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Vammalan Hyötykeräys  Oy is waste management corporation which is working in the 
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gywaste, glass and metal. Company is also providing destruction of archives files. 

 

Corporation has significantly increased their industry. Their customer base has multiply 

in recent times and that’s why they have problems of customer charging and data collec-

tion. VHK Oy has had two data collection systems in this year, and company has decid-

ed that they will buy new data collection system which can replace these previous ones. 

 

Purpose of this thesis is to tell about development of Vammalan Hyötykeräys Oy’s data 
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1 JOHDANTO 

 

 

Tämän työn tarkoituksena on kertoa Vammalan Hyötykeräys Oy:n tiedonkeräysjärjes-

telmän kehittämisestä. Ensiksi kerrotaan Hyötykeräyksestä yrityksenä, sen historiasta, 

kehityksestä ja toiminnasta. Sitten kerrotaan alkuperäisen ja nykyisen tiedonkeräysjär-

jestelmien ongelmista ja siitä kuinka uusi tiedonkeräysjärjestelmä ratkaisee ongelmat. 

Lopuksi käsitellään uuden tiedonkeräysjärjestelmän toimintaa yrityksen tulevaisuudessa 

ja sen kehitysehdotuksia sekä pohditaan työn onnistuneisuutta. 

 

Tämän työn tavoitteena on saada uusi tiedonkeräysjärjestelmä käyttöön nykyisten tilalle 

ja kertoa sen kehitysmahdollisuuksista ja tutkia miten se otetaan käyttöön sekä miten se 

toimii käytännössä. Pääasiassa etsitään ongelmia, miksi uusi tiedonkeräysjärjestelmä on 

otettava käyttöön. Ongelmat etsitään siten, että tutkitaan miten eri järjestelmät toimivat 

ja verrataan niitä sitten toisiinsa. Uusi tiedonkeräysjärjestelmä on otettava yrityksessä 

käyttöön, koska Vammalan Hyötykeräys Oy on laajentanut toimintaansa niin paljon, 

että vanhat järjestelmät eivät enää toimi, mikä vaikuttaa jo yrityksen toimivuuteenkin 

huomattavasti. 

 

Tarkoituksena on saada uusi tiedonkeräysjärjestelmä toimimaan yrityksessä niin hyvin 

kuin mahdollista. Järjestelmän toimittaa Tietomitta Oy, joka on erikoistunut ympäristö-

alan toiminnanohjausratkaisuihin. Tässä työssä keskitytään lähinnä eri järjestelmän ver-

tailuun siten, että etsitään mahdollisia ongelmia edellisistä järjestelmistä ja tutkitaan 

miten uusi tiedonkeräysjärjestelmä vastaa näihin ongelmiin. Tutkitaan myös uuden jär-

jestelmän käyttöönottoa ja edelleen kehittämistä. 
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2 VAMMALAN HYÖTYKERÄYS OY 

 

 

2.1 Yrityksen historia  

 

Vammalan Hyötykeräys Oy on perustettu vuonna 1991. Alkujaan yritys perustettiin 

maatalousliitännäistoiminnaksi ja perustajina toimivat maanviljelijäyrittäjät Antti Joki-

nen ja Esko Piranen. Paikkakunnalla harjoittivat paperinkeräystä ennen yrityksen perus-

tamista sotaveteraanit, mutta veteraanien vanhetessa ongelmana oli paperinkeräyksen 

järjestäminen. Vammalan Hyötykeräys Oy osti veteraanien vanhat paperinkeräysastiat 

ja jatkoi keräystoimintaa siitä eteenpäin.  

 

Kalustona toimi toisen omistajan pakettiauto ja yrittäjät toimivat itse työntekijöinä. Pa-

peri ja pahvi kerättiin käsin astioista pakettiautoon ja varastona oli maatalouden kone-

halli. Paperi toimitettiin eteenpäin konehallista maataloustraktorilla kuormaten vaihto-

lavoille ja lavat kuljetettiin alihankintana eteenpäin Kaipolan paperitehtaalle. Pahvi paa-

lattiin käsin pienellä paalaimella konehallissa ja kuljetettiin myös alihankintana Corenso 

Oy:n tehtaalle Poriin. 

 

Asiakkaina olivat taloyhtiöt sekä kaupan ja teollisuusalan yritykset, joita oli yhteensä 

noin 100. Paperinkeräysastioita oli myös maakunnassa. Rahaa yritys sai paperi- ja pah-

viastioiden tyhjennyksistä sekä Paperinkeräys Oy maksoi toimitetuista materiaaleista. 

Alkuun toiminta oli melko vaatimatonta ja rahaa oli vähän käytettävissä. 

 

Alkuperäinen tiedonkeräysjärjestelmä otettiin käyttöön yrityksen alkuaikoina. Laskutus 

ja toimistotyöt tehtiin toisen omistajan toimesta tällä tiedonkeräysjärjestelmällä, joka 

toimi hyvin näin pienellä asiakaskunnalla. 

 

2.2 Yrityksen toiminta ja kehitys 

 

Toiminnan laajentuessa yrittäjien voimavarat eivät enää riittäneet ja yritykselle palkat-

tiin yksi työntekijä. Vuosi toiminnan aloittamisen jälkeen yritys osti ensimmäisen 

kuorma-auton, joka oli vanha tavarankuljetusauto. Kuorma-autolla kerättiin pahvia ja 

paperia noin vuoden verran, jonka jälkeen yritys hankki ensimmäisen käytetyn pakkaa-

ja-auton.  
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Yritys aloitti vaihtolavojen ajon muutaman vuoden kuluttua ja pakkaaja oli myös vaih-

tolavasovitteinen. Toimintaan mukaan tuli myös lasin ja metallinkeräys, joita pystyttiin 

keräämään myös samalla pakkaaja-autolla. Omistajan konehallin tilat eivät enää riittä-

neet, joten vuosituhannen vaihteessa yritys vuokrasi Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:ltä 

varastotiloja, joihin paperi ja pahvi kerättiin. Asiakasmäärien yhä lisääntyessä ja toi-

minnan laajentuessa vuonna 2007 yritys rakennutti Vammalan teollisuusalueelle uudet 

noin 700 neliön varasto- ja vaakarakennukset. Tällöin yrityksen käytössä oli uusi paket-

tiauto ja kuorma-autoja oli kolme, joista yksi oli kiinteä pakkaaja-auto ja kaksi olivat 

vaihtolava-autoja. 

 

Yrityksessä oli käytössä edelleen alkuperäinen tiedonkeräysjärjestelmä. Ongelmia ei 

vielä liiemmin ilmennyt, vaikka asiakasmäärä oli lisääntynyt huomattavasti. Vuonna 

2012 yrityksessä tehtiin sukupolvenvaihdos, jatkajat ovat vanhojen omistajien lapsia. 

Vuonna 2013 Vammalan Hyötykeräys Oy osti uusien omistajien siivittäminä Kuljetus-

team Tuominen Ky:n, jonka mukana yritykseen tuli sekajätebisnes, n. 2000 jäteasiakas-

ta, yksi pakkaaja-auto ja työntekijä sekä kommandiittiyhtiön käyttämä tiedonkeräysjär-

jestelmä. Käytän tässä opinnäytetyössä Kuljetusteam Tuominen Ky:ltä saadun tiedonke-

räysjärjestelmän nimenä nykyistä tiedonkeräysjärjestelmää, koska esittelen uuden Tie-

tomitta Oy:ltä hankitun tiedonkeräysjärjestelmän, joka on tarkoitus ottaa käyttöön vuo-

den 2014 alussa. Nyt siis VHK Oy:llä oli käytössään yhteensä neljä kuorma-autoa, kak-

si ulkopuolista työntekijää ja myös kaksi tiedonkeräysjärjestelmää. Omistajia yritykses-

sä oli ja on tällä hetkellä 4, joista 3 työskentelee yrityksessä. Yrityksessä alettiin siis 

kerätä nyt paperin ja pahvin sekä lasin ja metallin lisäksi myös sekajätettä. 

 

Yrityksen laajennuttua huomattavasti, tiedonkeräysjärjestelmien merkitys nousi suuresti 

ja nopeasti huomattiin, että ongelmia alkoi syntyä tältä osin ja asialle oli tehtävä jotakin. 

Tiedonkeräys onnistui jotenkuten, mutta laskutus oli erittäin monimutkaista ja hankalaa.  
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3 TIEDONKERÄYSJÄRJESTELMÄT 

 

 

Tiedonkeräysjärjestelmien komponenteiksi voidaan lukea tietokone, siinä käytettävä 

ohjelmisto, tulostin ja tietokoneen varusteet, eli hiiri ja näppäimistö. Ohjelmistoon voi-

daan ajatella tietokoneen käyttämä käyttöjärjestelmä ja sitten ohjelma, jolla pyöritetään 

koko tiedonkeräysjärjestelmää. 

 

3.1 Tiedonkeräysjärjestelmistä yleisesti 

 

Ensimmäisiä nykyaikaisia tietokantaohjelmia kehitettiin 1960-luvulla ja niitä kehitti 

Charles Bachman. Vuonna 1970 kehitettiin relaatiotietokantamalli ja käsittelyteoria. 

Tietokantajärjestelmiä kehitettiin samaa vauhtia kuin tietokoneet kehittyivät. (Tietokan-

ta, 2013) 

 

Tiedonkeräysjärjestelmät pohjautuvat tietokantoihin ja niiden hallintajärjestelmiin. Niitä 

voidaan sanoa tietokantatuotteiksi. Hallintajärjestelmät sisältävät tietokantamoottorin, 

jota pystytään ohjaamaan varusohjelmilla. Varusohjelmat käyttävät kyselyitä hakutilas-

toihin ja indekseihin perustuen. Tietokannan hallintajärjestelmät mahdollistavat myös 

kahden eri ohjelman synkronoinnin toisiinsa. (Tietokanta, 2013) 

 

Hallintajärjestelmien tarkoitus on helpottaa järjestelmän käyttäjän työtä siten, että käyt-

täjä voi pyörittää koko tietokantamoottoria yhden käyttöjärjestelmän kautta. Kun tarvi-

taan järjestelmää, jolla pystytään koordinoimaan monen käyttäjän suuria tietomääriä, 

voidaan ottaa käyttöön tietokannat. Näitä voidaan sanoa relaatiotietokantajärjestelmiksi, 

joita ovat esimerkiksi Microsoft Access ja MySQL. (Tietokanta, 2013) 

 

Relaatiotietokantajärjestelmissä erilaisilla asioille voidaan luoda yhteyksiä ja niiden 

tiedot voidaan yhdistää toisiinsa erilaisilla avaimilla. Tätä menetelmää voidaan kutsua 

”Äiti–lapsi –termillä”. Tällöin voidaan ajatella, että äidillä voi olla useita lapsia mutta 

lapsella ei voi olla useita äitejä. Eli yhdellä viestin kirjoittajalla voi olla vain yksi kirjoit-

taja mutta sitten kirjoittajalla voi olla useita viestejä. Tämä yhteys tulee esiin esimerkik-

si ohjelmasta poistettaessa ”äitiviestiä”, eli poistuvatko silloin myös ”lapsiviestit”. (Tie-

tokanta, 2013) 
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3.2 VHK Oy:n tiedonkeräysjärjestelmien historia ja tarve kehitykseen 

 

Vammalan Hyötykeräys Oy on käyttänyt historiansa aikana kahta erilaista tiedonkeräys-

järjestelmää ja kolmas on tarkoitus ottaa käyttöön vuoden 2014 alusta. Ensimmäisestä 

tiedonkeräysjärjestelmästä käytän nimeä alkuperäinen tiedonkeräysjärjestelmä, toisesta 

nykyinen tiedonkeräysjärjestelmä ja kolmannesta uusi tiedonkeräysjärjestelmä. Alkupe-

räinen tiedonkeräysjärjestelmä on ollut toiminnassa yrityksen alkuajoista lähtien, nykyi-

nen järjestelmä tuli mukaan kesällä 2013, kun yritys laajeni sekajätteen puolelle. Uusi 

tiedonkeräysjärjestelmä on siis tarkoitus ottaa käyttöön vuoden 2014 alusta. 

 

Yrityksen ongelmaksi on yksinkertaisesti tullut se, että yrityksen toiminta ja asiakaskun-

ta ovat laajentuneet niin paljon, että yrityksen toiminnan ylläpitämiseksi tarvitaan jokin 

järkevä ratkaisu, jotta laskutus ja ylipäätään tiedonkeräys onnistuisi helposti ja nopeasti.  

 

Alkuperäinen tiedonkeräysjärjestelmä toimii lava-autojen sekä pahvin ja paperinkeräyk-

sen järjestelmänä, eli se toimii omana yksikkönään niin kuin se on aina toiminut yrityk-

sessä. Nykyinen tiedonkeräysjärjestelmä toimii Kuljetusteam Tuominen Ky:stä siirty-

neiden jäteasiakkaiden järjestelmänä, eli sillä kerätään tietoa jäteastioiden tyhjentämi-

sestä ja sillä myös laskutetaan niin kuin sillä on tehty ennenkin, nyt vain Vammalan 

Hyötykeräys Oy:n nimiin. Uuden tiedonkeräysjärjestelmän ideana on yhdistää näiden 

kahden järjestelmän ominaisuudet siten, että jatkossa yrityksessä ei tarvitse käyttää kuin 

yhtä järjestelmää ja alkuperäinen ja nykyinen tiedonkeräysjärjestelmä voitaisiin unohtaa 

lopullisesti. 

 

Ohjelmiin täytyy tutustua lähemmin, jotta nähdään mistä ongelmat tarkalleen syntyvät 

ja pystyykö uusi tiedonkeräysjärjestelmä yhdistämään edellisten järjestelmien parhaat 

ominaisuudet yhdeksi toimivaksi kokonaisuudeksi. 

 

3.3 Toiminta 

 

Alkuperäinen tiedonkeräysjärjestelmä otettiin käyttöön melkein heti kun yritys perustet-

tiin. Ohjelma on Microsoft Access –pohjainen, mutta siinä ei ole luotuna mitään muuta 

kuin pieni asiakaskunta ja ajolista, jonka mukaan asiakkaat ajetaan. Kun ohjelmaa teh-

tiin, yrityksessä kerättiin pelkästään paperia ja pahvia ja asiakaskunta oli hyvin pieni. 
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Ohjelma toimi hyvin tällaisella pienellä asiakasmäärällä ja tarvetta parempaan järjes-

telmään ei ollut. 

 

Nykyinen tiedonkeräysjärjestelmä siirtyi Kuljetusliike Tuomiselta suoraan VHK Oy:n 

käyttöön. Nykyinen tiedonkeräysjärjestelmä on myös Microsoft Access –pohjainen oh-

jelma, jonka on aikoinaan kehittänyt Tampereen Tietoteema Oy. Tässä järjestelmässä on 

jo luotu reitin ajo mahdollisuus, mikä tarkoittaa sitä, että jokaista asiakkaalla käyntiä ei 

tarvitse erikseen tehdä tietokoneella uusiksi. Ohjelma oli pakko olla, koska asiakaskunta 

laajeni huomattavasti. Asiakkaita tuli noin 2000 lisää, kaikki olivat lähinnä jäteasiakkai-

ta. 

 

Uuden tiedonkeräysjärjestelmän on toimittanut Tietomitta Oy, jonka tarkoituksena on 

myös järjestää koulutus kyseiseen ohjelmaan. Tietomitta Oy on  ohjelmistotalo, joka 

on erikoistunut ympäristöalan toiminnanohjausratkaisuihin. Ohjelmalla pystytään hoi-

tamaan laskutuksen lisäksi myös laskureskontra, ajoreittien suunnittelu, verkkolaskut 

sekä raportointi. Uusi tiedonkeräysjärjestelmä on tarkoitus ottaa käyttöön vuoden 2014 

alusta. Järjestelmän tarkoituksena on, että kaikki yrityksen laskutus toimii tämän ohjel-

man kautta. Ohjelman käyttöönoton jälkeen voidaan siis unohtaa niin alkuperäinen kuin 

nykyinenkin tiedonkeräysjärjestelmä. Tämä helpottaa huomattavasti laskutuksen toteut-

tamista. Uusi järjestelmä on jo yrityksessä, mutta sen toiminta on vasta harjoitteluasteel-

la. 

 

Kaikissa tiedonkeräysjärjestelmissä on suurin piirtein samanlainen toimintaperiaate. 

Ensimmäiseksi on luotava asiakas, jolle annetaan nimi ja osoite. Alkuperäistä tiedonke-

räysjärjestelmää lukuun ottamatta muissa järjestelmissä luodaan asiakkaalle vielä jokin 

vakituisesti kerättävä asia, kuten jäteastia tai pahvinkeräysrullakko. Seuraavaksi luodaan 

ajoreitti, johon lisätään asiakkaat järkevässä järjestyksessä. Järkevä järjestys tarkoittaa 

tässä sitä, että asiakkaat ovat siinä järjestyksessä ajoreittilistalla, missä ne oikeastikin 

kerätään. Tämä helpottaa huomattavasti kuskien työskentelyä ajoreiteillä. Jos ajoreiteillä 

on jotain muutoksia, kuten että tyhjennettävä jäteastia onkin tyhjä tai sitä ei ole lainkaan 

tai jostain syystä sitä ei ole päästy tyhjentämään, kuski merkkaa listalle nämä poikkeuk-

set. Sen jälkeen kun koko reitti on ajettu, kuski palauttaa listan laskutukseen, jotta asi-

akkaita voidaan laskuttaa. Alkuperäistä tiedonkeräysjärjestelmää lukuun ottamatta 

muissa tiedonkeräysjärjestelmissä on ominaisuus, jolla pystytään helposti kirjaamaan 
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koko reitti siten, että jokaista asiakaskäyntiä ei tarvitse erikseen lisätä asiakkaan laskuun 

vaan järjestelmä automaattisesti lisää käynnin laskulle.  

 

Asiakasta laskutetaan tietyin väliajoin, yleensä ajateltuna niin, että kun lasku on tar-

peeksi suuri, se voidaan lähettää asiakkaalle. Laskutus kuuluu myös tiedonkeräysjärjes-

telmiin ja se on oikeastaan yksi tärkeimmistä ominaisuuksista, joten sen toivoisi toimi-

van helposti ja nopeasti. Uuteen tiedonkeräysjärjestelmään kuuluu myös automaattinen 

reskontra. 

 

Tutustutaan tarkemmin tiedonkeräysjärjestelmien toimintaan ominaisuuksittain, niin 

ymmärretään paremmin miksi uusi tiedonkeräysjärjestelmä on järkevä hankinta Vam-

malan Hyötykeräys Oy:lle ja miksi juuri siihen kannattaa sijoittaa. 

 

3.3.1 Päävalikko 

 

Alkuperäisessä tiedonkeräysjärjestelmässä ei ole minkäänlaista päävalikkoa, vaan oh-

jelman käyttäminen on tapahtunut pelkästään Microsoft Access -ohjelman valikoista. 

Alkuperäistä tiedonkeräysjärjestelmää on ehkä turha sanoa edes ohjelmaksi vaan se on 

vain muokattu Access-pohjainen tiedosto. Kuvasta 1 nähdään minkälainen on järjestel-

män valikko. Valikon vasemmalta puolelta voidaan valita lomakkeet kohta, josta saa-

daan avattua asiakastiedot ja tilaus/lasku -kohdasta voidaan tehdä asiakkaalle lasku. 

Tätä tiedonkeräysjärjestelmää on lähes mahdoton käyttää, jos ei tiedä mitä tekee ja jos 

ei ole ohjelmaa aikaisemmin käyttänyt. Valikossa ei ole minkäänlaista loogisuutta ja 

järjestelmä onkin tehty siten, että yrityksen perustajat tekivät sitä ohjelman tekijän kans-

sa ja oppivat samalla sitä käyttämään. Näin ollen he ovat ylipäätään lähes ainoat, jotka 

ohjelmaa osaavat käyttää sujuvasti. 
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KUVA 1. Alkuperäisen tiedonkeräysjärjestelmän valikko 

 

Nykyisessä tiedonkeräysjärjestelmässä on kuvan 2 mukainen päävalikko. Kuten heti 

nähdään, eroa on valtavasti alkuperäisen tiedonkeräysjärjestelmän valikkoon. Vasem-

man sarakkeen painikkeet liittyvät asiakkaisiin ja asiakkaiden astioihin. Ensimmäisenä 

on asiakastietojen painike, mistä voidaan tehdä muutoksia asiakastietokantaan. Täältä 

voidaan lisätä, poistaa ja muokata asiakastietoja. Käsittelymaksu-painikkeesta voidaan 

tehdä uusia ja poistaa vanhoja käsittelymaksuja. Käsittelymaksut ovat lähinnä jäteasti-

oiden hintoja. Isännöitsijän asiakas ja testituloste ominaisuuksia ei tarvitse käydä tässä 

raportissa läpi. 

 

Seuraavassa sarakkeessa ovat reittejä koskevat ominaisuudet. Ensimmäisenä ovat reitti-

en nimet, josta voidaan lisätä uusi reitti ja poistaa vanha. ”Reitit -> asiakkaat”–

painikkeesta saadaan lisättyä asiakkaat reiteille ja poistettua ne sieltä. Reittitulosteesta 

tulostetaan haluttu reitti paperille, jotta se voidaan toimittaa jäteautokuljettajalle. Reitin 

kirjaus ominaisuutta käytetään sen jälkeen kun kuljettaja on ajanut reitin. Kirjauksesta 

syntyvät tapahtumat asiakkaille, jota kautta voidaan tehdä laskutus. 

 

Seuraavasta sarakkeesta kuvassa 2 on laskutus. Ensimmäisenä ominaisuutena on lasku-

jen käsittely, josta voidaan tarkastella ja muokata asiakkaiden laskuja. Laskuille voidaan 

lisätä tapahtumia ja niitä voidaan poistaa. Seuraava ominaisuus on laskujen tulostus. 

Täältä voidaan tulostaa laskuja asiakkaiden tyyppien mukaan. Yhteenvedosta nähdään 
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kaikkien laskujen summat. Erääntyneet laskut ja maksujen kuittaus ominaisuudet eivät 

ole olleet käytössä, mutta tämän kautta reskontra olisi hoidettavissa. 

 

Muita ominaisuuksia, joita nähdään kuvasta 2, on maksuaika, laskuluettelo ja laskujen 

poisto. Maksuaika yms. –painikkeesta voidaan muokata mm. maksuaikaa, korkopro-

senttia, arvonlisäveroa ja laskutuskuluja. Laskuluettelo-painikkeesta saadaan tulostettua 

kaikki laskut luettelo muodossa. Tästä voidaan tehdä reskontra, koska luettelosta näh-

dään viitenumero, asiakas ja laskun summa. Reskontraan tarvitaan erillisestä laskuoh-

jelmasta maksaneet asiakkaat, josta niin ikään nähdään asiakas ja viitenumero. Poista 

laskuja –painikkeesta voidaan poistaa useampia laskuja kerralla, mutta tätäkään ominai-

suutta ei ole tarvittu, koska laskujen poistaminen käy myös laskujen käsittely ominai-

suudella. 

 

 

KUVA 2. Nykyisen tiedonkeräysjärjestelmän päävalikko 

 

Kuvasta 3 nähdään uuden tiedonkeräysjärjestelmän päävalikko. Päävalikko on hyvin 

yksinkertainen, mutta toisaalta se voisi olla vielä selkeämpi. Asiakashallinta on tämän 

järjestelmän tärkein työkalu. Sieltä voidaan hallita asiakaskantaa, lisätä, poistaa, muoka-

ta ja viedä asiakkaita reiteillä ja sieltä pois. Oikeastaan sieltä tapahtuu kaikki ohjelman 

muokkaaminen. Aktiviteettejä ei tarvitse tässä raportissa käydä läpi. Sähköposti kohdas-

ta voidaan sanoa sen verran, että tähän ohjelmaan pystytään synkronoimaan myös säh-
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köposti. Laskutus kohdasta päästään laskutukseen ja raportti kohdasta pystytään luo-

maan raportti esimerkiksi kerätyn jätteen määrästä. Nykyään raportointi on tärkeää ja 

jossain tapauksissa myös pakollista. Ohjelmasta löytyy myös myyntireskontra, joka on 

automatisoitu siten, että viitenumerot pystytään ajamaan ohjelman sisälle ja ohjelma 

tarkastaa kuka on ja kuka ei ole maksanut laskujaan. Ajojen hallinta, asetukset ja järjes-

telmätoiminnot ovat ohjelman sisäisiä asetuksia varten. Ohjelman yläreunassa olevasta 

Apua kohdasta voidaan käynnistää etäyhteys Tietomitta Oy:n tietokoneeseen, joka 

mahdollistaa ohjeistuksen ongelmatilanteissa ja ohjelmaan perehdyttämisen ja opettami-

sen. Päävalikon oikeasta alareunasta nähdään päivämäärä ja kellonaika. 

 

 

KUVA 3. Uuden tiedonkeräysjärjestelmän päävalikko 

 

Tiedonkeräysjärjestelmien päävalikoissa on paljon eroavaisuuksia. Pidän kuitenkin ny-

kyisen tiedonkeräysjärjestelmän valikkoa selkeimpänä. Uuden järjestelmän valikko vaa-

tii vielä opettelua, mutta kuten edellä sanoin, ohjelmaa hallitaan ja muokataan suurim-

maksi osaksi asiakashallinnasta, joten päävalikkoa ei niinkään tässä järjestelmässä tarvi-

ta, toisin kuin nykyisessä sitä käytetään jatkuvasta ja siihen perustuu koko järjestelmän 

toiminta. 

 

3.3.2 Asiakkaat ja astiat 

 

Alkuperäisen tiedonkeräysjärjestelmän tietoihin päästiin siis päävalikon kohdasta asia-

kastiedot. Avaamisen jälkeen nähdään kuvan 4 mukainen lomake. Tämä on ehkä selkein 

tämän järjestelmän toiminto. Uusi asiakas voidaan luoda uusi-painikkeesta, mutta ensik-
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si on otettava selvää, mikä on viimeisenä luodun asiakkaan numero. Tämä on selkeä 

ongelma alkuperäisessä järjestelmässä. Eli ensin on kelattava asiakkaiden vieressä nä-

kyvä palkki täysin alas ja katsottava viimeisen asiakkaan numero. Sitten painetaan uusi-

painiketta ja annetaan asiakkaalle viimeisen asiakkaan jälkeinen numero asiakasnumero 

kohtaan oikealle ylös. Sitten annetaan asiakkaan nimi keltaiseen kohtaan ja nimen koh-

dalle voidaan lisätä esimerkiksi yhteyshenkilö. Katuosoite, postinumero ja postitoimi-

paikko omille kohdilleen, jonka jälkeen voidaan tallentaa asiakas tallenna-painikkeesta. 

Asiakkaita ei pystytä muokkaamaan mitenkään, mikä jälleen on suuri puute alkuperäi-

sessä järjestelmässä. Jos asiakasta on muokattava, aina se on lisättävä uutena asiakkaa-

na. Alkuperäisessä tiedonkeräysjärjestelmässä ei siis pystytä luomaan asiakkaalle min-

käänlaista astiaa. On vain pelkkä asiakas, jolle pystytään tekemään vain ja ainoastaan 

lasku. 

 

 

KUVA 4. Alkuperäisen järjestelmän asiakastiedot 

 

Kuvasta 5 nähdään miltä näyttää asiakastietojen sivu nykyisessä tiedonkeräysjärjestel-

mässä. Asiakastiedoista nähdään asiakkaan nimi ja lähiosoite, joka tarkoittaa asiakkaan 

laskutusosoitetta. Laskutusosoite voi olla sama kuin nouto-osoite, mutta se voi olla 

myös eri, jolloin asiakkaan nouto-osoitteesta kerätään jäte, mutta lasku lähtee lähiosoit-
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teeseen. Tällaisia asiakkaita ovat esimerkiksi kesäasunnon omistajat. Tiedoista nähdään 

myös postitoimipaikka. Kertymää, maksua ja isännöitsijää ei ole enää käytetty, vaikka 

ne näkyvätkin asiakastiedoissa. Tyypistä nähdään asiakastyyppi, joka voi olla esimer-

kiksi yritys, asunto-osakeyhtiö, omakotitalo tai kesäasunto. Tätä tarvitaan lähinnä lasku-

tuksessa, jolloin voidaan tulostaa vain esimerkiksi yritysasiakkaiden laskut. Viimeisenä 

sarakkeena on tiheys. Tämä tarkoittaa asiakkaan kohdalla sitä, että kun asiakas lisätään 

jollekin reitille ja sen tiheytenä on 1, se on jokaisella tulostuskerralla reitillä. Tiheyden 

ollessa 2, asiakas on joka toisella tulostuskerralla reitillä ja niin edelleen. 

 

Asiakastietojen painikkeista pystytään lisäämään uusi asiakas, poistamaan vanha asia-

kas, muuttamaan vanhan asiakkaan tietoja ja nollaamaan asiakkaan käynnit. Nouto-

painikkeesta pystytään muuttamaan, lisäämään tai poistamaan asiakkaan nouto-osoite 

sekä asiakkaan astiat. 

  

 

KUVA 5. Nykyisen järjestelmän asiakastiedot 
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Kun asiakastiedoista painetaan Uusi-painiketta, avautuu kuvan 6 mukainen lomake. 

Tästä pystytään lisäämään uusi asiakas asiakastietoihin. Uuden asiakkaan lisäämiseksi 

on täytettävä asiakkaan nimi, osoite ja postitoimipaikka. Kuljetusmaksu ja isännöitsijä  

–toiminnot eivät ole olleet käytössä. Tästä voidaan valita myös asiakkaan tyyppi. Tyypi-

töntä asiakastyyppiä voidaan käyttää esimerkiksi sellaisissa tilanteissa, jossa asiakas 

haluaa laskunsa puolen vuoden välein. Tällöin tyypittömänä olevan asiakkaan lasku ei 

tulostu omakotitalojen laskuja tulostettaessa. Lomakkeesta valitaan myös käyntitiheys. 

Viimeisenä kysytään onko asiakkaan laskutusosoite nouto-osoite. Jos valitaan ”on” asi-

akkaalle ilmestyy nouto-osoitteeksi hänen laskutusosoitteensa mutta jos valitaan ”ei”, 

asiakkaalle on lisättävä nouto-osoite erikseen asiakastietojen Nouto-painikkeesta. Nou-

to-painikkeesta on joka tapauksessa asiakkaan lisäämisen jälkeen lisättävä asiakkaalle 

jäteastia, muuten asiakasta ei pystytä lisäämään reitille. 

 

 

KUVA 6. Uusi asiakas nykyisessä järjestelmässä 

 

Kuvasta 7 nähdään asiakkaan nouto-osoite lomake, josta voidaan poistaa ja lisätä osoit-

teita. Astiat-painikkeesta voidaan lisätä asiakkaalle jäteastia tiettyyn nouto-osoitteeseen. 

Asiakkaalla voi olla useita nouto-osoitteita ja nouto-osoitteessa voi olla useita astioita.  

 

Ohjelmassa on sellainen ongelma, että jos halutaan asiakkaalle 2 nouto-osoitetta, jossa 

toisessa osoitteessa pitäisi olla käyntitiheytenä 1 ja toisessa 2 ja tällä asiakkaalla on 

käyntitiheytenä asetettu 2, osoite, jossa tiheytenä on 1, ei toimi halutulla tavalla. Tällöin 

nouto-osoite, jonka käyntitiheydeksi on haluttu 1, on joka toisella reitillä, vaikka sen 

pitäisi olla jokaisella reitillä. Puhumattakaan siitä, että asiakkaalla on useita nouto-

osoitteita ja kaikissa on erilainen käyntitiheys. Tällöin joudutaan luomaan 2 samaa asia-

kasta, jotta saadaan oikeat nouto-osoitteet oikeille reiteille ja oikeaan aikaan. 
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KUVA 7. Asiakkaan nouto-osoitteet nykyisessä järjestelmässä 

 

Kuvasta 8 nähdään asiakkaan astiat. Jos asiakkaalla on nouto-osoitteessa useampi sa-

manlainen astia, voidaan Yksiköt-painikkeesta lisätä sellainen. Poisto-painikkeella voi-

daan poista astia ja Lisää-painikkeesta voidaan lisätä muunlainen astia nouto-

osoitteeseen. Lomakkeesta nähdään astian kuvaus, yksikkö ja laskutusyksikkö. 

 

 

KUVA 8. Asiakkaan astiat nykyisessä järjestelmässä 
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Kuvasta 9 nähdään Käsittelymaksu-lomake, johon voidaan lisätä ja poistaa käsittely-

maksuja. Muokkaus ei ole mahdollista, mikä voidaan lukea yhdeksi ohjelman ongel-

maksi. Lomakkeesta nähdään astian kuvaus, eli mikä astia on kyseessä. Esimerkiksi 240 

L astia, tarkoittaa 240 litrasta jäteastiaa. Lomakkeesta nähdään myös yksikkö, joka käy-

tännössä on aina 1 ja käsittelymaksun ja jätemaksujen suuruus. Hinnat ovat arvonlisäve-

rottomia. Karkeasti ajateltuna käsittelymaksu on se raha, joka yritykselle jää ja jätemak-

su on rahaa, jonka perivät jätteen tyhjennyspisteet. Sen takia jätemaksu on sidottu lä-

hinnä astian kokoon ja se pysyy samana käsittelymaksusta riippumatta. Käsittelymaksu 

voi vaihtua esimerkiksi asiakkaan sijainnista johtuen. Kauempana asuvat joutuvat käy-

tännössä maksamaan hieman enemmän. 

 

 

KUVA 9. Nykyisen järjestelmän käsittelymaksut 

 

Uudessa järjestelmässä on otettu hieman erilainen lähestyminen asiakastietoihin. Järjes-

telmä käyttää eräänlaista asiakaskorttia, josta nähdään saman tien lähes kaikki asiakkaa-

seen liittyvä informaatio. Kuvasta 10 nähdään uuden järjestelmän asiakaskortti. Va-

semmalta ylhäältä nähdään tyhjennysosoite ja sen alapuolella on laskutusosoite. Asia-

kaskortilla on valtavasti ominaisuuksia verrattuna nykyiseen järjestelmään. Asiakkaalle 
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voidaan luoda esimerkiksi sopimuksen luontipäivä, sopimuksen lopetuspäivä tai asiak-

kaan nouto voidaan keskeyttää joksikin tietyksi aikaa. Ominaisuuksia on niin paljon, 

että todennäköisesti kaikki niitä ei edes tulla tarvitsemaan yrityksessä. 

 

 

KUVA 10. Uuden järjestelmän asiakaskortti 

 

Kuvan 10 alhaalla nähdään asiakkaalla olevat astiat. Uusi astia voidaan lisätä vasem-

malla keskellä olevasta uusi-painikkeesta, josta aukeaa kuvan 11 mukainen lomake. 

Siitä nähdään heti hinnasto ja astian koko. Astian valitsemisen jälkeen hintoja ja nimiä 

voidaan vielä muuttaa miten halutaan. 
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KUVA 11. Astian lisääminen uudessa järjestelmässä 

 

Tässä nähdään selvä edistys nykyiseen järjestelmään verrattuna. Uudessa järjestelmässä 

astian lisääminen asiakkaalle käy näin helposti. Astian lisääminen on vielä kehitysvai-

heessa kuitenkin tässä järjestelmässä. Jäteastian lisääminen voidaan tehdä jatkossa niin 

helposti, että valitaan vain astian koko ja hinnat voidaan sitten muuttaa halutuiksi saman 

tien. Eli hinnastossa ei tule olemaan kuin yksi ”240 litrainen jäteastia” ja niin edelleen. 

Nykyisessä järjestelmässä on mahdoton sanoa, minkä hintaisen astian asiakkaalle lisäät, 

tai minkä hintainen astia asiakkaalla on, koska tällaista hinnastoa ei ole käytettävissä, 

muuta kuin päävalikon kautta käsittelymaksuissa. Ja hintoja, eikä nimeä pystytä muok-

kaamaan mitenkään. 

 

Nykyinen järjestelmä tuli tiensä päähän myös käsittelymaksuissa. Käsittelymaksuja, eli 

erihintaisia astioita, on jo niin paljon, että niitä ei voida enää ohjelmaan lisätä. On siis 

selvittävä vanhoilla hinnoilla. Uudessa järjestelmässä on rajaton hinnasto ja tällaista 

ongelmaa ei pääse tulemaan. Uudessa järjestelmässä ei ole myös käyntitiheyksien kans-

sa minkäänlaista ongelmaa. Jokaiselle astialle ja osoitteelle pystytään luomaan oma 

käyntitiheytensä ja ne voidaan laittaa mihinkä reiteille tahansa. 
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3.3.3 Reitit 

 

Alkuperäinen tiedonkeräysjärjestelmä on toiminut hyvin pienellä asiakaskunnalla. Tätä 

järjestelmää on käytetty vain oikeastaan pahvinkeräyksessä. Reitti on tulostettu A4 ko-

koiselle paperille. Sama paperi on ollut kuskilla puoli vuotta, jonka aikana hän on mer-

kinnyt asiakkaan kohdalle päivämäärän ja pahvimäärän. Paperi on toiminut ”tukkimie-

hen kirjanpidolla”, josta on laskutuksessa katsottu, kuinka paljon voidaan asiakasta las-

kuttaa.  

 

Reittiä luodessa alkuperäisellä järjestelmällä, avataan kuvan 12 mukainen lomake. Tästä 

on oikeastaan vain nähty missä järjestyksessä asiakkaat tulostuvat reitille. Muokkaus 

hoituu ohjelman eri paikasta, joten pelkkä reitin muokkaaminen on ollut haastavaa al-

kuperäisessä ohjelmassa. Mutta kuten jo monesti on sanottu, ohjelma on toiminut tar-

peeksi hyvin pienellä asiakasmäärällä. 

 

 

KUVA 12. Alkuperäisen järjestelmän reitin tulostus 
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Alkuperäisellä tiedonkeräysjärjestelmällä on ollut useita ongelmia. Ensinnäkin reitit 

eivät ole pitäneet paikkaansa, vaan asiakkaat ovat olleet paperilla siellä täällä. Työssä on 

toiminut vakiokuski, joka muistaa ulkoa asiakkaiden sijainnit papereilla. Mutta jos kus-

kia on tuurannut joku muu, hänen on ollut lähes mahdoton löytää tietty asiakas reiteiltä 

ja vaikka hän asiakkaan löytäisikin, turhaa aikaa on kulunut todella paljon. Toinen on-

gelma on siinä, että koska paperit ovat olleet puoli vuotta kuskin hallussa, niistä on vä-

lillä vaikea saada selvää. Käsialan on ollut oltava pientä, että kaikki tarpeellinen saadaan 

mahtumaan paperille ja tällöin on saatettu laskuttaa asiakasta väärin, koska kuskin mer-

kinnästä ei ole saatu selvää. Ja jos paperille ei ole enää mahtunut, on jatkettu kääntöpuo-

lelle, joka on myös aiheuttanut ongelmia. Kuvasta 12 nähdään minkälainen alkuperäisen 

tiedonkeräysjärjestelmän täytetty lomake on. 

 

 

KUVA 13. Alkuperäisen tiedonkeräysjärjestelmän lomake 
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Nykyisessä tiedonkeräysjärjestelmässä avataan reitit sarakkeesta ensimmäinen ominai-

suuden ”Reittien nimet” ja saadaan näkyviin kuvan 14 mukainen lomake. Tällä ominai-

suudella pystytään luomaan uusi reitti ja myös poistamaan vanha. Vanhan reitin nimeä 

ei pysty muokkaamaan, joka on yksi tämän ohjelman ongelmista. Jos haluaa saman rei-

tin eri nimellä, on tehtävä uusi reitti halutulla nimellä ja lisättävä kaikki vanhan reitin 

asiakkaat yksitellen uudelle reitille. Reittien nimet vaihtelevat päivistä alueisiin. Myö-

hemmin kerron, miten reittien ajopäivä muodostuu. 

 

 

KUVA 14. Reittien nimet nykyisessä järjestelmässä 

 

Seuraavana reitit sarakkeesta voidaan tarkastella asiakkaiden lisäämistä reiteille. Kuvas-

ta 15 nähdään, minkälainen lomake avautuu kun painetaan ”Reitit -> asiakkaat” –

painiketta. Tässä ominaisuudessa valitaan ensin reitin nimi. Tämän jälkeen haluttu reitti 

avautuu asiakkaineen alempaan lomakkeeseen. ”Lisää viimeiseksi” –painikkeesta voi-

daan lisätä haluttu asiakas reitin viimeiseksi. Lisää-painikkeesta voidaan lisätä asiakas 

listan haluttuun kohtaan. Kohta valitaan hiirellä painamalla sitä asiakasta, jonka päälle 

lisättävä asiakas halutaan. 
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KUVA 15. Reitit -> asiakkaat nykyisessä järjestelmässä 

 

Kuvasta 16 nähdään asiakas ja nouto-osoite –lomake, joka avautuu kun lisätään asiakas-

ta reitille. Tästä valitaan asiakas ja OK-painikkeesta lisätään asiakas reitin haluttuun 

kohtaan. Tämän on ohjelman hyvä ominaisuus, koska voidaan helposti valita kohta jo-

hon asiakas halutaan. Tämä helpottaa huomattavasti jäteautokuskin työtä, tällöin hän 

näkee suoraa missä välissä hän käy tyhjentämässä asiakkaan jäteastian. 

 

 

KUVA 16. Nykyisen järjestelmän asiakas ja nouto-osoite 
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Seuraavana reitit sarakkeesta voidaan avata reittituloste, joka nähdään kuvasta 18. Ku-

vasta 17 nähdään Valitse reitti –lomake, josta ensin valitaan haluttu reitti ja ajopäivä. 

Ajopäivä tarkoittaa päivää jolloin kuskin on tarkoitus ajaa tämä reitti. ”Esikatselu ja 

tulostus” –painiketta painamalla reitti ”tulostuu” ensiksi näytölle, josta sitä voidaan  

tarkastella. 

 

 

KUVA 17. Valitse reitti nykyisessä järjestelmässä 

 

Kuvasta 18 nähdään siis reittituloste, joka on tulostunut nyt näytölle. Reittiä voidaan 

ensin tarkastella, ennen kuin se tulostetaan paperille. Alhaalla olevilla painikkeilla voi-

daan vaihtaa sivuja. Jos nähdään vielä jotain muutoksen tarvetta, ikkuna voidaan sulkea 

ja palata takaisin muokkaamaan reittiä. Jos muutoksia ei tarvita reitti voidaan tulostaa 

halutun tulostimen kautta paperille. 
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KUVA 18. Nykyisen järjestelmän reittituloste 

 

Kuvasta 19 nähdään reittituloste, jonka mukaan on astiat kerätty läpi jätteenkeräysautol-

la. Asiakkaan nimen edessä on joko ”V”-merkintä, joka tarkoittaa, että jäteastia on tyh-

jennetty tai ”—” –merkintä, jolloin astiaa ei jostain syystä ole tyhjennetty tai se on ollut 

tyhjä. Jäteautonkuljettaja on voinut tehdä merkintöjä reittitulosteeseen, esimerkiksi jos 

jätettä on ollut enemmän tai vähemmän kuin asiakkaalle on merkitty tulosteeseen. Nämä 

voidaan muokata sitten seuraavassa vaiheessa eli reitin kirjauksessa. 
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KUVA 19. Nykyisen järjestelmän täytetty reittituloste 

 

Reitin kirjaus –ominaisuus on seuraavana vuorossa reitit sarakkeen alimmaisena ja vii-

meisenä kohtana. Kun painetaan Reitin kirjaus –painiketta avautuu kuvan 20 mukainen 

lomake, josta pystytään valitsemaan haluttu reitti ja ajopäivä. Ajopäivän valitseminen 

on tässä kohtaa yhtä tärkeä kuin reittiä tulostettaessa. Tämä on se päivä, joka myöhem-

min kirjautuu asiakkaan laskulle. Tosin konkreettisessa laskupaperissa tätä päivää ei 

näy, mutta se on tarkistettavissa laskujen käsittely –ominaisuudella. Asiakkaan halutes-

sa voidaan esimerkiksi tarkistaa päivä, jolloin viimeksi on käyty tyhjentämässä hänen 

astiansa. Kun halutaan eteenpäin tästä kohdasta painetaan reitin kirjaus. 
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KUVA 20. Valitse reitti kirjaukseen nykyisessä järjestelmässä 

 

Seuraavaksi avautuu kuvan 21 mukainen lomake. Reitin kirjauksessa asiakkaita ei enää 

pystytä lisäämään reitille. Lisäys normaaliin –painikkeesta saadaan halutulle asiakkaalle 

uusi astia, jos häneltä onkin tyhjennetty jokin erilainen astia nykyisen lisäksi. Viety-

painikkeesta voidaan vain lisätä laskutukseen esimerkiksi yhden astian lisäksi toinen 

samanlainen astia. Jos asiakkaan astia on ollut tyhjä, voidaan viety-painikkeella laittaa 

hänelle 0, jolloin laskulle ilmestyy tapahtuma, mutta kertoimena toimii 0, jolloin laskun 

summaan ei tule muutoksia. 

 

Kuvasta 21 nähdään siis reitin kirjaus –lomake, josta nähdään asiakkaan nimi, lähiosoite 

(nouto-osoite), postitoimipaikka ja tyhjennetyn astian tyyppi sekä yksikkö. Jos asiak-

kaan kohdalle on tehty jotain muutoksia, lisätty kohdassa olevaan neliöön ilmestyy rasti. 

 

Lomakkeen oikeassa alakulmassa on kaksi painiketta: Laskutukseen ja peruuta. Peruuta-

painikkeella pääsee vielä tässä kohtaa taaksepäin, jolloin mitään laskutustapahtumia ei 

kirjata, mutta Laskutukseen-painikkeella kaikki tapahtumat muutoksineen, mitä on kir-

jattu kyseiseen lomakkeeseen, kirjautuu myös asiakkaiden laskuille. 
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KUVA 21. Reitin kirjaus lomake nykyisessä järjestelmässä 

 

Lisäys normaaliin –toiminnolla avautuu kuvan 22 mukainen lomake, josta valitaan ha-

luttu astia ja sen yksikkömäärä. Näin voidaan lisätä halutulle asiakkaalle lisäastia vain 

tämänkertaiseen kirjaukseen. 
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KUVA 22. Lisäys normaaliin kuljetukseen nykyisessä järjestelmässä 

 

Viety-ominaisuudella avautuu ”Muuta yksiköt kirjaukseen” -lomake, josta voidaan 

muokata halutun asiakkaan astiamäärää vain tähän kirjaukseen. Yksikkömääräksi voi-

daan siis tässä kohtaa laittaa 0, joka tarkoittaa, että asiakkaan jäteastiaa ei jostain syystä 

ole tyhjennetty tai se on ollut tyhjä. Tämä siis kuvassa 23. 

 

 

KUVA 23. Muuta yksiköt kirjaukseen nykyisessä järjestelmässä 

 

Uudessa tiedonkeräysjärjestelmässä reitin muodostaminen on helppoa. Kaikki lähtee 

liikkeelle esittelemästäni asiakaskortista, kuva 10. Sieltä valitaan välilehti Rytmi, josta 

päästään kuvan 24 mukaiseen lomakkeeseen. Asiakaskortista valitaan asiakkaan astialle 

jokin aloitusviikko, kun jätettä aletaan tyhjentää tietystä paikasta. Tässä tapauksessa on 

valittu viikko 45. Asiakkaan väliksi on valittu 4, joka tarkoittaa, että hänen jäteastiansa 

tyhjennetään siis neljän viikon välein. Rytmi välilehdeltä nähdään tämä, eli a-kirjain on 

aina sen viikon kohdalla kun asiakas ilmestyy reitille. 

 

 

KUVA 24. Rytmi välilehti uudessa järjestelmässä 
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Reitille vieminen tapahtuu asiakaskortista painikkeesta ”Reitille”, jolloin aukeaa kuvan 

25 mukainen lomake. Reitiksi tässä tapauksessa on valittu Kutala. Kuvasta nähdään 

punainen viiva, joka ehdottaa asiakkaan laittamista reitille tähän kohtaan, koska reitillä 

on jo samalla kadulla asuva asiakas. Tämä helpottaa huomattavasti järjestelmän käyttä-

jän työtä. Yleensä nykyisessä järjestelmässä asiakkaan lisääminen tapahtuu siten, että se 

vain lisätään reitin alkuun ja kuski vetää lomakkeeseen sitten viivan, johon asiakas oi-

keasti kuuluisi. Asiakas korjataan sitten vasta jälkeenpäin oikeaan kohtaan. Uudella 

järjestelmällä tätä ei tapahdu. 

 

 

KUVA 25. Reitin muodostus uudessa järjestelmässä 

 

Uudessa järjestelmässä pystytään muokkaamaan myös reittejä siten, että siirretään asi-

akkaita reiteiltä suoraan toisille reiteille. Kuvasta 26 nähdään tällainen toiminto. Muissa 

järjestelmissä tällaista toimintoa ei ole ja muutenkin tällaiset asiakkaiden siirtelyt on 

vaikeasti toteutettu nimenomaan edellisissä järjestelmissä. Tällainen ominaisuus helpot-

taa huomattavasti reittien ajojärjestelyissä, koska yrityksen suurimmat menot ovat polt-

toaineen kulutus ja parhaiten siihen pystytään vaikuttamaan tekemällä ajoreiteistä mah-

dollisimman vähän polttoainetta kuluttavia. 
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KUVA 26. Ajoreittien järjestelyä uudessa järjestelmässä 

 

Kuvasta 27 nähdään ajoreitin tulostamis-ominaisuus uudessa tiedonkeräysjärjestelmäs-

sä. Ennen tulostusta valitaan ajopäivä jolloin jätekuski ajaa reitin. Ajoreitti voidaan tu-

lostaa ensin näytölle ja sitä voidaan tarkastella siinä. Ajoreitti voidaan myös suoraan 

tulostaa tulostimella jos tiedetään, että reitti on täysin kunnossa. Ominaisuuksia on pal-

jon, kun verrataan edellisiä järjestelmiä uuteen. Yhtenä esimerkkinä se, että jos ollaan 

reitille tehty jotain muutoksia, voidaan se merkata tulostettavaan reittiin siten, että kus-

kit näkevät uuden asiakkaan helposti. Tällöin asiakkaan kohdalle tulee reittitulosteeseen 

P-merkintä asiakkaan eteen. Uudessa järjestelmässä on myös ominaisuus, joka huo-

mauttaa ajopäivästä, jos se ei ole normaali tietylle reitille. 
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KUVA 27. Ajoreitin tulostus uudessa järjestelmässä 

 

Kuvasta 28 nähdään uuden järjestelmän näytölle tulostettu ajoreitti. Ajoreitti on selkeä 

ja se tulostetaan A4-kokoiselle paperille vaakaan. Kuvan ylälaidasta nähdään tulostettu 

reitti, ajopäivämäärä ja ajoviikko. Oikeasta ylälaidasta nähdään järjestelmän käyttäjän 

nimi, jotta tiedetään kuka reitin on tulostanut. Jos jätekuskeille tulee jotain epäselvyyk-

siä reitin kanssa, voidaan ottaa suoraan yhteys tulostajaan. Tämä on hyvä ominaisuus 

uudessa järjestelmässä. Tosin yrityksessä on tällä hetkellä ohjelman käyttäjiä vain kaksi, 

mutta on hyvä ajatella myös yrityksen tulevaisuutta, jolloin käyttäjiä voi olla enemmän. 

Listasta nähdään myös asiakasnumero, nouto-osoite, asiakkaan nimi, tyhjennysväli, 

jäteastian koko ja määrä. Reittitulosteeseen on jätetty oikealle puolelle hyvin tilaa jäte-

kuskien merkinnöille. Ajoreittitulosteen viimeiselle sivulle on tehty koonti, josta näh-

dään, montako tietyn kokoista astiaa reitillä on. 
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KUVA 28. Ajoreitti tulostettuna näytölle uudessa järjestelmässä 

 

 

Kuvan 25 lomakkeesta voidaan päivittää ajoreitti. Vasemmalla ylhäällä olevasta kuvak-

keesta voidaan avata kuvan 29 mukainen ajoreitin päivittämislomake. Uudessa järjes-

telmässä voidaan päivittää useita ajoreittejä kerralla, esimerkiksi voidaan päivittää koko 

viikon ajoreitit yhdellä painalluksella. Ohjelman käyttäjälle se tarkoittaa sitä, että työtä 

on selvästi vähemmän kuin nykyisellä järjestelmällä. 
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KUVA 29. Ajoreitin päivittäminen uudessa järjestelmässä 

 

Jos verrataan reittitulosteita järjestelmien kanssa keskenään, voidaan heti sanoa, että 

uusi järjestelmä on kaikista selkein ja toimivin. Esimerkiksi uuden järjestelmän tulos-

teesta nähdään tyhjennysväli, joka on kuskienkin tärkeä tietää. Tätä ominaisuutta ei ole 

edellisissä järjestelmissä. Uudella järjestelmällä voidaan käyttää uudempaa tulostinta, 

kun taas nykyisellä järjestelmällä reitti tulostetaan vanhalle paperille ja tulostuksessa 

käytetään vanhaa kirjoitinta, joka on ollut käytössä Kuljetusteam Tuomisella sen alku-

ajoista lähtien ja on hyvä siirtyä silläkin saralla nykyaikaan. Nimittäin reitin tulostus 

kestää kauan ja musteen saaminenkin alkaa olla jo hankalaa niin vanhaan kirjoittimeen. 

Tosin paperin on hyvä olla leveämpää, jotta jätekuskit voivat tehdä merkintöjä selkeästi. 

Uudessa järjestelmässä on kuitenkin selkeästi jätetty tilaa kuskien merkinnöille. Reittien 

ajamisessa uusi järjestelmä on myös nykyistä edellä huomattavasti. Paras ominaisuus 

on, että uudella järjestelmällä voidaan ajaa useita reittejä yhdellä napin painalluksella. 

Tällaista ominaisuutta nykyisessä järjestelmässä ei ole lainkaan. 
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3.3.4 Laskutus 

 

Laskutus on tärkeä osa tiedonkeräysjärjestelmää ja siinä on eniten eroavaisuuksia ver-

rattaessa eri järjestelmiä. Tärkeintä olisi, että laskutus pystyttäisiin toteuttamaan mah-

dollisimman helposti ja nopeasti. Alkuperäisessä tiedonkeräysjärjestelmässä laskutus on 

toteutettu siten, että jokainen lasku on tehtävä erikseen ja tulostettava yksi kerrallaan. 

 

Kuvasta 30 nähdään alkuperäisen tiedonkeräysjärjestelmän laskulomake. Kun tehdään 

uutta laskua, valitaan Uusi-painikkeella uusi laskulomake. Sen jälkeen valitaan asiakas-

numero. Tässä kohtaa tulee ongelmaksi se, että ohjelman käyttäjä ei tiedä asiakkaiden 

numeroita, ellei osaa niitä ulkoa. Kun oikea asiakas on löytynyt, voidaan aloittaa laskun 

tekeminen. Tuotenumerosta valitaan jokin tietty tuote asiakkaalle. Järjestelmässä on 

myös hyvät puolensa. Nimittäin tässä kohtaa voidaan valita oikeastaan mikä tuote ta-

hansa, koska nimikettä, lisäselitettä, määrää, yksikkö ja hintaa voidaan muokata miten 

halutaan. Kun lasku on valmis, painetaan keskellä näkyvää kohtaa, jossa lukee valmis ja 

voidaan tulostaa lasku. Lasku voidaan hyväksyä tulostamisen jälkeen, jolloin se siirtyy 

laskuluetteloon. Laskuluettelo on tulostettavissa järjestelmästä päävalikon kautta. 

 

Alkuperäisessä tiedonkeräysjärjestelmässä on se ongelma, että laskuja ei pystytä tulos-

tamaan kerralla kuin yksi. Laskutus on hyvin hidasta, mutta muuten laskutus on selkeää. 

 

 

KUVA 30. Alkuperäisen tiedonkeräysjärjestelmän laskulomake 
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Nykyisen tiedonkeräysjärjestelmän seuraavana päävalikon sarakkeena on laskutus. En-

simmäisenä ominaisuutena on laskujen käsittely, josta avautuu kuvan 31 mukainen lo-

make. Lomakkeesta nähdään ensimmäiseltä sarakkeelta laskunnumero, viite, asiakkaan 

nimi, lähiosoite ja postitoimipaikka. Tässä oleva osoite on laskutusosoite. Laskua voi-

daan etsiä Etsi-painikkeesta, jonka jälkeen laskua on haettava haku eteen – ja haku taak-

se –painikkeilla. Haku pois –painikkeesta saadaan etsintä ominaisuus pois käytöstä. 

Toiselta sarakkeelta voidaan lukea avoinna olevan laskun käsittely-, jäte- ja kuljetus-

maksut yhteensä. Ja viimeiseltä riviltä nähdään laskun summa. Nämä summat ovat ar-

vonlisäverottomia. Viimeiseltä sarakkeelta nähdään koska lasku on tulostettu ja myös 

laskun eräpäivä. Tässä ohjelmassa ei ole sisäänrakennettua laskureskontraa, joka auto-

maattisesti merkkaisi laskut maksetuiksi. 

 

Lomakkeesta nähdään myös päivämäärät koska astia on tyhjennetty. Lähiosoitteena on 

tässä nouto-osoite, eli mistä astia on tyhjennetty. Tämä ohjelma ei tulosta laskuun päi-

vämäärää, vaan se on pelkästään luettavissa itse ohjelmasta. Lomakkeesta nähdään 

myös yhden tyhjennyksen hinta. 

 

 

KUVA 31. Laskujen käsittely nykyisessä järjestelmässä 

 

Kuvasta 32 nähdään millainen lomake aukeaa kun etsitään jotain tiettyä laskua. Laskua 

voidaan etsiä laskunnumeron, asiakkaan nimen, laskutusosoitteen ja postitoimipaikan 

mukaan. 
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KUVA 32. Laskun etsintä nykyisessä tiedonkeräysjärjestelmässä 

 

Kuvasta 33 nähdään laskujen tulostus lomake. Tällä ominaisuudella pystytään tulosta-

maan laskuja valituilta asiakastyypeiltä. Tyypittömänä olen pitänyt asiakkaat, jotka ha-

luavat laskunsa esimerkiksi puolen vuoden välein. Omakotitaloissa ovat ne asiakkaat, 

jotka haluavat laskunsa 3 kuukauden välein. Tämä tyyppi voi pitää sisällään siis myös 

yrityksiä, kun taas yritys –asiakastyyppi voi pitää sisällään yksityisiä asiakkaita, jotka 

haluavat laskunsa 2 kuukauden välein. Seurakunnalle on oma tyyppinsä kuin myös 

asunto-osakeyhtiöillä. Myös kaupungilta laskutettavat asiakkaat ja kesäasunnot ovat 

oman tyyppinsä alaisena. Tämän ominaisuuden tarkoituksena on siis se, että pystytään 

tulostamaan suuria määriä laskuja kerralla. Aina kun tulostetaan esimerkiksi omakotita-

lo asiakastyyppien laskut, ohjelma tulostaa kaikki laskut, joita ennen ei ole vielä tulos-

tettu ja joiden asiakastyyppinä on omakotitalo. Tällöin laskuja tulee noin 1700 kappalet-

ta. 
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KUVA 33. Laskujen tulostus nykyisestä järjestelmästä 

 

Kuvasta 34 nähdään laskuluettelon tulostus lomake, josta voidaan tulostaa laskutetut, 

laskuttamattomat, maksetut, maksamattomat tai kaikki laskuluettelot haluttujen päivä-

määrien väliltä. Olen käyttänyt tätä ominaisuutta tulostamalla laskutettujen laskujen 

luettelon, josta olemme tehneet reskontraa. 

 

 

KUVA 34. Laskuluettelon tulostus nykyisestä järjestelmästä 
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Kuvasta 35 nähdään laskuluettelo. Luettelossa näkyy laskunumero, tulostus- ja eräpäivä 

sekä asiakkaan nimi ja laskun summa eriteltynä vielä käsittely- ja jätemaksuiksi. Mak-

setut viitenumerot on taas tulostettava käyttämällämme laskujen maksuohjelmalla, jota 

en käy tässä työssä läpi. Tiedonkeräysjärjestelmä tekee viitenumeron siten, että se lisää 

laskunumeron perään numeron 1-9. 

 

 

KUVA 35. Laskuluettelo nykyisestä järjestelmästä 

 

Sekä alkuperäisessä että nykyisessä tiedonkeräysjärjestelmässä ongelmaksi on muodos-

tunut myös vähintään kahdelle sivulle menevä lasku. Laskun tulostaminen ei tällöin 

onnistu vaan ohjelma tulostaa vain yhden sivun ja loppu laskusta jää tulostumatta. Uu-

della järjestelmällä voidaan tulostaa kuinka pitkä lasku tahansa ja järjestelmä tekee sen 

automaattisesti. 
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Laskujen tulostamisessa uudesta tiedonkeräysjärjestelmästä on useita eri vaihtoehtoja. 

Laskut voidaan tulostaa asiakaskohtaisesti ja asiakkaalla voi olla useampi lasku, eli hä-

nelle voidaan luoda ”keikkalasku”, joka pystytään tulostamaan erikseen. Laskuja voi-

daan myös tulostaa köntässä, vaikka kaikki laskut kerralla. Laskutus on yksi tärkeim-

mistä tiedonkeräysjärjestelmien ominaisuuksista, siksi on hyvä, että uudessa järjestel-

mässä tämä on toteutettu todella hyvin.  

 

Kuvasta 36 nähdään uuden järjestelmän päävalikko aukaistuna. Tässä kohdassa aukais-

tuna näkyy laskutus-osio. Ensimmäisenä on tapahtumien siirto. Tällä pystytään siirtä-

mään siis toteutuneet tapahtumat, eli lähinnä jätteen- ja pahvienkeräykset, asiakkaiden 

laskuille.  

 

 

KUVA 36. Uuden järjestelmän laskutus 

 

Seuraavana on laskujen tulostus. Laskuja voidaan siis tulostaa monta kerralla ja yrityk-

sen ideana laskutuksessa on, että muita yrityksiä laskutetaan kerran kuukaudessa tai 

kahden kuukauden välein. Yksityisasiakkaat on useimmiten tarkoitus laskuttaa kolmen 

kuukauden välein. Uudella tiedonkeräysjärjestelmällä tehdään erilaisia laskutusryhmiä, 

joiden laskut voidaan sitten tulostaa halutessa. Laskuihin saadaan helposti viitteet ja 

tapahtuma-aika. Laskusta voidaan tehdä pelkästään summalasku tai sitten usein käytetty 

eritelty lasku, joka siis erittelee laskun kaikki tapahtumat näkymään laskulla erikseen. 

Kuvasta 37 nähdään uuden järjestelmän laskujen tulostuslomake. 

 

Hyvä ominaisuus uudessa järjestelmässä on myös se, että voidaan valita erikseen laskun 

päivämäärä ja arvopäivämäärä. Tämä siis tarkoittaa, että voidaan tulostaa laskut esimer-

kiksi ennen viikonloppua, mutta laitetaan arvopäivämääräksi vasta seuraavan viikon 

maanantai, jolloin asiakkaalle tulee pidempi aika eräpäivään. Jos tätä ei tehtäisi, ja asia-

kas saisi laskun postista vasta maanantaina, hänellä olisi vähemmän aikaa eräpäivään. 
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KUVA 37. Uuden järjestelmän laskujen tulostus 

 

Uudessa järjestelmässä on myös automaattinen reskontra. Viitenumerot voidaan ajaa 

laskutusohjelmasta suoraan tiedostona järjestelmään, joka tekee reskontran. Ohjelmasta 

voidaan sitten katsoa nopeasti se, että kuka ei ole laskujaan maksanut. Tällaista muissa 

yrityksen tiedonkeräysjärjestelmissä ei ole ollut. 
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4 UUSI TIEDONKERÄYSJÄRJESTELMÄ VHK OY:N TOIMINNASSA 

 

 

Uusi tiedonkeräysjärjestelmä on luotu nimenomaan jätealan yritysten tiedonkeräykseen 

ja laskutukseen. Tämä järjestelmä tulee varmasti toimimaan hyvin VHK Oy:ssä. Toi-

mintaa helpottaa huomattavasti se, että Tietomitta Oy hoitaa ohjelman päivittämisen ja 

tuen sekä ohjeistaa tarvittaessa ohjelman käyttöä.  

 

Ohjelma on tarkoitus ottaa käyttöön vuoden 2014 alusta. Se on ollut kuitenkin yrityksen 

käytössä jo alkutalvesta lähtien ja työntekijät ovat päässeet tutustumaan siihen. Tarkoi-

tus olisi tehdä jo seuraava laskutus, joka koskee loka-joulukuuta 2013, uudella järjes-

telmällä. Siitä eteenpäin voitaisiin unohtaa täysin alkuperäinen sekä nykyinen järjestel-

mä ja käyttää vain uutta tiedonkeräysjärjestelmää. 

 

Käyn seuraavaksi läpi, mitä uudessa järjestelmässä voitaisiin vielä kehittää, sekä poh-

din, että miten järjestelmä tulee toimimaan yrityksen tulevaisuudessa. 

 

4.1 Uuden tiedonkeräysjärjestelmän kehitettävyys  

 

Uusi tiedonkeräysjärjestelmä on todella suuri kehitys nykyiseen järjestelmään verrattu-

na, mutta mielestäni nykyisessä järjestelmässä on silti ollut hyvät puolensa. Nykyinen 

järjestelmä on toiminut moitteettomasti nimenomaan jätteenajossa ja olisi varmasti siinä 

toiminut hyvin, jos yritys ei olisi laajentunut näin paljoa. Realistisesti ajateltuna nykyi-

sen tiedonkeräysjärjestelmän resurssit tulivat täyteen ja sillä ei pystynyt enää järkevästi 

hoitamaan esimerkiksi yrityksen laskutusta. 

 

Uusi ohjelma on huippuunsa hiottu jätealan tiedonkeräysjärjestelmä, mutta olen löytä-

nyt siihen muutamia kehityskohteita. Olen käyttänyt nykyisen tiedonkeräysjärjestelmän 

kanssa Excel-ohjelmaan tekemääni apulistaa, joka on mielestäni ollut oiva työkalu jär-

jestelmän apuna. Apulistaa voidaan käyttää myös uuden järjestelmän kanssa. Kuvasta 

38 nähdään käyttämäni Excel-ohjelman apulista, joka toimii lähinnä muistiinpanolista-

na. Tämä lista ei ole integroituna mitenkään uuteen järjestelmään, mutta se on mielestä-

ni erittäin kätevä apulista. Siitä nähdään päivämäärä ja kunakin päivämäärän ajettava 

ajolista. Maanantaisin ajetaan vain yksi lista, mutta muina päivinä saatetaan ajaa kolme-

kin ajoreittiä. Tähän voidaan tehdä myös muistutukset uusista asiakkaista, jotka lisätään 
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sitten reitille kun heiltä aletaan kerätä jätettä. Tosin tätä ei tarvitse käyttää uudessa jär-

jestelmässä, koska asiakas voidaan lisätä vain asiakaskortille ja hänelle voidaan laittaa 

aloituspäivämääräksi haluttu päivä. Tällöin ohjelma automaattisesti lisää asiakkaan rei-

tille aloituspäivämäärän mukaan. Mielestäni on silti hyvä pitää tätä apulistaa muistilap-

puna, josta voidaan katsoa lähipäivinä tapahtuneet muutokset nopeasti. 

 

Listaa on hyvä myös käyttää reittien tulostamisen apuna. Olen lihavoinut aina listasta 

reitin, jonka olen jo tulostanut ja vienyt kuskeille. Tämä helpottaa siinä mielessä, että 

jos ei muista, mitä reittejä on tulostanut, niin apulistasta katsomalla voidaan tulostaa 

oikeat listat ja reitit eivät näin ollen tulostu esimerkiksi kahteen kertaan tai pahimmassa 

tapauksessa jää tulostamatta vallan. Tämän lisäksi näen apulistasta reitit, jotka olen jo 

päivittänyt ohjelmaan. Uudessa järjestelmässä päivitykset voidaan tehdä etukäteenkin ja 

tätä voidaan pitää todella hyvänä ominaisuutena. Ylipäätään uuden järjestelmän reittien 

järjesteleminen ja päivittäminen on tehty todella helpoksi, selkeäksi ja monipuoliseksi. 

 

 

KUVA 38. Excel-ohjelman apulista 

 

4.2  Uusi tiedonkeräysjärjestelmä VHK Oy:n tulevaisuudessa 

 

Vammalan Hyötykeräys Oy on laajentanut viime aikoina yritystään huomattavasti ja 

pyrkii koko ajan laajentamaan. Seuraavaksi sen on tarkoitus lisätä kerättäviin ja kierrä-
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tettäviin asioihinsa biojäte. Biojätehuoltoon on omanlaisensa vaatimuksensa lakipykäliä 

myöten. Myös ongelmajätteen keräykseen yritys on ajatellut osallistuvansa. Tarkoitus 

on kehittää yritystä niin, että se pystyisi vastaanottamaan kaikenlaista jätettä ja kierrät-

tämään sitä. Jätehuollossa asiakashan lajittelee suurimman osan jätteestään jo jätteen 

syntypaikalla, mutta VHK Oy pyrkii lajittelemaan myös toimitiloissaan, jotta kierrättä-

misestä saataisiin mahdollisimman suuri hyöty. 

 

Yrityksen laajentuessa, myös kalustoa tarvitaan enemmän. Uuden tiedonkeräysjärjes-

telmän ehdottomana hyötynä voidaan lukea myös se, että järjestelmään voidaan liittää 

autopäätteet. Tämä siis tarkoittaa sitä, että jätekuskeilla on omat tietokoneensa autossa 

mukana ja he pystyvät päivittämään ajoreitit jo autossa. Tällöin päästäisiin papereista, 

koska ajoreittejä ei tarvitsisi enää tulostaa paperille, vaan ne voitaisiin suoraan lähettää 

autopäätteisiin. Autopäätteet ovat sen verran arvokkaita, että tässä kohtaa yritys ei pa-

nostanut niihin. Tulevaisuudessa, jos kalusto lisääntyy, yritys voi ostaa autopäätteet, 

koska se helpottaa ja nopeuttaa huomattavasti järjestelmän käyttöä.  

 

Autopäätteisiin voitaisiin lisätä myös polttoaineen kulutuksen seuranta, joka ei kuiten-

kaan ole tällä hetkellä Tietomitta Oy:stä saatavilla, mutta tulevaisuudessa se voi olla 

mahdollista. Tämä mahdollistaisi myös sen, että voitaisiin opettaa jätekuskeja ajamaan 

mahdollisimman ympäristöystävällisesti ja näin ollen säästettäisiin luontoa, mikä on 

todella tärkeää varsinkin kaikissa jätealan yrityksissä. 

 

Uusi järjestelmä tulee varmasti olemaan tärkein työkalu yrityksen sisäisessä toimivuu-

dessa. Se on laajennettavissa autopäätteisiin ja sen päivittäminen ja tuki on nopeasti 

saatavilla. Tällaisissa tietokoneilla käytettävissä ohjelmissa on aina muistettava myös 

varmuuskopiointi. Varmuuskopiointi on tällä hetkellä vain fyysistä tiedonsiirtoa ulkoi-

selle muistitikulle, mutta jatkossa se voisi olla esimerkiksi tallennusta pilvipalveluun, 

joka mahdollistaa tietokoneen tai muistitikun hajotessa sen, että tiedostot voidaan nou-

taa eri tietokoneella käyttöön. 

 

Ohjelmisto on tällä hetkellä Windows XP:ssä, mutta tarkoitus on, että loppusijoitus teh-

dään nykyaikaisempaan Windows 7 –käyttöjärjestelmään. Käyttöjärjestelmän päivittä-

minen on osittain pakkokin tehdä, koska Windows XP:n tuki loppuu 2014 alkuvuoden 

aikana. 
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5 POHDINTA 

 

 

Opinnäytetyön aiheena oli Vammalan Hyötykeräys Oy:n tiedonkeräysjärjestelmän ke-

hittäminen ja keskityin tässä työssä yritykselle muodostuneeseen ongelmaan, joka oli 

ilmennyt kun yritys oli laajentunut nopeasti ja suuresti. Ongelmana oli se, että yrityk-

seen oli tullut niin paljon uusia asiakkaita, että asiakkaiden tiedonkerääminen ja laskut-

taminen oli lähes mahdotonta. Ongelman ratkaisuksi yritys päätti hankkia uuden tiedon-

keräysjärjestelmän, jolla pystyttäisiin hoitamaan suuria määriä asiakkaita. 

 

Tiedonkeräysjärjestelmistä on ylipäätään hyvin vähän tietoa oikeastaan missään, joten 

lähteet jäivät vähäiseksi. Onnistuin mielestäni kuitenkin hyvin kertomaan yrityksen eri 

tiedonkeräysjärjestelmistä ja pysyin hyvin aiheessa koko työn ajan. Teoria osuus jäi 

vähäiseksi mutta paneuduin jokaisen tiedonkeräysjärjestelmän toimintaan ja tätä kautta 

pystyin hakemaan ensiksi edellisten järjestelmien ongelmat ja sitten uuden järjestelmän 

ratkaisut näihin ongelmiin. Pystyin myös keksimään uuteen järjestelmään kehitysehdo-

tuksia, mikä oli mielestäni hyvää tässä työssä. Mietin myös ongelmien kokoamista lop-

puun mutta ajattelin, että se on turhaa toistoa. 

 

Mielestäni minun olisi pitänyt paneutua uuteen järjestelmään kuitenkin vielä paremmin, 

jotta olisin voinut kertoa sen ominaisuuksista laajemmin. Tässä työssä kerroin nykyises-

tä järjestelmästä kaikista eniten ja alkuperäisestä sekä uudesta järjestelmästä tiedot jäi-

vät hieman vähäisemmiksi. Täytyy ottaa kuitenkin huomioon, että uutta järjestelmää ei 

ole vielä täysin otettu käyttöön ja en välttämättä olisi pystynyt kertomaan kaikista omi-

naisuuksista, koska en niistä edes vielä tiedä itsekään. Kaikin puolin tämän projektin 

tekemisestä jäi kuitenkin hyvä maku. 
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