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Kandidaatintutkielma  

Viime vuosisadan puolivälistä lähtien yrityksien toimitusketjua hallittiin vielä 
pitkälti paperisten dokumenttien avulla. MRP- ja MRP II -järjestelmien tulo 
1960- ja 1970-luvuilla automatisoi useita materiaalihallinnon prosesseja. Vasta 
1990-luvulla yleistyneet ERP-järjestelmät ovat muuttaneet radikaalisti 
liiketoimintaa tekniikkavetoisemmaksi. Nykypäivän ERP-järjestelmä toimii niin 
organisaation sisällä, kuin sen rajojen ulkopuolella. Organisaatiot kohtaavat 
useita haasteita järjestelmiä hankkiessaan ja käyttäessään. Tähän ongelmaan on 
pyritty vastaamaan tarjoamalla muun muassa sovelluspalveluiden vuokrausta 
ASP ja SaaS –malleilla.  

Tässä tutkielmassa esitellään ERP-järjestelmä, sen määritelmä ja 
käyttötarkoitukset sekä toteuttamistavat. Tutkielmassa käsitellään 
tulevaisuuden osalta Post-ERP-käsitettä, SaaS (Software as a Service) –mallia ja 
ASP (Application Service Provider) –käsitettä. Tutkielman tarkoituksena on 
selvittää miten ERP-järjestelmät voisivat kehittyä seuraavan 10 vuoden aikana.  

Tutkimuksessa selvitettiin malleja ja niiden käyttötapoja, sekä tulevaisuudessa 
esiin nousevia ilmiöitä ERP-järjestelmiin liittyen.  Tutkimuksessa selviää, että 
sovellusvuokraus-palveluiden käyttäminen ERP-järjestelmissä on 
tulevaisuuden trendi. Uusien tekniikoiden hyväksi käyttö tarjoaa yrityksille 
kustannussäästöjä ja antaa joustavuutta muuttuvaan liiketoimintaympäristöön. 
Jatkotutkimusta aiheesta esitetään pk-yrityksien ERP-järjestelmähankkeisiin ja 
toimialakohtaisiin ratkaisuihin. 

AVAINSANAT: ERP, toiminnanohjausjärjestelmä, Software as a Service, 
Application Service Provider
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1 JOHDANTO 

Tutkimuksessa perehdytään ERP-järjestelmien tulevaisuuden näkymiin ja 
kehityssuuntiin. Tutkimuksen tavoitteena on saada tuoreeseen tutkimustietoon 
ja alan tieteellisiin julkaisuihin pohjautuva kirjallisuuskatsaus ERP-järjestelmien 
kehityksestä ja mahdollisista teknologioista, ja verrata ovatko aikaisemmin 
tehtyjen tutkimuksien ennustukset toteutuneet. Tutkielmassa esitellään ERP-
järjestelmä, sen määritelmä ja käyttötarkoitukset sekä toteuttamistavat. 
Tutkielmassa käsitellään tulevaisuuden osalta Post-ERP-käsitettä, SaaS 
(Software as a Service) –mallia ja ASP (Application Service Provider) –käsitettä, 
jotka voivat toimia ERP-järjestelmien vaihtoehtoisena toteuttamistapana 
lähitulevaisuudessa. 

Perinteiset monoliittiset ERP-järjestelmät ovat olleet käytössä jo vuosikymmeniä 
erilaisissa muodoissa. Nykypäivän globaalistuva tietojenkäsittely vaatii myös 
ohjelmistojen kehittymistä tekniikan myötä. Siinä missä kuluttajien sovellukset 
alkavat siirtyä verkkoon ja lähestulkoon mistä tahansa on pääsy Internetiin, 
myös yritysten on selvitettävä mitä muita mahdollisuuksia perinteisten 
sovellusten käytön rinnalle on tarjolla.  

Tämän tutkielman tarkoituksena on valottaa ERP-järjestelmien tulevaisuuden 
teknologioita ja mahdollisuuksia. Tutkimusongelma on mikä on yritysten 
hallitseva kokonaistietojärjestelmäratkaisu seuraavan 10 vuoden sisällä ja mitkä 
tekniikat ovat tulevaisuudessa merkittäviä? Aiheen kartoittamisella pyritään 
saamaan kattava näkemys tulevaisuuden ERP-järjestelmien suuntaviivoista ja 
luomaan pohjaa aiheen jatkotutkimukselle, eikä niinkään ennustamaan 
tulevaisuutta. Tutkielma on rajattu selvittämään ERP-järjestelmien 
toteuttamisen erilaisia teknisiä mahdollisuuksia ja tästä syystä ulkoistaminen ja 
sen eri vaikutukset on jätetty huomiotta. 

ERP-järjestelmiä ovat tutkineet Klaus, Rosemann ja Gable (2000) joiden 
selvityksessä käydään läpi järjestelmien tyypilliset ominaisuudet ja alan 
tutkimusta. Markus, Petrie ja Axline (2000) ovat käsitelleet ERP-järjestelmien 
tulevaisuuden trendejä. Sovellusvuokrausta ovat tutkineet muun muassa 
Ekanayaka, Currie ja Seltsikas (2003), Lee, Huynh, Kwok ja Pi (2003) ja Bennett 



ja Timbrell (2000). Sovelluksia palveluina ovat käsitelleet Sääksjärvi, Lassila ja 
Nordström (2005) ja Choudhary (2007) sekä WebERP –mallia Tarantilis, 
Kiranoudis ja Theodorakopoulos (2008), .  

Tutkielman keskeisiä käsitteitä ovat tietojärjestelmä, yritys sekä 
toiminnanohjaus. Tietojärjestelmällä tarkoitetaan ihmisistä, 
tietojenkäsittelylaitteista, datansiirtolaitteista ja ohjelmista koostuvaa 
järjestelmää, jonka tarkoitus on tietoja käsittelemällä tehostaa tai helpottaa 
jotakin toimintaa tai tehdä toiminta mahdolliseksi. Yritys on talousyksikkö, 
jossa tuotannontekijöitä yhdistämällä tuotetaan taloudessa tarvittavia 
hyödykkeitä. Toiminnanohjaus on yrityksen toiminnan ohjaamista sen 
tietotarpeita kattavasti ja integroidusti palvelevan tietojärjestelmän avulla. 
(ATK-sanakirja 2007) Muut tutkielmassa esiin nousevat termit kuten ERP, ASP, 
SaaS ja WebERP määritellään luvuissa 2 ja 3. 

Viime vuosisadan keskivaiheilla toimineiden yritysten toimitusketjun 
aktiviteetteja hallittiin perinteisten paperiasiakirjojen avulla. Tietokoneiden 
yleistyttyä tehokkuutta pyrittiin parantamaan liiketoimintaprosesseja 
automatisoimalla. Yksittäisten toimintoja helpottavien tietokoneohjelmien 
rinnalle kehitettiin 60-luvun aikana MRP-malli (Material Requirements 
Planning) joka yhdistää tuotteiden tuotannon, osto- ja myyntitoiminnan sekä 
varastonhallinnan. (Turban 2002, Orlicky 1975) 

Epäonnistuneet MRP-projektit antoivat vauhtia MRP II- (Manufacturing 
Resource Planning) metodologian kehitykselle, jossa otettiin huomioon myös 
työvoimavaatimukset sekä rahoituksen suunnittelu. Yhä enemmän ja enemmän 
toimintoja integroitiin osaksi järjestelmiä. Tämä johti ERP (Enterprise Resource 
Planning) konseptin kehittämiseen, jossa yhdistyvät yrityksen kaikkien 
toiminnallisten tapahtumien käsittely. Vuosituhannen vaihteessa mukaan 
otettiin myös sisäinen ja ulkoinen SCM (Supply Chain Management). Tämän 
päivän ERP-järjestelmä on integroitu tietojärjestelmä ratkaisu joka kattaa 
prosessien hallinnan, resurssien suunnittelun ja käytön yrityksessä. (Turban 
2002) 



Chungin ja Synderin (1999) mukaan ERP edustaa näkemystä, jonka mukaan 
ERP-järjestelmä voi yhdistää organisaation liiketoimintaprosessit ja 
informaatioteknologian yhdeksi integroiduksi ratkaisuksi, mihin MRP ja MRP 
II –järjestelmät eivät kyenneet. Huntonin (2002) toteaa, että informaatio- ja 
viestintäteknologian, sekä liiketoimintaprosessien integraatio ilmentyy ERP-
järjestelmissä, jotka toimivat perustana useiden toisiinsa kytköksissä olevien 
liiketoimintayksiköiden yhdistämisessä yhtenäiseksi toimitusketjuksi. 

Toisessa luvussa määritellään ERP-järjestelmä ja kerrotaan lyhyesti sen 
toiminta, historia ja kehitys tähän päivään saakka, kerrotaan nykypäivän 
tilanteesta ja tutustutetaan lukija käyttökohteisiin. Lopuksi käydään läpi ERP-
järjestelmän toteuttamisen eri tapoja ja niihin liittyviä haasteita tarkoituksenaan 
antaa kattava kuva ERP-järjestelmien käytöstä. Kolmannessa luvussa esitellään 
tutkitut tekniikat ja kerrotaan niiden historiasta ja kehityksestä. Luvun 
tarkoituksena on antaa lukijalle kuva tekniikoiden hyödyntämisen 
mahdollisuuksista ja rajoitteista. Neljännessä luvussa käydään läpi 
tutkimuksessa ilmi tulleita tulevaisuuden näkymiä ja esitellään muita aiheeseen 
liittyviä termejä. Luvun lopussa on esitetty näkemyksiä yritysmaailman 
edustajilta. Viidennessä luvussa kerrataan tutkimuksen tärkeimmät asiat ja 
annetaan aiheesta yhteenveto. Esitettyjä tuloksien vaikutuksia pohditaan ja 
esitetään jatkotutkimusaiheita. 
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2 ERP-JÄRJESTELMÄT 

ERP-järjestelmä (Enterprise Resource Planning) eli toiminnanohjausjärjestelmä 
voidaan määritellä usealla eri tavalla näkökulmasta riippuen. Termille ei ole 
vakiintunut yhtä yhtenäistä määritelmää ja useissa tutkimuksissa termi 
määritellään tilanteeseen sopivasti.  

Tässä luvussa kerrotaan mikä on ERP-järjestelmä ja kuinka eri tieteentekijät 
ovat sen määritelleet. Lopuksi kerrotaan ERP-järjestelmien nykytilasta ja 
toteuttamiseen liittyvistä haasteista. ERP-järjestelmän määritteleminen 
yksiselitteisesti on mahdotonta jonka vuoksi käsitteen määrittelyyn ja 
järjestelmän tyypillisimpien ominaisuuksien esittelyyn on pyritty saamaan 
useiden eri toimijoiden näkökulmia.  

2.1 Määritelmä ja käyttötarkoitukset 

ERP-käsitettä voidaan katsoa useista näkökulmista. Ensinnäkin ERP on 
hyödyke tietokoneohjelman muodossa. Toisekseen ERP voidaan nähdä 
kehittämistavoitteena, jonka tarkoituksena on organisaation prosessien ja datan 
yhdistämisen yhtenäiseksi rakenteeksi. Kolmanneksi ERP:n voidaan katsoa 
olevan liiketoimintaratkaisun tarjoavan infrastruktuurin avaintekijä. (Klaus, 
Rosemann, Gable 2000). ERP-järjestelmä on Leen, Siaun ja Hongin (2003) 
mukaan koko yrityksen laajuinen ohjelmistoratkaisu, jonka tarkoituksena on 
virtaviivaistaa tiedon kulku organisaation eri toimintojen välillä. Heidän 
mukaansa ERP on toiminut tienraivaajana yritysten integroitumiselle 
tarjoamalla järjestelmän joka yhdistää liiketoimintaan liittyvän datan.  Turban 
(2002) määrittelee ERP-järjestelmät systeemeiksi jotka tarjoavat yritykselle 
mahdollisuuden korvata olemassa oleva järjestelmä yhdellä integroidulla 
järjestelmäkokonaisuudella. Hänen mukaansa tähän prosessiin sisältyy 
resurssien suunnittelu ja hallinta koko yrityksessä. Huber, Alt ja Österle (2000) 
ovat todenneet, että yleisesti hyväksyttyjen standardien käyttäminen 
liiketoiminnassa vähentää huomattavasti koordinointia niin 
liiketoimintakumppanien välillä kuin sisäisen informaation ja työnkulun 
prosesseissa. ERP tarjoaa keinon tämän informaation koordinointiin ja 
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hallintaan yhdistämällä yrityksen informaation ja liiketoimintaprosessit 
(Alleman 2002). 

Yrityksen tietojärjestelmä (ES – Enterprise System) virtaviivaistaa organisaation 
tietovirtoja ja tarjoaa johdolle pääsyn ajantasaisiin tietoihin toiminnoista 
(Davenport 1998). Yrityksen tietojärjestelmä on loppujen lopuksi geneerinen 
ratkaisu, jonka suunnittelu heijastaa useita oletuksia siitä kuinka yritykset 
tyypillisesti toimivat. Järjestelmäntoimittajat pyrkivät rakentamaan järjestelmät 
siten että niissä käytetään parhaita käytänteitä, mutta tämä määritelmä tulee 
toimittajan – ei asiakkaan – puolelta. (Davenport 1998) 

Shehab, Sharp, Supramaniam ja Spedding (2004) esittävät ERP-järjestelmien 
tyypillisimmät moduulit (Kaavio 1). Nimet ja lukumäärät voivat vaihdella 
järjestelmätoimittajasta ja ohjelmistosta riippuen.  

 

KAAVIO 1: ERP-järjestelmän tyypilliset moduulit. 
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Pakettiratkaisuna tarjottavat ERP-järjestelmät pyrkivät yhdistämään 
liiketoiminnan prosessien ja toimintojen koko kirjon tarjotakseen 
kokonaisvaltaisen näkemyksen liiketoimintaan yhtenäisellä tieto- ja IT-
arkkitehtuurilla.  (Klaus, Rosemann, Gable 2000). 

Termiin ERP liittyy myös erimielisyyttä. Klaus, Roseman ja Gablen (2000) 
mukaan seuraavanlaisia väittämiä on esitetty:  

• ERP ilmaisee tietyn tyyppistä ohjelmiston lajia 

• ERP ei välttämättä keskity resurssien hallinnointiin 

• ERP:llä ei ole tiettyä vahvuusaluetta suunnittelussa  

• ERP -ohjelmiston toiminnallisuudet ulottuvat yrityksen ulkopuolelle. 

ERP-järjestelmien käyttöönoton syitä on tutkittu paljon. Ross ja Vitale (2000) 
haastattelivat 15 suurta yritystä toteuttamista tukeneen johtotason henkilön, 
toteuttamista johtaneen henkilön ja toteutuksessa vaikutuksessa olleen yksikön 
johtajan näkökulmasta. Useissa tapauksissa syyt ERP-järjestelmän 
käyttöönottoon vaihtelivat saman yrityksen sisällä. Kuusi yleisimmin mainittua 
syytä olivat (Kaavio 2): 

• Tarve yhteiselle järjestelmäalustalle 

• Prosessien kehittäminen 

• Tiedon läpinäkyvyys 

• Toiminnoista johtuvien kustannusten vähentäminen 

• Asiakasreagoinnin ja kommunikaation lisääminen 

• Strategisen päätöksenteon parantaminen 

Nämä syyt olivat toisiinsa liittyviä kuten yhteisen järjestelmäalustan tarjoamat 
mahdollisuudet kehittää toimintaa. 
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KAAVIO 2: ERP-järjestelmän käyttöönoton syitä. 

Yrityksen tietojärjestelmä (ES) mahdollistaa yrityksen integroida koko 
organisaatiossa käytetty data. Muun muassa SAP R/3 kattaa yrityksen 
toiminnoista taloushallinnon, henkilöstöresurssit, toiminnot ja logistiikan, sekä 
myynnin ja markkinoinnin. (Davenport 1998) 

2.2 Nykytila 

ERP-järjestelmiä on saatavilla niin suurilta kansainvälisiltä yrityksiltä (Oracle, 
SAP, Microsoft) kuin pienemmiltä kotimaisiltakin (Visma Software, Digia, 
lukuisia muita). Osa järjestelmistä on geneerisiä, yleisesti teollisuuteen ja 
talouteen sopivia järjestelmiä, mutta viimeaikoina myös toimialakohtaiset 
ratkaisut ovat saaneet jalansijaa. Voidaan sanoa, että kaikilla suurimmilla 
yrityksillä ERP on jo jossain muodossa käytössä ja pienemmätkin yritykset 
alkavat löytää markkinoilta itselleen sopivia ratkaisuja. Tätä ongelmaa 
helpottavat uudet teknologiat joiden avulla pienemmillä aloituskustannuksilla 
on mahdollista saada yrityksen tarpeisiin sopiva järjestelmä.  

Nykyään ERP:n tilalla käytetään usein termiä ERP II viittaamaan ERP-
järjestelmien kehittyneimpiin versioihin. Tällöin tyylillisesti toimitusketjun 
hallintaa ja asiakassuhteiden hallintaa on pyritty tuomaan perinteisen 
toiminnanohjauksen rinnalle. ERP II –mallia käydään tarkemmin läpi luvussa 4. 
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2.3 ERP-järjestelmän toteuttamisen haasteet 

Suurista, maailmanlaajuisista organisaatioista valtaosa on ottanut ERP:n 
käyttöönsä ja enenevissä määrin myös pk-yritykset pitävät ERP:tä 
kustannustehokkaana ja, seuratakseen muiden esimerkkiä, 
välttämättömyytenä. Vaikka ERP:n integroiminen nykyisessä laajuudessaan on 
ollut mahdollista vasta viime vuosina, on sillä pitkä historia 
valmisohjelmistoissa jo 1970-luvulta saakka. (Klaus, Rosemann, Gable 2000)  

ERP-järjestelmien monoliittisen rakenteen vuoksi sitä on vaikea korvata toisella 
ohjelmistolla vähitellen. Yksi ratkaisu tähän ongelmaan on ohjelmiston 
toteuttaminen komponentteina, jolloin päivittäminen voidaan tehdä pala 
palalta. Toinen tapa ratkaista ongelma on supistaa implementoidun ohjelmiston 
laajuutta asteittain ja kasvattaa uuden ohjelmiston laajuutta sen sijaan. 
(Wortmann 2000)  

Kuten havaittua, ERP-järjestelmät ovat monimutkaisia järjestelmiä joissa 
ihmiset ja yrityksen prosessit ovat tärkeässä roolissa. ERP-järjestelmien 
toteuttamisen eräänä merkittävänä haasteena onkin se, että osa ERP-
projekteista jää valmistumatta tai niiden kustannukset ja aikataulu karkaavat 
käsistä. Tässä luvussa esiteltiin ERP-järjestelmän historia ja määritelmä, sen 
tyypilliset piirteet ja nykytilanne. Seuraavassa luvussa käydään läpi kuinka 
uusien teknologioiden mukaan tuominen ERP-järjestelmien toteuttamiseen 
avaa mahdollisuuksia muun muassa pienten ja keskisuurten yritysten ottaa 
käyttöönsä toiminnanohjausjärjestelmä. 
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3 TEKNOLOGIAT 

Perinteisesti tietojärjestelmä hankitaan pakettiratkaisuna ja asennetaan 
yrityksen omistamiin laitteistoihin. Tässä luvussa käydään läpi erilaiset 
olemassa olevat tekniikat ERP-järjestelmän toteuttamiselle. ASP ja SaaS -mallit 
mahdollistavat niin sovelluksen kuin laitteistojenkin vuokraamisen 
palveluntarjoajalta. Mainitut sovellusvuokrausmallit valittiin tutkimukseen 
mukaan, koska ne edustavat parhaiten nykyaikaisen tietojenkäsittelyn trendejä. 
Verkostoituminen ja palveluiden siirtyminen käyttäjien koneilta keskuskoneille 
on alkanut. Tämän vuoksi myös yritykset voivat harkita uudenlaisia keinoja 
tietojärjestelmien toteuttamiseen ja ylläpitämiseen. 

3.1 ASP 

Sovellusvuokraus eli ASP (Application Service Provider) tarjoaa palvelun 
yhdeltä usealle, toimittamalla ohjelmiston ja siihen liittyvät tieto- ja 
konsultointipalvelut. Siitä lähtien kun ASP-malli esiteltiin Yhdysvalloissa 
vuonna 1998, on se ollut tullut houkutteleva ratkaisu yrityksille jotka kohtaavat 
nopeita muutoksia toimialallaan. Ohjelmistotuotteiden lyhyempi julkaisutahti, 
sovellusten monimutkaisuus ja tietoverkkojen nopea kehitys ovat vaikeuttaneet 
yritysten pysymistä mukana kehityksessä kustannustehokkaasti. (Kim & Pack 
2005) Ekanayakan, Currien ja Seltsikasin (2003) mukaan sovelluspalveluiden 
tarjoajat ovat kolmannen osapuolen palveluyrityksiä hallitsevat, tarjoavat ja 
käyttävät hyväksi sovellusohjelmistoja keskitetysti vuokraamalla tai leasing-
periaatteella. ASP:t tarjoavat vastustamattoman arvoväittämän aloitteleville 
firmoille ja etenkin pk-yrityksille, jotka pääsevät käsiksi tekniseen 
asiantuntijuuteen ja parhaisiin markkinoilla oleviin tuotteisiin alhaisilla 
kustannuksilla. Bennettin ja Timbrellin (2000) mukaan sovellusvuokraus on 
ulkoistamisen valikoiva muoto, jossa kolmannen osapuolen organisaatio 
vuokraa yleisesti saatavilla olevaa ohjelmistopakettia ja siihen liittyviä 
palveluita.  

Tyypillisiä sovellusvuokrauksen palveluita ovat itsenäisten ohjelmistotalojen 
tarjoamat pakettiohjelmistot, järjestelmätoimittajien tarjoamat järjestelmien 
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implementoinnit ja integraatiot, viestintä- ja laitteistotekniikantoimittajien 
yhteys- ja tietokantapalvelut, konsulttiyritysten sovellusmonitorointipalvelut 
sekä itsenäisten yhtiöiden ja järjestelmätoimittajien tarjoamat 
sovellustukipalvelut. (Lee, Huynh, Kwok & Pi 2003) 

Tietojärjestelmien ulkoistamista on tapahtunut vuosikymmenten ajan, mutta 
vasta 1990-luvun aikana siihen on keskittynyt enemmän huomiota kun 
tunnetut yritykset ovat tehneet laajoja ulkoistamissopimuksia, pääasiallisesti 
vähentääkseen kustannuksia tai keskittyäkseen ydinliiketoimintaansa. (Smith & 
Kumar 2004; Lacity, R. Hirschheim, L. Willcocks 1994)  

Sovellusvuokrauksen nykyinen hinnoittelumalli tarjoaa ennustettavan 
rahavirran, koska hinnoittelu perustuu tyypillisesti käyttäjää per kuukautta 
kohti. Se tarjoaa myös skaalautuvan ratkaisun markkinoille, jossa nopeita 
muutoksia tapahtuu niin teknologian kuin liiketoiminnan osalta. (Ekanayaka, 
Currie, Seltsikas 2003) 

1990-luvun lopussa sovelluspalveluiden tarjoajat (ASP, Application Service 
Provider) alkoivat tarjota tuotteita kuten ERP:tä palveluna tietoverkkojen 
kautta. Määrittelemme ASP:n yhteyspisteeksi kaikelle telekommunikaatiolle, 
laitteistoille, ohjelmistoille ja konsultaatioavulle jotka ovat välttämättömiä 
järjestelmän ylläpitämiseksi ja käyttämiseksi etänä. (Smith & Kumar 2004) 

Sovelluspalveluiden tarjoamisen voisi helposti kuvitella olevan samanlaista 
kuin tavallinen tietojärjestelmien ulkoistaminen. Kuitenkin ASP:t tyypillisesti 
tarjoavat palvelunsa Internetin kautta. Tämä lisää epävarmuutta saatavuuden ja 
vasteajan suhteen. Lisäksi tavalliseen ulkoistamiseen verrattuna ASP vaatii 
tietoverkkojen tarjoajien, sovellustentoimittajien sekä konsulttien välistä 
yhteydenpitoa ja koordinointia. Myös monet sovelluspalveluiden tarjoajat ovat 
pienempiä yrityksiä kuin IT-palveluiden ulkoistajat, mikä voi johtaa 
toimenpiteisiin asiakkaan päässä. (Smith & Kumar 2004) 

Pelkästään ulkoistamisen historia ulottuu pitkälle 1960-luvun puolelle ja ASP-
malli esiteltiin Yhdysvalloissa vuonna 1998. (Lee, Huynh ym. 2003; Kim & Paek 
2005) Nykyään puhutaankin jo yleisemmin sovellusvuokrauksen kohdalla 
ohjelmistojen tuottamisesta palveluina. ASP pysyy kehittymättömänä 
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teollisuuden alana ja tulee kehittymään vahvemmille markkinoille, jossa se 
korvataan termillä SaaS eli Software as a Service (Seltsikas & Currie 2002).  

3.2 SaaS 

SaaS eli ohjelmistojen tarjoaminen palveluina (engl. Software as a Service) sallii 
ajasta ja paikasta riippumattoman suoran pääsyn etäältä hallittuun 
palvelinohjelmistoon, joka tarjoaa saman ohjelmiston yhtäaikaisen käytön 
suurelle määrällä yksittäisiä käyttäjiä. Se tarjoaa myös houkuttelevan 
maksutavan asiakkaalle tarjottuun lisäarvoon nähden ja mahdollistaa jatkuvan 
uusien ja innovatiivisten tuotteiden tarjoamisen. (Sääksjärvi, Lassila, Nordström 
2005) 

Sääksjärven ym. (2005) mukaan SaaS-mallissa palvelu ei ole ainoastaan 
sovelluksentarjoamis-palvelu, vaan arvokas sovellusohjelmiston ja online-
infrastruktuurin integraatio. SaaS ei ole ainoastaan tapa ulkoistaa 
sovellustuotantoa käyttäjäorganisaatiolta, vaan pikemminkin radikaalisti 
uudenlainen verkostoitunut prosessi-innovaatio jossa tietyt verkostoituneet 
toimijat mahdollistavat ajasta ja paikasta riippumattoman etäyhteyden 
jatkuvasti uusiin ohjelmistosovelluksiin. Tämän vuoksi SaaS–malli tulisi nähdä 
esimerkkinä sähköisestä kaupankäynnistä digitaalisilla tuotteilla. (Sääksjärvi 
ym. 2005) 

Choudharyn (2007) mukaan SaaS nähdään mahdollisena korvaajana 
perinteisille ohjelmistoille, joissa ostaja hankkii jatkuvan lisenssin, asentaa ja 
ylläpitää kaikkia tarvittia laitteistoja, ohjelmistoja ja muita teknisiä laitteita. 
SaaS-mallissa ohjelmiston tarjoajan (myyjä) ajaa ja ylläpitää kaiken tarvittavan 
ohjelmiston ja laitteiston, ja ostajat hankkivat yhteyden käyttämällä Internetiä. 

Gartner Groupin Denise Ganlyn (2008) mukaan ERP SaaS-mallisena kasvattaa 
suosiotaan, mutta suurille yrityksille tarjotut ratkaisut vielä epäkypsiä ja 
joimittajat tarjoavat valmiita ratkaisuja vain rajoitetuille aloille. Hänen 
mukaansa käyttäjien tulee tarkkailla tarjoamien kehittymistä ja harkita 
siirtymistä vakuuttavia vaihtoehtoja on tarjolla. 
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SaaSia on helppo kuvailla vain ASP:n korvanneeksi muotisanaksi. Se kuitenkin 
pyrkii tarjoamaan enemmän kuin ASP antamalla palvelun ostaneelle yritykselle 
muutakin lisäarvoa kuin pelkästään ohjelmistot ja laitteistot. Palvelu voidaan 
käsittää abstraktiksi tuotteeksi johon kuuluu myös paljon muuta kuin 
ohjelmistot ja laitteistot.  

3.3 WebERP 

WebERP:stä ovat kirjoittaneet muun muassa Gillman, Hertel, Jung, Kaufmann 
ja Wolber (2002), Ng ja Ip (2003), Brehm, Gómez ja Rautenstrauch (2006), ja 
Tarantilis, Kiranoudis ja Theodorakopoulos (2008). Seuraavassa esitellään 
Tarantilisin ja kumppaneiden (2008) WebERP-malli, koska tutkimus on tuore ja 
siinä esitetty malli on rakenteeltaan selkeä.  

Perinteisen kolmikerrosarkkitehtuurin mukaan on olemassa kolme erilaista 
kerrosta, jotka ovat itsenäisiä ohjelmakoodin osia: esityskerros, 
liiketoimintakerros ja datakerros. Esityskerros huolehtii käyttöliittymästä ja 
ajoittain tietoturva-asioista. Liiketoimintakerros kontrolloi esityskerroksen ja 
datakerroksen välistä tietoliikennettä. Datakerros on vastuussa tiedon 
tallentamisesta ja toimii joskus tietokantana. Tyylillisesti data- ja 
liiketoimintakerros muodostavat sovelluspalvelimen hajautetuissa 
järjestelmissä. (Tarantilis, Kiranoudis ja Theodorakopoulos 2008) 

Tarantilisin ym. (2008) mukaan WebERP:n käyttämä Web Service -rajapinta 
tarjoaa kaksi merkittävää etua: järjestelmien integroinnin helppous ja kulujen 
pienentäminen. Integraatio on yksi yritysten suurimmista kulu eristä. Yhteistä 
rajapintaa hyödyntämällä tiedot ovat helposti saatavilla, ilman erillisiä 
asiakasohjelmia. World Wide Web Consortiumin (2009 LÄHDE) määritelmän 
mukaan Web Service on ohjelmistojärjestelmä, joka on suunniteltu tukemaan 
koneiden välistä kommunikaatiota tietoverkkoa hyväksi käyttäen.  

Rakenteelliset erot tyypillisen, n-kerroksisen ERP:n ja Web-pohjaisen ERP:n 
välillä ovat nähtävissä Kaavioissa 3 ja 4. 
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KAAVIO 3: Perinteinen n-kerroksinen rakenne. 

 

KAAVIO 4: WebERP:n arkkitehtuuri rakenne.  

WebERP eroaa SaaS ja ASP –malleista, sillä se voidaan se voidaan toteuttaa 
SaaS ja ASP –tekniikoilla. Sen etuja onkin järjestelmän integroitavuus ja sitä 
kautta kustannussäästöt. WebERP–malliin on esitetty useita eri toteutustapoja 
samoihin tekniikoihin pohjautuen, mutta yhtä vallitsevaa näkemystä aiheesta ei 
ole. 

Perinteiseen sovellusten ostamiseen verrattuna edellä mainitut ASP ja SaaS–
mallit tarjoavat joustavuutta ja skaalautuvuutta ohjelmistojen suhteen. 
Yrityksen on helpompi reagoida liiketoiminnan muutoksiin, koska laitteistot 
voidaan vuokrata ja pääomaa ei tarvitse sitoa kalliisiin laiteinvestointeihin. 
Liiketoimintaympäristön muuttuessa yritys pystyy sopeutumaan tilanteeseen 
helposti. Tässä luvussa kerrottiin ERP-järjestelmien toteuttamisen eri tekniikoita 
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ja pyrittiin selvittämään mitä hyötyjä eri tekniikoista voisi olla ERP-järjestelmää 
toteutettaessa. Seuraavassa luvussa kerrotaan ERP-järjestelmien tulevaisuuden 
näkymistä. 

 

. 
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4 TULEVAISUUDEN NÄKYMIÄ 

Markus, Petrie ja Axline (2000) pohtivat ERP-järjestelmien tulevaisuutta ja 
päätyivät näkemykseen jonka mukaan ERP-järjestelmät joko jatkavat 
kehittymistä nykyisellään (jatkuvuuden näkemys) tai muutos uusien 
liiketoimintatrendien suuntaan (epäjatkuvuuden näkemys). Tässä luvussa 
kerrotaan ERP-järjestelmien tulevaisuuden näkymistä ja selvitetään mitä termi 
ERP II tarkoittaa. Lopuksi esitetään ERP-järjestelmätoimittajien näkemyksiä ja 
kerrotaan Cloud Computing –mallista. 

Bennettin ja Timbrellin (2000) mukaan ASP-markkinoilla on suurta potentiaalia 
tarjota tulevaisuudessa ERP-ohjelmistoja. He uskovat että palvelun arvo kestää 
lähemmän tarkastelun, sillä se tarjoaa liiketoimintahyötyjä asiakkaalle ja 
mahdollisuuden alentaa tuotteet elinkaaren kustannuksia. Erityisesti mikäli 
pula osaajista ERP-alalla jatkuu, yritysten täytyy etsiä osaamista ja teknologiaa 
muualta. ASPin pääkohderyhmänä ovat vielä pk-yritykset, mutta suuret 
yrityksetkin tulevat löytämään ASP:n uudistaessaan omia järjestelmiään. 

Vuoteen 2012 mennessä ainakin kolmannes business-sovelluksien kuluista 
tullaan hoitamaan palveluina perinteisten tuotelisenssien sijaan. SaaSin avulla 
käyttäjäorganisaatio maksaa sovellusten käytöstä suhteessa käytettyyn 
määrään. Tämä eroaa merkittävästi perinteisistä kiinteähintaisista 
lisenssihinnoittelumalleista. SaaS-mallia kannattavat monet johtavista 
liiketoimintasovelluksien toimittajista kuten Oracle, SAP ja Microsoft, sekä 
web-teknologiajohtajista Google ja Amazon. Sovelluspalveluiden käyttäminen 
ja jakaminen palveluina tulee kasvamaan valtavirran käytössä seuraavan viiden 
vuoden aikana. ASPin kohteena ovat tällä hetkellä pk-yritykset, mutta uusia 
ERP-moduuleita esiteltäessä myös suuremmat yritykset astuvat kuvaan. 
(Gartner Group 2008) 

4.1 Post-ERP / ERP II 

Pyrittäessä tieto- ja arvovirtojen hallinnointiin ja optimointiin ERP-järjestelmä 
on edelleen suosittu vaihtoehto. Kuitenkin vallallaan oleva ‘e-vallankumous’ 
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aiheuttaa epätietoisuutta ERP:tä kohtaan ja koska standardit ERP-järjestelmät 
koetaan yritysarkkitehtuurin keskukseksi, niistä koituu enenevissä määrin 
välillisiä kustannuksia liiketoiminnan kehittämisessä. Termi ERP II on keksitty 
kuvaamaan vaihtoehtoisia tietojärjestelmäarkkitehtuureita, joissa joustavat ja 
kustomoidut liiketoimintakomponentit ovat vuorovaikutuksissa toisiinsa jopa 
yrityksen ulkopuolelle. (Gillman ym. 2002)  

Beheshtin (2006) mukaan käyttämällä Internetiä liiketoiminnan välineenä 
yritykset pystyvät laajentamaan ERP-järjestelmäänsä ERP II –järjestelmäksi 
kytkeäkseen sisäiset liiketoimintajärjestelmänsä asiakkaiden ja alihankkijoiden 
järjestelmiin. ERP II –järjestelmän tarkoitus on edistää organisaation 
kilpailukykyä parantamalla sen kykyä tuottaa täsmällistä ja ajantasaista 
informaatiota johdon päätöksentekoon.  

4.2 Muita malleja ja tulevaisuuden näkymiä 

Uutena mallina on esitetty muun muassa Cloud Computing jossa Karpinskin 
(2008) mukaan tarjotaan raakaa laskentatehoa ja tietokantapalveluita. Asiakkaat 
ostavat palvelua tarpeensa mukaan ja palveluntarjoajat hyötyvät palveluiden 
hyvästä skaalautuvuudesta ja ennustettavuudesta. 

Kauppalehden julkaisema ERP-liite haastatteli Martti Fromia 
Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskuksesta, Mika Salmista Oraclelta sekä 
Tuomas Söderholmia Visma Softwarelta heidän näkemyksistään ERP-
järjestelmien tulevaisuudesta. Fromin mukaan Open Source –järjestelmät ja 
avoimemmat rajapinnat tulevat olemaan tulevaisuudessa tärkeitä ERP –
sovelluskehityksen puolella. Hänen mukaansa myös helppokäyttöisyyteen ja 
käytettävyyteen tullaan panostamaan. Salmisen mukaan tiettyihin toimialoihin 
keskittyvät ratkaisut ovat tällä hetkellä kysyttyjä. Hän näkee myös 
valmispaketeilla ja best-of-breed–tyyppisillä ratkaisulla vielä tilaa 
tulevaisuudessa. Visma Softwaren Söderholmin mukaan tulevaisuudessa ERP:n 
perustana valmispaketti ja täysin räätälöidyt järjestelmät häviävät markkinoilta. 
Hän painottaa myös ERP:n ympärillä toimivien ratkaisujen kuten 
asiakassuhteiden hallintajärjestelmän (CRM), ostotoimintojen ja 
mobiiliratkaisujen tärkeyttä. (Kauppalehden ERP-liite 2008)  
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5 YHTEENVETO 

Tämän päivän yrityksissä ERP-järjestelmällä on hallitseva asema. Suuret 
yritykset ovat siirtyneet käyttämään ERP-järjestelmiä joko integroimalla 
olemassa olleen järjestelmänsä uudeksi kokonaisuudeksi tai siirtyneet 
käyttämään kokonaan uutta järjestelmää. Myös pienten ja keskisuurten 
yritysten täytyy kilpailukyvyn säilyttämiseksi pyrkiä tehostamaan 
toimintaansa. Tätä ongelmakohtaa on pyritty ratkaisemaan muun muassa 
tarjoamalla pienille yritykselle suunniteltuja kevyempiä järjestelmiä ja ottamalla 
käyttöön uusia toimintamalleja, kuten sovellusvuokrausta. Sovelluksien 
tarjoaminen palveluita vähentää laitteistosta ja ylläpidosta koituvia 
kustannuksia, ja madaltaa pienen yrityksen kynnystä ottaa käyttöön 
toiminnanohjausjärjestelmä. 

Tässä tutkimuksessa on perehdytty ERP-järjestelmien tulevaisuuden näkymiin 
ja kehityssuuntiin. Tutkimuksen tavoitteena oli saada tuoreeseen 
tutkimustietoon ja alan tieteellisiin julkaisuihin perustuen tietoa ERP-
järjestelmien kehityksestä ja mahdollisista teknologioita, ja verrata ovatko 
aikaisemmin tehtyjen tutkimuksien ennustukset toteutuneet. 
Tutkimusongelmana kysymyksenä oli mikä on yritysten hallitseva 
kokonaistietojärjestelmäratkaisu seuraavan 10 vuoden sisällä? 

Verkottuminen ja organisaatiorajojen hälventyminen tulevat vaikuttamaan 
tulevaisuuden tietojärjestelmien kehitykseen. Tämän päivän ERP-järjestelmät 
kommunikoivat jo pitkälti yritysrajojen yli ja eri sidosryhmät ovat kytköksissä 
toistensa järjestelmiin. Yritysjärjestelyistä, kuten fuusiosta, koituu massiivisia 
tietojärjestelmäkustannuksia kun erilaisia järjestelmäratkaisuja pyritään 
yhdistämään. Yhtenäisten standardien ja avointen rajapintojen, 
palvelukeskeisen arkkitehtuuri ja Web Servicen käytöllä pystyttäisiin lisäämään 
järjestelmien keskinäistä yhteensopivuutta ja uudelleenkäytettävyyttä. 
Mielenkiintoista on myös nähdä, minkälaisia vaikutuksia 
sovellusvuokrauksella on palvelutasosopimuksiin, sillä yritysten kriittiset 
toiminnot ovat täten toisen osapuolen vastuulla.  
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Web-käyttöiset ERP-järjestelmät ja ERP:n toimittaminen sovellusvuokraus-
periaatteella tulevat olemaan merkittäviä tulevaisuudessa. Suuret yritykset 
tuskin luovuttavat liiketoimintakriittistä tietoaan täysin kolmannelle 
osapuolelle, mutta esimerkiksi pienille yrityksille uudenlaiset palvelumallit 
tarjoavat hyvän alustan toiminnan kehittämiseen.  Globaalin maailmantalouden 
muuttuessa teknologia tulee seuraamaan liiketoiminnan tarpeita, mikä viittaa 
Markuksen ym. (2000) esittämään epäjatkuvuuden näkemykseen. Termien kirjo 
tulee varmasti moninkertaistumaan kymmenessä vuodessa ja merkitykset ovat 
edelleen näkökulmasta riippuvaisia. 

Aihetta olisi mielenkiintoista tutkia esimerkiksi haastattelemalla 
yritysmaailman edustajia heidän näkemyksistään ERP:n kehityksen suhteen. 
Myös suurien tutkimusyhtiöiden kuten Gartner Groupin ja Forrester 
Researchin raportit voisivat toimia arvokkaina lähteinä tulevaisuuteen 
katsottaessa, mutta valitettavasti vapaasti raportteja ei ole saatavilla ja 
joudutaan tyytymään usein lehdistötiedotteisiin. Tutkimuksen yleistettävyyttä 
rajoittaa tutkimuksen laajuus. Jo pelkästään WebERP:stä alkaa olla saatavilla 
runsaasti tieteellisiä tutkimuksia.  

Jatkossa rajausta voisi kohdistaa myös tiettyyn toimialaan tai esimerkiksi pk-
yrityksiin. Aiheesta voisi tehdä jatkotutkimusta erimerkiksi ERP-järjestelmiä 
toimittavan yrityksen kannalta ja tutkia mahdollisuuksia järjestelmän 
kehittämiseksi tulevaisuuden trendejä silmällä pitäen.  
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