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ERP-integraatio

Toiminnanohjausjärjestelmien hankinnoissa on alalla 
tapahtunut paljon muutoksia:

- Omille palvelimille asennettavien järjestelmien sijaan 
niitä on nykyään saatavilla pilviympäristöstä

- Toisaalta myös isompien toimittajien - kuten SAP:in - 
järjestelmät skaalautuvat nykyisin myös pienempiin 
yrityksiin

- Samalla räätälöityjen itse tehtyjen ERP-järjestelmien 
tekeminen on pitkälti lopetettu

Nykytila ja muutos entiseen



Ennen 
investointipäätöstä

Ennen investoinnin tekemistä yritysten tulisi miettiä, mitä 
halutaan kehittää ja millaisia muutoksia toimintaan tullaan 
tekemään. Uudesta järjestelmästä on hyötyä vain, jos 
halutaan

1) Jotain uutta tai
2) Halutaan kasvaa voimakkaasti (esim. 5M€ → 10M€)
3) Halutaan muuttaa nykyistä liiketoimintaa (esim. 

Tuotannon ulkoistaminen)

Ennen investointipäätöstä tulisi siis kiteyttää tahtotila ja 
ymmärtää, mikä rooli teknologialla on tahtotilan 
saavuttamisessa.



Kumppanivalinta on 
tärkeämpi kuin teknologia

Siinä missä isot korporaatiot valitsevat ennen kaikkea 
teknologian ja kilpailuttavat tämän jälkeen integraattorit, 
PK-yrityksille oikea kumppanivalinta on itse asiassa 
teknologiavalintaa tärkeämpää. 

Korporaatioiden on myös helpompi kilpailuttaa 
integraattoreita, kun taas PK-puolella yhteiselo kumppanin 
kanssa on tärkeätä. 

Näin ollen on tärkeä löytää kumppani, jolle asiakkuus on 
tärkeä - tästä syystä pienemmät IT-talot usein 
työskentelevätkin pienempien yritysten kanssa.



Kumppanin valinnan 
haasteet PK-yrityksille

Kumppanin valinnan haasteet alkavat siitä, että 
PK-integraattoreiden kenttä on hyvin laaja. Samoin 
toimialaratkaisuissa Suomessa on satoja pieniä 
ERP-toimittajia, jotka voivat olla juuri käyttötarkoitukseen 
sopivia.

Käytännössä mikä tahansa hyvämaineinen 
toiminnanohjausjärjestelmä kuten Netsuite tai MS Dynamics 
täyttää kyllä PK-yrityksen perustarpeet.

PK-yrityksissä on harvoin omaa IT-organisaatiota ja 
tavallista onkin, että kumppani tietää IT-järjestelmistä 
enemmän kuin yritys itse.



Teknologia- ja IT-arkkitehtuurin merkitys
Kehitystyötä tehtäessä olisi hyvä nostaa lentokorkeutta ja miettiä omaa 
teknologiastrategiaa: pyritäänkö löytämään toimintaan sopiva kokonaisvaltaisempi 
toiminnanohjausratkaisu, vai tehdä hankintoja ekosysteemivetoisesti. Nämä eivät 
tietenkään ole mitenkään toisiaan poissulkevia.



Kokonaisvaltainen toiminnanohjaus

Kokonaisvaltainen ratkaisu voi löytyä niin tunnetulta ja isommalta toimittajalta (esim. 
Netsuite tai Microsoft) tai puolestaan pienemmältä omaa niche-järjestelmää tarjoavalta 
toimittajalta. Molemmissa on puolensa, mutta vaihtoehtoihin kannattaa perehtyä ennen 
hankintapäätöstä.

Ostettaessa ERP tunnetulta toimittajalta, saadaan varmasti hoidettua yrityksen 
perusprosessit, mutta tällainen ratkaisu ei välttämättä räätälöidy kaikkiin tarpeisiin, jolloin 
joudutaan menemään ohjelmiston ehdoilla. 

Niche-järjestelmät ovat usein hinnoiltaan kilpailukykyisiä ja niissä voi olla todellakin hyvä 
yhteensopivuus yrityksen tarpeisiin. Niche-järjestelmien haasteena on, että ne ovat usein 
pienten yritysten rakentamia ja ne väittävät tekevänsä kaiken (CRM, markkinoinnin 
automaatio ym.), mutta kannattaa kyseenalaista, ovatko ne aidosti hyviä tässä.



Ekosysteemiajattelu toiminnanohjauksessa

Ekosysteemiajattelussa valitaan yhden kokonaisvaltaisen järjestelmän sijaan joukko 
yksittäisiä teknologioita, jotka integroituvat keskenään. 

Tällöin esimerkiksi Pipedriven CRM-järjestelmä tai HubSpotin markkinoinnin automaatio 
olisivat integroitavissa osaksi toiminnanohjausta napin painalluksella, usein vieläpä niin, 
ettei jonkun tarvitse tehdä tarvittavia dataintegraatioita perinteisesti manuaalisella 
tavalla. Haasteena on tietenkin kokonaisuuden monimutkaisuus ja saumaton 
toiminnallinen yhteensopivuus.
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Teknologia- ja 
IT-arkkitehtuurin 
merkitys

ERP-hankinnoissa PK-yritysten tulisi 
aktiivisemmin pohtia myös 
IT-arkkitehtuurikarttaa, millaisia 
kyvykkyyksiä se tarvitsee toimintansa 
tueksi, mitkä järjestelmät mahdollistavat 
kyvykkyyksien toteutumisen ja keiden 
kumppaneiden kanssa asiaa voisi viedä 
eteenpäin.
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