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Yritykset ovat jo vuosikymmenten ajan pyrkineet tehostamaan liiketoimintaan-
sa toiminnanohjausjärjestelmien avulla. Pilvipalvelut ovat suuri nouseva trendi 
nykyajan liikemaailmassa. Ne ovat vallanneet myös toiminnanohjausjärjestel-
mien markkinat. Pilvipohjaisilla ja perinteisillä toiminnanohjausjärjestelmillä on 
monia eroja. Perinteiset toiminnanohjausjärjestelmät vaativat yritykseltä suuria 
investointeja IT-infrastruktuuriin. Pilvipohjaiset toiminnanohjausjärjestelmät 
puolestaan pyörivät kokonaan palveluntarjoajan palvelimilla ja niitä voidaan 
käyttää verkkoselaimen välityksellä. Pilvipohjaisten toiminnanohjausjärjestel-
mät tarjoavat samat ominaisuudet kuin perinteiset järjestelmät, mutta merkittä-
västi halvemmilla käyttöön perustuvilla maksuilla. Aiheen tutkiminen on tär-
keää, sillä monet yritykset ovat alkaneet siirtää toiminnanohjausjärjestelmiään 
ja muita palveluitaan pilveen. Tutkielman tehtiin kirjallisuuskatsauksena. Tut-
kielman tarkoituksena oli selvittää mitä hyötyjä pilvipohjaisilla toiminnanoh-
jausjärjestelmillä on yrityksille perinteisiin toiminnanohjausjärjestelmiin verrat-
tuna. Tulosten mukaan pilvipohjaisilla toiminnanohjausjärjestelmillä on kus-
tannuksiin liittyviä hyötyjä kuten matalat etukäteis- ja ylläpitokustannukset ja 
teknologisia hyötyjä kuten käytettävyys, skaalautuvuus, päivitys ja luotetta-
vuus. 
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For decades, companies have tried to make their businesses more efficient with 
the Enterprise Resource Planning (ERP) systems. Cloud services are a big rising 
trend in today’s business world and they have also taken over the ERP market. 
There are many differences between cloud-based and traditional ERP systems. 
Traditional ERP systems require the company to make large investments in IT 
infrastructure. Cloud-based ERP systems, on the other hand, run entirely on the 
service provider's servers and can be accessed through a web browser. Cloud-
based ERP systems offer the same features as traditional systems, but at signifi-
cantly lower usage-based fees. Research on this topic is important as many 
companies have begun to move their ERP systems and other services to the 
cloud. The thesis was done as a literature review. The aim of the thesis was to 
find out what benefits cloud-based ERP systems bring to companies comparing 
to traditional ERP systems. According to study results the cloud-based ERP sys-
tems have cost-related benefits such as low upfront and maintenance costs and 
technological benefits, such as usability, scalability, upgrade, and reliability. 

Keywords: ERP-system, cloud service, benefits 
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1 JOHDANTO 

Sana ”pilvi” on ollut käytössä monessa eri yhteydessä IT-alalla ja se on mullis-
tanut IT-alaa jo monen vuoden ajan. Pilvipalvelut ovat muuttaneet organisaa-
tioiden tapoja luoda palveluita, alustoja ja infrastruktuureja. (Saa, Costales, 
Moscoso-Zea & Lujan-Mora, 2017.) Pilvipalvelut voidaan määritellä malliksi, 
joka mahdollistaa pääsyn internetin välityksellä tarjottaviin laskentaresurssei-
hin, joita voidaan käyttää minimaalisella hallintoisella vaivalla asiakkaan puo-
lelta (Demi & Haddara, 2018). Pilvipalvelu-käsite on herättänyt paljon huomio-
ta sekä kaupallisella että akateemisella alalla. Tarkalleen ottaen pilvilaskenta ja 
pilvipalvelut eivät ole uusia käsitteitä, sillä ensimmäisen kerran ne mainittiin jo 
vuonna 1997. Kuitenkin vasta äskettäin niistä on tullut trendisanoja. (Lin & 
Chen, 2012.) 

Pilvipohjaiset toiminnanohjausjärjestelmät ovat nousemassa uutena tren-
dinä toiminnanohjausjärjestelmien markkinoilla. Tämä johtuu muun muassa 
pilvipohjaisten toiminnanohjausjärjestelmien tuomista taloudellisista eduista. 
(Demi & Haddara, 2018.) Perinteisissä toiminnanohjausjärjestelmissä on organi-
saation omalla vastuulla luoda ja ylläpitää IT-infrastruktuuria. Näistä yleisesti 
ottaen kehittyy organisaatioille merkittäviä kuluja. Organisaatiot ovat alkaneet 
kiinnostumaan pilvipohjaisista toiminnanohjausjärjestelmistä, sillä ne tarjoavat 
samoja ominaisuuksia kuin perinteiset toiminnanohjausjärjestelmät, mutta 
merkittävästi alemmilla kustannuksilla. (Gupta, Kumar, Singh, Foropon & 
Chandra, 2018.) 

Tässä kandidaatintutkielmassa selvitetään kirjallisuuskatsauksen keinoin 
mitä hyötyjä pilvipohjaisista toiminnanohjausjärjestelmistä on yrityksille verrat-
tuna perinteisiin toiminnanohjausjärjestelmiin. Pilvipalveluiden suosion nous-
tessa vuosi vuodelta yritykset alkavat siirtämään palveluitaan pilveen ja toi-
minnanohjausjärjestelmien palveluntarjoajille syntyy painetta tehdä samoin 
(Lee, Wong & Hoo, 2017). Aihetta on yritysten näkökulmasta tärkeää tutkia, 
sillä lähes jokainen yritys pyrkii kehittämään liiketoimintaansa ja pilvipohjaiset 
toiminnanohjausjärjestelmät tuovat monia taloudellisia etuja (Demi & Haddara, 
2018).  Aihetta on tärkeää tutkia myös toiminnanohjausjärjestelmien toimittajien 
näkökulmasta. Pilvipalveluiden suosion noustessa, se lisää myös painetta toi-
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minnanohjausjärjestelmien toimittajille toimittaa mahdollisimman hyviä järjes-
telmiä, jotka hyödyntävät pilvipalveluita. 

Tutkielman tarkoituksena on selvittää pilvipohjaisten toiminnanohjausjär-
jestelmien hyötyjä yrityksille verrattuna perinteisiin toiminnanohjausjärjestel-
miin. Tässä tutkielmassa yrityksillä tarkoitetaan kaiken kokoisia yrityksiä. Tut-
kimuskysymyksenä tässä tutkielmassa on: Mitä hyötyjä pilvipohjaisista toimin-
nanohjausjärjestelmistä on yrityksille verrattuna perinteisiin toiminnanohjausjärjes-
telmiin?  

Tutkielma toteutettiin kirjallisuuskatsauksena. Lähdekirjallisuutta haettiin 
Google Scholarista ja Jyväskylän yliopiston kirjaston tietokannoista. Hakusa-
noina tätä kirjallisuuskatsausta tehdessä olivat ”cloud ERP benefits”, ”cloud 
services” ja ”ERP-systems”. Tietoa haettiin tutkielman mukaisessa järjestykses-
sä, eli ensin toiminnanohjausjärjestelmistä ja niiden käyttöönotosta, sen jälkeen 
pilvipalveluista ja pilvipohjaisista toiminnanohjausjärjestelmistä. Tutkielmassa 
pyrittiin keskittymään 2010-luvun aikana ja sen jälkeen tehtyihin tutkimuksiin. 
Lähdekirjallisuutta pyrittiin arvioimaan julkaisufoorumin avulla ja tutkielmassa 
käytettiin vain tason 1 ja korkeamman arvioinnin saaneita lähteitä. Kaikkiin 
lähteisiin ei julkaisufoorumissa ollut arvostelua. Lähteitä löydettiin yhteensä 29 
kappaletta.  

Tutkielma sisältää johdannon lisäksi neljä lukua. Tutkielman toisessa lu-
vussa esitellään toiminnanohjausjärjestelmät ja käydään läpi niiden käyttöönot-
toon vaikuttavia tekijöitä. Kolmannessa luvussa esitellään pilvipalvelut ja käy-
dään läpi niiden palvelu- ja käyttömallit. Lisäksi kolmannessa luvussa määritel-
lään pilvipohjaiset toiminnanohjausjärjestelmät ja käydään läpi niiden käyt-
töönottoon vaikuttavia tekijöitä. Neljännessä luvussa käydään läpi tutkielman 
tuloksia eli pilvipohjaisten toiminnanohjausjärjestelmien kustannuksellisia ja 
teknologisia hyötyjä. Niiden lisäksi esitellään myös hieman marginaalisempia 
hyötyjä. Tutkielman viimeisenä kappaleena on yhteenveto tutkielmasta. 
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2 TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄT JA NIIDEN 
KÄYTTÖÖNOTTO 

Toiminnanohjausjärjestelmien avulla yritykset voivat integroida kaikki tär-
keimmät liiketoimintaprosessit tehokkuuden parantamiseksi ja kompetenssin 
ylläpitämiseksi. Toiminnanohjausjärjestelmistä on tullut tärkeitä strategisia 
työkaluja nykypäivän kilpailullisessa yritysmaailmassa. Näiden järjestelmien 
tarkoituksena on helpottaa tiedonkulkua ja tehdä liiketoiminnasta sulavampaa.  
(Addo-Tenkorang & Helo, 2011.) Toiminnanohjausjärjestelmien käyttöönotto ja 
käyttö ovat kriittistä yrityksen tehokkuuden ja selviytymisen kannalta, ja ne 
ovat yhä lisääntyvässä määrin tärkeämpiä nykyaikaisessa liiketoiminnassa 
(Shen, Chen & Wang, 2016). Toiminnanohjausjärjestelmät auttavat myös yritys-
johtoa saamaan tärkeää informaatiota analyyttisiin tarkoituksiin kaikilta yrityk-
sen eri osa-alueilta, ja siten ne auttavat luomaan laajan kuvan yrityksen toimin-

nasta. (Mehrjerdi, 2010). Tässä luvussa tarkastellaan toiminnanohjausjärjestel-
miä tarkemmin ja käydään läpi niiden käyttöönottoa ja siihen vaikuttavia teki-
jöitä. 

2.1 Toiminnanohjausjärjestelmät yleisesti 

Toiminnanohjausjärjestelmät kehittyivät niitä edeltävistä 1960-luvulla ke-
hitetyistä tuotannonohjausjärjestelmistä. Näillä alkuperäisillä tuotannonohjaus-
järjestelmillä pystyttiin hallitsemaan vain yhtä tiettyä osaa yrityksen toiminnas-
ta. 1970-luvulla tuotannonohjausjärjestelmiä alettiin kehittää paremmiksi ja nii-
hin pystyttiin lisäämään uusia ominaisuuksia, joilla hallita useampia yrityksen 
osia. 1990-luvun alkupuolella tuotannonohjausjärjestelmistä oli kyetty kehittä-
mään niin laajoja, että niillä pystyttiin hallitsemaan kaikkia yrityksen toimintoja. 
Tämän vuoksi alkuperäinen termi ”tuotannonohjausjärjestelmä” ei enää ollut 
tarpeeksi kuvaava ja näiden ohjelmistojen nimeksi muutettiin ”toiminnanoh-
jausjärjestelmä”. (Jacobs & Weston Jr, 2006.)  
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Jo parin viime vuosikymmenen ajan yritykset ovat pyrkineet tehostamaan 
liiketoimintaansa toiminnanohjausjärjestelmien avulla ja nykyään ne ovat lähes 
jokaisen yrityksen ytimessä (Jacobs & Weston Jr, 2006).  Nykyään toiminnanoh-
jausjärjestelmämarkkinat ovat yksi nopeimmin kasvavista ja kannattavimmista 
osa-alueista ohjelmistoteollisuudessa (Uppström, Lönn, Hoffsten & Thorström, 
2015).  Nykyaikaiset toiminnanohjausjärjestelmät ovat koko yrityksen laajuisia 
tietojärjestelmäpaketteja, jotka koostuvat kattavasta joukosta erilaisia ohjelmis-
toja. Toiminnanohjausjärjestelmien tavoitteena on tukea ja integroida kaikki 
yrityksen keskeiset liiketoimintaprosessit käyttämällä vain yhtä tietovarastoa. 

(Peng & Gala, 2014.)    
Yleensä perinteiset toiminnanohjausjärjestelmät vaativat merkittäviä in-

vestointeja laitteistoinfrastruktuurissa ja ohjelmistojen lisenssien ostamisessa. 
Lisäksi toiminnanohjausjärjestelmien käyttöönotto on yrityksille kallis, aikaa 
vievä ja riskialtis prosessi. Toiminnanohjausjärjestelmien käyttöönotto voi viedä 
jopa vuosia ja ne vaativat usein liiketoimintaprosessien uudelleensuunnittelua. 
(Mijač, Picek & Stapić, 2013.)  Kuviossa 1 Muslmani, Kazakzeh, Ayoubi ja Alja-
warneh (2018) kuvailevat toiminnanohjausjärjestelmien sisältämiä ominaisuuk-
sia graafisesti. 

 
 
 

 KUVIO 1 Yleiskatsaus toiminnanohjausjärjestelmästä (Mukaillen Muslmani ym., 2018).  

Demi ja Haddara (2018) kuvailevat tutkimuksessaan toiminnanohjausjärjestel-
mien olevan moduuleja, jotka ovat koostettu erilaisista ohjelmistopaketeista. 
Nämä ohjelmistopaketit puolestaan sisältävät erilaisia moduuleja sisältäen tie-
toa yrityksen eri osa alueista kuten henkilöstöstä, myynnistä, rahoituksesta ja 
tuotannosta. Näiden tietojen yhdistäminen tekee informaation siirrosta yrityk-
sen sisällä sulavaa ja se tehostaa liiketoimintaa. 
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2.2 Toiminnanohjausjärjestelmien käyttöönotto 

Toiminnanohjausjärjestelmien käyttöönotot ovat monimutkaisia prosesseja ja 
niihin monia vaikuttavia tekijöitä. Käyttöönotto on tärkeä vaihe toiminnanoh-
jausjärjestelmien elinkaaressa, joten yritysten on otettava kaikki kriittiset onnis-
tumistekijät huomioon, jotta käyttöönotto onnistuu ja toiminnanohjausjärjes-
telmästä saadaan kaikki hyöty irti. Toiminnanohjausjärjestelmien käyttöönotto 
on jatkuva prosessi ja monilla yrityksillä on ongelmana, että he hajottavat käyt-
töönotosta vastaavan projektiryhmän heti järjestelmän ollessa käytössä ja tästä 
on koitunut kyseisille yrityksille haittoja. (Ahmad & Pinedo-Cuenca, 2013.)  

Dezdar ja Ainin (2011) kirjoittavat tutkimuksessaan, että toiminnanohjaus-
järjestelmien käyttöönoton onnistuminen riippuu siitä mistä näkökulmasta sitä 
katsotaan. Heidän mukaansa käyttöönoton konsultit ja projektipäälliköt yleensä 
arvioivat toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönoton onnistumista siitä näkö-
kulmasta, pysyikö kyseinen projekti aikataulussa ja sovitussa budjetissa. Toi-
minnanohjausjärjestelmien käyttäjät puolestaan arvioivat käyttöönoton onnis-
tumista siitä näkökulmasta, onko siirtyminen uuteen järjestelmään sulavaa. Yri-
tysten johtajat arvioivat Dezdarin ja Ainin (2011) mukaan toiminnanohjausjär-
jestelmän käyttöönoton onnistumista siten, että saatiinko käyttöönotetuilla jär-
jestelmillä aikaan haluttuja parannuksia liiketoimintaan. Toiminnanohjausjär-
jestelmien käyttöönotossa on tärkeää ottaa huomioon kaikki nämä edellä maini-
tut näkökulmat.  

 Toiminnanohjausjärjestelmien käyttöönottoon liittyviä kriittisiä menestys-
tekijöitä ilmenee aiheeseen liittyvissä tutkimuksissa useita, mutta yleisimmät 
niistä ovat muun muassa ylimmän johdon tuki, harjoittelu, projektin johto, tek-
niset resurssit, liiketoimintaprosessien uudelleen suunnittelu ja konsulttien apu. 

(Fadelelmoula, 2018; Ali & Miller, 2017.) 
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3 PILVIPALVELUT JA PILVIPOHJAISET TOIMIN-
NANOHJAUSJÄRJESTELMÄT 

Pilvipalveluiden tarjoajat tarjoavat tallennustilaa ja laskentaresursseja alhaisin 
kustannuksin. Nopeasti muuttuvassa IT-maailmassa, missä teknologiat, kuten 
Big data ja esineiden internet (IoT), ovat yleistymässä, on selviytymisen kannal-
ta mukauduttava. Tämän vuoksi yritykset ovat siirtyneet uusiin liiketoiminta-
malleihin, ja pilvipalvelut ovat saaneet paljon huomiota. (Kaur, 2016.)  

Pilvipalveluiden laskentateho on tuotettu erittäin keskitetyistä ja standar-
disoiduista datakeskuksista, jotka sisältävät jopa useita miljoonia palvelimia. 
Yritysten näkökulmasta pilvipalvelut voivat tarjota tarvittavaa laskentatehoa 
erittäin alhaisilla ennakkomaksuilla infrastruktuuriin ja jatkuvaan kunnossapi-
toon. (Yang & Tate, 2012.) Pilvipalvelut tuovat selviä konkreettisia etuja yrityk-
sille. Ne lisäävät joustavuutta, skaalautuvuutta, tehokkuutta ja vähentävät ku-

luja. Pilvipalveluita käytetään yrityksissä vuosittaisen liikevaihdon nousun ta-
voittelemiseen. (Durgadevi & Srinivasan, 2020.)   

Pilvipalveluiden malleissa on olemassa kolme hallitsevaa palvelumallia: 
IaaS (Infrastructure as a service), PaaS (Platform as a service) ja SaaS (Software 
as a service) (Mijac, Picek & Stapic, 2013).  Jokainen näistä palvelumalleista pal-
velee erilaisia vaatimuksia tarvitsevia asiakkaita, mutta niillä on yhteinen liike-
toimintamalli. Näitä pilvipalveluita toimittavat yritykset ”vuokraavat” tieto-
teknisiä resurssejaan mukaan lukien palveluita, sovelluksia, infrastruktuuria ja 
alustaa asiakkailleen. (Lin & Chen, 2012.)  Pilvipalveluiden käyttömallit voi-
daan myös jakaa neljään eri kategoriaan. Nämä kategoriat ovat julkinen pilvi 
(public cloud), yksityinen pilvi (private cloud), yhteisöpilvi (community cloud) 
ja hybridipilvi (hybrid cloud). (Dillon, Wu & Chang, 2010.) 
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3.1 Pilvipalveluiden palvelumallit  

Pilvipalveluiden palvelumalleista on kirjallisuuden mukaan monia eri käsitteitä. 
Kuitenkin suurimmassa osassa kirjallisuudesta pilvipalveluiden palvelumallit 
on jaettu kolmeen osaan: IaaS (Infrastructure as a Service), PaaS (Platform as a 
Service) ja SaaS (Software as a Service). Jokaista näitä palvelumallia yhdistää 
sama liiketoimintamalli.  Tässä mallissa on kaksi merkittävää toimijaa; pilvipal-
veluiden käyttäjät ja toimittajat. Pilvipalveluiden toimittajilla on käytössään 
suuria määriä IT-resursseja, joita he tarjoavat käyttäjille käyttöön perustuvilla 
maksuilla. (Durgadevi & Srinivasan, 2020.)  Tässä osiossa tarkastellaan pilvi-
palveluiden eri palvelumalleja ja käydään läpi niiden välisiä eroja. 

IaaS-malli (Infrastructure as a Service) tarkoittaa konkreettisia fyysisiä 
laitteita, kuten virtuaalisia tietokoneita, palvelimia ja tallennustilaa, jotka sijait-
sevat fyysisesti samassa keskitetyssä datakeskuksessa (Gupta, Seetharaman & 
Raj, 2013). IaaS-mallissa käyttäjät ostavat resursseja sen sijaan, että he itse pys-
tyttäisivät omia palvelimiaan ja datakeskuksiaan. Käyttäjiä laskutetaan käytet-
tyjen resurssien perusteella. Käyttäjät ottavat käyttöön omia ohjelmistojaan vir-
tuaalikoneissa ja sitä kautta hallitsevat niitä. Näitä virtuaalikoneita voi vuokrata 
niin pitkäksi tai lyhyeksi aikaa, kun vain on tarvetta. Laskutus perustuu mää-
rään, aikaan ja käytettyihin ylimääräisiin palveluihin, kuten lisättyyn tallennus-
tilaan. (Höfer & Karagiannis, 2011.)   

Palveluntarjoajilla on usein datakeskuksia monissa eri paikoissa, joten ne 
tarjoavat käyttäjille nopean pääsyn näihin palveluihin kaikkialle maailmaan 
verkossa olevan käyttöliittymän avulla (Höfer & Karagiannis, 2011).   IaaS-malli 
tarjoaa asiakkaille suuren joukon laskentaresursseja laskentainfrastruktuurin 
toimittamiseksi internetin välityksellä. IaaS-mallin tarkoituksena on sallia IT-

organisaatioita ja ohjelmistokehittäjiä lisäämään tai vähentämään käytössä ole-
vien IT-resurssien niiden käytön optimoimiseksi. (Lin & Chen, 2012.) 

PaaS-malli (Platform as a Service) tarjoaa osittaisen tai kokonaisen ohjel-
mistonkehitysympäristön, jossa ohjelmistokehittäjät saavat pääsyn ohjelmis-
tonkehitysresursseihin ja voivat tehdä yhteistyötä muiden kehittäjien kanssa 
internetin välityksellä (Lin & Chen, 2012). PaaS-mallissa ohjelmistolisenssien 
ostamisen ja käyttöjärjestelmien, tietokantojen tai väliohjelmistojen hankkimi-
sen sijaan ne on tehty saataviksi internetin välityksellä (Gupta, Seetharaman & 
Raj, 2013).  PaaS-mallissa pilvipalveluiden toimittajat tarjoavat alustan, jossa 
asiakkaat voivat kehittää ja ottaa käyttöön omia sovelluksiaan käyttämällä ha-
luamiaan kehitysympäristöjä ja ohjelmointikieliä ja niitä tukevia kirjastoja 
(Shahzadi, Iqbal, Ul-Qayyum & Dagiuklas, 2017).  

SaaS-palvelut (Software as a Service) ovat kaikista yleisin pilvipalvelui-
den muoto. SaaS-mallissa käyttäjät vuokraavat toimittajien tarjoamia sovelluk-
sia, jotka sijaitsevat toimittajien omilla palvelimilla. Käyttäjillä on pääsy näihin 
sovelluksiin internetin välityksellä millä tahansa päätelaitteella, kuten tietoko-
neella tai älypuhelimella. Vaikka SaaS-palvelut voitaisiin tuottaa ilman pilvilas-
kentaa, tämä palvelumalli on ollut erittäin suuressa suosiossa käyttäjien parissa 
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muihin palvelumalleihin verrattuna. (Hajji & Mezni, 2017.) Ehkä parhaiten tun-
nettu SaaS-sovellus on verkkopohjaiset sähköpostit.  

Suurin osa SaaS-palveluista on verkkopohjaisia sovelluksia, joihin käyttäjä 
pääsee käsiksi esimerkiksi verkkoselaimen avulla. Käyttäjät eivät hallitse sovel-
lusten alla olevaa infrastruktuuria. (Höfer & Karagiannis, 2011.)     Ohjelmisto-
jen asentamisen loppukäyttäjän tietokoneelle sijasta ohjelmistot, kuten asiak-
kaanhallintasovellukset ja toiminnanohjausjärjestelmät, on tehty saataviksi in-
ternetin välityksellä. Kuluttaja maksaa ohjelmistojen käytöstä käyttömäärän 
mukaan kalliiden lisenssikustannusten sijasta. Tällä on paljon positiivisia eko-

nomisia etuja yrityksille. (Gupta, Seetharaman & Raj, 2013.) Taulukossa 1 on 
koottu yhteen edellä kuvatut pilvipalveluiden palvelumallit. 

TAULUKKO 1 Kolme pilvipalvelumallia (mukaillen Höfer & Karagiannis, 2011). 

 
 

3.2 Pilvipalveluiden käyttömallit  

Pilvipalveluiden palvelumallien lisäksi pilvipalvelut voidaan jakaa myös eri 
käyttömalleihin. Lähdekirjallisuuden mukaan pääsääntöisesti näitä eri käyttö-
malleja on neljää erilaista: julkinen pilvi (Public cloud), yksityinen pilvi (Private 
cloud), yhteisöpilvi (Community cloud) ja hybridipilvi (Hybrid cloud). (Lin & 
Chen, 2012; Gupta, Seetharaman & Raj, 2013; Chang, Walters & Wills, 2013.) 
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Tässä osiossa kerrotaan tarkemmin pilvipalveluiden käyttömalleista ja niiden 
välisistä eroista. 

Julkinen pilvi (Public cloud) on pilvi, jossa palveluntarjoajat tarjoavat re-
surssejaan palveluna julkiselle yleisölle. Julkiset pilvet tuovat paljon etuja pal-
veluntarjoajille. Näihin etuihin kuuluvat minimaaliset tai olemattomat alkuin-
vestoinnit infrastruktuuriin ja riskien siirtäminen infrastruktuurin tarjoajille. 
(Zhang, Cheng & Boutaba, 2010.)  Julkiseen pilveen sisältyy pilvipalvelut, joita 
tarjotaan julkisilla verkkotunnuksilla, kuten Amazon EC2 ja S3. Julkinen pilvi 
on tarkoitettu organisaatioille, jotka haluavat säästää kustannuksia ja aikaa. Jul-

kisen pilven käytössä käyttöönottoon ja ylläpitoon vaadittavia resursseja voi-
daan käyttää johonkin muuhun. (Chang, Walters & Wills, 2013.) 

Organisaatioille, joilla ei ole vielä minkäänlaista pilvipalvelua käytössään, 
on julkinen pilvi nopein tapa aloittaa niiden käyttö. Julkisen pilven ongelmana 
on muun muassa julkisten verkkotunnusten tietoturvaan liittyvät ongelmat, 
kuten tietojen menetykset sekä juridiset ja eettiset ristiriidat. (Chang, Walters & 
Wills, 2013.) 

Yksityiset pilvet (Private cloud) on suunnattu yhden organisaation yk-
sinomaiseen käyttöön ja sitä voi hallinnoida vain sen omistava organisaatio tai 
ulkoinen palveluntarjoaja. Yksityinen pilvi tarjoaa korkean suorituskyvyn, luo-
tettavuuden ja turvallisuuden. (Zhang, Cheng & Boutaba, 2010.)    Yksityisessä 
pilvessä räätälöidyt pilvipalvelut otetaan käyttöön yrityksen sisällä, joten nii-
den tiedot ovat käytössä vain sisäisille käyttäjille. Yksityinen pilvi on ratkaisu 
organisaatioille, jotka kiinnittävät paljon huomiota tietoturvaan ja yksityisyy-
teen. Yksityisiä pilviä käytetään myös työtekijöiden työskentelytapojen yksin-
kertaistamisessa. Yksityisen pilven ongelmia on niiden kalliit, monimutkaiset ja 
aikaa vievät toteutukset. (Chang, Walters & Wills, 2013.) 

Yhteisöpilveä (Community cloud) voidaan sanoa pilvi-infrastruktuuriksi, 
joka on tarkoitettu yksinomaiseen käyttöön tietyille käyttäjäryhmille eri organi-
saatioista, joilla on samoja toimintaperiaatteita ja tarpeita. Yhteisö pilvi voi olla 
yhden tai useamman yhteisössä olevan organisaation, kolmannen osapuolen tai 
näiden yhdistelmän omistuksessa. Yhteisö pilvi voi myös sijaita joko organisaa-
tioiden omissa infrastruktuureissa tai niiden ulkopuolella. (Bruque-Cámara, 
Moyano-Fuentes & Maqueira-Marín, 2016.) 

Hybridipilvi (Hybrid cloud) on ratkaisu, joka yhdistää julkisen pilven ja 
yksityisen pilven ominaisuuksia. Tämä pilvenkäyttömalli sopii hyvin organi-
saatioille, jotka haluavat vähentää kustannuksia, mutta samalla pitää huolta 
tietoturvasta ja yksityisyydestä. Ongelmana hybridipilven toteuttamisessa on se, 
että erilaisten arkkitehtuurien integrointi ei ole helppoa ja on todennäköistä, 
että lopputulos päätyy joko julkiseksi tai yksityiseksi pilveksi. (Chang, Walters 

& Wills, 2013.) 
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3.3 Pilvipohjaiset toiminnanohjausjärjestelmät yleisesti  

Pilvipohjaiset toiminnanohjausjärjestelmät ovat olleen suuressa roolissa paran-
tamassa informaation liitettävyyttä nykypäivän kilpailullisessa yritysmaailmas-
sa. Pilvipohjaisten toiminnanohjausjärjestelmien kehityksen alkuvaiheessa nii-
den palvelut olivat käytössä vain suurimmilla yrityksillä, mutta nykyään ne on 
tehty saataviksi myös pienille ja keskisuurille yrityksille. Palveluntarjoajien pil-
vipalveluiden ”kytke ja käytä”-malli antaa varsinkin pienille ja keskisuurille 
yrityksille vapauden tehdä liiketoimintaa erittäin kustannustehokkaasti. Pilvi-
pohjaisten toiminnanohjausjärjestelmien suosion kasvu johtuu nykyään lähes 
pelkästään pienistä ja keskisuurista yrityksistä. (Gupta & Misra, 2016.) Guptan 
ym. (2018) mukaan pilvipohjaisten toiminnanohjausjärjestelmien käyttöönot-
toon yrityksissä vaikuttaa kolme tekijää: organisaatiolliset tekijät, teknologiset 
tekijät ja ihmistekijät.  
 
Organisaatiolliset tekijät 
 
Strategiset tavoitteet ovat jokaisen yrityksen toiminnan ytimessä ja niiden sel-
keys on tärkeää, jotta yrityksen resurssit ja muut voimavarat käytetään oikeisiin 
paikkoihin. Pilvipohjaisten toiminnanohjausjärjestelmien käyttöönotto johtaa 
yrityksiä uusiin strategisiin päätöksiin, jotka muokkaavat yrityksen liiketoimin-
taprosesseja. Näitä päätöksiä mietittäessä yritykset kohtaavat valintoja muun 
muassa pilvipalvelupaketteihin, käyttöehtoihin ja budjettiin liittyen. (Gupta 
ym., 2018.) 

Pilvipohjaiset toiminnanohjausjärjestelmät vaativat yrityksiltä yleensä 
suuria muutoksia tapoihin, kuinka he suorittavat rutiini operaatiot ja prosessit. 
Tämän vuoksi yrityksen pitäisi olla tarpeeksi joustava, jotta tarvittavia muutok-
sia voidaan tehdä ja pilvipohjaisen toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto 
onnistuu. (Gupta ym., 2018.) 

 
Teknologiset tekijät 

 
Pilvipohjaisten toiminnanohjausjärjestelmien valinta täytyy tehdä sen mukaan, 
mitä yrityksen eri prosessit vaativat. On siis tärkeää verrata eri palveluiden 
ominaisuuksia omiin tarpeisiin, sillä jokainen sopimaton osa hankitussa palve-
lussa vaikuttaa negatiivisesti käyttöönottoprosessiin. Tähän ratkaisuna on valita 
yrityksen omiin tarpeisiin kustomoitu palvelu, jotka vaihtelevat eri palveluntar-
joajien välillä. (Gupta ym., 2018.) 

Erilaisia vaihtoehtoja pilvipohjaisissa toiminnanohjausjärjestelmissä on jo 
tässä tutkimuksessa aiemmin mainitut palvelumallit ja käyttömallit. Palvelu-
malleista saatavilla on IaaS-, PaaS- ja SaaS- palvelumalleja hyödyntävät toimin-
nanohjausjärjestelmät ja käyttömalleissa yksityinen, julkinen, yhteisö- ja hybri-
dipilvet. Toinen teknologinen tekijä on jo olemassa olevan datan integrointi uu-
teen järjestelmään. Käyttöönotossa pitää olla huolellinen datan integroinnissa, 
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jotta voidaan luottaa sen tarkkuuteen ja oikeellisuuteen. Järjestelmällisesti ajoi-
tetut testaukset voivat vähentää ongelmia käyttöönotossa. (Gupta ym., 2018.) 
 
Ihmistekijät 
 
Pilvipohjaisten toiminnanohjausjärjestelmien käyttöönoton ja käytön onnistu-
minen riippuu sekä yrityksen sisäisistä henkilöistä (työntekijät ja johto) että yri-
tyksen ulkoisista henkilöistä (toimittaja). Työntekijöiden osallistuttaminen käyt-
töönottoprosessissa auttaa muutoksessa, sillä työntekijät ovat siten ennestään 
tuttuja uuden järjestelmän kanssa. Muutoksesta saa vielä sulavamman, jos työn-
tekijöille kerrotaan uuden järjestelmän positiivisista vaikutuksista. (Gupta ym., 
2018.) 

Työntekijöiden harjoittamien pilvipohjaisten järjestelmien käyttöön, tehos-
taa heidän tapojaan tehdä työnsä. Yrityksen sisäinen projektiryhmä, joka pitää 
huolta käyttöönotosta on myös yksi kriittinen tekijä käyttöönoton onnistumi-

sessa, joten sen valintaan on kiinnitettävä paljon huomiota. Yrityksen sisäisten 
henkilöiden lisäksi on tärkeää ottaa huomioon myös yrityksen ulkoiset henkilöt 
kuten pilvipohjaisten toiminnanohjausjärjestelmien toimittajat. Toimittajien va-
linta on tärkeää miettiä tarkkaan, että ostettava tuote on luotettava ja käytön 
aikainen asiakaspalvelu ammattimaista. (Gupta ym., 2018). 
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4 PILVIPOHJAISTEN TOIMINNANOHJAUSJÄRJES-
TELMIEN HYÖDYT 

Kuten jo tässä tutkimuksessa on aiemmin mainittu, pilvipohjaisilla toiminnan-
ohjausjärjestelmillä on monia etuja yrityksille verrattuna perinteisiin toimin-
nanohjausjärjestelmiin. Pilvipohjaisten toiminnanohjausjärjestelmien edut nä-
kyvät sekä järjestelmän käyttöönottovaiheessa, että sen jälkeen käyttövaiheessa. 
Kun organisaatiot päättävät hankkia uuden toiminnanohjausjärjestelmän, on 
monia tekijöitä, jotka vievät päätöstä pilvipohjaisen toiminnanohjausjärjestel-
män suuntaan.  

Pilvipohjaisten toiminnanohjausjärjestelmien hyötyjä ovat muun muassa 
alhaiset etukäteiskustannukset, parempi palvelu tarjoajalta ja nopeammat järjes-
telmäpäivitykset (Demi & Haddara, 2018). Pilvipohjaisten toiminnanohjausjär-
jestelmien hyödyt voidaan jakaa pääsääntöisesti kahteen kategoriaan. Nämä 

kategoriat ovat kustannukselliset hyödyt ja teknologiset hyödyt. (Lee, Wong & 
Hoo, 2017.)  

Tässä kappaleessa esitellään tarkemmin näitä kustannuksellisia ja tekno-
logisia hyötyjä, joita pilvipohjaiset toiminnanohjausjärjestelmät tarjoavat perin-
teisiin toiminnanohjausjärjestelmiin verrattuna.  
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4.1 Kustannukselliset hyödyt 

Lähdekirjallisuudessa pilvipohjaisten toiminnanohjausjärjestelmien kustannuk-
sellisista hyödyistä ollaan melko yksimielisiä. Elmonem, Nasr ja Geith (2016) 
kirjoittavat tutkimuksessaan, että pilvipohjaisten toiminnanohjausjärjestelmien 

kustannuksiin liittyviä hyötyjä ovat matalat etukäteiskustannukset ja ylläpito-
kustannukset. Matalat etukäteiskustannukset johtuvat heidän tutkimuksensa 
mukaan siitä, että pilvipohjaisissa ratkaisuissa yritysten ei tarvitse käyttää re-
sursseja kalliiseen IT-infrastruktuuriin, vaan laskentateho tulee yrityksen tilojen 
ulkopuolelta. Elmonem ym. (2016) mukaan matalat ylläpitokustannukset johtu-
vat siitä, että pilvipalveluiden tarjoajat ovat vastuussa palveluidensa ylläpidos-
ta, joten asiakasyritykselle ei näitä kuluja tule. Heidän mukaansa kustannukset 
ovat myös hyvin läpinäkyviä ja pilvipalveluiden käyttöön perustuvan maksun 
ansioista yrityksille ei koidu mitään ylimääräisiä kuluja.  

Lee kollegoineen (2017) kirjoittavat myös tutkimuksessaan pilvipohjaisten 
toiminnanohjausjärjestelmien matalista etukäteis- ja ylläpitokustannuksista. 
Heidän mukaansa pilvipohjaiset toiminnanohjausjärjestelmät eivät vaadi yri-
tyksiltä merkittäviä investointeja laitteistoon, ohjelmistoihin tai tekniseen 
osaamiseen, toisin kuin perinteiset toiminnanohjausjärjestelmät, joissa yritysten 
täytyy pystyttää omat palvelimet. Pilvipohjaisten toiminnanohjausjärjestelmien 
toimittajilla on tarvittavat IT-ammattilaiset ja palvelimet, jotta he voivat tarjota 
palveluitaan IaaS-, PaaS- tai SaaS- mallisena riippuen asiakkaan tarpeista. Tämä 
vähentää käyttöönottoon liittyviä kustannuksia ja aikaa. Yritykset voivat ulkois-
taa tarvittavan IT-infrastruktuurin palveluntarjoajille ja vähentää etukäteiskus-
tannuksia siirtämällä niiden resurssit uuden IT-osaamisen palkkaukseen. (Lee 
ym., 2017.) 

 Pilvipohjaiset toiminnanohjausjärjestelmät vähentävän merkittävästi yl-
läpitoon liittyvä kustannuksia. Ylläpitokustannuksiin liitetään kaikki kustan-
nukset, jotka syntyvät toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönoton jälkeen. Yllä-
pitoon liittyvät toimenpiteet hoidetaan palveluntarjoajan puolelta ja niihin liit-
tyvät maksut kuuluvat kiinteään käyttöön perustuviin maksuihin. Tämän 
vuoksi yritysten henkilöstön ei tarvitse niistä huolehtia ja työvoimaan voidaan 
siirtää tärkeämpiin tehtäviin. Kustannusvähennykset helpottavat varsinkin pie-
niä ja keskisuuria yrityksiä, sillä heillä ei yleisesti ottaen ole varaa kalliisiin yl-
läpitokuluihin, toisin kuin suurilla yrityksillä. Yleisesti ottaen ylläpitokustan-

nusten väheneminen puoltaa yritysten päätöksiä hankkia pilvipohjainen toi-
minnanohjausjärjestelmä perinteisen järjestelmän sijasta. (Lee ym., 2017.) 

Peng ja Gala (2014) mainitsevat tutkimuksessaan, että pilvipalveluiden 
tarjoajilla on vastuu heidän tarjoamiensa palveluiden päivittäisestä huollosta. 
Heidän mukaansa tämä vähentää ylipäätään yritysten kuluja, sillä heidän ei 
tarvitse kouluttaa tai palkata osaavaa henkilöstöä. Sisäiset kustannukset ovat 
yrityksille myös pienempiä, koska ei ole tarvetta hankkia kalliita palvelimia tai 
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muuta IT-infrastruktuuria (Arnesen, 2013). Toiminnanohjausjärjestelmiin liitty-
vien kustannusvähennysten ansiosta yritykset voivat siis käyttää säästettyä ra-
haa muihin liiketoimintaan liittyviin osiin ja siten tehostaa liiketoimintaa. 
 

4.2 Teknologiset hyödyt  

Pilvipohjaiset toiminnanohjausjärjestelmät tuovat yrityksille paljon myös tekno-
logiaan liittyviä hyötyjä.  Lee ym. (2017) kirjoittavat tutkimuksessaan, että pil-
vipohjaista toiminnanohjausjärjestelmien käytettävyys on yksi niiden teknolo-
gisista hyödyistä. Pilvipohjaisia toiminnanohjausjärjestelmiä voidaan käyttää 
missä vain ja milloin vain pelkästään web-selaimen välityksellä. Yritysten ei siis 
tarvitse maksaa ylimääräisiä laitteisto- tai kustomointikuluja. Pilvipohjaisten 
toiminnanohjausjärjestelmien käytettävyyden helppous myös mahdollistaa vä-
littömän tiedon raportoinnin mistä vain ja milloin vain. Tämä tuo yrityksille 
suuria etuja tehokuudessa, sillä informaatio saadaan välittömästi käyttöön liike-
toiminnan parantamiseksi. (Lee ym., 2017.) 

Lee tutkimusryhmineen (2017) mainitsee myös skaalautuvuuden olevan 
pilvipohjaisten toiminnanohjausjärjestelmien tuoma hyöty. He kirjoittavat tut-
kimuksessaan, että pilvipohjaiset toiminnanohjausjärjestelmät ovat helposti 
skaalattavissa yrityksen tarpeiden mukaan palveluntarjoajien suuren laskenta-
kapasiteetin ansiosta. Tämän vuoksi yritykset voivat helposti suurentaa tai vä-
hentää palvelimien käytön määrää ilman suuria investointeja laitteistoon. Perin-
teiset toiminnanohjausjärjestelmät vaativat puolestaan monien kuukausien ajan 
työtä, jotta ne saadaan skaalattua yrityksen uusiutuneiden tarpeiden mukaan. 
Tämä johtuu siitä, että yritysten on hankittava uusia palvelimia, ohjelmistoja ja 
lisenssejä. Pilvipohjaisten toiminnanohjausjärjestelmien skaalautuvuuden help-
pouden takia ne ovat monessa tilanteessa houkuttelevampi vaihtoehto perin-
teisten järjestelmien sijaan. (Lee ym., 2017.) 

Jatkuvat järjestelmän parannukset kuuluvat myös pilvipohjaisten toimin-
nanohjausjärjestelmien tuomiin hyötyihin. Lee ym. (2017) tuovat esille, että pil-
vipohjaisten järjestelmien tarjoajat päivittävät ja parantavat palveluitaan jatku-
vasti, jotta asiakkaalla on aina käytössään uusinta teknologiaa hyödyntävät 
tuotteet. Palveluntarjoajat voivat suorittaa nämä päivitykset hyvin pienellä ta-
loudellisella vaivalla. Pilvipohjaisten toiminnanohjausjärjestelmien päivittämi-
nen tapahtuu yleisesti paljon vaivattomammin verrattuna perinteisiin järjestel-
miin, joissa päivittäminen vaatii paljon ammattitaitoa henkilöstöltä ja päivitetyn 

järjestelmän uudelleen konfigurointia. Pilvipohjaisten toiminnanohjausjärjes-
telmien päivitysten helppous on yksi pääsyistä, miksi yritykset valitsevat ne 
perinteisten järjestelmien sijaan. (Lee ym., 2017.) 

Luotettavuus on viimeinen teknologiaan liittyvä hyöty, jota pilvipohjaisil-
la toiminnanohjausjärjestelmillä on Lee ym. (2017) mukaan. Pilvipohjaisten jär-
jestelmien kaatuminen on lähes mahdotonta, sillä ohjelmistot pyörivät palve-
luntarjoajien palvelimilla ja heillä on varaa useisiin varapalvelimiin. Jos yksi 
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näistä palvelimista kaatuu, saadaan ne siirrettyä varapalvelimella minimaalisel-
la vaivalla. Pilvipalveluiden tarjoajilla on varaa moniin varapalvelimiin, jotta he 
voivat tarjota todella korkea tasoisia ja luotettavia palveluita. (Lee ym., 2017.) 

Elmonem ym. (2016) ovat Leen ym. (2017) kanssa samaa mieltä, että pilvi-
pohjaisten toiminnanohjausjärjestelmien teknologisia etuja ovat niiden parempi 
käytettävyys, skaalautuvuus ja jatkuvat nopeat järjestelmä päivitykset. 

Näihin edellä mainittuihin teknologisiin etuihin Elmonem ym. (2016) li-
säävät vielä pilvipohjaisten järjestelmien ja muiden tarjolla olevien pilvipalve-
luiden integraation helppouden. He mainitsevat tutkimuksessaan, että nyky-

päivänä tarjolla on suuri määrä eri pilvipalveluita vastaamaan yritysten tarpeita 
ja että toiminnanohjausjärjestelmien luonnon mukaisesti yritysten sisäisten ja 
ulkoisten toimintojen yhdistäminen tapahtuu helpommin pilvessä.  

Yleisesti ottaen pilvipohjaisten toiminnanohjausjärjestelmien toimittajilla 
on käytössään kaikista uusinta teknologiaa, ja he kehittävät palveluihinsa jat-
kuvasti uusia ominaisuuksia. Heillä ei ole vanhojen ohjelmistoversioiden ylläpi-
tämisen taakkaa ja voivat siksi olla ketteriä kehittämään ohjelmistojaan jatku-
vasti paremmiksi. Lisäksi, koska monet pilvipalveluna tarjottavat toiminnanoh-
jausjärjestelmät eivät ole yhtä monimutkaisia kokonaisuuksia kuin perinteiset 
ratkaisut ja niitä ei ole mahdollista kustomoida yhtä paljon asiakkaan mu-
kaiseksi, voi niiden käyttöönotto olla nopeampaa. (Arnesen, 2013.) 

Peng ja Gala (2014) mainitsevat näiden edellä mainittujen teknologisten 
hyötyjen lisäksi myös järjestelmän nopeuden. Yritykset haluavat toiminnanoh-
jausjärjestelmiltään nopeaa vasteaikaa ja nopeaa informaation prosessointi no-
peutta. Näissä asioissa epäonnistuminen lisää käyttäjien tyytymättömyyttä ja 
hidastaa liiketoimintaprosesseja. Perinteisiin toiminnanohjausjärjestelmiin ver-
rattuna pilvipohjaiset toiminnanohjausjärjestelmät tarjoavat huomattavasti no-
peampaa vasteaikaa palveluntarjoajien tehokkaiden IT-infrastruktuurien ansi-
osta. Pilvipohjaiset toiminnanohjausjärjestelmät eivät myöskään hidastu ajan 
myötä käsiteltävän informaation lisäännyttyä. Nopeat vasteajat lisäävät käyttä-
jien tyytyväisyyttä ja siten tehostavat liiketoimintaa. (Peng & Gala, 2014.) Pilvi-
pohjaisten toiminnanohjausjärjestelmien kustannukselliset ja teknologiset hyö-
dyt ovat koottu taulukkoon 2. 
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TAULUKKO 2 Pilvipohjaisten toiminnanohjausjärjestelmien hyödyt perinteisiin 
ratkaisuihin verrattuna (mukaillen Lee, Wong & Hoo, 2017). 

 
 
 
Pilvipohjaisilla toiminnanohjausjärjestelmillä on kustannuksellisten ja teknolo-
gisten hyötyjen lisäksi myös muita marginaalisempia hyötyjä. Pilvipohjaiset 
toiminnanohjausjärjestelmät auttavat yrityksiä johtamaan liiketoimintaproses-
sejaan, jotta he voivat keskittyä tarkemmin muihin keskeisiin tehtäviin. Tut-
kielmassaan Elmonem ym. (2016) kirjoittavat pilvipalveluiden tarjoajien tarjoa-
van ilmaisia kokeiluversioitaan palveluistaan. Tämä hyödyttää yrityksiä siten, 
että he voivat kokeilla useita järjestelmiä riskittömästi ja valita heille juuri oike-
an. Palveluntarjoajan oikein valitseminen on tärkeä osa toiminnanohjausjärjes-
telmän käyttöönotossa, joten valitsemalla oikea järjestelmän voidaan välttyä 

monilta ylimääräisiltä kuluilta. (Elmonem ym., 2016.) 
Pilvipohjaiset toiminnanohjausjärjestelmät helpottavat muiden pilvipalve-

luiden integroimista. Nykyään on suuri määrä erilaisia pilvipalveluita, joita yri-
tykset voivat käyttää liiketoimintansa parantamisessa. Pilvipohjaisilla toimin-
nanohjausjärjestelmillä muiden palveluiden yhdistäminen onnistuu huomatta-
vasti helpommin, kuin perinteisillä toiminnanohjausjärjestelmillä (Elmonem 
ym., 2016). 
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5 YHTEENVETO 

Tässä kandidaatintutkielmassa selvitettiin kirjallisuuskatsauksena mitä hyötyä 
pilvipohjaisista toiminnanohjausjärjestelmistä on yrityksille perinteisiin toimin-
nanohjausjärjestelmiin verrattuna. Tutkielman tutkimuskysymys oli: Mitä hyö-
tyä pilvipohjaisista toiminnanohjausjärjestelmistä on yrityksille verrattuna pe-
rinteisiin toiminnanohjausjärjestelmiin? Tutkimuksen tuloksina oli, että pilvi-
pohjaisilla toiminnanohjausjärjestelmillä on pääosin kustannuksiin ja teknolo-
giaan liittyviä hyötyjä. Näiden lisäksi myös muita hyötyjä oli havaittavissa. 
Tutkielman tulokset ovat koottuna taulukossa, jossa vertaillaan pilvipohjaisten 
ja perinteisten toiminnanohjausjärjestelmien kustannuksellisia ja teknologisia 
ominaisuuksia.  

Tutkielman toisessa luvussa esiteltiin perinteiset toiminnanohjausjärjes-
telmät ja käytiin läpi niiden käyttöönottoon vaikuttavia tekijöitä. Tutkielmassa 
todettiin, että toiminnanohjausjärjestelmät ovat kehittyneet niitä edeltävistä 
tuotannonohjausjärjestelmistä ja nykyään lähes kaikki yritykset käyttävät niitä 
tehostamaan liiketoimintaa. Luvussa myös todettiin, että toiminnanohjausjärjes-
telmän käyttöönotto on kriittinen vaihe sen elinkaaren aikana ja sen onnistumi-
seen vaikuttaa moni eri tekijä.  

Tutkielman kolmannessa luvussa käytiin läpi pilvipalvelut ja pilvipohjai-
set toiminnanohjausjärjestelmät. Pilvipalvelut esiteltiin yleisellä tasolla ja käy-
tiin läpi niiden eri palvelumallit: IaaS, PaaS ja SaaS sekä käyttömallit: julkinen 
pilvi, yksityinen pilvi, yhteisöpilvi ja hybridipilvi. Pilvipohjaiset toiminnanoh-
jausjärjestelmät esiteltiin yleisellä tasolla ja käytiin läpi niiden käyttöönottoon 
vaikuttavia organisaatiollisia-, ihmis- ja teknologisia tekijöitä. 

Tutkielman neljännessä luvussa käsiteltiin lähdekirjallisuudessa mainittu-
ja tuloksia eli pilvipohjaisten toiminnanohjausjärjestelmien hyötyjä. Luvussa 
esiteltiin pilvipohjaisten toiminnanohjausjärjestelmien kustannuksellisia ja tek-
nologisia ominaisuuksia ja vertailtiin niitä perinteisten toiminnanohjausjärjes-
telmien ominaisuuksiin. Pilvipohjaisten toiminnanohjausjärjestelmien kustan-
nuksellisia hyötyjä olivat matalat etukäteiskustannukset ja matalat ylläpitokus-
tannukset. Teknologisia hyötyjä olivat helppokäyttöisyys, helppo ja nopea skaa-
lautuvuus, nopeat järjestelmäpäivitykset ja järjestelmän luotettavuus. Tässä tut-
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kielmassa ei otettu huomioon yrityksen kokoa, vaan puhuttiin yrityksistä ylei-
sellä tasolla.  

Tulevaisuudessa tätä aihetta tutkittaessa olisi hyvä rajata, onko kyseessä 
pieni, keskisuuri ja suuri yritys. Pilvipohjaisten toiminnanohjausjärjestelmien 
kustannukselliset hyödyt ovat paljon relevantimpia pienille ja keskisuurille yri-
tyksille, koska niillä ei yleensä ole varaa suuriin IT-infrastruktuuriin liittyviin 
kustannuksiin. Teknologiset hyödyt ovat puolestaan tärkeämpiä suurille yri-
tyksille, sillä niillä on paljon käsiteltävää informaatiota ja esimerkiksi järjestel-
män kaatumisella olisi suuremmat vaikutukset.  Tulevaisuudessa tehtävissä 

tutkimuksissa pilvipohjaisten toiminnanohjausjärjestelmien turvallisuus on 
mielestäni tärkeä osa-alue. Löytyneessä lähdekirjallisuudessa tutkimustulokset 
tästä aiheesta olivat todella ristiriitaisia ja siksi tässä tutkielmassa sitä ei voitu 
lukea vielä pilvipohjaisten toiminnanohjausjärjestelmien hyötyihin. 
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