohjausjärjestelmän muuttuessa SaaS-palvelumalliin. Osa-alueet ovat 

kytköksissä toisiinsa, jolloin aihetta on parasta tarkastella kokonaisuutena 

huomioonottamalla sekä liiketoiminnalliset ja organisaatiolliset osa-alueet. Se, kuinka 

merkityksellisenä havaittuja vaikutuksia ja huomioon otettavia osa-alueita pidetään, 

vaihtelee paljon riippuen kumppaniyrityksen koosta, kokemuksesta ja osaamisesta 

kyseisen ohjelmistotuotteen osalta sekä strategiasta.  

 

SaaS-palvelumallin myötä tulee uusia teknologisia ominaisuuksia, jotka pakottavat 

tarkastelemaan ohjelmistokumppanin toimintamalleja uudesta näkökulmasta ja 

suunnittelemaan käytännön toimintaa ja resursseja uudestaan sekä kartoittamaan 

asiakkaan tarpeita ja haluja uudella tavalla. Kumppaniyrityksen huolellisella resurssien ja 
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aikataulun suunnittelulla sekä toimintamallien ja -tapojen uudelleen miettimisellä 

voidaan tehokkaasti hyödyntää SaaS:in luomia uusi mahdollisuuksia 

toiminnanohjausjärjestelmän osalta ja varmistaa ohjelmistokumppanin strategiassa 

pysyminen ja halutun kehityssuunnan saavuttaminen. Resurssien ja aikataulun 

suunniteluun ja toimintamalleihin liittyy vahvasti myös asiakkaiden tarpeiden ja halujen 

pohtiminen uudesta näkökulmasta.   

 

Tutkimuksen keskeinen aihe, toiminnanohjausjärjestelmän siirtyminen on-premises-

versiosta SaaS-palvelumalliin, on asia, jonka kanssa useat ohjelmistokumppanit ovat jo 

aikaisemmin kamppailleet, he käyvät sitä läpi parhaillaan tai se tulee niille vielä eteen 

tulevaisuudessa. Tulokset ovat yleistettävissä laajemmin SaaS-pohjaisille ohjelmistoille 

niiltä osin, joilta ne eivät ole yhteydessä esimerkkiohjelmiston ohjelmistokohtaisiin 

ominaisuuksiin, sillä suurin osa saaduista tuloksista ja niiden pohjalta tehdyistä 

johtopäätöksistä perustuvat SaaS-ohjelmistoille tyypillisiin ominaisuuksiin ja haasteisiin, 

mikä ilmeni myös vertailtaessa tuloksia aikaisemmin tehtyyn tutkimukseen.  
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