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SaaS ilmiötä voidaan ymmärtää 
disruptiivisen innovaation avulla
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Software as a Service eli tuttavallisemmin 
SaaS muuttaa monen ohjelmisto- ja IT alan 
yrityksen liiketoimintaa, joko parhaillaan tai 
viimeistään lähivuosina. SaaS:in yhteydessä 
käytetään usein termiä ’disruptiivinen inno-
vaatio’ kuvaamaan muutoksen laajaa vaiku-
tusta. Mikä disruptiivinen innovaatio on ja 
miksi SaaS täyttää sen tunnusmerkit? Mitä 
tämä tarkoittaa ohelmistoyrityksille?

Disruptiivinen innovaatio 
muuttaa markkinoita 
odottamattomalla tavalla

Aika ajoin markkinoille ilmestyy uusi tapa, 
joka tuo tuotteen tai palvelun sellaisten asiak-
kaiden saataville, jotka eivät aikaisemmin ole 
sitä halunneet hankkia korkean hinnan takia. 
Kun markkinoilla olevat tuotteet ovat potentiaa-
lisille asiakkaille liiankin hyviä ja hintavia, puhu-
taan ylipalvelluista markkinoista. Uuden tavan 
tuovat häiritsevät eli disruptiiviset innovaatiot 
ovat usein teknologiseen innovaatioon perustu-
via yksinkertaisempia ja edullisempia tuotteita tai 
palveluita, jotka valtaavat aluksi niitä asiakasryh-
miä, joita markkinoita hallitsevat yritykset eivät 
ole pitäneet kiinnostavina vähäisempien voitto-
marginaalien takia. Ajan myötä kuitenkin myös 
disruptiivinen innovaatio kehittyy ja valtaa mark-
kinoita tarjoamalla kustannustehokkaamman ja 
korkealaatuisen vaihtoehdon myös perinteisille 
asiakasryhmille. Disruptiivinen innovaatio voi syn-
nyttää myös kokonaan uusia markkinoita ja myös 
sitä kautta häiritä markkinoita hallitsevia yrityk-
siä. Oheisessa kuvassa on esitetty miten disrup-
tiivinen innovaatio häiritsee ja valtaa markkinoita 
suhteessa asiakkaiden tarpeisiin. 

Disruptiiviset innovaatiot ovat tyypillisesti 
ongelmallisia markkinoilla toimiville vahvoille yri-
tyksille, sillä näiden on näennäisesti kannatta-
vampaa panostaa olemassa olevaan teknologiaan, 
jota vakiintunut asiakaskunta käyttää, kuin ottaa 
käyttöön uusi teknologia joka tuottaa vanhaa huo-
nommin. Tällaisten yritysten osaaminen ja resurs-
sit ovat usein keskittyneet vanhan teknologian 
myymiseen ja kehittämiseen, joten kun uusi tek-
nologia kehittyessään muuttuu vanhojenkin asiak-
kaiden mielestä kiinnostavammaksi, on suunnan 

muutos liian myöhäistä. Uuden teknologian omak-
suneet yritykset syrjäyttävät näin vanhat pelurit 
markkinoiden muuttuessa.  Niin uusien kuin van-
hojen yritysten onkin olennaista tunnistaa ajoissa 
disruptiiviset innovaatiot, jotta ne voivat kehittää 
osaamistaan ja tuotteitaan markkinoiden muutok-
sen suuntaan. 

Software-as-a-Service kehityskulku 
maailmalla

SaaS malli yleistyy nopeasti eri ohjelmistolii-
ketoiminnan alueilla, ja on selvää että monissa 
tapauksissa SaaS on yksiselitteisesti aiempaa 
parempi tapa toimia. Maailmanlaajuinen SaaS 
markkina kasvaa kuluvana vuonna noin 10 Mrd 
dollariin ja kasvun ennustetaan jatkuvan yli 20% 
vuosivauhtia useita vuosia ja vievän merkittävän 
markkinaosuuden kaikilla tärkeillä ohjelmisto-
markkinoilla. Kuluvan vuoden loppuun mennessä 
76% yhdysvaltalaisista yrityksistä käyttää vähin-
tään yhtä SaaS-sovellusta, vuonna 2010 ennuste-
taan jo lähes joka toisen yrityksen käyttävän yli 
25% IT budjetista SaaS- palveluihin. Eurooppassa 
ja Aasiassa SaaS on yleistynyt hitaammin, mutta 
kasvu on kiihtymässä myös näillä alueilla ja niiden 
ennustetaan edustavan 35% maailmanlaajui-
sesta SaaS markkinasta vuoden 2009 lopussa. On 
selvää, etteivät perinteisesti toimitetut ohjelmis-
tot tule häviämään mihinkään, mutta siellä missä 
SaaS lyö läpi aiheuttaa se hyvin voimakkaan 
muutoksen. Esimerkkejä tällaisesta ohjelmisto-
segmenteistä ovat CRM, HR ja kollaboraatiosovel-
lukset. 

Onko saas disruptiivinen innovaatio?
SaaSilla on selviä disruptiivisen innovaation 

piirteitä. Mallin avulla tarjottiin aluksi ratkai-
suja olemassa oleviin tarpeisiin, kuitenkin aiem-
paa pienemmin kustannuksin. SaaS yleistyikin 
matalakatteisissa segmenteissä, joita aiemmat 
ratkaisumallit eivät täysin palvelleet. SaaS on 
mahdollistanut matalan kustannusrakenteen 
myötä myös kokonaan uusia markkinoita, kuten 
ns. long tail –markkinan. Monissa tapauksissa 
SaaS-ratkaisut ovat jo kehittyneet laadullisesti 
aiempien ratkaisujen tasolle tai osin ohikin ja ovat 
siten vahvasti haastamassa vakiintuneita mark-
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kinatoimijoita. Tämän kehityksen voi ennustaa 
jatkuvan ja voimistuvan, syynä SaaS-ratkaisu-
jen perinteistä ohjelmistotuotetta huomattavasti 
nopeampi innovaatiosykli jossa uudet ominaisuu-
det ja ratkaisut saadaan välittömästi käyttöön 
koko asiakaskunnalle.  

Murroksen evoluutiovaiheet
SaaS ei ole pelkkä teknologinen jakelutavan 

muutos, vaan kokonaisvaltainen murros ohjelmis-
toalalla. SaaS:in tuoma muutos voidaan nähdä 
kolmivaiheisessa evoluutiossa.  Ensimmäisessä 
vaiheessa SaaS yleistyi kustannustehokkaana 
tapana toimittaa yksittäisiä vakioituja yrityssovel-
luksia. Toisessa vaiheessa 2005-2010 SaaS-rat-
kaisuja integroidaan osaksi yritysten järjestelmiä, 
SaaS-tarjonta on monipuolista ja ratkaisuja myös 
räätälöidään. Kolmannessa vaiheessa 2010 eteen-
päin yleistyvät SaaS-markkinapaikat ja -alustat, 
ekosysteemit sekä yritysten väliset järjestelmät. 
Lisäksi SaaS perustaiset liiketoimintaprosessit 
yleistyvät. Tällöin vaikutus ulottuu laajalti kaik-
kiin IT-alan toimijoihin: ohjelmistotuoteyrityksiin, 
järjestelmätoimittajiin ja -integraattoreihin, IT-
palvelutarjoajiin sekä asiakasyritysten tietohallin-
toon.

Uhkakuvat ja mahdollisuudet
Käynnissä oleva SaaS-murros tuo mukanaan 

sekä uhkakuvia että mahdollisuuksia. Uhkakuvat 

ovat selkeimpiä vakiintuneille ohjelmistoyrityk-
sille, jotka ovat kykenemättömiä omaksumaan 
disruptiivisen innovaation tuomaa uutta toiminta-
tapaa ja kehittämään siihen liittyvää osaamista ja 
liiketoimintaa. Ongelma ei ole teknologinen vaan 
laajemmin yrityskulttuuriin liittyvä, koska tarvi-
taan muutos tuoteyrityksestä palveluyritykseksi. 
Myös SaaS:n mukanaan tuomat matalammat 
rahavirrat vaikeuttavat muutosta. 

Mahdollisuudet liittyvät markkinamuutoksiin ja 
uusiin avautuviin markkinoihin. SaaS madaltaa 
markkinoilletulon kynnystä, joten toimialaosaa-
minen, innovaatio ja sen nopea hyödyntäminen 
korostuvat. IT-palveluliiketoiminnassa mahdolli-
suudet liittyvät uudentyyppiseen integraatio- ja 
mukautustarpeeseen. Tämän lisäksi mahdolli-
suuksia avautuu myös IT-palveluja käyttäville yri-
tyksille, joille SaaS voi tarjota joustavamman ja 
kustannustehokkaamman tavan järjestää yrityk-
sen tietohallinto.

Kirjoittajat + hanke 
Kirjoittajat ovat käynnistämässä ”SaaSify your 

business - SaaS suomalaisessa liiketoiminnassa” 
-tutkimushanketta jossa pureudutaan SaaS mur-
roksen mahdollisuuksiin ja uhkakuviin Suomen 
ICT kentässä. Tutkimus on Tekes-rahoitteinen ja 
Turun yliopiston ja Turun kauppakorkeakoulun 
yhteishanke. 


