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TAL-IT2015 – TILITOIMISTOJEN OHJELMISTOT 
 
KYSELY TILITOIMISTOAMMATTILAISILLE HEIDÄN 
KOKEMUKSISTAAN TALOUSHALLINNON OHJELMISTOISTA 
 
 
Taloushallintoliitto halusi selvittää miten ohjelmistot vastaavat tilitoimistojen tarpeeseen ja 
minkälaiset toimistot ohjelmistoja käyttävät. Tämän selvittämiseksi liitto kysyi marras-
kuussa 2014 tilitoimistoammattilaisilta mielipiteitä heidän käyttämistään ohjelmistoista. 
Kyselyssä oli mukana 18 ohjelmistoa ja se lähetettiin yli 2500:lle henkilölle eri tilitoimis-
toissa ympäri Suomen. Kyselyn vastausprosentti oli 24%.  
 
Tässä raportissa esitellään havaintoja kyselystä. Kun useita ohjelmistojen nimiä tuodaan 
esille ne julkaistaan aakkosjärjestyksessä. 
 
 
Taustatiedot vastanneista  
 
Puolet vastanneista talousammattilaisista oli Taloushallintoliiton jäsenyrityksestä ja lähes 
90% kertoi olevansa tilitoimiston johtaja tai omistaja. 85% vastaajista oli työskennellyt 
tilitoimistoalalla yli 10 vuotta. 
 
45 % vastaajista edusti 1-2 henkilön yrityksiä, 23 % 3-4 henkilön tilitoimistoja ja 5-9 
henkilön toimistoja oli 17 %. Loput vastaajat olivat tätä isommista siten että yli 25 henkilön 
toimistoista oli vastaajia 4 %.  
 
Alueellinen jakauma tilitoimiston henkilömäärän mukaan oli seuraava: 

Pääkaupunkiseutu 24,5 % Muu Etelä-Suomen lääni 23,8 % 
Itä-Suomen lääni 10,2 % Länsi-Suomen lääni 32,7 % 
Oulun lääni 6,4 % Lapin lääni  2,5 % 

  
Tilitoimiston strategiaa kysyttiin kolmiportaisella asteikolla. 48% vastanneista ilmoitti 
strategiansa olevan ”Tarjoamme asiakkaillemme lakisääteistä peruspalvelua tehokkaasti ja 
hintakilpailukykyisesti”, joka oli toinen ääripää. Toisena ääripäänä oli ”Pyrimme aktiivisesti 
tarjoamaan asiakkaillemme lisäarvo- ja tulosohjauspalveluita”, jonka valitsi 38% vastan-
neista. Keskimmäisen vaihtoehdon ”Meillä ei ole vahvaa tai määriteltyä asiakaspalvelun 
tavoitetta” valitsi 7,7%. 
 
 
Ohjelmistot ja niiden vastaajamäärät 
 
Vastaajat valitsivat kyselyssä vaihtoehdoista ”Ohjelma on päivittäinen työkalu tai käytän sitä 
paljon” tai ”En käytä ohjelmaa tai käytän sitä vain toisinaan tai jonkun verran” ja arvioivat 
vain niitä ohjelmia joita käyttävät paljon tai päivittäin. 
 
Kyselyssä mukana olleet ohjelmistot ja kyselyssä niitä arvioivien henkilöiden määrät (n) 
olivat: 

Asteri, n=85 Basware, n=36 Econet, n=65 EmCe, n=41 
eTasku, n=42 Fivaldi, n=84 Heeros, n=54 Lemonsoft, n=33 
Maestro, n=26 NetBaron, n= 12  Netvisor, n=73 Nova, n=65 
Opuscapita, n=29 ProCountor, n=59 Readsoft, n=0  Talgraf, n=96 
Tikon, n=165 Western, n= 26 
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OHJELMISTOJEN ARVIOINTI 
 
Kun kyselyyn vastannut kertoi käyttävänsä ohjelmistoa päivittäisenä työkaluna tai paljon 
häntä pyydettiin arvioimaan väitteitä ohjelmistosta. Täysin eri mieltä ollessaan vastaaja 
antoi arvon 1 ja Täysin samaa mieltä ollessaan arvon 5. 
 
Seuraavassa kerrotaan väitteittäin ne ohjelmistot aakkosjärjestyksessä, joista niiden 
käyttäjät olivat eniten ”Täysin samaa mieltä”. 
 
 
 
”OHJELMISTO ON HELPPOKÄYTTÖINEN” 
 
Helppokäyttöisyys sai ohjelmistoittain arvioita 4,4:n ja 3,4:n välillä. Keskiarvo, eli kaikkien 
tilitoimistoammattilaisten mielipide oman ohjelmistonsa helppokäyttöisyydestä oli 3,9.  
 

Yli 3,9 arvon käyttämästään ohjelmistosta saivat  
 
Asteri, Econet, eTasku, Heeros, Opuscapita ja Tikon  

 
 
 
”OHJELMISTO TOIMII ILMAN PITKIÄ ODOTUSAIKOJA” 
 
Väite sai ohjelmistoittain arvioita 4,7 ja 3,2:n välillä. Kaikkien arvioiden keskiarvo oli 4,0  
 

Näistä viisi ohjelmistoa erottuivat yli 4,2:n arvioilla. Nämä ohjelmistot olivat  
 

Asteri, Econet, eTasku, Talgraf ja Western  
 
 
 
”ASIAKASKOHTAISTEN RAPORTTIEN LAATIMINEN ON HELPPOA” 
 
Arviot hajaantuivat runsaasti, koska kaikista ohjelmistoista ei tuoteta raportteja asiakkaille.  
 

Viisi ohjelmistoa saivat arvion yli 3,5, jotka olivat:  
 

Asteri, Econet, EmCe, Talgraf ja Tikon 
 
 
 
”OHJELMISTOON LIITTYVÄ TUKI ON RIITTÄVÄÄ” 
 
Riittävä tuki sai arvioita 4,4 ja 2,7:n välillä. Keskiarvo, eli kaikkien mielipide oman ohjel-
mansa tuen riittävyydestä oli 3,4. 
 

Ohjelmat, joiden arvio ylitti 3,5:n olivat  
 

Asteri, Heeros, eTasku, Maestro, ProCountor, Talgraf ja Western 
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”ESITTÄMIÄNI KEHITYSIDEOITA HYÖDYNNETÄÄN OHJELMISTON 
KEHITTÄMISESSÄ” 
 
Arviot jäivät matalaksi, keskiarvo tästä oli 2,0. Myös En osaa sanoa -vastausten määrä oli 
suuri.  
 

Yli keskiarvon arvioita saivat tässä 
 

Asteri, eTasku, Heeros, Maestro, ProCountor, Netbaron, Western ja Lemonsoft 
 
 
 
”OHJELMISTON VOI HELPOSTI MUKAUTTAA ASIAKKAIDEN TARPEISIIN” 
 
Arviot hajaantuivat runsaasti, koska väite ei ole olennainen kaikkien erilaisten ohjelmisto-
tyyppien kohdalla.  
 

Kaksi ohjelmaa, jotka ylittivät tässä 3,5 arvon olivat 
 
Asteri ja Talgraf 

 
 
 
”OHJELMISTOA VOI KÄYTTÄÄ HELPOSTI YHDESSÄ ASIAKKAAN KANSSA” 
 
Kuten yllä, tämä väite ei ole olennainen kaikkien ohjelmistojen kohdalla ja arviot hajaan-
tuivat runsaasti. Keskiarvo kaikkien vastanneiden arvioidessa omaa ohjelmistoaan oli 2,94. 
 

Yli  4,0 arvion sai neljä ohjelmistoa:  
 
eTasku, Heeros, Netvisor ja ProCountor.  
 
Yli 3,5 arvion toiset neljä:  

 
Fivaldi, Lemonsoft, Maestro ja Netbaron. 

 
 
 
”OHJELMISTO HELPOTTAA TILINPÄÄTÖKSEN JA TASE-ERITTELYJEN 
TEKEMISTÄ” 
 
Tämäkään väite ei ole olennainen kaikkien ohjelmistojen kohdalla. Arviot hajaantuivat run-
saasti ja keskiarvo jäi pieneksi. Paras arvio oli 4,1. 
 

Yli 3,5:n arvion saivat  
 

Fivaldi, Netvisor, Tikon ja Western 
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”OHJELMISTO AUTTAA MINUA TUOTTAMAAN POSITIIVISIA 
ASIAKASKOKEMUKSIA” 
 
Väite sai arvioita 4,1:n ja 1,8:n välillä ja keskiarvo vastauksista oli 3,3. 
 

Yli 3,9 saivat  
 

Talgrat ja eTasku.  
 

Yli 3,5:n arvion saivat  
 

Asteri, Fivaldi, Heeros, Netvisor, ProCountor, ja Tikon 
 
 
 
YLEISARVOSANA JA SUOSITTELUHALUKKUUS 
 
Vastaajilta kysyttiin myös ”Millaisen yleisarvosanan annat ohjelmistolle asteikolla 1-5?” 
Kaikkien vastaajien keskiarvo oli 3,7. Paras yleisarvosana käytetystä ohjelmistosta oli 4,23. 
 

Yli 4,0:n yleisarvosanat saivat  
 

Asteri, eTasku ja Talgraf 
 
Vastaajilta kysyttiin ns. nettosuositteluindeksin laskemiseksi ”Kuinka todennäköisesti olisit 
valmis suosittelemaan ohjelmistoa taloushallintoalalla toimivalle tuttavallesi” asteikolla 1-
10. Nettosuositteluindeksiä laskettaessa vähennetään arvojen 1-6 antaneiden prosentti-
osuus arvojen 9 ja 10 antaneista, jolloin jos indeksin arvo on ”0” on ns. ”suosittelijoita” yhtä 
paljon kuin ”kriitikoita”. 
 
Ohjelmistojen nettosuositteluindeksien keskiarvo oli 3,40. Kyselyyn vastanneissa on siis 
vain hiukan enemmän niitä, jotka ovat valmiita suorittelemaan ohjelmistoaan. Paras arvio 
oli 57,2 ja heikoin -51,6. Kymmenen ohjelmistoa sai positiivisen indeksiarvon. 
 

Valmiimpia suosittelemaan omaa ohjelmistoaan olivat seuraavien ohjelmien 
käyttäjät. Nämä kaikki saivat indeksiarvon, joka on suurempi kuin 10. 

 
eTasku, Netvisor, ProCountor, Talgraf, Tikon  
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KETKÄ OHJELMIA ARVIOIVAT? 
(suluissa ilmoitettu kaikkien vastaajien osuus tai arvio)  
 
 
Asterin käyttäjät 
 

- vähiten Taloushallintoliiton jäsentoimistoja, alle 30 % (48,0 %) kertoi olevansa jäse-
nessä töissä.   

- lähes 60 % (45,4 %) oli 1-2 hengen toimistoista. Kaikista ohjelmistoista tämä oli 
suurin prosenttiosuus. 3-4 hengen toimistoista oli 25,6 % (22,8 %)  

- alueellisesti Asterin käyttäjät olivat jakautuneet kuten muutkin vastaajat.  

- Strategiaa kysyttäessä 60,5 % (48,1 %) valitsi lakisääteisten peruspalvelujen 
tarjoamisen.  

 
Asterin käyttäjien mielikuva omasta ohjelmistostaan asteikolla 1-5 oli 4,28 (3,0). 

 
 
 
Baswaren käyttäjät 
 

- 73,0 %:sti (48,0 %) Taloushallintoliiton jäsentoimistoista.  

- 91,9 %:lla (84,6 %) vastanneista oli kokemusta tilitoimistoalalta yli 10 vuotta 

- ohjelmiston käyttäjät olivat suuremmista tilitoimistoista. 5-9 henkilön toimistoista 
oli 27,0 % (17,0 %), 9-25 henkilön toimistoista myös 27,0 % (10,6 %) ja 18,9 % (3,6 %)  
oli yli 25 henkilön toimistoista. 

- Alueellisesti Baswaren käyttäjät olivat jakautuneet lähes kuten kaikki vastaajat. 
Pääkaupunkiseudun osuus oli hiukan kokonaisjakaumaa suurempi ja Muun Etelä-
Suomen läänin pienempi.  

- Strategiaa kysyttäessä 48,6 % (38,3 %) kertoi pyrkivänsä aktiivisesti tarjoamaan 
asiakkailleen lisäarvo- ja tulosohjauspalveluita. 

 
Baswaren käyttäjien mielikuva omasta ohjelmistostaan asteikolla 1-5 oli 3,75 (3,23). 

 
 
 
Econetin käyttäjät 
 

- käyttäjistä puolet oli Taloushallintoliiton jäsentoimistoista 

- 90,9 % (84,6 %) oli työskennellyt yli 10 vuotta tilitoimistoalalla.  

- Tilitoimiston kokojakaumassa ohjelman kohdalla erottui muista kokoryhmistä 
25,8 % (17,0 %) osuus 5-9 henkilön toimistoista.  

- Econetin käyttäjiä oli Itä-Suomen läänissä 3,1 % (10,2 %), eli jonkin verran vähem-
män kuin koko vastaajakentän rakenne oli ja toisaalta Länsi-Suomen läänissä 
enemmän eli 40,6 % (32,7 %). 

- Econetin käyttäjät ilmoittivat tilitoimistonsa strategian tasaisesti molempiin 
ääripäihin.  

 
Econetin käyttäjien mielikuva omasta ohjelmistostaan asteikolla 1-5 oli 4,02 (3,08). 
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EmCen käyttäjät 
 

- käyttäjistä 43,9 % oli Taloushallintoliiton jäsentoimistoista.  

- tilitoimistoalalla oli työskennellyt yli 10 vuotta 90,5 % (84,6 %) 

- 50 % (45,4 %) oli 1-2 henkilön toimistoista, 19 % (22,8 %) 3-4 henkilön toimistoista, 
21,4 % (17,0 %) 5-9 henkilön toimistoista ja 7,1 % (14,2 %) näitä isommista 
toimistoista. 

- Pääkaupunkiseudulla ja muualla Etelä-Suomen läänissä oli enemmän vastaajia 
kuin kaikkien vastaajien jakaumassa. Länsi-Suomen läänissä sekä Oulun ja Lapin 
läänissä oli vähemmän vastaajia kuin koko vastaajajakaumassa. 

- 50,0 % (48,1 %) EmCen käyttäjistä kertoo strategiansa paremmin kuvaa-
van: ”Tarjoamme asiakkaillemme lakisääteistä peruspalvelua tehokkaasti ja hinta-
kilpailukykyisesti” ja 31 ,0 % (38,3 %) vastanneista ”Pyrimme aktiivisesti tarjoamaan 
asiakkaillemme lisäarvo- ja tulosohjauspalveluita”. 

 
EmCen käyttäjien mielikuva omasta ohjelmistostaan asteikolla 1-5 oli 3,85 (3,04) 

 
 
 
eTaskun käyttäjät 
 

- käyttäjistä 61,9 % (48,0 %) on Taloushallintoliiton jäseniä.  

- Yli 10 vuotta tilitoimistoalalla on työskennellyt 76,2 % (84,6 %).  

- 31,0 % oli 3-4 henkilön toimistosta ja neljännes käyttäjistä sekä 5-9 henkilön 
toimistossa että 9-25 henkilön toimistossa. Myös yli 25 henkilön toimistoissa oli 
vastaajajakaumaa selkeästi enemmän käyttäjiä. 

- 38,1 % (24,5 %) käyttäjistä on pääkaupunkiseudulta. Ohjelmistolla oli vähän vastan-
neita käyttäjiä Itä-Suomen, Oulun ja Lapin lääneissä. 

- 61,9 % (38,3 %) valitsi paremmin kuvaamaan strategiaansa ”Pyrimme aktiivisesti 
tarjoamaan asiakkaillemme lisäarvo- ja tulosohjauspalveluita” 

 
eTaskun käyttäjien mielikuva omasta ohjelmistostaan asteikolla 1-5 oli 4,18 (3,36) 

 
 
 
Fivaldin käyttäjät 
 

- 55,4 % (48,0 %) oli Taloushallintoliiton jäsentoimistossa 

- vastanneiden jakauma tilitoimiston koon mukaan oli lähes kuten koko vastaajajou-
kon. Jonkin verran enemmän oli 3-4 henkilön toimistoista, joista oli 31,0 % (22,8 %) 
vastanneista. 

- Maantieteellisesti käyttäjät olivat jakautuneet pieniä eroja lukuun ottamatta kuten 
muutkin vastaajat. 

- 9,5 %:lla (7,7 %) vastanneista ei ollut vahvaa tai määriteltyä asiakaspalvelun tavoi-
tetta. Muutoin molemmat ääripäät olivat tasaisesti valitut. 

 
Fivaldin käyttäjien mielikuva omasta ohjelmistostaan asteikolla 1-5 oli 4,04 (3,48) 
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Heeroksen käyttäjät 
 

- käyttäjistä 79,6% (48,0 %) oli Taloushallintoliiton jäseniä. 

- 90,7 % (84,6 %) oli työskennellyt tilitoimistoalalla yli 10 vuotta 

- Heeros oli vähän käytössä 1-2 henkilön tilitoimistoissa. Käyttäjät oli tasaisesti 
jakautuneet 3-4, 5-9 ja 9-25 henkilön toimistoihin. Yli 25 henkilön toimistoissa oli 
vain hiukan enemmän käyttäjiä kuin 1-2 henkilön toimistoissa. 

- Maantieteellisesti jakaumassa ei ollut eroa koko vastaajakentän jakaumaan. 

- 55,6 % (38,3 %) valitsi paremmin kuvaamaan strategiaansa ”Pyrimme aktiivisesti 
tarjoamaan asiakkaillemme lisäarvo- ja tulosohjauspalveluita” 

 
Heeroksen käyttäjien mielikuva omasta ohjelmistostaan asteikolla 1-5 oli 3,81 (3,34) 

 
 
 
Lemonsoftin käyttäjä 
 

- Käyttäjistä 42,4 % (48,0 %) oli Taloushallintoliiton jäsentoimistosta 

- 81,8 % (84,6 %) oli työskennellyt tilitoimistoalalla yli 10 vuotta 

- Lemonsoftilla oli suhteellisesti enemmän käyttäjiä 3-4 ja 5-9 henkilön toimistoissa: 
27,3 % (22,8 %) ja 30,3 % (17,0 %) 

- Lemonsoftin käyttäjäjakauma oli Itä- ja Länsi-Suomessa korkeampi Oulun ja Lapin 
läänin kustannuksella. 

- Strategiaväittämät olivat jakautuneet tasaisesti molempiin ääripäihin. 

 
Lemonsoftin käyttäjien mielikuva omasta ohjelmistostaan asteikolla 1-5 oli 3,82 (3,05) 

 
 
 
Maestron käyttäjät 
 

- 61,6 % oli Taloushallintoliiton jäsentoimistosta 

- vastaajia oli runsas neljännes sekä 1-2 hengen että 3-4 hengen toimistoissa. 
Yhteensä kolmannes käyttäjistä oli 9-25 ja tätä isommista toimistoista. 

- Maantieteellinen jakauma oli jonkin verran painottunut koko vastaajakentän 
rakenteesta Muun Etelä-Suomen hyväksi Oulun ja Lapin läänin kustannuksella. 

- Maestron käyttäjät 73,1 prosenttisesti (38,3 %) valitsivat strategiakseen ”Pyrimme 
aktiivisesti tarjoamaan asiakkaillemme lisäarvo- ja tulosohjauspalveluita”, mikä oli 
ohjelmistotaloittain suurin osuus. 

 
Maestron käyttäjien mielikuva omasta ohjelmistostaan asteikolla 1-5 oli 3,81 (3,01) 
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Netbaronin käyttäjät 
 

- 75% oli taloushallintoliiton jäsentoimistoissa 

- 5-9 henkilön ja 9-25 henkilön toimistoista oli enemmän kuin koko vastaajakentän 
rakenne. 

- Pääkaupunkiseudulla oli puolet vastanneista käyttäjistä. 

- Vastaajat valitsivat useammin vaihtoehdon ”Pyrimme aktiivisesti tarjoamaan 
asiakkaillemme lisäarvo- ja tulosohjauspalveluita” strategiaansa kuvaamaan 

 
Netbaronin käyttäjien mielikuva omasta ohjelmistostaan asteikolla 1-5 oli 4,55 (2,81) 
 
 
 
Novan käyttäjät 
 

- Novan käyttäjistä 36,9 % on Taloushallintoliiton jäsentoimistossa töissä 

- Käyttäjät olivat jakautuneet kuten koko vastaajajoukko tilitoimiston koon mukaan. 
1-2 henkilön toimistoista oli 56,9 % (45,4 %) käyttäjistä 

- Novan käyttäjiä oli koko jakaumaan verraten jonkin verran vähemmän pääkaupun-
kiseudulla ja jonkin verran enemmän Länsi-Suomen läänissä. 

- 55,4 % ilmoitti strategiaansa paremmin kuvaavan ”Tarjoamme asiakkaillemme 
lakisääteistä peruspalvelua tehokkaasti ja hintakilpailukykyisesti” 

 
Novan käyttäjien mielikuva omasta ohjelmistostaan asteikolla 1-5 oli 3,80 (3,09) 

 
 
 
Opuscapitan käyttäjät 
 

- 55,2 % oli Taloushallintoliiton jäsentoimistosta 

- Tilitoimiston koon mukaan jaoteltuina ohjelman käyttäjiä on kaikissa kokoluokissa. 
Eniten 9-25 henkilön toimistoissa 27,6 % (10,6 %) ja vähiten 5-9 henkilön toimis-
toissa 6,9 % (17,0 %) 

- Pääkaupunkiseudulla vastaajia oli vähemmän vastaajien määrän korostuessa 
Länsi-Suomen läänissä, missä se vastasi kokonaiskäyttäjämäärää ollen 34,5 % 
(32,7 %) 

- 62,1 % valitsi kuvaamaan strategiaansa ”Pyrimme aktiivisesti tarjoamaan asiakkail-
lemme lisäarvo- ja tulosohjauspalveluita” 

 
Opuscapitan käyttäjien mielikuva omasta ohjelmistostaan asteikolla 1-5 oli 3,85 (3,29) 
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ProCountorin käyttäjät 
 

- 33,9 % vastaajista oli Taloushallintoliiton jäsentoimistoista 

- Tilitoimistokokemus oli ohjelmistoista ”matalinta” vain 71,2 %:n ilmoittaessaan 
tilitoimistokokemuksen olevan yli 10 vuotta 

- Koon puolesta käyttäjäjakauma noudatteli kaikkien kyselyyn vastanneiden 
toimiston kokojakaumaa. 

- Käyttäjät ovat jonkin verran keskittyneet pääkaupunkiseudulle 47,5 % (24,5 %) 

- 64,4 % (38,3 %) valitsi kuvaamaan strategiaansa ”Pyrimme aktiivisesti tarjoamaan 
asiakkaillemme lisäarvo- ja tulosohjauspalveluita” 

 
Procountorin käyttäjien mielikuva omasta ohjelmistostaan asteikolla 1-5 oli 4,07 (3,25) 

 
 
 
Talgrafin käyttäjät 
 

- 82,1 % oli Taloushallintoliiton jäsentoimistosta 

- Käyttäjiä oli kaikissa kokoryhmissä, eniten 9-25 hengen toimistoissa 26,0 % 
(10,6 %) ja vähiten yli 25 henkilön toimistoissa 11,5 % (3,6 %) 

- Käyttäjät olivat jakautuneet alueellisesti lähes kuten koko vastaajajoukko. 

- 63,5 % (38,3 %) valitsi kuvaamaan strategiaansa ”Pyrimme aktiivisesti tarjoamaan 
asiakkaillemme lisäarvo- ja tulosohjauspalveluita” 

 
Talgrafin käyttäjien mielikuva omasta ohjelmistostaan asteikolla 1-5 oli 4,32 (3,73) 

 
 
 
Tikonin käyttäjät 
 

- 69,3 % oli Taloushallintoliiton jäsentoimistosta 

- vastaajat olivat melko tasaisesti eri kokoluokista lukuun ottamatta yli 25 henkilön 
toimistoja, joissa vastaajia oli selvästi vähemmän.  Muista vähiten oli 9-25 henkilön 
toimistoissa 18,8 % (10,6 %) ja eniten 1-2 henkilön toimistoissa 27,9 % (45,4 %) 

- Maantieteellisesti jakauma noudatteli koko vastaajajoukon rakennetta 

- Strategiaa valittiin kuvaamaan tasaisesti molemman ääripään kuvaukset 

 
Tikonin käyttäjien mielikuva omasta ohjelmistostaan asteikolla 1-5 oli 4,18 (3,74) 
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Westernin käyttäjät 
 

- 50 % oli Taloushallintoliiton jäsentoimistosta 

- Kokemus tilitoimistoalalta oli käyttäjistä ”pisin” 96,2%:n ilmoittaessa 
kokemukseksi yli 10 vuotta 

- Koko vastaajakentässä käyttäjät olivat hiukan enemmän 3-4 henkilön toimistoista 
30,8 % (22,8 %) ja 5-9 henkilön toimistoista 23,1 % (17,0 %) 

- Alueellisesti muu Etelä-Suomen lääni ja Itä-Suomen lääni oli painottunut 
pääkaupunkiseudun ja Länsi-Suomen läänin kustannuksella 

- 65,4 % (48,1 %) ilmoitti strategiaansa paremmin kuvaavan ”Tarjoamme 
asiakkaillemme lakisääteistä peruspalvelua tehokkaasti ja hintakilpailukykyisesti” 

 
Westernin käyttäjien mielikuva omasta ohjelmistostaan asteikolla 1-5 oli 4,00 (2,81) 

 




