
� »Tässä vaiheessa saattaa näyttää siltä,
että kaikki on aina sujunut loistavasti. 
Se ei ole koko totuus. Kasvukipuja on
koettu», Ilkka Sihvo sanoo.
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BasWare on harvinainen teknologian yritys. 

Se listautui pörssiin internet-huuman aikaan. 

Nyt se on kannattava kasvuyritys.

Lupaus joka pitiLupaus joka piti
�
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asWaren pääkonttori sijaitsee Es-
poon Leppävaarassa, aivan Al-
bergan kartanon vieressä. Ympä-
rille on kerääntynyt muitakin
huipputekniikan yrityksiä.Tuossa,
kivenheiton päässä, kaartuu rin-
teessä Nokian tuotekehitysyksi-

kön valtava rakennus.
Kaikesta näkee, että arki on palannut suo-

malaiseen tietotekniikkaan. Hypen eli epä-
terveen liioittelun aika on eilistä päivää. Pi-
haan ei ole parkkeerattu Lamborghineja. Si-
sällä, maisemakonttorissa, ei näy Coca-Co-
la -automaatteja.

Työntekijät – enimmäkseen vähän päälle
kolmikymppisiä – tekevät töitä nenä kiinni
tietokoneissaan. Tunnelma toimistossa on
tarmokas mutta rento.

BasWaren liikevaihto kasvoi keskimäärin
50 prosenttia vuosittain 1995–2004. SK:n
raati valitsi sen Suomen parhaaksi kasvu-
yritykseksi. Viime vuonna konsernin liike-
vaihto oli lähes 40-kertainen jakson ensim-
mäiseen vuoteen verrattuna.

Mutta mikä ihmeen BasWare?
»Me myymme säästöjä, toiminnan te-

hostamista», toimitusjohtaja Ilkka
Sihvo, 43, sanoo. BasWaren suuri
tehtävä on digitalisoida pois turha
paperityö ja byrokratia yritysten
taloushallinnosta.

Yhtiö tekee tietokoneohjel-
mia, joilla yritykset automatisoi-
vat taloushallintoaan.Valikoimaan
kuuluu kaksi tuoteryhmää. Sähköisen
liiketoiminnan ohjelmistoilla käsitellään
ostolaskuja, ohjataan hankintoja ja proses-
soidaan verkkolaskuja.Talousohjauksen oh-
jelmistoja käytetään suunnitteluun ja ra-
portointiin.

Haave, joka
toteutui

BasWare vietti tänä syksynä 20-vuotisjuh-
laansa. Alkuun se oli amerikkalaisen emo-
yrityksen tytäryhtiö, mutta yrityksen suo-
malainen johto osti sen itselleen vuonna
1990. Samat pääomistajat yhtiöllä on vielä-
kin: Sihvo, hallituksen puheenjohtaja Han-
nu Vaajoensuu, Kirsi Eräkangas, Sakari
Perttunen ja Antti Pöllänen.

Alkuun BasWare suuntautui konsernien
tilinpäätösohjelmiin. Nykyinen menestys-
tuote syntyi vasta 1997. Se oli ostolaskujen
käsittelyohjelmisto.

Yritykset haaveilivat paperittomasta ta-
loushallinnosta jo 1980-luvulla. Siitä unel-
moitiin, koska perinteinen laskujen käsitte-
ly on kallista ja sitoo paljon ihmistyötä. Pa-
peria siirretään pöydältä pöydälle monessa
vaiheessa: laskuun lyödään leima, se tarkas-
tetaan, tiliöidään, hyväksytään. Paperilaskut
hukkuvat helposti paperikasojen alle. Nii-

den tarkastaminen jälkeenpäin vaatii pak-
sujen mappien pläräämistä.

Silloin aika ei ollut vielä kypsä muutok-
selle.

»Yhtäkkiä BasWaren seminaari paperit-
tomasta taloushallinnosta veti paikalle yli
100 asiakasta. Pian myimme paljon ostolas-
kuohjelmistoja isoihin yhtiöihin.»

Osa tilintarkastajista oli alkuun kriittisiä,
mutta he hyväksyivät uudistuksen tajut-
tuaan, että järjestelmä helpottaa heidän työ-
tään. Samoin taloushallinnon ammattilais-

ten energiaa vapautui liiketoiminnan suun-
nitteluun ja johdon sparraamiseen.

Finnairille
miljoonasäästö

Viime kädessä kysymys on rahasta. Esimer-
kiksi Finnair on laskenut, että vuonna 2002
yhtiö säästi ostolaskujen sähköistämisen an-
siosta miljoona euroa. Eräs norjalainen
asiakas on kertonut,että sen ostolaskuista on
täysin automatisoitu peräti 70 prosenttia – nii-
hin ei tarvitse koskea ollenkaan. Suomessa
BasWaren asiakkaita ovat suuret pankit, ul-
komailla KLM, Heineken, ICA ja Lindex.

»Ohjelmiston takaisinmaksuaika voi
vaihdella puolesta vuodesta kahteen vuo-
teen», Sihvo kertoo.

Sihvon mukaan vastaavat edut vallitsevat
sähköisen hankinnan ohjelmistoissa. Myös
verkkolaskutus kasvaa vähitellen. Äsken
BasWare kasvatti tuotevalikoimaansa yri-
tysoston kautta myös matkalaskuohjelmalla.

»BasWare on kannattava kasvuyritys»,
Sihvo sanoo.

Tänä vuonna liikevaihto nousee yli 30 pro-
senttia ja ylittää 40 miljoonaa euroa. Yhtiön
tavoitteena on saavuttaa 40 prosentin kasvu-
vauhti.Asiantuntijat arvioivat,että BasWaren
edustama ohjelmistomarkkinoiden lohko
kasvaa keskimäärin yli 20 prosentin vauhtia.

Yhtiön liiketulos on ollut positiivinen ko-

B

”Tuotteistamme 
emme voi ottaa 

kunniaa.
Ne ovat syntyneet 

asiakasta 
kuuntelemalla.”
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ko ajan. Viime vuonna se oli 14 prosenttia
liikevaihdosta, noin 4,7 miljoonaa euroa.Tä-
nä vuonna liikevoittoprosentti todennäköi-
sesti laskee. Tavoitteena on, että se nousisi
vuoteen 2007 mennessä 15 prosenttiin.

Sihvo korostaa oman tuotekehityksen
merkitystä. Siihen käytetään jatkuvasti noin
15 prosentin osuus liikevaihdosta.

Edessä globaalit
markkinat

BasWaren markkinat ovat maailmanlaajui-
set. Niiden valtaajalla on valtaisat mahdolli-
suudet kasvaa ja tehdä voittoa; ainakin tun-
nettu Forrester-tutkimuslaitos on arvioinut,
että BasWaren markkina-asema on hyvä.

Kansainvälistyminen on Sihvon mukaan
yritykselle välttämätön suunta.

»Suomi on pieni maa ja meidän tuot-
teemme on tarkoitettu suurille ja keskisuu-
rille yrityksille. Niinpä vuonna 1999 mars-
simme Ruotsiin», Sihvo kertoo.

Nyt konsernin ohjelmilla on peräti
350 000 käyttäjää yli 1 000 asiakasyritykses-
sä 20 maassa. Konserni työllistää lähes 400
henkeä. Henkilökunta on kasvanut samaa
tahtia kuin liikevaihto.

»Kova kasvu ja kansainvälistyminen ei oli-
si ollut mahdollista ilman listautumista pörs-
siin vuonna 2000. Se antoi paitsi käyttöpää-
omaa myös tunnettuutta ja uskottavuutta.»

BasWarella on kahdeksan ulkomaisen ty-
täryhtiön lisäksi 32 ulkopuolista jakelijaa.
Xerox on niistä suurin nimi. Sen verkko kat-
taa 12 maata.

Listautumisen
lupaus

BasWaren listautumishinta vuonna 2000 oli
5,70 euroa.Viime aikoina pörssikurssi on ol-
lut 10–11 euron nurkilla.

»Meille yhtiön perustajille on tärkeää, et-
tä listautumisesitteen lupaukset on pystytty
lunastamaan kohtuullisen hyvin. Kansain-
välistyminen oli realistinen tavoite.»

»Tuotteistamme emme voi ottaa kunniaa.
Ne ovat syntyneet asiakasta kuuntelemal-
la», Ilkka Sihvo toteaa. �

Vuorineuvos Matti Honkalan
johtama raati valitsi Suomen
parhaaksi kasvuyritykseksi

BasWare Oyj:n seuraavin perustein:
»BasWare on yksi niistä harvoista uuden

teknologian yrityksistä, jotka ovat kyen-
neet nousemaan vuoden 2000 laaksosta
uuteen kukoistukseen. BasWaren kasvu
perustuu tehokkaaseen yhteistyöhön ja
yritysostoihin sekä panostuksiin tuotekehi-
tyksessä. Yrityksen toiminnan lähtökohta
on suomalainen yrittäjyys ja korkeimman
luokan teknologinen osaaminen. Näiden
kahden varaan menestys voi rakentua
myös tulevaisuuden Suomessa.»

Suomen paras yritys on kilpailu, jonka
Suomen Kuvalehti järjestää nyt ensimmäistä
kertaa. Siinä valitaan myös paras kansainvä-
listyjä, työllistäjä ja perheyritys. SK julkistaa
sarjojen voittajat syksyn aikana.

Honkalan lisäksi raatiin kuuluvat
toimitusjohtaja Anders Blom, toimitusjoh-
taja Mika Ihamuotila, toimitusjohtaja
Tuula Kallio, valtiosihteeri Raimo Sailas,
johtaja Riitta Vuorenmaa ja toimitusjohta-
ja Ilkka Seppälä. �

Suomen paras kasvuyritys

� Tätä kelloa soitetaan, kun kaupat ovat
syntyneet (oikealla).

� Viestintäpäällikkö Nora Malin näyttää,
kuinka pieneen tilaan ohjelmatyön tulos
mahtuu (keskellä).

� BasWaren toimitalo sijaitsee Espoon
Leppävaarassa. Samoilla kulmilla toimii
myös muita tietotekniikkayhtiöitä ja
konsulttiyrityksiä (vasemmalla).


