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ERP
Toiminnanohjausjärjestelmän
ostajan opas pk-yrityksille
Moderni ERP auttaa keskittymään olennaiseen
•

Voidaanko huomio ja ponnistukset keskittää yrityksen
kasvattamiseen vai kuluuko kallista työaikaa tiedon kokoamiseen ja tulkitsemiseen?

•

Välittyykö päätöksenteon kannalta olennainen tieto luotettavasti ja ajantasaisesti oikeille henkilöille sekä yrityksen sisällä
että kumppaneille ulkopuolella?

•

Pystytäänkö tarpeelliset kirjanpidon ja liikkeenjohdon raportit tuottamaan helposti ja viivytyksettä?

•

Ovatko nykyiset tietojärjestelmänne yhteensopivat sekä tärkeimpien nykyisten että mahdollisten tulevien asiakkaiden ja
toimittajien kanssa?

•

Riittääkö nykyisten tietojärjestelmien ja tekniikan vääntö
tukemaan liiketoimintaa jos sen luonne ja taso muuttuisi
seuraavien 2-5 vuoden aikajänteellä?

Jos vastaus mihin tahansa näistä kysymyksistä on ”ei”, suurella todennäköisyydellä yrityksessänne paitsi hukataan rahaa tehottomuuteen, myös
menetetään mahdollisuuksia kehittää kilpailuetuja ja uutta liiketoimintaa. Nykyaikainen toiminnanohjausjärjestelmä voi tarjota ratkaisun
tehokkuus-, kannattavuus- ja kontrolliongelmien kanssa painiville
pk-yrityksille.
Tämä opas on tarkoitettu avuksi pienille ja keskisuurille yrityksille, jotka
harkitsevat uuden ERP-järjestelmän hankintaa. Oppaan on tarkoitus
tarjota "ravintoa ajatuksille", sekä neuvoja niin ensimmäistä järjestelmäänsä hankkiville yrityksille kuin järjestelmän vaihtoa suunnitteleville.
Oppaassa on tarkoituksella keskitytty yksityiskohtien sijasta yleisiin
asioihin, joiden merkitys on suurin ERP:n koko elinkaaren hyötyjen ja
kustannusten kannalta. Yksityiskohdat ovat tärkeitä soveltuvuuden kannalta, mutta niitä on pohdittava tapauskohtaisesti.

Pk-yrityksillä on nyt ostajan markkinat

ERP
On lyhenne sanoista
Enterprise Resource Planning
ERP-järjestelmän avulla voidaan
yhdistää eri lähteistä kerättyjä
tietoja ja automatisoida yrityksen prosesseja yhdessä
järjestelmässä.

Järjestelmän hankintaa pohtivilla pk-yrityksillä on tällä hetkellä Suomessa ostajan markkinat. Erilaisia järjestelmiä ja palveluntarjoajia on laajasti
ja monipuolisesti tarjolla. Toimittajien joukosta löytyy niin pk-sektorista
uutta kasvumarkkinaa hakevia kansainvälisiä ohjelmistojättejä kuin pieniä kotimaisia ERP-kehittäjiäkin, joille toiset pk-yritykset ovat luontevin
asiakasryhmä.
Mielikuvat kymmenen –tai edes viiden vuoden takaisten suuryritysten
ERP–järjestelmien kankeudesta, kalleudesta ja "ikuisuusprojekteista"
kannattaa siirtää syrjään. Uudet pk-yrityksille kehitetyt ratkaisut ovat
käytettävyydeltään, ketteryydeltään ja järjestelmävaatimuksiltaan eri luokassa kuin vanhat monoliitit. Pk-yritysten ERP:t eivät ole suuryritysjärjestelmien riisuttuja tai muuten kevennettyjä versioita, vaan ne on suunniteltu varta vasten pienten ja keskisuurten yritysten tarpeiden mukaan.
Moderni pk-yrityksen ERP on nopea ottaa käyttöön ja mukauttaa omiin
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tarpeisiin sopivaksi. Se mahdollistaa ajantasaisen, mobiilin tiedonhaun
päätöksenteon tueksi, sisältää yhteensopivat rajapinnat mahdollisten
isojen ja ulkomaisten liiketoimintakumppaneiden kanssa ja automatisoi
usein toistuvia rutiinitehtäviä kustannustehokkaasti. Skaalautuvan
rakenteen ansiosta ERP:n toiminnallisuudet eivät rajoita, vaan tarjoavat
tukea yrityksen tarpeiden kasvaessa. Samalla kun ominaisuudet ovat
kehittyneet, kilpailun ansiosta ERP-järjestelmien hinnat ovat laskeneet.
Monipuolisten toimitus- ja rahoitusvaihtoehtojen ansiosta järjestelmä on
mahdollista hankkia esimerkiksi joustavalla maksuajalla tai jatkuvana
kuukausipalveluna, jolloin alkuinvestoinnin rasite pk-yrityksen kassalle
tasaantuu.
Tärkeimpänä asiana jokaisen ostoa harkitsevan kannattaa muistaa, että
omat asiakkaat maksavat lopputuotteesta saman verran, olivatpa yrityksen prosessit hoidettu mahdollisimman kustannustehokkaasti tai ei.
Pk-yritys maksaa tämän erotuksen omasta omasta pussistaan tinkimällä
kannattavuudestaan.

ERP auttaa keskittymään kasvuun
“Jokaisella yrityksellä on varmasti käytössään jonkinlainen
menetelmä jokapäiväisen
toiminnan ohjaukseen, vaikka
varsinaista tietojärjestelmää ei
olisikaan. Pienyrittäjällä se voi
olla päässä, 'klubiaskin kannessa'
tai Excelissä.”

Yrityksen kasvaessa tietyn rajan yli, taulukkolaskennan, sähköpostin
ja hakemistopuiden tai useiden erillisten tietojärjestelmien perustalle
rakentuva johtamisjärjestelmä alkaa ennemmin tai myöhemmin vavista.
Ne vaativat huolellista tiedon etsintää, perkausta, syöttämistä ja tallentamista käsin. Tiedot eivät päivity ajan tasalle itsestään, ja tapahtumien
jäljitettävyys yhteenvetoja tai tapahtumien syiden selvittämistä varten on
käytännössä mahdotonta. Liiketoiminnan skaalautuessa ylöspäin myös
manuaalisen työn tarve kasvaa, ja samalla inhimillisten virheiden riski
kohoaa. ERP-järjestelmä tekee työn automaattisesti ja sekunneissa, ja
nykyään yhä kustannustehokkaammin.
Konkreettisimmillaan kunnollisen tietojärjestelmän puute näkyy usein
seuraavina ongelmina: kannattavuustiedon kohdentaminen asiakas- tai
tuotetasolle asti on käytännössä mahdotonta, jos tarvittavat tiedot eivät
ole saatavilla yhdenmukaisina, yhdestä paikasta ja ajantasaisina. Varastot
kasvavat, mutta silti toimitusvarmuus ei ole korkea – jos sitä ylipäätään
voidaan mitata. Kustannuspuolen ongelmien ohella tiedon puute rampauttaa myyntiä: asiakkaille on vaikea tehdä kilpailukykyisiä mutta silti
kannattavia tarjouksia, jos tieto varastosaldoista, työjonosta, tulevista
toimituksista ja kaiken tämän kustannuksista ei ole päivitettyä. Tuloihin
ja kustannuksiin liittyvät paineet paitsi nakertavat kannattavuutta, myös
aiheuttavat ajoittumisellaan haasteita kassavirran hallinnalle.
ERP-järjestelmän hankinnan järkevyyttä tulee arvioida investointina
tehokkuuteen. Riippumatta siitä, hankitaanko ERP kertaostona vai kuukausimaksullisena palveluna, on kummassakin tapauksessa kyse lopulta
samasta asiasta eli rahallisesta panostuksesta yrityksen kilpailukykyyn ja
kannattavuuteen. Kuten muutenkin, sijoitetulle pääomalle on tarkoitus
saada myös tuottoa. Tästä johtuen on hyödyllistä laskea, mikä olisi uuden
ERP-järjestelmän vaikutus koko yritykseen sitoutuneen pääoman tuottoon verrattuna nykyiseen toimintamalliin. Yksinkertainen puukuvaaja
auttaa keskittymään olennaiseen ja näkemään, miten ERP voi luoda
arvoa. Samat laskelmat ovat suositeltavia myös yrityksille, joilla on jo
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käytössä jokin ERP-järjestelmä. Tilannekuva kannattaa päivittää säännöllisesti, esimerkiksi vuosittain.
Sijoitetun pääoman tuotto riippuu nettotuloksesta sekä sananmukaisesti
yrityksen toimintaan sijoitetun pääoman suuruudesta. Tuottoa voidaan
parantaa kasvattamalla nettotulosta tai vähentämällä sitoutuneen pääoman määrää. Oheiseen kuvaan on poimittu nettotuloksen ja sitoutuneen
pääoman osalta ne merkittävimmät osatekijät, joihin ERP-järjestelmän
hankinta ja käyttöönotto vaikuttaa. Nettotulosta voidaan kasvattaa
käytännössä joko myymällä enemmän tai kalliimmalla, tai alentamalla
toiminnan kustannuksia – tai millä tahansa näiden yhdistelmällä. Sitoutunutta pääomaa puolestaan voidaan alentaa käyttöpääoman hallinnalla,
eli käytännössä tehostamalla varastointia sekä maksujen ja saatavien
hallintaa.
Voidaan vaikuttaa ERP:n avulla
Voidaan osittain vaikuttaa ERP:n avulla
Ei voida vaikuttaa ERP:n avulla

Myyntivolyymi
Liikevaihto
Hinta

Liiketulos
Suorat
kustannukset

Nettotulos

Kustannukset
Epäsuorat
kustannukset

Kertaerät

Pääoman
tuotto
(return on
capital)

Varaston arvo

Sitoutunut
pääoma

Käyttöpääoma

Myyntisaamiset

Käyttöomaisuus

Ostovelat

Sijoitukset

Kuva 1. ERP-järjestelmän tuoma arvo yritykselle.

Kustannussäästöt ERP:in hankintaperusteena pitävät
edelleen
Perinteisesti ERP-järjestelmällä on pyritty alentamaan rutiinitehtävien
hoitamisen aiheuttamia kiinteitä työkustannuksia. Informaatioteknologian myötä samankaltaisina toistuvien rutiinitöiden toteutuskustannus
lähestyy ajan kuluessa nollaa. Tämä on syytä pitää mielessä, sillä asiakkaiden valmius maksaa jatkossa sama hinta laskee, mikäli kilpailevat toimittajat kykenevät alentamaan kustannuksiaan paremman teknologian
avulla. Pitääkseen asiakkaansa yrityksen pitää joko tinkiä katteistaan tai
parantaa tehokkuuttaan samalle tasolle kuin kilpailijoilla.
Asiakastilausten, ostoehdotusten, toimitusten seurannan ja näistä tehtäERP - Toiminnanohjusjärestelmän ostajan opas PK-yrityksille


vien raporttien automatisointi säästää suoraan henkilötyön tarvetta. Yrityksen kasvaessa kahdeksan tai edes 24 tuntia käyvät vähiin, jos tiedon
keruu ja siirto on tehtävä manuaalisesti. Silti kellään ei välttämättä ole
kunnollista kokonaiskuvaa tilanteesta. Automatisoinnin myötä inhimillisten näppäilyvirheiden ja unohdusten määrä häviää, jolloin luotettava ja
heti saatavilla olevaan tietoon perustuva raportointi vähentää riskiä tehdä
vääriä päätöksiä ainakaan kelvottoman datan pohjalta. ERP-järjestelmästä nopeasti löytyvät toimittaja- ja nimikeluettelot sekä tilaus- ja hintahistoriat tuovat lisäksi paremmat mahdollisuudet kilpailuttaa toimittajia,
jolloin muuttuvia kustannuksia voidaan alentaa tai vähintään varmistaa,
niiden kilpailukyky. Vähemmän materiaalikeskeiset palveluyritykset
puolestaan hyötyvät ERP:in tarjoamista mahdollisuuksista seurata esimerkiksi työvoiman todellista käyttöastetta.
Aiemmat kokemukset ERP-järjestelmistä saattavat saada monet lukijat
pudistelemaan tässä kohtaa päätään. Useilla vanhemmilla järjestelmillä
saavutettu automatisoinnin aste ei ole ollut toivotunlainen, ja joustamaton järjestelmä on pakottanut tekemään ilmeisen turhia työvaiheita.
Inhimillisten virheiden tilalle on saatu koko joukko IT-vikoja, joita on
ilmennyt erityisesti käyttöönottovaiheessa ja versiota vaihdettaessa.
Kaikkien ongelmien jälkeen on kyseenalaista, riittääkö saavutettu hyöty
kuittamaan raskaan järjestelmän kustannukset. ERP-järjestelmät ovat
kuitenkin käyttäjäystävällisyydeltään kehittyneet huomattavasti viimeisen vuosikymmenen aikana, ja viime aikoina erityisesti pk-yritysten
käyttöön suunnitellut ohjelmistot ovat ainakin pääosin huomattavasti
ketterämpiä kuin edeltäjänsä ja suuryritysohjelmistot.

ERP tarjoaa tulitukea myynnin kasvattamiselle

CRM
on lyhenne sanoista
Customer Relationship
Management
ja tarkoittaa asiakkuuksien
hallintaa.

Uuden ERP:in tuomat hyödyt nettotuloksen osalta eivät rajoitu kustannuksiin, vaan järjestelmä voi todella auttaa parantamaan myös tuloslaskelman ylintä riviä. Ajantasaisen asiakas-, varasto- ja työjonotiedon
avulla myynti voi tehdä tarjoukset nopeammin ja tarjota paremman
palvelutason. Joustaminen on mahdollista, mutta ERP:n myötä hallittua.
Paljon hyviä CRM-järjestelmiäkin on markkinoilla, mutta niiden keskittyessä enemmän asiakastiedon hallintaan, jokin oleellinen osa-alue
–kuten tuotantoaikataulut tai asiakkaan maksuhistoria– ei välttämättä
ole kyseisessä työkalussa ajan tasalla tai myyjien saatavilla ollenkaan.
Useisiin uusimpiin ERP-järjestelmiin on saatavissa mobiilikäyttöliittymät esimerkiksi matkapuhelimeen tai tablettiin, jolloin tarvittava data
seuraa myyjän mukana. Samoin tilaukset voidaan lähettää matkaan heti
kädenpuristuksen jälkeen. Lisäksi eräät ERP-järjestelmät tuovat edullisesti myös pk-yritysten ulottuville analytiikkatyökaluja, joita ei löydy
edes kaikilta suuryrityksiltä. Analytiikan myötä tiedon hyödyntäminen
ei ole ainoastaan myyntitykin pään ja taskulaskimen varassa, vaan älykäs
järjestelmä osaa tuottaa itse esimerkiksi kysyntäennusteita ja myyntiehdotuksia keräämänsä tiedon pohjalta.
Nykyisin pk-yritykset toimivat yhä useammin toimitusverkostoissa, joissa kansainvälisten ja suurten toimijoiden vaikutus kasvaa. Tyypillisesti
yhdestä muutamaan suurempaa päämiestä asettaa vaatimukset koko
toimitusketjun toiminnan tasolle, kuten järjestelmäyhteensopivuudelle.
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Esimerkiksi teollisuuden alihankkijoilla integroitumismahdollisuus
päämiehen ERP-järjestelmään vähintäänkin sähköisten EDI-yhteyksien
kautta auttaa huomattavasti pitkäjänteisemmän kumppanuuden kehittämistä. Suomessa kaupan alan suuret toimijat voivat pitää riittävää
järjestelmäyhteensopivuutta kynnysehtona jopa hyvin pieniä toimittajia
käyttäessään. Pelissä pysymyinen tulevaisuudessa edellyttää hyvin yhteensopivia järjestelmiä.
Edellä kuvatut hyödyt liittyvät enimmäkseen myyntivolyymin varmistamiseen. Entä liikevaihdon toinen puoli, hinta? On totta, että ERP ei
itsessään lisää tuotteen tai palvelun hintaa kuin poikkeustapauksissa
(esimerkkinä lähinnä tilanteet, joissa asiakas kannustaa järjestelmäyhteensopivuuteen maksamalla väliaikaista preemiota). Strategisesti kenties
tärkein ERP:n tuoma hyöty on resurssien vapauttaminen rutiinitöistä
vaikkapa tuotekehitykseen, markkinointiin tai paremman palvelutason tarjoamiseen. Tehottomasti hoidettujen rutiinitehtävien todelliset
kustannukset ovat usein suuremmat kuin pintapuolisesti voi näyttää.
Rutiinitehtävien tehottomuus ei nouse helposti esiin, sillä akuuttien "tulipalojen sammuttamisen" rinnalla sitä harvoin osataan ylipäätään pitää
ongelmana.

Käyttöpääoman optimoinnilla voidaan minimoida
kustannukset palvelutasosta tinkimättä
Kustannusten alentamisen ohella toinen yleinen syy ERP:in hankkimiselle on varastotason optimointi. Varasto itsessään aiheuttaa kustannuksia
pelkällä olemassaolollaan: varastotila ja sen hallinta maksavat. Käsittelykustannuksia voidaan alentaa ERP-järjestelmän avulla, kun varastokuittaukset voidaan hoitaa nopeasti esimerkiksi viivakoodinlukijalla
tai mobiililaitteella. Varastoitavat nimikkeet itsessään sitovat pääomaa,
jota voidaan alentaa laskemalla varastotasoja. Varastotasoja laskiessa
on kuitenkin huolehdittava, että oikea palvelutaso säilyy asiakkaille.
ERP-järjestelmä mahdollistaa varastotason optimoinnin menekki-, toimitusaika- ja hintatietojen avulla, joiden perusteella voidaan laskea oikeat
tilauspisteet tai tilausajankohdat. Palvelutaso, oma toimitusvarmuus ja
varasto voidaan tasapainottaa oikein, kun tarpeelliset tiedot ovat myynnin, oston, tuotannon ja tarvittaessa omien asiakkaiden ja toimittajien
saatavilla välittömästi. Erityisen tärkeää varastotason optimointi on tukkukaupassa, jossa varastoon väistämättä sitoutuu pääomaa, mutta katteet
ovat silti pienet. Valmistavassa teollisuudessa haasteet kohdistuvat usein
raaka-aine- ja komponenttivarastoinnin tarpeeseen, joka kasvaa sitä mukaa, mitä suurempaa tuotevalikoimaa ja nopeampia toimitusaikoja yritys
tarjoaa.
Toinen käyttöpääomaan oleellisesti vaikuttava tekijä on ajallinen ero
ostovelkojen ja myyntisaamisten välillä. ERP-järjestelmä ei itsessään
saa asiakkaita maksamaan laskujaan nopeammin tai mahdollista omien
laskujen maksamista myöhemmin, mutta järjestelmän tarjoamat osto- ja
myyntireskontraominaisuudet auttavat varmistamaan, että maksut suoritetaan ajallaan. Täsmällinen tilannekuva auttaa yrityksen kassavirran
hallinnassa, johon on uusimmissa pk-yritysten ERP-järjestelmissä tarjolla
monipuolisesti raportointityökaluja.
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Huomio yksityiskohdista ERP:n
elinkaarikustannuksiin

TCO
on lyhenne sanoista
Total Cost of Ownership
ja tarkoittaa järjestelmän kokonaiskustannuksia sen elinkaaren
aikana.

Kuten edellä on todettu, ostajan pitää punnita toiminnanohjausjärjestelmän suorien kokonaishyötyjen ja –kustannusten lisäksi myös hankinnan
vaihtoehtoiskustannukset. Mitä muuta satsatulla rahalla olisi voinut
saada? Olisiko sama prosessi sittenkin ollut kannattavampaa tehdä manuaalisesti palkkaamalla lisää työvoimaa? Missä vaiheessa työn määrä on
niin suuri, että sen automatisointi on taloudellisesti tai teknisesti ainoa
vaihtoehto?
ERP-järjestelmän kustannukset voidaan luokitella näkyviin ja näkymättömiin. Myös tässä pätee vanha jäävuorisääntö: näkymättömien
kustannusten vaikutus voi olla näkyviä merkittävästi suurempi. Silti hankintapäätökset tehdään valitettavan usein perustuen laskelmiin pelkistä
näkyvistä kustannuksista.

Näkyvät
kustannukset

Osittain näkyvät
kustannukset

Näkymättömät
kustannukset

Järjestelmän avausmaksu
Lisenssit ja/tai palvelumaksut
Palvelinkustannukset
Vuosittaiset ylläpitomaksut
Kiinteähintaiset palvelupaketit

Käyttöönotto- ja koulutuspalvelut
Tukipalvelut
Uudet moduulit
Uudet käyttäjälisenssit

Järjestelmän ylläpidettävyys
= tarvittu päivitystiheys x hinta
Toimittajariski
Vaihtoehtoiskustannukset
Omien resurssien tarve

Kuva 2. Kustannusten " jäävuori".
Selkeimpiä näkyviä kustannuksia ovat toimittajien kirjallisesti tarjoamat
lisenssi-, käyttö- ja ylläpitomaksut, joiden suuruus perustuu käyttäjien
ja valittujen toiminnallisuuksien määrään. Tietyissä hinnoittelukäytännöissä on alan sisällä suuriakin eroja. Ostajan on syytä olla tarkkana
ja varmistaa, mitä hinnalle tapahtuu, jos toimenkuvat yrityksen sisällä
muuttuvat: joudutaanko myöhemmin investoimaan uusiin lisensseihin
vai voidaanko jo käytössä olevia lisenssejä siirtää ja niiden oikeuksia
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muokata. Lisäksi kannattaa tarkistaa, sisältyykö palvelinvuokra perusmaksuun vai veloitetaanko se erikseen. Toimittajasta riippuen saatetaan
veloittaa myös erillinen järjestelmän avausmaksu.
Hieman vaikeammin ennakoitavia, osittain näkyviä kustannuksia
ovat käyttöönotto- ja koulutuspalvelut, käytön yhteydessä tarvittavat
tukipalvelut sekä järjestelmän skaalaamisesta johtuvat kustannukset.
Näiden kohdalla palveluiden taksa ja moduulien tai käyttäjätunnusten
yksikköhinta on tiedossa, mutta tulevaisuuden tarvetta voi olla vaikea
arvioida. Yksiselitteisiä ohjeita on siten vaikea antaa, mutta nyrkkisääntönä voidaan pitää seuraavaa: mitä vaikeaselkoisempi ohjelma, enemmän
räätälöintiä ja enemmän järjestelmäintegrointeja, sitä enemmän käyttöönotto maksaa. Samat tekijät toimivat ajureina myös käytönaikaisten
tukipalvelujen tarpeelle, sillä ohjelmakoodiin tehtävät räätälöinnit
kasvattavat muutostöiden tarvetta päivitysten yhteydessä ja lisäävät
häiriöriskiä. Jopa suurten toimittajien välillä on tässä eroja, sillä toiset
tukevat koodiin tehtävää räätälöintiä ja toiset perustavat ERP:nsä tiukemmin niin sanottuun parametrointiin, jossa sopivat toiminnallisuudet ja
näkymät valitaan käyttäjäkohtaisesti. Ratkaisuna vaikeaan kustannusten
ennakointiin ostajan kannattaa selvittää toimittajalta, onko tämä valmis
toimittamaan käyttöönoton kiinteään hintaan sekä sisällyttämään versiovaihdot ja tukipalvelut esimerkiksi kiinteähintaiseen palvelupakettiin. Jos
kiinteään toimitushintaan sitoutuminen näyttää tuottavan toimittajalle
vaikeuksia, voi hyvällä perusteella kysyä toimittajan kustannusarvion
realistisuutta. Toki myös kiinteässä hinnassa on ongelmansa, jos epäilee
toimittajan pyrkivän minimoimaan omat kustannuksensa toimittamalla
puolivalmiin ratkaisun vedoten sopimusteknisiin seikkoihin tai puutteisiin määrittelyissä.
Tarve skaalata ERP:tä laajemmaksi moduuleja ja käyttäjiä lisäämällä on
yrityskohtainen asia. Moduulien ja käyttäjien tariffit ovat selkeät, mutta
tarve riippuu aina yrityksen tilanteesta ja tavoitteista. Koska ERP on pitkän aikavälin investointi (Suomessa käytössä olevat ERP:t ovat keskimäärin 10 vuotta vanhoja), ostajan pitäisi kyetä arvioimaan yrityksen tarpeita
pitkälle tulevaisuuteen. Millaista liiketoimintamme on muutaman
vuoden tai kokonaisen vuosikymmenen päästä? Minkä kokoinen yrityksemme on ja missä toimipaikkamme sijaitsevat? Keiden kanssa teemme
yhteistyötä ja millaisia järjestelmäyhteensopivuuksia tarvitaan? ERP:n
ostajan tulee arvioida myös järjestelmän perustana olevan teknologian
sekä järjestelmätoimittajan toimintakykyä samalla aikajänteellä. Voinko
luottaa siihen, että toimittajalla on kyky kehittää ja ylläpitää ohjelmistoa
vielä viiden tai kymmenen vuoden kuluttua? Onko toimittajaa silloin
enää olemassa? Jos ei, kuka silloin hoitaa tuki- ja ylläpitopalvelut? Mitä
järjestelmän vaihto tuolloin maksaa?

Skaalautuvuus
Järjestelmän kyky ”kasvaa
mukana” yrityksen toiminnan kasvaessa. Tyypillisesti
lisätään toimintoja, käyttäjiä
tai käyttötapoja, kuten etä- ja
mobiililaitekäyttö.

Kuten edellisistä kysymyksistä käy ilmi, toimittajariski on erittäin merkittävä, usein unohtuva näkymätön kustannustekijä. Elinkaarensa päässä
olevaan teknologiaan perustuva ERP ei välttämättä ole järkevä valinta,
jos se pitää vaihtaa uuteen muutaman vuoden kuluessa hankinnasta.
SaaS-malli voi tuoda joustavuutta, koska sopimus voidaan irtisanoa
nopeastikin. Toisaalta SaaS on pitkän päälle melko kallis ratkaisu, ja
senkin käyttöönotto aiheuttaa omat mukautus-, asennus- ja koulutuskustannuksensa. Lähtökohtaisesti ERP:n osto kannattaakin ajatella yrityksen
strategisena valintana ja tehdä päätökset sen mukaan.

ERP - Toiminnanohjusjärestelmän ostajan opas PK-yrityksille
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Järkevä ostaja vertailee eri toimittajia ja järjestelmiä sekä punnitsee
näkyvien kustannusten ohella myös näkymättömiä. Jos ERP-järjestelmä
tuntuu poikkeuksellisen halvalta, kannattaa miettiä, mikä on toimittajan
liiketoimintalogiikka. Myydäänkö vanhentuvaa teknologiaa polkuhintaan? Vai onko kyseessä uusi ja vielä testaamaton teknologia, jolle toimittaja hakee asiakkaita hinnalla? Onko vain lähtötason hinta houkuttelevan
halpa, mutta kohoaa käyttäjämäärän kasvaessa eksponentiaalisesti?
Vai onko toimittaja sittenkin onnistunut luomaan kilpailijoihin verrattuna ylivertaisen tuotteen, jonka ylläpidettävyys on todella helppoa ja
kustannustehokasta?

Modulaarinen ERP
Järjestelmän eri toimintoja
voidaan ottaa käyttöön, lisätä ja
poistaa sekä päivittää erikseen
muokkaamatta tai puuttumatta
järjestelmän arkkitehtuuriin.

Suuriin yrityksiin verrattuna pienen toimittajan resurssit kehittää ohjelmistoaan ja tukea asiakkaitaan ovat väistämättä rajalliset. Kilpailun
kiristyessä pieni yritys saattaa kaatua tai tulla ostetuksi: Suomen ERPmarkkinalla on tällä hetkellä useita toimijoita, mutta myös merkkejä
konsolidaatiosta, kun suuremmat yritykset ovat ostaneet pois pienempiä
toimittajia. Ostajayritys yleensä jatkaa jonkin aikaa tukipalvelujen tarjoamista tai saattaa hyvässä tapauksessa nostaa ostamansa teknologian
keihäänkärkituotteekseen. Ajan kuluessa harva toimittaja kuitenkaan
ylläpitää useampaa lippulaivaa, vaan pyrkii ohjaamaan asiakkaat yhden
järjestelmän piiriin. Toisaalta suuren ohjelmistojätin korva ei välttämättä
ei ole kovin herkkä yksittäisen pienen asiakkaan toiveille. Suomessa
suuret kansainväliset toimittajat eivät kuitenkaan myy järjestelmiään pkyrityksille itse vaan pääsääntöisesti kumppaniyritystensä kautta. Kumppaneita voi olla sekä suuria että pieniä. Tällöin ERP:n ostaja voi hyödyntää sekä suuren teknologiatoimittajan että pienen palveluntarjoajan edut
– ohjelmistoyritys takaa kehitystyön jatkuvuuden, pieni palvelutoimittaja
puolestaan kykenee rakentamaan tarvittavia yrityskohtaisia ratkaisuja. Ja
jos palvelutoimittaja menee nurin tai yhteistyö on hankalaa, on tarjolla
aina vaihtoehtoja.
Nykyiset modulaariset ERP:t eivät edes välttämättä vanhene 10 vuodessa,
sillä uusia versioita kehitetään ja julkaistaan evolutiivisesti ja kiihtyvällä
nopeudella. Myöskään kasvaminen pk-yrityssarjasta suureksi ei välttämättä tee pk-ERP:stä liian pientä: Suomessakin on esimerkkejä yrityksistä, jotka vaihtavat 100 miljoonaa euroa vuodessa mutta joiden tarpeisiin
”pikku-ERP” on edelleen täysin toimiva.

Kuinka paljon ERP maksaa?
ERP:n näkyvien kustannusten määrittely yleispätevästi on vaikeaa. Koska
ERP hankitaan miltei aina tarjouskilpailun perusteella, toimittajat eivät
pidä hinnastojaan julkisesti esillä. Tyypillisessä pk-yrityksen skenaariossa, jossa käyttäjämäärä on alussa viisi mutta kasvaa vähitellen ja samalla
järjestelmää päivitetään uusilla moduuleilla parin vuoden välein, puhtaat
käyttöönottokustannukset vaihtelevat noin 9000–30 000 euron välillä.
Jatkuvien käyttökustannusten myötä kolmen ensimmäisen vuoden
kustannukset olisivat kumulatiivisesti noin 25 000–60 000 euroa, viiden
vuoden 60 000–80 000 ja kahdeksan vuoden noin 100 000 euroa. Keskimäärin ERP:n vuosikustannus olisi siten kahdeksan vuoden jänteellä
noin 12 500 euroa eli hieman yli 1000 euroa kuukaudessa.
Skenaario on luonnollisesti yksittäinen ja kuvaa kasvavan yrityksen kusProfiz Business Solution Oyj • www.profiz.com
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tannuskertymää. Se kuitenkin osoittaa, että alussa edullinen SaaS-malli
on pitkällä aikavälillä vähintään yhtä kallis kuin hosted-ratkaisu, jonka
kustannukset syntyvät etupainotteisemmin. Näiden näkyvien kustannusten päälle ostajan on arvioitava kunkin järjestelmän ja toimittajan
kyky tukea omaa liiketoimintaa sekä näkymättömien kustannusten
vaikutus.
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Kuva 3. Kustannusvertailussa SAP Business One ja kolme johtavaa SaaSratkaisua pitkällä aikavälillä.

Kuvan 3 laskelmassa on vertailtu
kolmen johtavan kuukausimaksullisen SaaS- ja yhden lisenssien
hankintaan perustuvan hostedratkaisun (SAP Business One)
kumulatiivisia kustannuksia.
Käyttäjälisenssien määrä nousee
alun viidestä seitsemään vuonna
4. Vuosina 3, 5, 7 ja 9 järjestelmää
päivitetään joko versiopäivityksellä
(SAP Business One) tai lisäämällä
aiemmin puuttuneita vertailukelpoisia toiminnallisuuksia (SaaSratkaisut). Käyttöönottovaiheen
osalta palvelutöiden kustannukset
sisältyvät arvioon. Koulutusten,
käytön tuen ja muiden mahdollisten lisäpalveluiden kustannuksia ei
ole otettu huomioon

Pois näennäisestä joustavuudesta, kohti luotettavaa
ja ketterää toimintakykyä
Uusien ERP-järjestelmien perustavanlaatuinen ero verrattuna vanhoihin
järjestelmiin koskee räätälöintiä kunkin yrityksen ja käyttäjän tarpeisiin.
Raskaan koodin uudelleenkirjoittamisen sijasta laadukas ERP voidaan
mukauttaa käyttäjäkohtaisesti valitsemalla rasti ruutuun -tyyppisesti
sopivat toiminnallisuudet kattavista valikoimista. Ratkaisun avulla
ERP:n käyttöönotto ja päivitykset sujuvat huomattavasti nopeammin ja
kivuttomammin verrattuna yrityskohtaisesti räätälöityyn koodiin. Tarvittaessa koodipohjaista räätälöintiä voidaan silti tehdä, mutta sen tarve
on laajojen valmiiden toiminnallisuuksien ansiosta vähäisempää.
Loputtomien ominaisuuslistojen ja äärimmäisen räätälöityvyyden
sijasta ostajan kannattaakin kiinnittää huomiota ERP:n todelliseen toimintakykyyn. Teoriassa suuret räätälöintimahdollisuudet eivät helpota
arkea, jos ne ajavat loputtomaan paikkausten suohon aina, kun ERP:lle
tehdään versiopäivitys. Olennaisinta on, että kaikkein usein tarvitut ja
kaikkein kriittisimmät toiminnot toimivat aina luotettavasti, ja päivitykset voidaan tehdä nopeasti, ketterästi ja edullisesti yrityksen toiminnan
keskeytymättä.
Viime vuosina omalle palvelimelle asennetun ERP-ohjelmiston rinnalle
on tullut uusia pk-yrityksille soveltuvia toimitus- ja maksuvaihtoehtoja.
Niiden avulla ERP:n käyttöönotto on helpompaa ja nopeampaa, ja korkean alkuinvestoinnin rasitetta voidaan tasata pidemmälle aikavälille.
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Internetin yli
toim ittajan
palvelim elta

Hosted

SaaS

A siakkaan
tiloissa olevalta
palvelim elta

On-site

On-site vuokratulla
palvelimella

ERP:n
käyttötapa

H ankinta om aksi

K uukausittainen
palvelum aksu

Hinnoittelumalli

Kuva 4. Järjestelmien eri toimitusvaihtoetoja.
•

On-site / On-premise
Järjestelmä asennetaan fyysisesti asiakkaan tiloissa olevalle
palvelimelle. Perinteisesti sekä
järjestelmä että ohjelmisto ostetaan kerralla.

Perinteisessä on-site- tai on-premise -mallissa ostaja investoi
palvelimeen tai jo varmuussyistä useampaan ja asentaa ohjelmiston koneelleen. Ohjelmisto hankitaan kertamaksulla, jonka
suuruus riippuu avattavien käyttäjälisenssien määrästä. Lisenssien hinnoittelu vaihtelee toimittajittain ja lisenssityypeittäin.
Asiakas vastaa ohjelmiston ylläpidosta itse, joskin tukipalveluita
ja päivityksiä voi hankkia toimittajilta käyttöperusteista maksua
tai jatkuvaa ylläpitomaksua vastaan.
Hyödyt:
+ ERP on maksettu kerralla pois, jolloin hinta per päivä laskee,
mikäli käyttö sujuu ongelmitta
+ Ohjelmiston voi räätälöidä lisäosilla tai muokkauksilla, jos
omaa osaamista löytyy (mahdollisuudet tähän riippuvat kunkin
järjestelmän rakenteesta)
+ Heikkojen ulkoisten verkkoyhteyksien tapauksessa jatkuva toiminta on turvatumpi, kun ohjelmisto on samassa lähiverkossa
+ Yrityksen tiedot eivät varmasti leviä ulkopuolelle yhtä herkästi,
jos ERP-palvelin ei ole yhteydessä ulkoisiin tietoverkkoihin
+ Palvelutoimittajien kilpailuttaminen on mahdollista aina tarpeen vaatiessa (vain jos järjestelmällä useampi palveluntarjoaja)
Haitat:
- Kertainvestointina ERP voi olla suuri rasite pk-yrityksen kassalle, joskin rahoitusratkaisuilla maksuja voidaan tasata pidemmälle
aikavälille
- Vastuu ohjelmiston ja palvelimen ylläpidosta sekä omien räätälöintien toimivuudesta on asiakkaalla itsellään
- Ulkoisten palveluiden hankinta kertaostoina voi käydä kalliiksi
verrattuna jatkuvaan palveluun, jos ongelmia ilmenee syystä tai
toisesta
- Palvelinvian, tulipalon tai muun riskin toteutuessa ERP-järjestelmä voi olla pois pelistä pitkään, ja ilman varmuuskopiointia
kerätty historiadata voi tuhoutua täysin
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•

Yleistyneet SaaS-ratkaisut tarjoavat ERP:n palveluna (SaaS =
”software as a service”), jonka hinta perustuu yleensä käyttäjämäärän ja valittujen toiminnallisuuksien määrittämästä kiinteästä kuukausimaksusta. Ohjelmisto on fyysisesti asennettuna
toimittajan palvelimella, ja asiakas käyttää sitä verkon ylitse
etäyhteydellä. Ylläpitopalvelu sisältää päivitykset ja versionvaihdot automaattisesti ja kuuluu yleensä samaan hintaan, mutta
palvelinvuokra saatetaan laskuttaa myös erikseen.
Hyödyt:
+ Kynnys ottaa järjestelmä käyttöön laskee pienemmän alkuinvestoinnin myötä
+ Kiinteät kuukausimaksut tekevät ERP:n kustannuksista helposti ennakoitavia
+ Oman IT-osaamisen tarve vähenee, kun päivitykset ja version
vaihdot hoituvat automaattisesti ja järjestelmä on aina ajan tasalla
+ Toimittajan palvelimet ovat käytännössä aina varmistettuja.
Häiriöiden jälkeen järjestelmä saadaan takaisin toimintaan nopeasti ja dataa ei menetetä lopullisesti

SaaS
on lyhenne sanoista
Software as a Service.
Mallissa ohjelmisto hankitaan
kuukausimaksullisena palveluna, tyypillisesti pilvipalveluna
jota käytetään internet-selaimella verkkoyhteyden ylitse.

Haitat:
- Kiinteä kuukausimaksu yhdessä palvelinvuokran kanssa pysyy
aina muuttumattomana, jolloin SaaS-malli on ennen pitkää muita vaihtoehtoja kalliimpi (ks. seuraava luku)
- Ohjelmistoa ei voi itse räätälöidä, vaikka omaa osaamista
löytyisi
- ERP-palvelun käytön sujuvuus on riippuvainen hyvistä
internetyhteyksistä
- Tietoturvan vaarantumisen riski kasvaa ulkoisen verkkoyhteyden myötä (joskin voi olla marginaalinen verrattuna omissa tiloissa olevan palvelimen toimintaan liittyviin fyysisiin riskeihin)
•

Hosted-ratkaisussa lisenssit hankitaan kertaostona, mutta asiakas käyttää ERP-ohjelmistoa verkon yli kuten SaaS-mallissa. ERP
on asennettu fyysisesti toimittajan palvelimelle. Omaksi hankitun ERP:n ja SaaSin välimuotona myös hinnoittelutavat vaihtelevat. Yleisesti asiakas maksaa lisenssien hankintahinnan lisäksi
vuosittaista ylläpitomaksua, joka kattaa päivitykset, version vaihdot ja tavalliset vikatilanteisiin liittyvät tukipalvelut. Toimittajien
välillä voi kuitenkin olla huomattavia eroavaisuuksia hinnoittelussa, joten esimerkiksi version vaihtojen kustannukset ja työläys
saattavat vaihdella suurestikin. Erityisesti suuret kansainväliset
toimittajat tarjoavat pk-yrityksille suunnattuja ERP-järjestelmiä
hosted-versioina. Lisenssien hankintaa varten on saatavilla myös
rahoituspalveluita, joiden avulla suuren kertainvestoinnin rasitetta voidaan tasata pidemmälle maksuajalle.

Hosted
Mallissa asiakas hankkii ohjelmistolisenssit itselleen kertaostona tai maksuerissä, mutta
käyttää ohjelmistoa verkon
ylitse kuten SaaS-mallissa.

Hyödyt:
+ Omien lisenssien myötä käytön ”hinta per päivä” laskee ajan
myötä toisin kuin SaaS-mallissa: vaikka ylläpitomaksut ovatkin
kiinteät, kumulatiiviset kustannukset ovat pitkällä aikavälillä
SaaS:ia pienemmät
+ Oman IT-osaamisen tarve vähenee, kun automaattisten päivitysten ja version vaihtojen myötä järjestelmä on aina ajan tasalla
ERP - Toiminnanohjusjärestelmän ostajan opas PK-yrityksille
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+ Toimittajan palvelimet ovat varmistettuja, jolloin häiriötilanteissa järjestelmä saadaan takaisin toimintaan nopeasti eikä dataa
menetetä lopullisesti
+ Lisenssien ollessa omassa omistuksessa, palveluntarjoajaa on
mahdollista vaihtaa – kansainvälisten toimittajien järjestelmille
on Suomessa useita
Haitat:
- Ohjelmiston omatoimista räätälöintiä voi olla rajoitettu, vaikka
osaamista olisi
- ERP-palvelun käytön sujuvuus on riippuvainen hyvistä
internetyhteyksistä
- Tietoturvan vaarantumisen riski kasvaa ulkoisen verkkoyhteyden myötä (joskin voi olla marginaalinen verrattuna omissa tiloissa olevan palvelimen toimintaan liittyviin fyysisiin riskeihin)
- Kertaostona hankittujen lisenssien hinta voi olla suuri rasite yrityksen kassalle, mutta pienempi verrattuna on-site-malliin kun
palvelinta ei tarvitse hankkia. Rahoitusratkaisun avulla lisenssit
tosin voi maksaa esimerkiksi pidemmällä aikavälillä, mikä tasaa
rasitetta.
•
On-site vuokratulla
palvelimella
Ohjelmistot asennetaan asiakkaan tiloissa olevalle fyysiselle
palvelimelle, jonka vuokrasta
ja ylläpidosta asiakas maksaa
toimittajalle. Ohjelmistolisenssit
voivat olla joko asiakkaan omat
tai kuten SaaS-mallissa.

On-site vuokratulla palvelimella on hieman harvinaisempi
ratkaisu ja kuten hosted-ratkaisussakin, liikutaan on-siten ja
SaaS:in välimaastossa. ERP asennetaan asiakkaan tiloissa olevalle
fyysiselle palvelimelle, joka on vuokrattu ylläpitomaksua vastaan
toimittajalta kuten leasingissa. Yleensä asiakas hankkii lisenssit
omakseen kuten on-site -mallissa joko maksamalla ne kerralla tai
rahoituksella. Toimittaja puolestaan vastaa palvelimen huollosta
ja korvaamisesta pikaisesti uudella vikatilanteissa. Ratkaisu on
toimiva tilanteissa, joissa ulkoisen internetyhteyden nopeuteen
ja jatkuvaan toimivuuteen ei voida täysin luottaa, mutta asiakas
haluaa ulkoistaa palvelimen ja ERP:n ylläpidon. ERP-ohjelmistopäivitykset voidaan kuitenkin hoitaa internetin yli PC:n
käyttöjärjestelmäpäivitysten tapaan. Samoin voidaan järjestää
säännöllinen varmuuskopiointi toimittajan palvelimelle.
Hyödyt:
+ Toimiva ratkaisu, jos internetyhteys on hidas tai sen jatkuvaan
toimintaan ei voida täysin luottaa
+ Oman IT-osaamisen tarve laskee, kun toimittaja huolehtii palvelimen ja järjestelmän ylläpidosta ajantasaisesti
+ ERP:n ja palvelimen suuret alkuinvestoinnit voidaan tasata
pidemmälle aikavälille
+ Häiriöiden aiheuttama riski toiminnan keskeytymiselle pienenee, kun toimittaja hoitaa palvelimen korjaamisen tai korvaamisen uudella
Haitat:
- Palvelu voi olla hosted- ja SaaS-malleja kalliimpi, koska asiakkaan tiloissa olevasta palvelimesta huolehtiminen aiheuttaa
toimittajalle enemmän kustannuksia kuin tämän omissa tiloissa
oleva
- Häiriötilanteissa järjestelmän uudelleenkäyttöönotossa voi kestää hosted- ja SaaS-malleihin verrattuna hieman pidempään
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Huolellisuus hankintavaiheessa maksaa itsensä
takaisin käytön aikana
ERP-järjestelmän hankinta on monivivahteinen asia, jossa onnistuminen
mahdollistaa yrityksen kasvun ja kilpailuetujen kehittämisen. Epäonnistuminen puolestaan voi ajaa pk-yrityksen loputtomalta tuntuvaan suohon, jossa järjestelmät eivät toimi, kukaan ei tiedä syytä tähän, ja varmaa
on ainoastaan se, että tilanne käy kalliiksi.
1. Määrittele yrityksen tarpeet ja tavoitteet ERP-järjestelmälle
•

Mitkä ovat liiketoimintatarpeemme nyt ja mitkä ovat tavoitteemme 3, 5 tai 10 vuoden sisällä?

Hyvältä vaikuttavaa ERP-järjestelmää ei kannata hankkia, jos se
riittää tukemaan toimintaa vain nykyisiä prosesseja ja nykyistä
käyttäjämäärää, mutta ei tarjoa mahdollisuuksia kasvattaa
liiketoimintaa vaikkapa valmistuksesta ja tukkukaupasta oheispalveluihin. Tulevia tarpeita ei voi koskaan ennakoida täsmällisesti, joten huomio kannattaa kiinnittää siihen, millaisia muita
toiminnallisuuksia ERP tarjoaa ”reserviin” sekä millä todennäköisyydellä tietyn järjestelmän kehittämistä ja tukipalveluita
jatketaan myös tulevaisuudessa.
•

Keiden kanssa teemme tulevaisuudessa yhteistyötä ja millaisten järjestelmien kanssa ERP:n pitää olla yhteensopiva?

Järjestelmäyhteensopivuus liittyy edelliseen kysymykseen, mutta
on niin olennainen, että se kannatta nostaa erikseen esiin. Miettimällä, ketkä asettavat vaatimukset omassa toimitusverkostossa
nyt ja tulevaisuudessa, voit ennakoida, mitä yhteensopivuuksia
yritykseltäsi edellytetään ja mistä voi olla jopa kilpailuetua.
•

Minkä prosessien tehokkuutta pyritään parantamaan automatisoimalla ne ERP:llä?

Järjestelmäyhteensopivuudella
tai -integraatioilla tarkoitetaan,
kuinka hyvin uusi järjestelmä
toimii yhdessä liikekumppanien
tai yrityksen muiden omien ITjärjestelmien kanssa. Huonosti
yhteensopiva järjestelmä vaatii
enemmän kalliita räätälöintejä.

Kehittyneinkään ERP ei korvaa inhimillistä joustavuutta arjen
ongelmanratkaisussa, joten odotusten kanssa tulee olla realistinen. Silti ERP:n soveltuvuutta kannattaa arvioida laajemmin
kuin pelkästään nykyisten prosessien puitteissa: järjestelmää ei
välttämättä kannata valjastaa toistamaan nykyisiä toimintoja
vaihe vaiheelta, vaan sen sijaan kannattaa selvittää, olisiko koko
prosessi mahdollista hoitaa ERP:n myötä uudella tehokkaammalla tavalla.
2. Määrittele nykyisen toimintamallin kustannukset
vertailupohjaksi
•

Mitkä ovat nykyisen toimintamallimme kustannukset, jotka
ERP:n hankinnalla on tarkoitus poistaa tai ehkäistä?

Arvioimalla, mitkä nykyisten prosessien työkustannuksista
voitaisiin säästää automatisoimalla, saadaan vertailukohta sille,
mitä ERP saa maksaa, jos liiketoiminnan malli ja taso säilyvät
nykyisellään. Taloudellista laskelmaa kannattaa lisäksi saman
ERP - Toiminnanohjusjärestelmän ostajan opas PK-yrityksille
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tien täydentää eteenpäin katsoen: miten paljon ennakoimme
prosessien järjestämisen maksavan tulevaisuudessa, jos työmäärä kasvaa tai työn luonne muuttuu? Taloudellisen rationalisuuden ohella tekninen toimintakyky on toinen ja kenties yleisempi
syy ERP:n hankinnalle – nykyiset toimintatavat ja järjestelmät
voivat vanhentua hetkessä, jos tärkeimmät yhteistyökumppanit
vaativat tiettyjä järjestelmäyhteensopivuuksia. Kumpi vaatimus
ERP:n hankinnalle täyttyy ensin, taloudellinen vai tekninen, on
tapauskohtaista. Ostoa pohtivan tulee huomioida, että nopeinkin
käyttöönotto vaatii omia panostuksia, joita akuutin tarpeen ilmetessä ei välttämättä olekaan riittävästi. Ennakointi kannattaa.
3. Kartoita ERP-järjestelmät ja -toimittajat ja varaa esittelyt
•

Soveltuvatko ERP:n toiminnallisuudet yrityksemme toimialan
ja kokoluokan tarpeisiin?

Nykyisiin ERP-järjestelmiin on räätälöity valmiiksi yhä enemmän toimialakohtaisia ominaisuuksia, jolloin käyttöönotto on
entistä suoraviivaisempaa. Tavallisimpia pk-yrityksille suunnattujen ERP-järjestelmien toimialoja ovat teollisuus, tukkukauppa,
huoltoliikkeet ja projektitoimittajat. Sähköisen taloushallinnon
toiminnallisuuksia voidaan yleensä hyödyntää toimialasta
riippumatta. Jos liiketoiminta on luonteeltaan kansainvälistä, on
suositeltavaa selvittää, ovatko ERP:n rajapinnat kansainvälisten
standardien mukainen ja löytyykö ERP:stä kattavasti arjen käytössä tarpeellisia kieliversioita ja lokalisaatioita.
•

Onko ERP-järjestelmälle tarjolla useampia toimittajia vai
onko toimittajaloukkuun joutumisen riski suuri?

Jos ERP-järjestelmälle on olemassa vain yksi palveluntarjoaja,
joka samalla vastaa myös järjestelmän kehityksestä, on suuri
riski joutua riippuvaiseksi yhdestä toimittajasta. Lypsylehmäksi
joutumisen vaara on olemassa, mutta sitäkin realistisempi riski
liittyy oman yrityksen toiminnan turvaamiseen tilanteissa, joissa toimittajayrityksen toiminnassa tapahtuu suuria muutoksia
(kuten fuusio, talousvaikeudet, äkilliset henkilövaihdokset).
•

Mikä on toimittajan kokemuksen ja asiantuntemuksen taso?

Toimittajien referenssiasiakkaiden perusteella voi saada suuntaviivoja siitä, millä toimialoilla tai minkätyyppisissä ratkaisuissa
toimittaja on vahva. Arviota voi ja kannattaa päivittää koko
hankintaprosessin ajan. Yleisiä kriteerejä ovat, kuinka laadukas
toimittajan alustava tarvekartoitus on, kuinka valmisteltu ja
onnistunut demoesittely on sekä tarjoaako toimittaja mahdollisuutta syvempään tarvekartoitukseen ja liiketoimintakuvauksen
(engl. business blueprint) tekoon jo ennen valintapäätöstä.
Onnistumisen arviointia kannattaa jatkaa myös valinnan ja
käyttöönoton aikana ja jälkeen.
•

Kuinka turvattu ERP-järjestelmän ylläpito ja kehitys on
tulevaisuudessa?

Järjestelmän kehityksen ja tuen jatkuvuus on olennainen osa
Profiz Business Solution Oyj • www.profiz.com
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ERP:n näkymättömien kustannusten arviointia. Lähtökohtaisesti suuremmilla ohjelmistotaloilla on paremmat resurssit
tehdä kehitystyötä, joskin pienten yritysten kohdalla asiakkaalla
voi olla paremmat mahdollisuudet osallistua kehitystyöhön.
Pk-sektori tarjoaa suurille ohjelmistotoimittajille merkittäviä
kasvumahdollisuuksia, joten kehityspanostuksia voidaan niiden osalta pitää suhteellisen varmoina pitkälläkin aikavälillä.
Pienellä kehittäjällä puolestaan on suurempi riski kaatua, tulla
ostetuksi tai jäädä yksin syrjään erilaisen teknologian kanssa.
Jos oman yrityksen tavoitteena on kasvaa ja kansainvälistyä tai
ainakin toimia osana kansainvälisiä toimitusverkostoja, kannattaa kiinnittää huomiota järjestelmätoimittajan kykyyn luoda eri
maiden lainsäädännön, liiketoimintakäytäntöjen ja käyttökielen
huomioivia ratkaisuja.
4. Arvioi esittelyjen perusteella ERP-järjestelmän ja -toimittajan
soveltuvuus oman yrityksesi tarpeisiin
•

Vastaako ERP-järjestelmän ja toimittajan kyky demoesittelyn
perusteella aiempaa arviota soveltuvuudesta yrityksemme
tarpeisiin nyt ja tulevaisuudessa?

Nettisivujen, markkinointimateriaalien ja alustavien yhteydenottojen läpikäynnin jälkeen demoesittelyissä kannattaa kiinnittää
erityistä huomiota siihen, miten hyvin tietty ERP ja toimittaja
kykenevät ratkaisemaan juuri oman yrityksen liiketoimintaongelmia. Tätä varten ostajan kannattaa lähettää toimittajalle
(mahdollisesti verhottu) näyte omasta datasta ja pyytää toimittajaa rakentamaan demo tai use case sen perustalle. Omista
lähtökohdista ERP:n toiminnallisuuksien ja käytettävyyden
arviointi on demoesittelyssä helpompaa. Esittelyissä kerätyn
tiedon perusteella ostajan kannattaa arvioida uudelleen myös
kohdan 3 asiat koskien ERP-järjestelmän ja toimittajan yleisiä
tulevaisuudennäkymiä.
•

Use case
Englanninkielinen nimitys
todelliselle käyttötilanteelle.
Käytetään esittelyissä helpottamaan arviontia, kuinka hyvin
järjestelmä ratkaisee juuri oman
yrityksen ongelmia.

Mahdollistaako ERP:n teknologia ketterän skaalautumisen ja
hyvät järjestelmäintegraatiomahdollisuudet?

ERP:n arkkitehtuurilla ja teknologialla on järjestelmän elinkaaren aikana suuri merkitys hyötyjen ja kustannusten toteutumiselle. Kasvuhakuisen yrityksen kannattaa selvittää, kuinka
paljon aikaa ja rahaa järjestelmän skaalaaminen käyttäjiä tai
toiminnallisuuksia lisäämällä vaatii. Samoin ostajan kannattaa
selvittää, missä vaiheessa elinkaartaan ERP:n ytimessä oleva
teknologia on ja minkä järjestelmien kanssa se on yhteensopiva. Vanhempiin teknologioihin perustuvat ratkaisut vaativat
todennäköisemmin enemmän toimenpiteitä yhteensopivuuden
varmistamiseksi, vaikka järjestelmien toteutus vaikuttaisikin tämänhetkisiin tarpeisiin nähden hyvältä ja käyttäjäystävälliseltä.
•

Millainen on ERP:n ylläpitotyön tarve ja paljonko se maksaa?

Osittain näkyvien kustannusten osalta ERP:n tekninen ylläpidettävyys on merkittävässä roolissa. Ostaja voi pyytää esimerkiksi verhottua dataa siitä, millaisia toteutuneita kustannuksia
ERP - Toiminnanohjusjärestelmän ostajan opas PK-yrityksille
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toimittajan asiakkaille on todellisuudessa koitunut, vastasivatko
ne toimittajan antamaa arviota ja jos eivät, missä oli vika. ERP:
n tekninen toteutus antaa osviittaa ylläpidettävyydestä: nyrkkisääntönä mitä enemmän koodin muokkausta järjestelmän
mukauttaminen yrityskohtaisiin tarpeisiin vaatii, sitä kalliimpaa
ERP:n ylläpito ajantasaisena on.
5. Hyödynnä business blueprint -mahdollisuus jo ennen
valintapäätöstä
•

Tarjoaako toimittaja mahdollisuutta tehdä liiketoiminnan
prosessikuvauksen jo ennen valintapäätöstä?

Liiketoiminnan prosessikuvaus eli business blueprint on yksityiskohtainen kuvaus niistä liiketoimintaprosesseista, jotka ERP:
llä aiotaan järjestää. Siinä kuvataan yrityksen liiketoiminnan
kannalta oleelliset skenaariot, prosessit ja vaiheet hierarkkisesti
sekä käydään läpi, miten tehtävät voidaan suorittaa ERP:n avulla.
Prosessikuvauksen teko tarjoaa mahdollisuuden arvioida vielä
syvällisemmin, miten tietty ERP konkreettisesti auttaisi ratkaisemaan ongelmia ja tehostamaan toimintaa.

Business blueprint
Yrityksen liiketoiminnan ’pohjapiirros’, jossa kuvataan yksityiskohtaisesti liiketoimintaprosessit
ja miten ne järjestettäisiin ERPjärjestelmän avulla.

6. Vertaile tarjoukset ja tee päätös
•

Onko toimittaja valmis sitoutumaan kiinteään
toimitushintaan?

Kiinteähintainen toimitus on ostajan kannalta vakuutus sille,
että järjestelmän käyttöönoton kustannukset eivät ylitä tarjousta.
Lisäksi aikataulussa pysymiseen voidaan kannustaa sopimalla
sakkomaksuista, jos viivästys on suuri. Kiinteän hinnan ongelmaksi voi muodostua erimielisyydet toimituksen sisällöstä, jos
käyttöönottoprojektin aikana ilmenee välttämättömiä tai muuten
uusia tarpeita. Odottamattomien tarpeiden riski on kuitenkin
vähäisempi, jos tarvekartoitus ja liiketoiminnan prosessikuvaus
on tehty jo ennen tarjousten jättämistä.
•

Mitkä ovat vaihtoehtojen erot ja kuinka suuri niiden merkitys
on valintapäätöksen kannalta?

Tarjousten vastaanottamisen jälkeen kannattaa selvittää tarjousten sisältö huolellisesti läpi toimittajan kanssa sekä mallintaa
kunkin järjestelmän näkyvät kustannukset. Laskelmien kannalta
on tärkeä selvittää, millaisia palveluita normaaliin ylläpitomaksuun sisältyy ja ennakoida palveluiden tarvetta. Samalla on syytä
palata aiemmissa vaiheissa tehtyihin muistiinpanoihin ja miettiä,
mitkä ovat kunkin vaihtoehdon tarjoamat hyödyt ja kokonaiskustannukset, näkymättömät kustannukset erityisesti huomioiden: miltä tietyn ERP:n ja toimittajan tulevaisuus näyttää? Jos
yksikään vaihtoehto ei osoittaudu juuri tällä hetkellä järkeväksi
ratkaisuksi verrattuna nykyiseen, kannattaa ostajan selventää
itselleen kaksi asiaa, jotta vertailuprosessissa kerätystä tiedosta
saadaan kaikki hyöty irti: ensinnäkin, mille tasolle nykyisen
liiketoiminnan pitää kasvaa, jotta ERP:n hankinta tai vaihto uuteen olisi kannattava, ja toisekseen milloin olisi soveltuvin hetki
käyttöönotolle.
Profiz Business Solution Oyj • www.profiz.com
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7. Sovi käyttöönoton toteutus ja arvioi onnistuminen
ERP:n ja toimittajan arviointia on syytä jatkaa käyttöönottovaiheen läpi ja jälkeen, kun järjestelmä on jatkuvassa käytössä. Siten
voidaan varmistaa, että sovitut asiat toimitetaan asianmukaisesti.
Ostajan kartoitus- ja tarjousvaiheessa hyvin tekemän työn pitäisi
nyt kantaa hedelmää, sillä huolellisesti tehdyt tarvekartoitukset,
prosessikuvaukset ja selkeästi sovitut toimitusehdot helpottavat
projektin nopeaa läpivientiä ja siten alentavat kustannuksia.

2) Nykyisen
toimintamallin
kustannukset
1) Yrityksen
tarpeet ja
tavoitteet ERPjärjestelmälle

3) ERPjärjestelmien ja
-toimittajien
kartoitus

~10 toimittajan läpikäynti

4) Esittelyt ja
soveltuvuuden
arviointi

7) ERP:n
Käyttöönotto ja
loppuarviointi

5) Business
blueprint

3–5 toimittajaa
esittelyvaiheessa,
tarvittaessa useampi
kierros

2–3 toimittajaa

6) Tarjousten
vertailu ja
päätös

Kuva 5. ERP-ratkaisun hankintaprosessi.
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Oppaan julkaisijasta
Vuonna 1992 perustettu Profiz Business Solution Oyj on Suomen suurin
SAP Business One -toiminnanohjausjärjestelmän toimittaja ja SAP:n
sertifioitu kumppani. Profiz tarjoaa kaikki yrityksen ohjelmistoihin ja
IT-infraan liittyvät palvelut “yhden puhelinnumeron takaa” ja olemme
erikoistuneet yritysten liiketoimintakriittisten järjestelmien ylläpitoon.
SAP Business One on ollut Profizin ensisijaisesti toimittama ja tukema
toiminnanohjausjärjestelmä vuodesta 2002, ensimmäisestä suomen
maakohtaisesta versiosta lähtien. Profizin asiakkaisiin kuluu useiden eri
toimialojen yrityksiä mikroyrityksistä pörssiyhtiöihin ja asiakassuhteemme ovat tyypillisesti pitkiä.
Kauttamme on saatavilla koko toiminnanohjausjärjestelmän elinkaaren
kattavat palvelut yhdestä paikasta, aina järjestelmän käyttöönotto- ja
koulutuspalveluista käytönaikaiseen tukeen, ohjelmistokehitykseen,
palvelinvuokraukseen ja ylläpitoon. Profizin kokeneiden SAP Business
One -konsulttien sekä vahvan ICT-tukiorganisaation ansiosta olemme
turvallinen ja vakaa, mutta samalla helposti lähestyttävä, ketterä ja
inhimillinen toimittaja. Profiz on sitoutunut vuodesta 2012 alkaen SAP
Active Quality Management –laatuohjelmaan, joka edellyttää toiminnan
jatkuvaa parantamista asiakkaidemme parhaaksi. Tavoitteenamme on
olla luotettu ja pitkäaikainen kumppani pienten ja keskisuurten yritysten
kasvun tukena.
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ERP-suomi-sanakirja
ERP

Suomi

ERP, Enterprise Resource
Planning

Yleisesti käytössä oleva lyhenne toiminnanohjausjärjestelmälle. Yksittäinen, tai useasta eri ohjelmistosta muodostettu kokonaisuus.

toiminnanohjausjärjestelmä

Tietojärjestelmä, jonka avulla voidaan automatisoida rutiinitehtäviä ja
integroida eri toimintojen, kuten myynnin, oston, tuotannon, varaston,
jakelun, kirjanpidon ja laskutuksen, tietoja.

EDI-yhteydet,
Electronic Data Interchange

Standardoitu sähköinen yritystenvälinen tiedonsiirtotekniikka (ks. OVT)

OVT-yhteydet, organisaatioidenvälinen tiedonsiirto

Suomenkielinen nimitys EDI-yhteyksille, eli standardoidulle sähköiselle
yritystenväliselle tiedonsiirtotekniikalle (ks. EDI).

SaaS, software as a service

ERP-järjestelmän toimittaminen internetin yli palveluna. Voi toimia
pilvipohjaisesti (cloud). Yleensä kuukausihinnoittelu.

on-site, on-premise

Käyttäjäyrityksen tiloihin yrityksen omalle fyysiselle palvelimelle
asennettu.

hosted, hosting
lokalisaatio
parametrointi

ERP-järjestelmän toimittaminen internetin yli palveluna, mutta asiakasyritys omistaa lisenssit. Yleisesti käytetty malli, jossa toimittaja vastaa
palvelinten varmuuskopioinnista ja ylläpidosta.
ERP:n mukautus paikallisiin tarpeisiin. Lokalisoitu versio ottaa huomioon esimerkiksi paikalliset käyttökielet, liiketoimintakäytännöt ja
lainsäädännön vaatimukset.
Koodiin puuttumisen sijasta ERP räätälöidään käyttäjä-/roolikohtaisesti valitsemalla sopivat toiminnot, näkymät ja oikeudet valmiista
esiasetuksista.

CRM, Customer Relationship
Management

Asiakkuudenhallinta, käytetään yleisesti myös asiakkuuksien hallintaan
tarkoitetuista tietojärjestelmistä.

SCM, Supply Chain
Management

Toimitusketjun hallinta. Tavaravirran optimointia kaikkien toimitusketjun osapuolien välillä; esimerkiksi alihankkija, valmistaja, jakelija ja
asiakas.

MRP, Material Resource
Planning

Tuotannonohjaus ensisijaisesti raaka-aineiden ja/tai komponenttien
saatavuuden ja lopputotteen tilauskannan suhteen.

MRP II, Manufacturing Resource Planning

Kuin MRP, mutta kehittyneempi. Tuotannonohjauksessa huomioidaan
myös eräkoko ja tuotannon kone- sekä henkilöresurssien optimointi.

POS, Point of Sale

Vähittäismyyntipiste, tyypillisesti esimerkiksi myymälän kassa.
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BOM POS EDI OVT SAAS PAAS IAAS
ROI TCO SEPA IBAN XML ASP OEM
SOA ISV VAR ERP MRP MRP II CRM
SCM FICO HR(M) BOM POS EDI OVT
SAAS PAAS IAAS ROI TCO SEPA IBAN
XML ASP OEM SOA ISV VAR ERP MRP
MRP II CRM SCM FICO HR(M) BOM
POS EDI OVT SAAS PAAS IAAS ROI
TCO SEPA IBAN XML ASP OEM SOA
ISV VAR ERP MRP MRP II CRM SCM
FICO HR(M) BOM POS EDI OVT SAAS
PAAS IAAS ROI TCO SEPA IBAN XML
ASP OEM SOA ISV VAR ERP MRP MRP
II CRM SCM FICO HR(M) BOM POS EDI
OVT SAAS PAAS IAAS ROI TCO SEPA
IBAN XML ASP OEM SOA ISV VAR ERP
MRP MRP II CRM SCM FICO HR(M)
BOM POS EDI OVT SAAS PAAS IAAS
ROI TCO SEPA IBAN XML ASP OEM
SOA ISV VAR ERP MRP MRP II CRM
SCM FICO HR(M) BOM POS EDI OVT
SAAS PAAS IAAS ROI TCO SEPA IBAN
XML ASP OEM SOA ISV VAR ERP MRP
MRP II CRM SCM FICO HR(M) BOM
POS EDI OVT SAAS PAAS IAAS ROI
Toiminnanohjausjärjestelmän
TCO
SEPA IBAN
XML
ASP OEM SOA
ostajan
opas
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ISV VAR ERP MRP MRP II CRM SCM
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