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Esityksen aikana voit esittää kysymyksiä 
ruudun vasemmanpuoleisessa chat-
ikkunassa. Niihin vastataan seminaarin 
lopuksi.  

Kysymyksiin, joihin ei ehditä vastata 
webinaarin aikana, lähetetään vastaukset 
kaikille osanottajille sähköpostitse.  

Webinaarin jälkeen saat materiaalit PDF-
tiedostona. Voit katsoa seminaarin 
jälkeenpäin Omilta sivuiltasi kirjautumalla 
sisään osoitteessa 
johtaminen.kauppalehti.fi. 

Näin se toimii 
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Kirjoittajan yrityskauppakokemusta 

Vuosi Myyjä Kohde Ostaja 

1995-1996* Omistajat Oy Huber Ab YIT 

1999 YIT PPTH-Teräs Oy CapMan 

2001 Omistajat Calor AB YIT 

2002 Sonera Primatel Oy YIT 

2003 YIT Makroflex Henkel 

2003-2004 ABB Building Systems YIT 

2007 YIT Verkkopalvelut Relacom 

2008* MCE Kiinteistöpalvelut YIT 

* vain osittain 
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Taustaa artikkelille 7.7 ja webinaarille 

• Ohjelmistosopimuksille on tyypillistä, että 

– Ne tehdään toimittajan sopimuspohjille, jotka 
lähtökohtaisesti varmistavat toimittajan, ei 
asiakkaan edut. 

– Ne tehdään olemassa oleviin tai välittömässä 
näköpiirissä oleviin tarpeisiin ja usein vain 
yhden projektin näkökulmasta. 

– Sopimuksen tekoon ei varata riittävästi aikaa 
eikä resursseja. 
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Kivi yrityskaupan kengässä – miksi? 

• Yrityskaupassa siirretään liiketoiminta tai 
tytäryhtiö organisaatiosta toiseen 

– Usein tavoitellaan nopeaa aikataulua ja 
rajoitettua sisäpiiriä 

• Kaupan lähtökohta: ostaja saa kaupassa 
toimintakykyisen liiketoiminnan 

– Business as usual; myyjä vastaa siitä! 

– Liiketoiminnan käyttämien ohjelmistojen 
sopimukset on tehty 10 vuoden aikana… 

 



Ongelma: käyttöoikeus liian rajoitettu 

• Konsernissa sama 
järjestelmä mutta 
lisenssien omistus 
hajautettu. 

• Kun yhden yhtiön 
käyttäjämäärä kasvaa 
yli lisenssimäärän, on 
lisenssejä ostettava 
lisää, vaikka toisella 
olisi niitä vapaana. 

• Ratkaisu: 

– Tavoittele konserni-
lisenssejä 

– Keskitä lisenssit yhteen 
lisenssipooliin, joka 
kattaa yrityksen kaikki 
nykyiset ja tulevat 
toimintamaat 

– Kata myös yrityksen 
asiakkaiden ja 
toimittajien käyttö 
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Ongelma: lisenssien siirto vaikeaa 

• Lisenssit voivat olla 
hyvin hajallaan eri 
konserniyhtiöillä 
esim. lukuisten yritys-
ostojen seurauksena. 

• Lisenssinmyöntäjä voi 
olla haluton siirtä-
mään lisenssejä 
konsernin tytär-
yhtiöltä toiselle. 

• Ratkaisu: 

– Lisenssisopimukseen 
määritellään, että 
käyttöoikeuslisenssin 
haltija saa siirtää 
lisenssien omistuksen 
(poolin) konserni-
yhtiöstä toiseen ilman 
lisenssin myöntäjän 
etukäteen antamaa 
suostumusta. 
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Ongelma: konserniyhtiö myydään 

• Konsernilisenssit ovat 
voimassa vain emoyh-
tiössä ja sen >50 %:sti 
omistamissa tytär-
yhtiöissä. 

• Kun tytäryhtiön 
osakkeet myydään, se 
lakkaa olemasta 
konserniyhtiö > 
”laiton tilanne” 

• Ratkaisu: 

– Lisenssisopimukseen 
määritellään väliaikai-
nen käyttö. 

– Siirretty liiketoiminta 
saa käyttää järjestel-
mää esim. 12 kk ilman 
lisenssin myöntäjän 
etukäteen antamaa 
lupaa ja järjestää asiat 
”ajan kanssa”. 
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Ongelma: konserniyhtiö myydään 

• Käytetään konserni-
lisenssejä mutta 
käytännössä vain 
myyty liiketoiminta 
tarvitsee ohjelmistoa 
ja sen lisenssejä. 

• Lisenssit ovat myyjäl-
le tarpeettomia ja 
uudet lisenssit 
maksavat ”maltaita”. 

• Ratkaisu: 

– Lisenssisopimuksessa 
mahdollistetaan 
lisenssien siirto 
myyjältä myydylle 
liiketoiminnalle tai 
tytäryhtiölle – ilman 
lisenssin myöntäjän 
etukäteen antamaa 
lupaa. 

– Myös osittainen siirto 
mahdollista. 

CxO Mentor Oy 
 



Ongelma: ohjelmiston käyttö kasvaa 

• Ohjelmiston käyttäjä-
määrät saattavat 
kasvaa yli ennakoidun 
useasta syystä: 

– Väärin lasketut 
käyttäjämäärät 

– Orgaaninen kasvu 

– Yritysostot 

– Onnistuneen 
käyttöönoton jälkeinen 
innostus 

• Ratkaisu: 

– Ohjelmistosopimuk-
seen sisällytetään liite, 
joka määrittelee lisens-
sien ”kattohinnat” 
useiksi vuosiksi 
eteenpäin. 

– Ei saa estää kalas-
telemasta alempia 
hintoja erillisellä 
tarjouspyynnöllä. 
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Ongelma: ohjelmiston käyttö vähenee 

• Ohjelmiston käyttäjä-
määrät saattavat 
vähentyä useasta 
syystä: 

– Väärin lasketut 
käyttäjämäärät 

– Laskusuhdanne, lama 

– Yritysmyynnit 

– Epäonnistuneen 
käyttöönoton jälkeinen 
vastarinta. 

• Ratkaisu: 

– Ohjelmiston ylläpito-
sopimukseen määri-
tellään mahdollisuus 
vähentää ylläpidon ja 
tukipalvelujen piirissä 
olevaa lisenssimäärää 
esim. vuosittain. 

– Uusia lisenssejä joudu-
taan ostamaan käytön 
taas kasvaessa. 
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Ongelma: ohjelmiston ylläpito katoaa 

• Ohjelmiston kehit-
tänyt yritys katoaa 
konkurssin tai yritys-
järjestelyn seuraukse-
na tai päättää lopettaa 
ohjelmiston kehittä-
misen tai ylläpidon. 

• Ratkaisu: 

– Sisällytetään ESCROW-
lauseke sopimukseen. 
Käyttöoikeuden haltija  
saa lähdekoodin 
ESCROW-agentilta. 

– Esimerkiksi ERP-
käyttöönotoissa voi 
asiakas saada räätä-
löintien tekijänoikeu-
den saada itselleen. 
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Ongelma: kilpailuetu katoaa 

• Perusjärjestelmään  
tehdään räätälöintejä 
käyttöoikeuden 
haltijan omaperäisen 
tuotteen tai toiminta-
tavan mahdollistami-
seksi = kilpailuetu. 

• Tekijänoikeuden 
haltija tuotteistaa 
räätälöinnit ja myy  
muille. 

• Ratkaisu: 

– Yleensä ohjelmistoyh-
tiöllä on tekijänoikeus. 

– Tekijänoikeus myös 
käyttöoikeuden 
haltijalle! 

– Tuotteistusta voidaan 
rajoittaa. 

– Tuotteistettujen ratkai-
sujen myynti voidaan 
tehdä luvanvaraiseksi. 
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Yhteenveto 

• Konsernilisenssit ja yksi lisenssipooli 

• Mahdollista yritysrakenteen muutokset ja lisenssien 
omistuksen siirto konsernin sisällä 

• Mahdollista yritysmyynnit: väliaikainen käyttö 

• Neuvottele ohjelmistosopimukseen ”kattohinnat” 
vuosiksi tulevaisuuden kasvua varten 

• Ylläpitosopimukseen mahdollisuus vähentää ylläpidon ja 
tuen piirissä olevien lisenssien määrää 

• ESCROW + tekijänoikeus räätälöinteihin 

 

 
Käytäthän hyväksesi mahdollisuuden esittää 
kysymyksiä chat-ruudussa! 
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Esitä kysymyksesi chat-ruudussa! 

Aikaa kysymyksille 



Osoitteesta johtaminen.kauppalehti.fi saat lisätietoa tulevista 
webinaareista. Tämän webinaarin löydät Omilta sivuiltasi. Sieltä 
löydät myös luennoitsijan PowerPoint esityksen PDF-muodossa. 

Kirjoittajan profiili löytyy osoitteesta www.cxomentor.fi/rm  

Kiitos osallistumisestasi! 


