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1 Johdanto 

1.1 Tutkimuksen kohde ja työn tavoitteet 

Tässä työssä käydään läpi mobiilipäätteen käyttöönottoprosessi Staran kuljetuspalve-

luissa. Mobiilipäätteeksi valikoitui tablet-tietokone, joka tulee helpottamaan kuljettajien 

työtä. Työn aihe ja tavoitteet on määritelty yhdessä Staran kuljetuspalveluiden palvelu-

päällikön, Juuso Tuomisen kanssa. Työn tarkoituksena oli tutustua jo olemassa olevaan 

mobiilisovellukseen ja tuoda siitä esiin käyttöä haittaavat kehityskohdat. Tämän jälkeen 

suoritettiin tarvittavat laitehankinnat. Lisäksi tavoitteena oli tuoda kuljettajille tietoon tar-

vittavat asiat heille käyttöön tulevasta mobiilipäätteestä ja sen käytöstä sekä pyrkiä vä-

hentämään muutosvastarintaa, mutta tämä vaihe jouduttiin lopulta jättämään tästä insi-

nöörityöstä pois aikataulun pitkittymisen vuoksi. Staralla oli jo valmiiksi olemassa mobii-

lisovellus, jota on testattu koekäytöllä, mutta sitä ei ole otettu vielä käyttöön. Mobiiliso-

velluksen toteuttajana ja kehittäjänä toimii CGI.     

Mobiilipäätteet halutaan ottaa käyttöön Staran toiminnan nykyaikaistamiseksi: siirryttä-

essä mobiilikäyttöön, papereiden tulostus vähenee ja kuljetusten seuranta paranee. 

Käyttöönoton aikana odotetaan ilmenevän ongelmia, joita tullaan ratkomaan yhdessä 

palveluntarjoajan kanssa.     

Tässä opinnäytetyössä on käsitelty seuraavat käyttöönottoprosessin vaiheet: 

1. Mobiilisovellukseen tutustuminen 

2. Mobiilisovelluksen kehitysideoiden läpikäynti 

3. Laitehankinnat 

4. Kuljettajien koulutuksen suunnittelu 
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Työssä tarkastellaan ensiksi Staran nykyistä toimintamallia ja tämän jälkeen käyttöönot-

toprosessi käydään raportinomaisesti läpi. Tämän opinnäytetyön ajoittuminen on esitel-

tynä kuvassa 1. 

 

Kuva 1. Opinnäytetyön aikataulu 

 

1.2 Työn toteutus 

Työn aineisto ja tarvittavat tiedot on kerätty pääosin keskustelemalla ja haastattelemalla 

Staran työntekijöitä. Myös alan kirjallisuutta ja muita julkaisuja on tutkittu. 

Toiminnanohjausjärjestelmiin sekä mobiilisovelluksiin on perehdytty kirjallisuuden ja 

muiden alaan liittyvien julkaisujen avulla. Asiakasyrityksessä on suoritettu haastatteluita, 

sekä keskusteltu kuljettajien ja ajojärjestelijöiden kanssa. 

Ennen varsinaisen projektin alkua Staran päivittäiseen toimintaan tutustuttiin kuljetusten 

ja ajojärjestelyn osalta. Seuraavaksi tutustuttiin jo olemassa olevaan mobiilisovelluk-

seen, ja sitä koekäytettiin kuljetuksissa. Työ on rajattu niin, että painopisteenä on vain 
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•Keskustelut kuljetuspalvelun henkilökunnan kanssa
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•Opinnäytetyön kirjoittaminen

•Kuljettajien kouluttamisen pohdinta

•Opinnäytetyön päättäminen
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mobiilipäätteiden käyttöönotto ja sen aikana havaittaviin ongelmiin puuttuminen. Mobii-

lisovelluksen käyttöönotto koko Staran kuljetuskalustolle on todella laaja projekti, sillä 

monien kaupungin sisäisten protokollien tulee muuttua, jotta mobiilisovellus olisi hyödyl-

linen. Edellä mainitusta syystä johtuen käyttöönoton ensimmäisessä vaiheessa sovellus 

tulee käyttöön vain kuuteen autoon. Käyttöönoton jälkeen ohjelma pyritään optimoimaan 

ja mahdolliset ongelmat poistetaan yhteistyössä Staran IT-osaston ja palveluntarjoajan 

(CGI) kanssa. 

2 Logistiikan määritelmä 

Logistiikka käsitteenä periytyy kreikan kielen termistä logistikos, jolla on aikoinaan tar-

koitettu käytännön laskutaitoa. Napoleonin ajan Ranskassa vuonna 1836 upseeri Henri 

Baron de Jomini kuvasi kirjoittamassaan kirjassa logistiikkaa armeijan liikuttelun käytän-

nön taidoksi. Termi kuitenkin katosi vuosisadan ajaksi käytöstä, kunnes amerikkalainen 

kapteeni Alfred Thayer Mahan (1840–1914) otti logistiikka-termin käyttöön ja määritteli 

sen olevan kansan taloudellisen ja teollisen mobilisoinnin tuki aseistetuille joukoille. En-

simmäisestä maailmansodasta lähtien logistiikka-termiä käytettiin lisääntyvästi armeijan 

keskuudessa. Siviilimaailmassa logistiikka on tunnettu käsitteenä 1950-luvulta lähtien. 

Vuosituhannen vaihteen jälkeen logistiikasta on tullut yksi businessmaailman tärkeim-

mistä tekijöistä. [1] 

Karruksen [2, s. 13] määritelmän mukaan logistiikka on materiaali-, tieto- ja pääomavir-

tojen, hankinnan, tuotannon, jakelun ja kierrätyksen, huolto- ja tukipalvelujen, varastointi-

, kuljetus- ja muiden lisäarvopalvelujen sekä asiakaspalvelun ja -suhteiden kokonaisval-

taista johtamista ja kehittämistä. Logistiikka siis käsittää tiedonsiirron, kuljetuksen, 

vaihto-omaisuuden, varastoinnin, materiaalinkäsittelyn ja pakkauksen integroidun pro-

sessin. [1] 

Niin kauan kuin vaihdantatalous on ollut olemassa, on logistiikassa tunnettu kaksi perus-

virtaa: fyysinen materiaalivirta ja informaatiovirta. Materiaalivirralla tarkoitetaan tilauksen 

toteutusta. Nimestään huolimatta se ei välttämättä ole aineellista vaan se voi olla myös 

esimerkiksi palvelu (aineeton hyödyke). Informaatiovirralla tarkoitetaan yksinkertaistet-

tuna tietoa, joka kulkee tuottajan ja asiakkaan välillä. Sitä pidetään logistiikan tärkeim-

pänä virtana, sillä se ohjaa koko toimitusketjua raaka-ainelähteeltä loppukäyttäjälle ja 
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myös loppukäyttäjältä materiaalilähteille palautuvia maksusuorituksia. Kahden perusvir-

ran lisäksi on olemassa kaksi tukivirtaa: rahavirta ja kierrätysvirta/paluuvirta. Rahavirta 

on näistä kahdesta virrasta selkeästi tärkeämpi, sillä ilman rahaa on vaikea tuottaa. Tär-

kein rahavirran lähde on yleensä loppuasiakas, mutta esimerkiksi suuria investointeja 

varten rahoituspääomaa tulee hakea pankista tai sijoittajilta. Kierrätysvirralla tarkoitetaan 

asiakkaalta tuottajalle päin tapahtuvaa tavaravirtaa, jossa pyritään kierrättämään ja uu-

siokäyttämään materiaaleja. Näin toimimalla säästetään neitseellisiä raaka-aineita sekä 

aineiden jalostuksessa vaadittavaa energiaa. [1] Edellä esitellyt logistiikan virrat on ha-

vainnollistettuna kuvassa 2.  

 

 

Kuva 2. Logistiikan virrat [1] 

3 Toiminnanohjaus 

Tässä luvussa perehdytään toiminnanohjaukseen yleisesti sekä kerrotaan tarkemmin 

Staralla käytössä olevasta SAP-ohjelmasta.  

3.1 ERP-järjestelmä 

ERP-järjestelmällä (toiminnanohjausjärjestelmä) tarkoitetaan ohjelmaa, joka integroi yh-

teen yrityksen eri toimintoja, kuten 

 toimitusketjun hallinta 
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 varastonhallinta 

 asiakashallinta 

 tuotannonohjaus 

 talouden hallinta 

 henkilöresurssien hallinta. 

ERP-järjestelmät ovat usein modulaarisia, eli kaikki toiminnot järjestelmän sisällä toimi-

vat omina moduuleinaan. Tästä johtuen yritys voi ERP-järjestelmää hankkiessaan valita 

omalle yritykselle tärkeimmät moduulit ja näin ollen räätälöidä ohjelman omaan käyttöön 

sopivaksi. Modulaarisuuden vuoksi uusien ominaisuuksien lisääminen on myös helppoa 

jälkeenpäin. [3] Toiminnanohjausjärjestelmä on havainnollistettuna kuvassa 3.  

 

 

Kuva 3. Toiminnanohjausjärjestelmä 

ERP

Myynti

Osto

Taloushallinta

VarastonhallintaKuljetukset

CRM

(Asiakkuudenhallinta)

HRM

(Henkilöstönhallinta)
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ERP:tä käyttävät pääasiassa suuremman kokoluokan yritykset, jotka haluavat sitoa yri-

tyksen erilaiset yksiköt yhdeksi kokonaisuudeksi jota kaikki yrityksen toiminnot/tekijät 

voivat käyttää. Tämä tuo läpinäkyvyyttä yrityksen sisäisiin toimintoihin, kun esimerkiksi 

myyntiosasto tietää kuinka paljon jotakin tuotetta on varastossa tai myytävissä. Toimi-

vassa ERP-järjestelmässä kaikki yrityksen toiminnot ”keskustelevat” keskenään, ja näin 

ollen tehostavat yrityksen toimintaa. Myös päällekkäisten töiden vaara pienenee, kun 

tiedonsiirto yhteiseen tietokantaan on reaaliaikaista. Inhimillisten virheiden määrä vähe-

nee merkittävästi ERP:n myötä, sillä se huomauttaa käyttäjää tämän tehdessä jonkin 

virheen. [4] 

3.2 SAP 

Staralla on käytössä SAP-pohjainen ajojärjestelyohjelma. SAP (lyhenne sanoista Sys-

tems, Applications & Products in Data Processing) on Euroopassa suurin, ja maailmalla 

neljänneksi suurin ohjelmistovalmistaja. Yritys on maailman suurin yritysohjelmistojen 

valmistaja. SAP:n pääkonttori sijaitsee Saksan Walldorfissa. Yritys valmistaa monia oh-

jelmistoja eri teollisuuden alojen käyttöön, mutta ERP-järjestelmät ovat SAP:n erikois-

alaa. [5]   

3.3 Kuljetustenohjaus 

Kuljetustenohjauksella tarkoitetaan fyysisen liikenneverkon käytön ja suorituskyvyn pa-

rantamista. Kuljetustenohjaus voidaan jakaa yleisesti kolmeen osaan: suunnittelu, reaa-

liaikainen ohjaus ja seuranta. Suunnittelulla tarkoitetaan ennen kuljetusta tapahtuvaa 

työtä, jossa pyritään selvittämään tavaran paino, osapuolet, osoitteet, tavaran käsittely-

ohjeet ja aikataulu. Kuljetusten ohjauksella tarkoitetaan toimia, joita joudutaan tekemään 

kuljetuksen sujuvuuden takaamiseksi niissä tilanteissa, kun tapahtuu äkillisiä muutoksia. 

Tällaista toimintaa nimitetään yleisesti ajojärjestelyksi. Toimiva kuljetusten ohjaus vaatii 

toimivan yhteyden kuljettajan ja ajojärjestelijän välille. Ajojärjestelijän tulee reagoida ha-

vaittuihin muutoksiin nopeasti, jotta vältytään esimerkiksi ylimääräiseltä tai turhalta 

ajolta. Ajoneuvoissa on usein asennettuna jonkinlainen paikannusjärjestelmä, jonka 

avulla ajoneuvon etenemistä voidaan seurata ajojärjestelijän tai jopa asiakkaan toi-

mesta. Edellä kuvattua toimintaa kutsutaan kuljetuksen seurannaksi. [6] 
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Maantieliikenteen ajojärjestelyn tärkeimmät tehtävät ovat reitti- ja kuormasuunnittelu. 

Loppuasiakkaalle on yleensä yhdentekevää, että millaisella kalustolla tai mitä reittiä toi-

mitus saapuu perille. Hänelle tärkeintä on vain se, että toimitus on oikeaan aikaan oike-

assa paikassa. Kuljetusyrityksen tulisi kuitenkin reittisuunnittelua miettiessä valita kus-

tannustehokkain toimitusreitti, joka on yleensä lyhyin mahdollinen. Useamman auton kul-

jetusyrityksessä haastetta reittisuunnitteluun lisää se, että kuljetukset pitäisi järjestää 

niin, ettei useammalla autolla tule risteävää liikennettä. Kuormat tulisi suunnitella siten, 

että ne ovat Suomen lakien mukaan oikeaoppisia ja turvallisia, mutta samaan aikaan 

myös kustannustehokkaita kuljetusyritykselle. Jotta kuormasuunnittelu olisi tehty kustan-

nustehokkaasti, tulisi autojen täyttöasteen olla lähellä sataa prosenttia. [1, s. 192.] 

Suomessa kuljetusliikkeen koko vaikuttaa suuresti siihen, miten hyvin kyseinen yritys voi 

ohjata kalustoresurssejaan. Suuremmat kuljetusliikkeet pystyvät pieniä liikkeitä tehok-

kaammin ohjaamaan kalustoaan. Ympäri Suomea sijaitsevat maaliikennekeskukset 

alentavat kuljetuskustannuksia myös huomattavasti. Pienissä kuljetusliikkeissä kuljetus-

tenohjaus ja -suunnittelu hoidetaan yleensä hyvin yksinkertaisesti. Ajojärjestelijät vas-

taanottavat tilaukset puhelimitse suoraan asiakkaalta ja kirjoittavat kuljetuksen tiedot pa-

perille, joka sitten annetaan kuljettajalle. Kun asiakkaita on vähän, ja ne ovat pitkäaikai-

sia, ei varsinaista reittisuunnittelua välttämättä edes tarvita vaan kuljettaja usein ajaa 

reittinsä rutiiniksi muodostuneita reittejä ja järjestystä käyttäen. [1, s. 193.]    

3.4 Mobiilipääte toiminnanohjauksessa 

Erilaisten mobiilisovellusten käyttö logistiikassa ja kuljetuksissa on lisääntynyt selvästi 

vuosituhannen vaihteen jälkeen. Mobiilipäätteiden avulla tieto liikkuu mobiilisti ja reaali-

aikaisesti, jolloin operatiivinen toiminta helpottuu ja esimerkiksi ajojärjestelijät voivat kes-

kittyä paremmin ydinosaamiseensa (kuljetustehtävien vastaanottamiseen ja suunnitte-

luun). Mobiilipäätteiden käytöllä saavutetaan myös parempi seurattavuus ja läpinäky-

vyys kuljetusten aikana. Myös valokuvien ja muiden tiedostojen liittäminen kuljetusten 

tietoihin on mahdollista mobiililla.   

Kun mietitään mobiilipäätteen hankintaa, tulisi mahdollisimman tarkasti kartoittaa millai-

sia vaatimuksia mobiilipäätteelle halutaan asettaa. Nykyään on tarjolla monia erilaisia 

ratkaisuja yrityksen tarpeesta riippuen. Mobiilipääte voi olla varasto- ja kuljetustarkoituk-

seen suunniteltu pda-laite (usein iskun-, pölyn- ja roiskeenkestäviä), älypuhelin, tabletti 
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tai vaikka kannettava tietokone. Useilla mobiilipäätteillä voidaan lukea yleisesti käytössä 

olevia viivakoodeja, ja kehittyneemmillä laitteilla myös radioaaltotekniikalla tapahtuva 

RFID-tagien lukeminen on mahdollista. [7] 

3.4.1 Mobiilisovelluksen toimintaperiaate 

Mobiilisovellukset jaetaan toimintaperiaatteiltaan karkeasti kolmeen ryhmään: 

 selainpohjainen järjestelmä 

 client-server-sovellus 

 terminal-käyttö. 

Selainpohjaisessa järjestelmässä mobiilisovellusta käytetään päätelaitteen internet-se-

laimen kautta. Kyseinen järjestelmä sopii moneen eri tarkoitukseen, mutta tällöin vaadi-

taan jatkuva tietoliikenneyhteys, sillä offline-tilassa käyttö on mahdotonta. Client-server 

-sovelluksessa on mobiililaitteeseen asennettu oma sovellus ja tietokanta, joka kommu-

nikoi päätietokannan (yrityksen ERP-järjestelmä) kanssa. Tällöin etuina on offline-käyttö 

ja sovelluksen parempi muokattavuus. Terminal-käytössä mobiilipäätteen ja päätieto-

kannan välillä siirtyvät vain näppäinkomennot ja kuvaruutumuunnokset. Tämä tarkoittaa 

käytännössä sitä, että kaikki tieto ja sovellukset ovat erillisellä palvelimella, joita käyte-

tään mobiilipäätteen avulla. [8]  

4 Stara 

Stara (Stadin rakentajat) on Helsingin kaupungin oma palveluntuottaja, jonka vastuualu-

eeseen kuuluu muiden muassa rakentaminen, ympäristönhoito ja logistiikka. Vuodesta 

2009 eteenpäin Stara on toiminut itsenäisenä virastona, ja vuonna 2010 nimi muuttui 

nykyiseen muotoon. Vuonna 2013 Staran liikevaihto oli 220 miljoonaa euroa. Saman 

vuoden lopulla henkilöstömäärä oli 1550 henkilöä, mutta kausiluonteisesta työstä joh-

tuen kesällä 2013 työntekijöitä oli lähes 2000. [9] Organisaatio on esiteltynä kuvassa 4 

(kuljetuspalvelu on korostettuna punaisella värillä).  
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Kuva 4. Staran organisaatio 

 

4.1.1 Palvelut ja asiakkaat 

Staran palvelut jakaantuvat viiteen tuotantoyksikköön seuraavasti: 

 

 kaupunkitekniikan rakentaminen 

 

Toimitusjohtaja

KAUPUNKITEKNIIK
AN 

RAKENTAMINEN

RAKENTAMINEN

1

RAKENTAMINEN
2

RAKENTAMINEN
3

MITTAUS

POHJATUTKIMUS

PIMA

KATU- JA
MAALABORATOR

IO

TEKNINEN
TUKI

KAUPUNKITEKNII
KAN YLLÄPITO

HOITO 1

HOITO 2

HOITO 3

KUNNOSSAPITO
1

KUNNOSSAPITO
2

KUNNOSSAPITO
3

TEKNINEN TUKI

RAKENNUSTEKNI
IKKA

RAKENNUSPROJ
EKTIT

KORJAUSRAKEN
TAMINEN

KONEPAJA

TEKNINEN TUKI

YMPÄRISTÖN-
HOITO

LUONNON-
SUOJELU-
ALUEET

MERI- JA
SAARISTO-

ALUEET

METSÄT

PUUTARHA-
PALVELU

VIRKISTYSPEL-

LOT JA NIITYT

LOGISTIIKKA

HANKINTA

KORJAAMO

KULJETUS-
PALVELU

MATERIAALI-
PALVELU

VUOKRAAMO

HALLINTO

TALOUS

HENKILÖSTÖ

VIESTINTÄ

KEHITYS

PÄÄTÖKSENTEO

N TUKI

TIETOHALLINTO

TOIMITILAT
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 kaupunkitekniikan ylläpito 

 rakennustekniikka 

 ympäristönhoito 

 logistiikka 

 

Stara myy palveluitaan ensisijassa julkiselle sektorille. Suuri osa liikevaihdosta (96,5 % 

vuonna 2013) koostuu kaupungin virastojen ja liikelaitosten tilauksista. Suurimmat asi-

akkaat vuonna 2013 olivat rakennusviraston katu- ja puisto-osasto, tilakeskus, HSY:n 

vesihuolto ja HKR-Rakennuttaja. [7] 

4.1.2 Kuljetuspalvelu 

Kuljetuspalvelu kuuluu logistiikan tuotantoyksikön alaisuuteen ja työllistää 26 henkilöä 

(2013). Sen osuus koko Staran liikevaihdosta oli samana vuonna 2 prosenttia. Kuljetus-

palvelun tehtävänä on tarjota kuljetuspalveluita ja vaihtolavojen vuokrausta asiakkail-

leen. Lisäksi sen tehtävänä on kuljetusten ulkoistaminen ja keikkojen välittäminen yksi-

tyisille toimijoille. Kuljetuspalvelut tuottavat seuraavia palveluita: 

 

 kone- ja kalustokuljetukset 

 materiaalikuljetukset (maa-aines ja kappaletavara) 

 vaihtolavakuljetukset 

 työmaatila- ja konttikuljetukset 

 molok-syväkeräyssäiliöiden tyhjennykset 

 kaupungin virastojen muuttopalveluiden välitys 

 sosiaali- ja terveysviraston apuväline- ja lääkekuljetukset. [10]  

4.1.3 Ajojärjestely 

Ajojärjestelijöiden tehtävänä on vastaanottaa kuljetustilauksia puhelimitse tai sähköpos-

titse asiakkaalta ja saatujen tietojen perusteella luoda tilauksesta ajomääräys SAP-poh-

jaiseen ajomääräyksenhallintaohjelmaan. Tämän jälkeen ajojärjestelijä tulostaa ajomää-

räyksen kuljettajaa varten. Kun kuljettaja on suorittanut ajomääräyksen mukaisen kei-

kan, hän palauttaa ajomääräyksen takaisin ajojärjestelijälle täytettynä (alku- ja loppuaika 

sekä muut tarvittavat tiedot). Jos Staran oma kalusto on käytössä tai muutoin estynyttä 
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hoitamaan kuljetuksen ajallaan, ajojärjestelijä välittää ajomääräyksen yhteistyökumppa-

nille. [10] Kyseinen ajojärjestelyn toiminta on havainnollistettu prosessikaaviona kuvassa 

5.  

    

 

 

Kuva 5. Prosessikaavio ajojärjestelystä 

4.1.4 Kalusto 

Staran kuljetuspalveluilla on käytössään monipuolinen kuljetuskalusto. Autoja on yh-

teensä 18 kappaletta, joista 13 kpl on kuorma-autoja, 3 kpl pakettiautoja ja 2 kpl hinaus-

autoja. Suurin osa kuorma-autoista on varustettu vaihtolavalaitteilla, ja osassa on lisäksi 

nosturi. Kalustoa hankittaessa on pidetty mielessä niiden monipuolinen käyttö ympäri 

vuoden. Suurimpaan osaan kuorma-autoista on mahdollista kiinnittää lumiaura, sillä tal-

visin katujen auraukset työllistävät kuljetuspalvelua paljon. [10] 

Ajojärjestelijä vastaanottaa tilauksen asiakkaalta

Ajojärjestelijä luo tilauksen ajojärjestelyohjelmaan

Ajomääräys tulostetaan ja luovutetaan kuljettajalle

Kujettaja palauttaa täytetyn ajomääräyksen ajojärjestelijälle 

Ajojärjestelijä päättää ajomääräyksen ajojärjestelyohjelmassa

Tilaus siirtyy laskutukseen
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4.1.5 Lavavuokraus 

Kuljetuspalvelun tehtäviin kuuluu myös erilaisten vaihtolavojen vuokraaminen asiak-

kaille. Vaihtolavoja kuljetettaessa kuljettaja ottaa kuljetettavan lavan numeron ylös, ja 

merkitsee sen ajoilmoitukseen, jotta ajojärjestelijät voivat merkata kyseisen lavan vuok-

ratuksi SAP-järjestelmään. Kun lava käydään hakemassa pois ja tyhjennetään, kuljettaja 

merkkaa ajoilmoitukseen pois haettavan lavan numeron, jotta ajojärjestelijä voi päättää 

ajojärjestelyohjelmassa kyseisen lavan vuokran. [10]   

5 Projekti 

Tässä luvussa kuvataan mobiilipäätteen käyttöönottoprosessi vaiheittain. Ensin lukijalle 

tehdään selväksi kuvien avulla kuljetusprosessi ajojärjestelijän ja kuljettajan näkökul-

masta, minkä jälkeen raportinomaisesti tarkastellaan käyttöönottoprosessia vaihe vai-

heelta.  

5.1 Toiminta ennen mobiilipäätteitä 

Kun ajojärjestelijä on vastaanottanut asiakkaalta tilauksen esimerkiksi puhelimitse, niin 

hän käyttää SAP-ohjelman ajojärjestelynäkymää ja luo asiakkaan antamien tietojen poh-

jalta ajomääräyksen valitsemalleen ajankohdalle. Kuvassa 6 on esiteltynä ajojärjestely-

näkymä ja esivalittu ajankohta tilaukselle. Ajojärjestelynäkymässä keikan tilannetta ku-

vataan väreillä. Vanhassa toimintamallissa, jossa ei käytetä mobiilipäätteitä vaan ajetaan 

paperisilla ajomääräyksillä, värejä on käytössä kolme kappaletta:  

 keltainen – Keikka luotu järjestelmään, mutta ei luovutettu kuljettajalle 

 vihreä – Keikka on luovutettu kuljettajalle (suorituksessa) 

 punainen – Keikka on suoritettu kuljettajan toimesta, ja lopetettu ajojärjestelyoh-

jelmassa 
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Kuva 6. Ajojärjestelijän päivänäkymä ajojärjestelyohjelmassa 

 

Klikattuaan hiiren oikealla napilla valittua ajankohtaa ajojärjestelijä valitsee seuraavaksi 

avautuvasta valikosta ”uusi keikka”. Tämän jälkeen aukeaa tilauksenluonti-ikkuna, joka 

on esiteltynä kuvassa 7. Tilauksenluonti-ikkunaan ajojärjestelijä kirjoittaa tarvittavat tie-

dot ja osoitteet tilaukseen, minkä jälkeen tilaus hyväksytään vihreästä ”painikkeesta”. 

Jotta keikka näkyisi kuljettajan mobiilipäätteessä, tulee ajojärjestelijän vielä klikata 

keikka alkaneeksi ajojärjestelyohjelman päivänäkymästä. [10]      
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Kuva 7. Ajojärjestelijän näkymä keikasta 

 

Paperisilla ajomääräyksillä ajettaessa on hyviä ja huonoja puolia. Keskusteltuani kuljet-

tajien kanssa valtaosa heistä piti hyvänä asiana sitä, että kyseinen toimintamalli on eten-

kin tabletteihin tottumattomalle kuljettajalle helppo ja yksinkertainen. Osa kuljettajista oli 

myös sitä mieltä, että paperit on helppo pitää järjestyksessä. Paperisten ajomääräysten 

huonoina puolina voidaan pitää alttiutta hajoamiselle ja häviämiselle. Myös papereiden 

arkistointi on aikaa sekä tilaa vievää toimintaa.  

5.2 Mobiilipäätteiden käyttöönoton ensimmäinen vaihe 

Tablettien käyttöönotto alkoi koekäytöllä toimistossa. Testikeikkoja luotiin SAP:ssa ja 

katsottiin, että tiedot siirtyvät oikeanlaisina mobiilisovellukseen. Jo ensimmäisellä testi-

kerralla huomattiin kaksi muutosta vaativaa ongelmaa: ensinnäkin kuljettajan suoritta-

maa ja kuittaamaa keikkaa ei saatu avattua tai muutettua SAP-ohjelmassa, vaikka keikka 

siirtyi laskutukseen. Toinen ongelma oli mobiilisovelluksessa kuljettajalle näkyvä ”lisätie-

dot”-kohta, joka oli rivitetty väärin. Tämä aiheutti sen, että tekstikentässä ei näkynyt 

kaikki tarvittava tieto, jos tekstiä oli paljon. Ongelma on havainnollistettuna kuvassa 8 

punaisella värillä. 
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Kuva 8. Tekstin rivitysongelma mobiilissa 

 

Näistä ongelmista ilmoitettiin CGI:lle, joka toimi projektissa mobiilisovelluksen palvelun-

tuottajana. Samalla kysyttiin mahdollisuutta saada mobiilisovellukseen suora linkki kart-

tapalveluihin, mikä helpottaisi kuljettajan työtä, kun keikan osoitteita ei tarvitsisi kirjoittaa 

erikseen karttasovellukseen. Lisäksi CGI:tä pyydettiin lisäämään ohjelmaan mahdolli-

suus liitetiedostojen (esimerkiksi valokuvien) lisäämiseen keikkaan. Tämä katsottiin hyö-

dylliseksi etenkin tapauksissa, joissa kuljettaja on havainnut jonkin vaurion kuljetetta-

vassa kappaleessa tai tavarassa. Näin ollen kuljettajan ottama valokuva vauriosta toimisi 

varaumana. Keikan suorittaminen mobiilipäätteillä on kuvattuna prosessina kuvassa 9. 
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Kuva 9. Prosessikaavio ajojärjestelyn toiminnasta ja keikan suorittamisesta mobiilipäätteellä 

 

5.3 Mobiilisovelluksen vaikutus ajojärjestelyn toimintaan 

Mobiilipäätteen käyttöönoton jälkeen ajojärjestelijöiden ei tarvitse enää tulostaa keikoista 

paperilappuja kuljettajille, vaan keikat linkitetään kuljettajien mobiilipäätteisiin ajojärjes-

telyohjelman kautta. Kun kuljettaja on kuitannut keikan suoritetuksi, siirtyy tieto tästä suo-

raan ajojärjestelyohjelmaan, joten ajojärjestelijä näkee reaaliajassa, onko kuljettaja va-

paa käytettäväksi. Ajojärjestelyohjelmassa on mobiilipäätettä käytettäessä myös neljäs 

väri: oranssi. Keikka muuttuu ajojärjestelijän näkymässä oranssiksi kuljettajan aloitta-

essa keikan suorittamisen. Aloitettu keikka on osoitettuna nuolella kuvassa 10.  

Ajojärjestelijä vastaanottaa tilauksen asiakkaalta

Ajojärjestelijä luo tilauksen ajojärjestelyohjelmaan

Ajomääräys lähetetään kuljettajan mobiilipäätteeseen

Kuljettaja suorittaa keikan

Kuljettaja kuittaa keikan valmiiksi mobiilipäätteellä

Tilaus siirtyy laskutukseen ja ajojärjestelijä näkee sen suoritettuna 
ajojärjestelyohjelmassa
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Kuva 10. Ajojärjestelynäkymä mobiilipäätettä käytettäessä 

5.4 Mobiilipäätteiden ja telineiden hankinta 

Käyttöönoton koulutusvaiheen lähestyessä mobiilipäätteiden ja autoihin asennetavien 

telineiden hankinta tuli ajankohtaiseksi. Staralle on vuonna 2013 tehty insinöörityö, jossa 

tavoitteena oli suunnitella Staran kuljetuspalveluille nyt käytössä oleva ajojärjestelyoh-

jelma ja mobiilisovellus. Kyseissä insinöörityössä vertailtiin puhelimen, tabletin ja kan-

nettavan tietokoneen soveltuvuutta mobiilipäätteeksi. Vertailussa voittajaksi valikoitui 

tabletti, joten nykyisessä projektissa piti valita, mikä tablettimalli toimisi parhaiten kulje-

tuspalveluiden käytössä [11]. Tehtävänä oli myös löytää markkinoilta sopiva teline tab-

letille, jotta sen käyttö autossa olisi mahdollisimman helppoa ja turvallista.  

Vaatimuksena tabletin osalta oli 4G-verkon tukeminen ja 10-tuumainen näyttö. Autoihin 

kiinnitettävältä telineeltä vaaditaan kenttätyöskentelyssä paljon, sillä autot liikkuvat usein 

epätasaisella alustalla, jolloin esiintyy tärinää ja värähtelyä. Tabletin ollessa 10-tuumai-

sella näytöllä varustettu sen fyysinen paino asettaa oman vaatimuksensa telineille sillä 

teline ei saisi päästä liikkumaan tabletin painon ja tärähtelyn vuoksi missään tilanteessa. 

Näiden vaatimusten lisäksi telineen tulisi olla helppokäyttöinen. 

Tabletiksi valikoitui lopulta Samsung Galaxy Tab A (kuva 11). Kyseinen tabletti on koh-

tuuhintainen ja varustettu 9,7”:n näytöllä. Se tukee myös 4G-yhteyksiä ja on yksinkertai-
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nen käyttää. Tabletteja ja liittymiä hankittaessa harkittiin myös puheluominaisuuden kyt-

kemistä liittymään, mutta se jätettiin lopulta pois, koska kuljettajilla on matkapuhelimet 

käytössään. 

 

Kuva 11. Samsung galaxy tab A 

Autotelineiden valinnan osalta oli alusta asti selvää, että mitään imukuppikiinnitykseen 

perustuvia malleja ei edes harkita. Aiempi kokemus imukuppikiinnityksestä on osoittanut 

sen olevan liian kevyt ratkaisu puoli kiloa painavalle tabletille.  Kävi ilmi, että telineiden 

tarjonta on todella heikkoa. Markkinoilta löytyi muutama valmistaja, joiden telineet täytti-

vät asetetut kriteerit. Staralle päädyttiin valitsemaan yhdysvaltalaisen Ram Mountsin val-

mistamat telineet. Ne olivat riittävän tukevat, ja niiden käyttö oli todella yksinkertaista. 

Lisäksi telineiden toimittajan kautta saatiin tilattua suojakuoret tabletteihin. Telineiden ja 

suojakuorien hankinnasta ja asennuksesta sovittiin niitä maahantuovan yrityksen 

kanssa. Telineiden asennus päätettiin jättää ammattilaisille, sillä kiinnityksen ollessa kiin-

teä (ruuvataan autoon kiinni) tulee tietää tarkalleen, mihin kohtiin autoissa voi kiinnittää 

ruuveja rikkomatta esimerkiksi piilossa kulkevia sähköjohtoja.   
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Telinetoimittajan kanssa sovittiin telineiden asennuksesta ja ne saatiin kaikkiin kuuteen 

autoon kiinni yhden viikon aikana. Kuvassa 12 on tabletti ja teline kuvattuna kuljettajan 

paikalta. Näin ollen projektissa voitiin siirtyä suunnittelemaan kuljettajien koulutusta tab-

letin käyttöön. Vielä tässä vaiheessa projektia jouduttiin odottamaan CGI:n tarjousta mo-

biilisovellukseen tehtävistä muutoksista, joten oli selvää, että projekti tulisi pitkittymään 

jonkin verran alkuperäisestä suunnitelmasta. 

 

5.5 Kuljettajien koulutus tabletin käyttöön 

Laitehankintojen jälkeen ohjelmistotoimittaja ilmoitti tarjouksessaan, että mobiilisovelluk-

sen kehityksen toimitusaika olisi enintään kolme kuukautta. Koska insinöörityö tulisi 

saada valmiiksi vuoden 2016 alussa, päätettiin varsinainen kuljettajien koulutus jättää 

pois tästä työstä. Päätettiin kuitenkin, että käyn tässä työssä läpi tärkeimmät asiat, jotka 

tulisi ottaa huomioon koulutuksen tullessa ajankohtaiseksi. 

Osa mobiilisovelluksen käyttöönottavista kuljettajista on käyttänyt tabletteja ja älypuheli-

mia jo aiemmin, joten heidät pitäisi tutustuttaa vain uuteen mobiilisovellukseen ja sen 

käyttöön. Osalle kuljettajista tabletit tai älypuhelimet eivät ole ennestään tuttuja, joten 

Kuva 12. Tabletti ja teline kiinnitettynä auton kojetauluun 
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heidän kanssaan tulisi lähteä liikkeelle tabletin, ja Android-käyttöjärjestelmän omaksu-

misesta ja tärkeimpien sovellusten käytön hallitsemisesta. Tämän tulisi tapahtua niin, 

että yksi kuljettaja kerrallaan harjoittelisi tabletin käyttöä ja kerrottaisiin sen mahdolli-

suuksista ja ominaisuuksista.  

Kuljettajille tulisi myös tehdä selväksi keikkojen kuittaamisen tärkeys ja oikea-aikaisuus, 

sillä keikat siirtyvät tulevaisuudessa suoraan laskutukseen kuljettajan kuittauksen jäl-

keen. Kuljettajien kanssa käytyjen keskustelujen perusteella osa heistä suhtautui hyvin 

epäilevästi mobiilisovellukseen ja kyseenalaisti sen käyttöönoton. Erityisesti näissä ta-

pauksissa kuljettajille tulisi perustella mahdollisimman hyvin, minkä takia mobiilisovelluk-

seen siirrytään ja mitä hyötyjä yritys sillä saavuttaa.  

6 Yhteenveto 

Tässä työssä oli tavoitteena saada Staran kuljetuspalveluiden käyttöön toimiva ja help-

pokäyttöinen mobiilisovellus, jotta toiminta saataisiin nykyaikaisemmaksi. Seuraavassa 

yhteenvetokappaleessa käydään läpi työn kulku ja lopputulos. Lisäksi pohditaan, mitä 

asiakasyritys ja insinöörityöntekijä tästä hyötyivät. 

6.1 Työn sisältö 

Työn ensimmäisessä vaiheessa rajattiin työn aihe sekä keskusteltiin mobiilipäätteen tar-

peesta. Seuraavaksi tutustuttiin Staran kuljetuspalvelun toimintaan kenttäolosuhteissa, 

sekä keskusteltiin ja haastateltiin kuljetuspalvelun työntekijöitä. Lisäksi mobiilisovelluksia 

käsitteleviä julkaisuja tutkittiin mahdollisimman kattavasti. Kun Staran toimintatavat olivat 

tulleet tutuiksi, ohjelmistokehittäjään otettiin yhteyttä ja kerrottiin tulevasta projektista. 

CGI:n kanssa sovittiin palaveri, jossa esitettiin heille halutut muutokset sovellukseen. 

Palaverissa tehtyjen päätösten pohjalta CGI ryhtyi kehittämään sovellusta.  

Sillä aikaa, kun CGI teki sovellukseen sovittuja muutoksia, suoritettiin laitehankinnat 

(tabletit ja telineet) ja sovittiin telineiden asennuksesta telineiden jälleenmyyjän kanssa. 

Pian telineiden asennuksen jälkeen kävi selväksi, että sovelluksen kehittäminen tulisi 

viemään aikaa enemmän kuin mihin olimme varautuneet työn alkaessa. Tästä syystä, 

kuljettajien kouluttamisvaihe päätettiin jättää tästä insinöörityöstä pois, jottei valmistumi-

nen pitkittyisi enempää. Työssä päätettiin kuitenkin mainita tärkeimmät asiat, jotka tulisi 
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ottaa huomioon tulevaisuudessa, kun kuljettajia aletaan kouluttaa. Kuljettajien lisäksi 

myös ajojärjestelijöiden työtavat tulevat muuttumaan hiukan, joten heidän kouluttami-

sensa on myös otettava huomioon tulevaisuudessa. Insinöörityön vaiheet ja eteneminen 

on esitettynä kuvassa 13.  

Tällä hetkellä mobiilisovellus on hyvin pelkistetty ja yksinkertainen käyttää. Tulevaisuu-

dessa se tullaan kuitenkin ottamaan laajemmin käyttöön kuljetuspalveluiden sisällä, ja 

jotta sovellusta voidaan käyttää sujuvasti ja tehokkaasti erilaisissa kuljetustehtävissä, 

vaatii sen kehittäminen vielä paljon työtä.  

 

Kuva 13. Opinnäytetyön vaiheet 

 

6.2 Pohdinta 

Tämä insinöörityö on sujunut aikataulua lukuun ottamatta suunnitelmien mukaan. Ole-

massa ollutta mobiilisovellusta tutkittiin ja testattiin, minkä jälkeen ongelmat ratkaistiin 

ohjelmistokehittäjän kanssa onnistuneesti. Työn seurauksesta asiakasyrityksen toiminta 

muuttuu paljon nykyaikaisemmaksi ja tehokkaammaksi, joten työstä on ollut selkeä hyöty 

asiakasyritykselle. 

Tutustuminen 
kuljetuspalveluiden 

toimintaan ja 
mobiilisovellukseen

Sovelluksen 
ongelmakohtien 
havaitseminen

Palaveri CGI:n 
kanssa tulevista 

muutoksista+

Laitteiden hankinta
Koulutuksen 

suunnitteleminen

Käyttöönotto & 
toiminnan seuranta

(Ei sisälly tähän 
työhön)
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Aikataulun vuoksi työstä jouduttiin siis karsimaan osa pois. Aikataulun venymiseen vai-

kutti se, että yritykset joiden kanssa töitä tehtiin (Stara ja CGI) ovat molemmat suuren 

kokoluokan yrityksiä, joissa prosessien kehitys ja muutokset vaativat aina enemmän ai-

kaa, kuin pienissä yrityksissä. Tietoteknisten sovelluksien kehittäminen yleisestikin vaatii 

paljon aikaa työvoimaa, jotta asiat tehdään kerralla oikein. Itse opin tästä jatkoa ajatellen 

paljon ja tulen mahdollisissa tulevissa projekteissa ottamaan tällaiset seikat paremmin 

huomioon. 

Tämä työ on ollut mielestäni riittävän haastava, ja oma tietämykseni mobiilisovellusten 

toiminnasta ja käytöstä logistiikan parissa on parantunut selkeästi. Opin myös sen, että 

tulevissa projekteissani tulen varmasti ottamaan aikatauluun vaikuttavat tekijät parem-

min huomioon, jotta suuremmilta yllätyksiltä vältytään. Asiakasyritykselle tästä työstä on 

selkeää käytännön hyötyä, kun toiminta nykyaikaistuu ja seurattavuus paranee. Mobiili-

päätteiden käyttöönoton parissa riittää kuitenkin vielä paljon työtä ja tämä tehty insinöö-

rityö on vain pieni osa ajateltaessa koko Staran kuljetusten siirtymistä mobiilikäyttöön. 

Helsingin kaupungilla on useita erilaisia osastoja, ja näiden osastojen sisällä on usein 

omat protokollat ja tavat tehdä asioita, joten ennen kuin mobiilipääte saadaan toimimaan 

kaikissa Staran ajoneuvoissa sujuvasti, tulee toimintatapoja yhtenäistää. Joidenkin Sta-

ran autojen ja kuljetusten kohdalla tulisi myös miettiä, tuleeko mobiilipäätteen käyttö kan-

nattavaksi tai onko sille tarvetta.  
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