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ja huonot puolet yrityksessä sekä pohdittiin kehitysehdotuksia toiminnanohjauksen tehostamiseksi yrityksen tulevaisuudessa.
Opinnäytetyön teoriaosassa käsiteltiin tuotannonhallintaa rakennushankkeessa
urakoitsijan näkökulmasta painottaen käsittelyä aikataulu- ja kustannushallintaan. Teoriaosaan tietoa hankittiin Internet-lähteistä ja rakennusalan kirjallisuudesta. Toiminnanohjausjärjestelmistä käsiteltiin niitä ohjelmia, jotka Tocomanin
osalta olivat olleet yrityksen käytössä ja Jydacomin osalta olivat tulossa käyttöön.
Ohjelmien toimintaa selvitettiin Internet-lähteiden lisäksi haastattelemalla Jalon
Rakentajat Oy:n toimihenkilöitä.
Työn tutkimus suoritettiin pitämällä kaksi haastattelua yrityksen toimihenkilöille.
Ensimmäisessä haastattelussa, kun Tocoman oli vielä käytössä, tutkittiin vanhan
järjestelmän toimintaa yrityksessä ja toisessa haastattelussa Jydacomin käyttöönoton myötä uuden järjestelmän sen hetkistä toimintaa. Haastatteluista koottiin yhteenveto, josta selviää järjestelmän vaihdon hyödyt ja haitat.
Opinnäytetyön loppuun on koottu haastatteluiden yhteenveto ja tulokset. Tulosten perusteella on pohdittu kehitysehdotuksia toiminnanohjauksen parantamiseksi Jalon Rakentajat Oy:llä.
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Abstract
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The purpose of this study was to research the transfer of the enterprise resource
planning system (ERP-system) from Tocoman to Jydacom at Jalon Rakentajat
Oy and compare the operability of these systems in the company. The purpose
of the research was to understand the good and the bad sides of the systems
and find the proposals to develop enterprise resource planning in the future of
the company.
In the theoretical part of this study, production management was processed from
the contractor’s perspective, with emphasis to the schedule planning and cost
management. Information was searched from Internet sources and from construction industry. From the ERP-systems only the programs that had been used
with Tocoman and had been coming to use with Jydacom were processed. The
theory of the programs was searched from Internet sources and by interviewing
employees of Jalon Rakentajat Oy.
The main investigation of this study was made by two interviews with the company employees. In the first interview, the operation of Tocoman system was investigated when it was still in use and in another interview, the operation of
Jydacom system when it was taken into use. The summarized interviews revealed the benefits and disadvantages of system transfer.
The end of this study has compiled the summary and the results of the interviews.
Based on the results, development proposals for improving ERP-system with
Jalon Rakentajat Oy have been considered.
Keywords: ERP-system, production management, Tocoman, Jydacom
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1 Johdanto
1.1

Työn taustaa

Jalon Rakentajat Oy on vuonna 1986 JL-Rakentajat Oy:n nimellä perustettu rakennusalan yritys, joka on keskittynyt talonrakennuskohteisiin rakentaen asuntoja, julkisia rakennuksia ja liiketiloja. Yrityksen omistajana on liki 100-vuotias Toivakka-yhtiöt. Toimipisteitä Jalon Rakentajat Oy:llä on Mikkelissä, Kuopiossa ja
Joensuussa sekä sen tytäryhtiöllä, Jalon Uusimaa Oy:llä, Helsingissä ja Lahdessa. (Jalon Rakentajat Oy 2019.)
Olin ensimmäisen kerran töissä Jalon Rakentajat Oy:llä kesällä 2017, jolloin tehtäviini kuului työmaan rakennusapumiehen tehtävät. Kesäksi 2018 pääsin samalle työmaalle työnjohtoharjoitteluun, jonka aikana JL-Rakentajat Oy:nä tunnettu yritys muutti nimensä Jalon Rakentajat Oy:ksi alettuaan laajentaa toimintaansa voimakkaasti asuntotuotantoon ja pääkaupunkiseudulle (Jalon Rakentajat Oy 2019). Työharjoittelun aikana aloin selvittää, löytyisikö yritykseltä minulle
opinnäytetyön aihetta. Yrityksen tuotantopäällikön kanssa keskustellessa minulle
selvisi, että Jalon Rakentajat Oy aikoi vaihtaa toiminnanohjausjärjestelmänsä
vuoden 2019 alussa. Tästä prosessista pohdimme aiheen tulevaan opinnäytetyöhöni.
Opinnäytetyön aiheeksi valikoitui toiminnanohjausjärjestelmän vaihto Tocomanista Jydacomiin Jalon Rakentajat Oy:llä. Toiminnanohjausjärjestelmä eli ERPjärjestelmä on tietojärjestelmä, jonka avulla ohjataan yrityksen toimintaa. Sen ytimessä on yksi yhteinen tietokanta, joka mahdollistaa tiedon ajantasaisen siirtymisen ja hyödyntämisen eri toimintojen, kuten laskennan, hankintojen, aikataulutuksen ja seurannan, välillä. Järjestelmällä saadaan helpotettua toiminnan tehokkuutta, taloudellisuutta ja laatua organisaation hallinnassa. (Logistiikan Maailma
2019.)
1.2

Työn toteutus

Opinnäytetyön keskeisenä tavoitteena on tutkia Jalon Rakentajat Oy:llä vuoden
2019 alussa tapahtuvaa toiminnanohjausjärjestelmän vaihtoa, kun yritys vaihtaa
toiminnanohjausjärjestelmänsä

Tocomanista
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Jydacomiin.

Vuoden

2018

alkupuolella yrityksen toimintaa alettiin laajentaa pääkaupunkiseudun suuntaan,
jonka seurauksena perustettiin tytäryhtiö, Jalon Uusimaa Oy. Samana vuonna
tehtiin päätös uuden toiminnanohjausjärjestelmän käyttöön otosta. Jalon Uusimaa Oy:lle Jydacomin toiminnanohjausjärjestelmä tuli käyttöön syksyllä 2018 ja
Jalon Rakentajat Oy:lle järjestelmän on määrä tulla vuonna 2019.
Opinnäytetyössä tutkitaan Tocomanin toiminnanohjausjärjestelmän toimintaa ja
käytettävyyttä sekä pyritään selvittämään järjestelmän hyvät ja huonot puolet Jalon Rakentajat Oy:n käytössä. Jydacomin käyttöönoton myötä verrataan uuden
järjestelmän toimivuutta vanhaan järjestelmään, minkä perusteella tehdään päätelmät toiminnanohjausjärjestelmän vaihdon hyödyllisyydestä sekä pohditaan kehitysehdotuksia yrityksen toiminnanohjauksen parantamiseksi tulevaisuudessa.
Teoriaosuutta työhön hankitaan pääosin Internet-lähteistä ja rakennusalan kirjallisuudesta. Lisäksi yrityksen toimihenkilöiltä tiedustellaan heidän kokemuksiaan
opinnäytetyön aiheeseen liittyen. Toiminnanohjausjärjestelmien toimintaa Jalon
Rakentajat Oy:llä tutkitaan yrityksen toimihenkilöille suunnattujen haastatteluiden
avulla. Haastateltavat henkilöt valitaan mahdollisimman erilaisista tehtävistä, ainoana vaatimuksenaan toiminnanohjausjärjestelmän säännöllinen käyttö työtehtävissään. Haastatteluissa käydään läpi ennalta mietityt ja haastateltaville toimitetut kysymykset. Haastattelut suoritetaan kahdessa osassa, joista ensimmäinen
haastattelu tehdään Tocomanin järjestelmään liittyen. Jydacomin käyttöönoton
jälkeen, kun toimihenkilöt ovat päässeet tutustumaan uuteen toiminnanohjausjärjestelmään, suoritetaan toinen haastattelu liittyen Jydacomin järjestelmään. Molempien haastatteluiden raporteista kootaan erikseen yhteenveto, joiden perusteella pohditaan toiminnanohjausjärjestelmän vaihdon hyötyjä ja tulevaisuuden
kehitysehdotuksia.
Opinnäytetyö rajataan käsittelemään ainoastaan Jalon Rakentajat Oy:llä käytössä olevia Tocomanin ohjelmia sekä käyttöön tulevia Jydacomin ohjelmia. Tuotannonhallinnasta rakennushankkeessa yleisesti käsitellään ainoastaan aikataulutusta ja kustannuslaskentaa, jotka ovat niitä osa-alueita, mihin Tocomanin toiminnanohjausjärjestelmää yrityksessä käytetään. Jalon Rakentajat Oy on rakennusurakointiin keskittynyt yritys, joten tuotannonhallintaa käsitellään työssä urakoitsijan näkökulmasta.
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2 Tuotannonhallinta rakennushankkeessa urakoitsijan näkökulmasta
Rakennushanke etenee ideasta suunnittelun ja toteutuksen kautta operatiiviseen
toimintaan. Rakennushankkeessa aikataulu, laatu ja kustannukset muodostavat
kokonaisuuden, joka pyritään pitämään tasapainossa. Hankkeeseen sisältyy erilaisia tavoitteita, jotka voivat liittyä esimerkiksi laatuun, aikatauluun, turvallisuuteen, terveellisyyteen, käytettävyyteen tai ympäristöön. Eri tavoitteita arvioidaan
ja vertaillaan aktiivisesti koko hankkeen ajan, jolloin lopputuloksesta saadaan kokonaisuudeltaan paras mahdollinen. (Ratu KI-6033 Rakennushankkeen kustannushallinta 2018.)
Urakoitsijan ensisijainen tavoite rakennushankkeessa on kustannusarvion mukaisen taloudellisuuden saavuttaminen. Tavoitearvioon asetetut taloudelliset tavoitteet toteutuvat panosten suunnittelulla ja hankinnalla sekä niiden käytön ohjauksella. Tämä edellyttää yleisaikataulun laadintaa sekä sen toteutumista panosten oikea-aikaisella hankinnalla, mikä taas varmistetaan hankintasuunnitelman avulla. Tuotannonhallintaan liittyy lisäksi laatuvaatimusten toteutuminen,
työturvallisuuden varmistaminen ja työmaateknisen kaluston suunnittelu. Tässä
luvussa käsitellään urakoitsijan tuotannonhallinnan osalta hankkeen ajallista hallintaa ja kustannuslaskentaa, jotka ovat niitä osa-alueita, joihin Tocomanin toiminnanohjausjärjestelmää käytetään Jalon Rakentajat Oy:llä. (Junnonen 2010,
9.)
2.1

Urakoitsijan aikataulusuunnittelu

Rakennuttaja päättää hankesuunnitteluvaiheessa hankkeen ajalliset reunaehdot,
tavoitteet ja laatii hankeaikataulun, josta aikataulusuunnittelu tarkentuu hankkeen
edetessä (kuva 2.1). Rakennustyömaan aikataulujen perustana toimii urakoitsijan laatima työmaan yleisaikataulu eli työaikataulu, jonka perusteella tehdään
muut työmaan aikataulut kuvaamaan tuotantoa sekä ohjaamaan ja valvomaan
työmaan toimintaa. Hyvillä aikatauluilla voidaan reagoida tuotannossa esiintyviin
poikkeamiin ja häiriötekijöihin, joiden perusteella aikatauluja voidaan muokata tai
tarkentaa. (Ratu KI-6031 Rakennushankkeen ajallinen suunnittelu ja ohjaus
2017.)
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Kuva 2.1. Hankkeen aikataulusuunnittelun eteneminen (Ratu KI-6031 Rakennushankkeen ajallinen suunnittelu ja ohjaus 2017)

Aikataulut laaditaan käyttötarkoituksensa mukaan realistisuus ja tavoitteellisuus
huomioiden. Aikatauluista tehdään erilaisia esityksiä esimerkiksi työmaan yleisaikataulun luomiseksi, hankintojen tueksi, rakentamisvaiheiden suunnitteluksi tai
viikkosuunnitelman luomiseksi. Erilaisia aikataulujen esitystapoja ovat esimerkiksi jana-aikataulu, paikka-aikakaavio, tuotantoaikakaavio ja valvontavinjetti.
(Ratu KI-6031 Rakennushankkeen ajallinen suunnittelu ja ohjaus 2017.)
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2.1.1 Hankkeen aikataulut
Yleisaikataulun eri muotoja ovat alustava yleisaikataulu, sopimusyleisaikataulu ja
työaikataulu. Urakoitsija laatii alustavan yleisaikataulun ennen urakkatarjouksen
jättämistä. Alustavassa yleisaikataulussa kuvataan karkeasti hankkeen tärkeimmät työvaiheet ja -menetelmät, suoritemäärät sekä työvaiheiden ajoitukset. Alustava yleisaikataulu käydään läpi sopimusneuvotteluissa, joissa sitä muokataan
tarvittaessa ja joissa se hyväksytään ja liitetään sopimukseen sopimusyleisaikatauluksi. Urakoitsija tarkentaa sopimusyleisaikataulun työaikatauluksi työmaata
varten pilkkoen työvaiheet pienempiin osiin ja suunnitellen ne tarkemmin. Työaikataulu toimii työmaan yleisaikatauluna, jonka pohjalta laaditaan kaikki muut työmaan aikataulut. (Ratu KI-6031 Rakennushankkeen ajallinen suunnittelu ja ohjaus 2017.)
Työaikataulun ohella laaditaan hankinta-aikataulu, jossa hankinnat sidotaan työaikatauluun. Tällä varmistetaan työn etenemisen keskeytymättömyys ja muiden
työvaiheiden aikataulunmukainen aloittaminen hankintojen osalta. Aikataulutuksessa on otettava huomioon markkinatilanne, hankinnan kriittisyys ja suunnittelun tarve. (Ratu KI-6031 Rakennushankkeen ajallinen suunnittelu ja ohjaus
2017.)
Rakentamisvaiheaikataulu on eri vaiheiden tarkennettu aikataulu työaikataulusta.
Se laaditaan yleensä 2–6 kuukauden pituiselle ajanjaksolle. Rakentamisvaiheaikatauluja voidaan laatia esimerkiksi perustusvaiheelle, runkovaiheelle, vesikattovaiheelle tai sisätyövaiheelle. (Ratu KI-6031 Rakennushankkeen ajallinen suunnittelu ja ohjaus 2017.)
Viikkoaikataulu laaditaan tarkemmaksi aikatauluksi lyhyen aikajänteen tehtäville
varmistamaan työn tavoitteiden toteutuminen sekä resurssien riittävyys ja tehokkuus. Viikkoaikataulut laaditaan viikoittain 1–3 viikoksi siten, että lähin viikko on
aina tarkin. Työkohteiden työnjohtajat laativat alustavat aikataulut, jotka kootaan
yhteen vastaavan työnjohtajan johdolla viikkoaikatauluksi. (Ratu KI-6031 Rakennushankkeen ajallinen suunnittelu ja ohjaus 2017.)
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2.1.2 Aikataulutyypit
Jana-aikataulu kuvaa hankkeen ja sen tehtävien keston ja ajankohdan. Jana-aikataulun laatimista varten hanke on pilkottava kyseisen aikataulun vaatiman kokoisiin tehtäväkokonaisuuksiin. Tehtävät luetellaan aikataulun vasemmassa reunassa ja aika kulkee aikataulun yläreunassa. Tehtävät merkitään aikatauluun piirtämällä jana, joka kulkee kyseisen tehtävän aloituspisteestä lopetuspisteeseen
(kuva 2.2). Mahdollisten ennalta tiedossa olevien työtaukojen ajalta jana katkaistaan poikki. Janojen tulee perustua kokemusperäiseen tai laskennalliseen työmenekkitietoon työn kestosta. (Ratu KI-6031 Rakennushankkeen ajallinen suunnittelu ja ohjaus 2017.)

Kuva 2.2. Esimerkki jana-aikataulusta (Ratu KI-6031 Rakennushankkeen ajallinen suunnittelu ja ohjaus 2017)

Paikka-aikakaaviossa pystyakselilla on kohteen lohkoihin ja työkohteisiin pilkotut
osat ja vaaka-akselilla on aika. Tehtäväviivat piirretään kuvaamaan tuotannon
etenemistä ajan ja paikan suhteessa (kuva 2.3). Vaaka-akselilta voidaan havaita
tehtävien suoritusjärjestys ja aikavälit ja viivojen aloituspisteistä edellisten työvaiheiden riippuvuus kyseisen tehtävän aloitusajankohtaan. Lisäksi paikka-aikakaaviosta selviää poikkeamat tuotantonopeudessa, aloitusajankohdissa sekä tehtävien suoritusjärjestyksessä. (Junnonen 2010, 14.)

10

Kuva 2.3. Paikka-aikakaavion toimintaperiaate (Ratu KI-6031 Rakennushankkeen ajallinen suunnittelu ja ohjaus 2017)

Tuotantoaikakaavio esittää tehtävien määrällistä valmistumista. Sen pystyakselina on tehtävän valmiusaste tai suoritemäärä ja vaaka-akselina aika (kuva 2.4).
Tuotantoaikakaavio kuvaa suunnitellun ja toteutuneen tuotantonopeuden. Tuotantonopeuden poikkeamat havaitsemalla pystytään reagoida kustannusten ylittämisen estämiseksi. Kun tehtävät on tahdistettu oikein ja ne etenevät samalla
tuotantonopeudella, tuotantoaikakaavion aikatauluviivan kaltevuus on sama tai
loiveneva. Tuotantoaikakaavio soveltuu hyvin yksittäisen tehtävän tuotantonopeuden valvontaan. (Junnonen 2010, 16.)

Kuva 2.4. Esimerkkejä tuotantoaikakaaviosta (Ratu KI-6031 Rakennushankkeen
ajallinen suunnittelu ja ohjaus 2017)
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Valvontavinjetin avulla voidaan tarkistaa nopeasti työvaiheiden tai osakohteiden
valmiusasteet. Matriisimuotoisessa vinjetissä reunoilla esitetään kohteen työt ja
osakohteet ja matriisiruuduissa suunnitellut aloitus- ja lopetusajankohdat. Työn
etenemisen seurantaan käytetään ruutujen rastitusta tai väritystä. Tyypillisesti
rastitusperiaatteella tehdyssä vinjetissä työn aloittaminen merkitään ruudun yli
piirretyllä viivalla ja työn valmistuminen toisella viivalla, jolloin ruutuun muodostuu
rasti (kuva 2.5). Värityksen avulla tehtävässä vinjetissä yleisesti vihreä väri kertoo
kohteen valmistumisesta, sininen työn käynnissä olemisesta ja punainen työn
myöhästymisestä. (Ratu KI-6031 Rakennushankkeen ajallinen suunnittelu ja ohjaus 2017.)

Kuva 2.5. Esimerkki matriisimuotoisesta rastitusperiaatteella tehdystä valvontavinjetistä (Ratu KI-6031 Rakennushankkeen ajallinen suunnittelu ja ohjaus 2017)
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2.2

Urakoitsijan kustannuslaskenta

Urakoitsijan kustannuslaskentaan sisältyy kustannusarvio- ja tarjouslaskenta, tavoitearvion laadinta, tarkkailulaskelmat kustannusten valvonnassa ja jälkilaskenta. Tilaaja pyytää urakoitsijoilta tarjouksia hankkeen rakentamisesta tarjouspyynnöllä, josta selviää kohteen tiedot, urakkaehdot ja tekniset asiakirjat. Tarjouspyynnön avulla urakoitsijat suorittavat laskennat, joiden avulla päätetään jättää tai olla jättämättä kohteesta urakkatarjous. (Lindholm 2009, 20-21.)
Ennen laskennan aloituspäätöstä urakoitsija varmistaa omien laskenta- ja tuotantoresurssiensa riittävyyden hankkeen toteutukseen huomioiden sekä määrällinen että laadullinen riittävyys. Laskennan aloituspalaverissa päätetään laskentaan ryhtymisestä ja tehdään laskennan aloituspäätös. Kustannusarviolaskennan
avulla analysoidaan kohteen kannattavuus, riskit ja mahdollisuudet, jonka jälkeen
pidetään tarjouspalaveri sekä tehdään päätös kohteen lopullisesta tarjoamisesta
ja jätetään urakkatarjous. Mikäli urakkakilpailu voitetaan, tehdään kustannusarvion pohjalta kohteesta tavoitearvio. Koko hankkeen ajan kustannuksia valvotaan
ja kustannuspoikkeamiin reagoidaan yrittäen saada hankkeen kustannukset pysymään tavoitearvion mukaisina. (Ratu KI-6033 Rakennushankkeen kustannushallinta 2018.)
2.2.1 Kustannusarvio- ja tarjouslaskenta
Kustannusarviolaskennassa urakoitsija pyrkii määrittämään määrien ja hintojen
avulla mahdollisimman tarkan ja luotettavan arvion koko urakan rakennuskustannuksista. Määrälaskennassa selvitetään rakennettavien osien määrät suunnitelmien ja selostusten perusteella. Lasketut määrät hinnoitellaan hankkeessa käytetyn nimikkeistön mukaan. Kustannusarvioon sisällytetään lasketut rakennusosien määrät hinnoitteluineen, työvoimakustannukset, hankinnat ja työmaatekniikan kustannukset. Kustannusarvion pohjalta tehdään tarjouslaskenta, jossa kustannusarvioon sisällytetään riskit, muutosvaraus ja työmaakate. Tarjouslaskennan tuloksena tilaajalle jätetään urakkatarjous. (Ratu KI-6033 Rakennushankkeen kustannushallinta 2018.)
Urakoitsijan tekemä kustannusarviolaskenta urakkatarjousta varten tehdään
yleensä joko rakennusosa- ja tuoteosalaskentamenettelyllä tai suorite- ja
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panospohjaisen laskennan menettelyllä. Rakennusosalaskennassa piirustuksista ja tietomalleista kootaan rakennusosien määrät, rakenteet ja vaatimukset,
minkä tuloksena syntyy rakenneluettelo. Rakennusosille lasketaan kustannus yksikkökustannuksilla, jotka summaamalla saadaan koko hankkeen kustannukset
(kuva 2.6). Tuoteosalaskennassa määränimikkeet käsitellään useamman rakennusosan sisältävinä kokonaisuuksina. (Ratu KI-6033 Rakennushankkeen kustannushallinta 2018.)

Kuva 2.6. Esimerkki rakennusosalaskelmasta (Ratu KI-6033 Rakennushankkeen
kustannushallinta 2018)

Suoritelaskennassa suunnitelmien ja määräluettelon pohjalta saadaan suoritemäärät, jotka hinnoitellaan panosten ja niiden hintatietojen avulla (kuva 2.7). Suorite tarkoittaa työkokonaisuuksia, joita vaaditaan tietyn rakennusosan tuottamiseen. Suoritelaskennassa suunnitelmien täytyy olla vähintään pääpiirustustasoisia sisältäen rakennusselostuksen ja sen liitteet. Kustannusten laskentaa varten
on tunnettava jokaisen rakennusosan työmenetelmä. Työn ja materiaalin osalta
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pitää olla selvillä työn ja materiaalin menekkitieto, hinta ja hukka, joiden avulla
saadaan panoksen hinta suoriteyksikköä kohden. Panoksella tarkoitetaan suoritteen sisältämää kuluerää, joka yleensä saadaan hinnastoista ja työmenekkitiedoista. Yhdistämällä tietyn rakennusosan eri suoritteiden hintatiedot saadaan kyseisen rakennusosan kokonaiskustannukset. (Ratu KI-6033 Rakennushankkeen
kustannushallinta 2018.)

Kuva 2.7. Esimerkki suoritelaskelmasta (Ratu KI-6033 Rakennushankkeen kustannushallinta 2018)

Tarjouslaskenta tehdään kustannusarvion pohjalta lisäten siihen riskivaraus ja
kate, jolloin saadaan urakkatarjoukseen se hinta, jolla urakoitsija on valmis tekemään kyseisen kohteen. Riskivarauksella varaudutaan yllättäviin ja epäedullisiin
poikkeamiin tuotannossa korottamalla tarjoushintaa. Kate on kustannusarvion se
osuus, joka on jäätävä kyseiseltä hankkeelta yritykselle. (Lindholm 2009, 31.)
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2.2.2 Tavoitearvio
Urakkasopimuksen laadinnan jälkeen, ennen rakentamisen aloitusta, kustannusarvion pohjalta laaditaan tavoitearvio, jonka tarkoituksena on saada hankkeen
toteuttamiselle konkreettiset kustannustavoitteet. Kustannusarvion summat jaetaan hankintakokonaisuuksille ja tehtäville siten, että niillä jokaisella on kustannustavoite (kuva 2.8). Kohteen osittelua tarkennetaan osalohkoiksi, tehtäviksi ja
seurantalitteroiksi. Seurantalitteroiden pohjalta laaditaan vaiheaikataulun nimikkeet, joilla on oma kustannustietonsa ja valmistusasteensa. Tavoitearvio laaditaan kustannuskertymältään helposti valvottavaksi ja ennustettavaksi. (Ratu KI6033 Rakennushankkeen kustannushallinta 2018.)

Kuva 2.8. Esimerkki kustannusarvion muodostamisesta tavoitearvioksi (Ratu KI6033 Rakennushankkeen kustannushallinta 2018)

Tavoitearvion laadinnan edellytyksenä on, että työmaan yleissuunnittelu on jo
tehty. Tavoitearvion yhteydessä valitaan muun muassa tuotantotekniikka, päätyömenetelmät, kalusto, hankinta, tärkeimpien työvaiheiden ajoitus ja toteutuksen
organisaatio. Näiden lisäksi laaditaan aluesuunnitelmat ja resurssisuunnitelma.
(Ratu KI-6033 Rakennushankkeen kustannushallinta 2018.)
2.2.3 Kustannusvalvonta ja -raportointi
Kustannusvalvonnan tavoitteena on saada hanke toteutumaan asetetun kustannustavoitteen mukaisesti. Valvontaa suoritetaan seuraamalla työmaan toteutuneita kustannuksia ja vertaamalla niitä tavoitteeseen sekä reagoimalla poikkeamiin ja kustannusylityksiin. Kustannusvalvontaa tehdään tehtävä- ja hankintakohtaisesti,

joista

saadut

tiedot
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kootaan

yhteen

koko

hankkeen

kustannustavoitteen toteutumisen ennustamiseksi. (Ratu KI-6033 Rakennushankkeen kustannushallinta 2018.)
Kustannusvalvonnan onnistumiseksi pidetään kustannusvalvonnan aloituspalaveri, jossa sovitaan hankkeen kustannusvalvonnan periaatteista, kuten kustannusten valvonnasta ja kirjanpidosta. Kustannusvalvonta jaetaan vastuualueittain
vastuuhenkilöille, jotka toimittavat omaa vastuualuettaan koskevat tiedot sovituin
väliajoin koko työmaan kustannusvalvonnasta ja ennustamisesta vastaavalle.
(Ratu KI-6033 Rakennushankkeen kustannushallinta 2018.)
Kustannusraportoinnin tehtävänä on selvittää hankkeen taloudellinen tilanne, tilanteeseen johtaneen tekijät ja tilanteen seuraukset. Hankkeista toimitetaan kausittain yrityksen käyttöön raportti (kuva 2.9), josta selviää hankkeen tuotannon
edistyminen, taloudellisuus, hankintatilanne, rahoitustilanne, edellisen raportin
jälkeinen kehitys sekä ennuste valmistumisen ja lopputuloksen osalta. (Ratu KI6033 Rakennushankkeen kustannushallinta 2018.)

Kuva 2.9. Esimerkki rakennushankkeen tilanneraportista (Ratu KI-6033 Rakennushankkeen kustannushallinta 2018)

3 Tocoman-ratkaisu Jalon Rakentajat Oy:llä
Tocoman-ratkaisu on suomalaisen Tocoman Oy:n rakentamiseen suunnittelema
määrä-, kustannus- ja aikatiedon hallinnan työkalu hankesuunnitteluvaiheesta
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käyttöön ja ylläpitoon. Lähes 30 vuotiaalla Tocomanilla on yli 300 asiakasta ja
hankkeita on kertynyt yli 100000. (Tocoman Oy 2019.)
Tocoman-ratkaisun tarjontaan kuuluu työkaluja muun muassa tietomallien hyödyntämisen, määrälaskennan, kustannusarvion, aikataulutuksen, tuotannonsuunnittelun, kustannusraportoinnin ja työmaan hallinnan tarpeisiin (Tocoman Oy
2019). Tässä luvussa käsitellään Jalon Rakentajat Oy:llä käytössä olevia Tocomanin ohjelmia, joihin kuuluu Tocoman Aikataulu, Tocoman Kustannuslaskenta,
Tocoman Tavoite ja Tocoman Kustannusraportointi. Näiden lisäksi käsitellään lyhyesti muiden ohjelmantoimittajien yrityksessä käytössä olevia ohjelmia, joita
käytetään muiden osa-alueiden tuotannonhallintaan ja joihin Jydacomilta toimitetaan oma ohjelmansa.
3.1

Tocoman Aikataulu

Tocoman Aikataulu on rakentamiseen kehitetty yksi Suomen käytetyimmistä aikataulutustyökaluista. Sen soveltuu janakaavion, paikka-aikakaavion tai hankinta-aikataulun luomiseen. Määrä- ja kustannuslaskennan tuottamat suoritteet
voidaan kohdistaa aikataulutehtäville joko hankekohtaisesti aiempia hankkeita
hyödyntämällä tai yrityskohtaisen säännöstön luomalla. Tocoman Aikataululla
voidaan tarkastella kahta erilaista aikataulumuotoa samanaikaisesti (kuva 3.1).
(Tocoman Oy 2019.)

18

Kuva 3.1. Tocoman Aikataululla laaditun esimerkkiaikataulun näkymä jana-aikataulu- ja paikka-aikakaaviomuodossa (Tocoman Oy 2019)

Tocoman Aikatauluun voidaan asettaa useita eri tavoiteaikatauluja. Toteumat
voidaan syöttää haluamallaan aikavälillä ja niitä voidaan tarkastella joko suhteessa alkuperäiseen tai nykyiseen aikatauluun. Lisäksi useita hankkeita pystytään yhdistämään yhdeksi aikatauluksi. (Tocoman Oy 2019.)
3.2

Tocoman Kustannuslaskenta

Tocoman Kustannuslaskenta on monipuolinen kustannusarviolaskennan työkalu, joka mahdollistaa kustannusarvioiden luomisen suunnittelun ohjaukseen,
tarjouslaskentaan ja tuotantoon. Ohjelma kattaa kaikki hankkeen eri vaiheet. Sillä
voidaan laatia suunnitteluvaiheen rakennusosalaskelmia tai suunnitelmien tarkentuessa tarkan tarjouslaskelman. (Tocoman Oy 2019.)
Jalon Rakentajat Oy:llä Tocoman Kustannuslaskentaa käytetään kustannusarvion laadintaan. Määrät joko hankitaan määrälaskentatoimistolta tai lasketaan
itse. Määrät on aiemmin laskettu manuaalisesti, mutta viimeiset kolme vuotta käytössä on ollut Jydacomin tarjoama JCAD-määrälaskentaohjelma. Määrät hinnoitellaan Tocoman Kustannuslaskennassa joko panos- tai suoritepohjaisesti (kuva
3.2).
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Kuva 3.2. Muottityösuoritteen panosten hinnoittelu Tocoman Kustannuslaskennassa (Tocoman Oy 2019)

Kustannusarvion laadinnan jälkeen Tocoman Kustannuslaskennalla tehdään
kohteesta tarjouslaskelma urakkatarjousta varten (kuva 3.3). Tarjouslaskelmassa
käsitellään mahdollinen riskivaraus, mahdolliset hankintojen kustannusmuutokset, yleiskulut ja kate. Tarjouslaskelmasta saadaan tarjoussumma, joka asetetaan tilaajalle lähetettävään urakkatarjouslomakkeeseen.

Kuva 3.3. Tarjouslaskelman laadinta Tocoman Kustannuslaskennalla (Tocoman
Oy 2019)
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3.3

Tocoman Tavoite

Kun urakkakilpailu on voitettu, alkaa tavoitearvion laadinta. Tavoitearvio laaditaan Tocoman Tavoitteella, johon Tocoman Kustannuslaskennalla tehty kustannusarvio saadaan siirrettyä helposti. Ohjelmalla saadaan laadittua tavoitelaskelma suorite-, pääryhmä- tai raportointinimikejaottelulla.
Ohjelmassa asetetaan jokaiselle kustannuslitteralle tavoitelittera, joka ryhmittelee kustannuslitterat oikean tavoitelitteran alle (kuva 3.4). Kustannuslittera voidaan myös jakaa eri tavoitelitteroille. Summa-sarakkeeseen asetetaan ruksi niiden määrien kohdalle, jotka halutaan summattavan kyseisen tavoitelitteran kokonaismääräksi. Tocoman Tavoitteessa voidaan vielä lisätä uusia nimikkeitä sekä
muuttaa määriä ja hintoja mahdollisten laskentavirheiden tai hintojen muutosten
takia.
3.4

Tocoman Kustannusraportointi

Tocoman Kustannusraportoinnilla voidaan seurata ja ennustaa reaaliaikaisesti
hankkeen taloudellista lopputulosta. Ohjelman avulla pystytään valvomaan kustannuksia ja tuottoja sekä tuottamaan kuukausittaisia talousraportteja yrityksen
johdolle.
Tavoitearvio siirretään Tocoman Kustannusraportointiin, jossa seurataan hankkeen kustannusten kertymistä. Jokaisella tavoitelitteralla nähdään tavoitekustannus, toteutunut kustannus, suunniteltu kustannus sekä tavoitekustannuksen ja
ennustetun kustannuksen erotus (kuva 3.5). Tavoitelitteran alta löytyy myös kyseisen litteran muistio, laskut, palkat, suoritteet ja kustannussuunnitelma. Lisä- ja
muutostyöt aineiden ja hankintojen osalta käsitellään kustannuslajilla viisi. Lisätöiden tuntipalkat laitetaan tavoitelitteralle 9510.
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Kuva 3.5. Hankkeen kustannusten kertymisen seuranta Tocoman Kustannusraportoinnilla (Tocoman Oy 2019)
Jalon Rakentajat Oy:n kustannussuunnitelmassa tehdään kuukausittain tavoitelitteroiden kustannusennusteet. Samalla luodaan työmaaraportti, josta selviää
hankkeen sen hetkinen taloudellinen tilanne. Raportti saadaan joko tulostettua
tai tallennettua Excel-taulukkona tai PDF-tiedostona Tocoman Kustannusraportoinnissa (kuva 3.6). Työmaaraportti toimitetaan yrityksen johdolle sovittuna päivänä, minkä lisäksi sitä käytetään tuotantopalavereissa.
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Kuva 3.6. Tocoman Kustannusraportoinnilla tuotettu työmaaraportti Excel-taulukkona (Tocoman Oy 2019)

3.5

Muut tuotannonhallinnan osa-alueiden ohjelmat

Tocomanin ohjelmien lisäksi Jalon Rakentajat Oy:llä on käytössä muiden toimittajien ohjelmia laskuntarkastukseen, palkanlaskentaan ja kulunseurantaan. Erillistä ohjelmaa, johon saataisiin syötettyä tavarantoimittajien ja aliurakoitsijoiden
sopimukset maksuerineen, ei ole käytössä. Toimittajien ja aliurakoitsijoiden tiedot
on koottu Excel-taulukkoon ja allekirjoitetut sopimukset liitteineen tallennettu yhteisen levyaseman hankintakansioon. Laskun saapuessa etsitään kyseisen toimittajan tiedot ja sopimus, joiden avulla lasku päästään tarkastamaan.
Laskuntarkastus hoidetaan Netvisor-ohjelmalla, johon laskun saapuessa syötetään työmaa, laskun summa, laskuttajan tiedot sekä littera, johon lasku halutaan
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kohdistaa. Kokonaisurakoiden sopimusten liitteinä tuleviin maksuerätaulukkoihin
merkataan laskuntarkastuksen yhteydessä maksetut erät, jota käytetään apuna
hankkeen kustannusten ennustamisessa. Palkanlaskennassa käytetään Mepcoohjelmaa, josta muodostetaan palkkatosite, joka siirretään Netvisoriin. Kulunseurantaan ja tuntiseurantaan yrityksessä käytetään Movenium-ohjelmaa. Edellä
mainituille ohjelmille toimitetaan Jydacomilta ratkaisu, jotta saadaan koko järjestelmä toimimaan kokonaisuutena.

4 Jydacom-ratkaisu Jalon Rakentajat Oy:llä
Jydacom-ratkaisu on IT-palvelu ja ohjelmistotoimittaja EVRY:n tarjoama toiminnanohjausjärjestelmä rakennusalan yrityksille. Pohjoismainen EVRY toimii
10:ssä eri maassa. Asiakkaita heillä on yli 10000 sekä yrityspuolella että yksityisellä sektorilla. (EVRY 2019.)
Jydacom integroi rakennusalan yrityksen ydintoiminnot keskenään yhteensopivaksi kokonaisjärjestelmäksi. Järjestelmän osat kommunikoivat keskenään JDSaaS-pilvipalvelussa, mikä mahdollistaa syötettyjen tietojen hyödyntämisen kaikissa eri ohjelmissa. Tässä luvussa käsitellään Jalon Rakentajat Oy:lle tämän
opinnäytetyön teon aikana käyttöön tulevia Jydacomin ohjelmia, joihin kuuluu
Jydacom Tuotannonhallinta Plus, Jydacom Tarjouslaskenta, Jydacom Talous
Pro ja Jydacom Yritysrekisteri. Jydacom Talous Pro:ta käsitellään omana alalukunaan, sillä ohjelmasta löytyy ominaisuuksia, jotka eroavat melko paljon vanhan
järjestelmän ominaisuuksista. Muita Jydacomin ohjelmia, jotka otetaan käyttöön
myöhemmin, käsitellään vain lyhyesti. (EVRY 2019.)
4.1

Jydacom Tuotannonhallinta Plus

Jydacom Tuotannonhallinta Plus kokoaa yhteen kaikki yrityksen hanketiedot. Ohjelma on se paikka, johon kaikki muihin ohjelmiin syötetyt tiedot siirtyvät. Sillä
voidaan seurata ja ennustaa hanketta reaaliaikaisesti littera-, kustannuslaji- tai
tapahtumatasolla. (EVRY 2019.)
Hankkeen alkuvaiheessa Jydacom Tuotannonhallinta Plussaan perustetaan työmaa, johon kirjataan työmaan koodi, nimi ja muut tiedot. Työmaan alle lisätään
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litterat, joita kyseisellä työmaalla tarvitaan. Hankkeen kokonaiskustannuksia voidaan seurata näkymässä, jossa näkyvät samanaikaisesti kaikkien litteroiden kustannukset (kuva 4.1). Näkymässä voidaan myös lisätä, muokata tai poistaa litteroita avoinna olevat työmaan alla.
Yksittäinen littera voidaan avata näkymään, jossa kyseisen litteran kustannukset
on pilkottu pienempiin osiin (kuva 4.2). Tässä näkymässä seurataan ja ennustetaan kyseisen litteran kustannuksia. Näkymässä nähdään, mistä kyseisen litteran
kustannukset ovat kertyneet ja eri välilehdiltä voidaan tarkastella litteran muita
tietoja. Esimerkiksi toteutuneiden kustannusten alta löytyy kyseisen litteran kaikki
toteutuneet kustannuserät. Kustannuserien alta saadaan avattua myös kyseisen
erän laskun tiedot.
4.2

Jydacom Tarjouslaskenta

Jydacom Tarjouslaskenta tarjoaa työkalut rakennusalan kustannusarviolaskentaan, tarjouslaskentaan ja tavoitearvion laadintaan. Laskentaa voidaan tehdä
suorite- tai panospohjaisesti tai tuoterakennetasolla. Ohjelma mahdollistaa usean
laskijan yhtäaikaisen hinnoittelun. (EVRY 2019.)
Jydacom Tarjouslaskentaan saadaan tuotua määräluettelo Excel tiedostona.
Määrät joko lasketaan itse JCAD-ohjelmalla tai tilataan määrälaskentatoimistolta.
Hinnoittelu on ohjelmalla hyvin samankaltaista kuin Tocoman Kustannuslaskennalla, vaikkakin näkymässä on eroja (kuva 4.3). Tavoitearvion laadintaan ei tarvita erillistä ohjelmaa, vaan Jydacom tarjouslaskennalla laadittua myös tavoitearvio.
4.3

Jydacom Talous Pro

Jydacom Talous Pro tarjoaa välineet osto- ja myyntilaskutukseen, maksuerälaskutukseen, laskuntarkastukseen sekä kirjanpitoon (EVRY 2019). Ohjelmaan saadaan syötettyä sopimukset, joihin saapuneet laskut voidaan kohdistaa laskuntarkastuksen yhteydessä. Lisäksi ohjelmaan saadaan syötettyä tuoton maksuerät.
Kaikki ohjelmaan syötetyt tiedot siirtyvät Tuotannonhallinta Plussaan seurattavaksi.
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Jydacom Talous Pron ostosopimusten avulla saadaan tallennettua kaikki yrityksen hankinta-, palvelu- ja aliurakkasopimustiedot yhteen paikkaan. Ostosopimuksissa valitaan Tuotannonhallinta Plussassa laadittu työmaa, jonka alle saadaan
lisättyä tilaus, johon syötetään allekirjoitetun sopimuksen tiedot (kuva 4.4). Rivitvälilehdellä urakkahinta saadaan jaettua maksueriin, joihin saapuvat laskut voidaan kohdistaa ja jotka siirtyvät Jydacom Tuotannonhallinta Plussan sidottuihin
kustannuksiin (kuva 4.5). Myös verottajan vaatima kuukausi-ilmoitus saadaan toimitettua verottajalle ostosopimuksista.
Jydacom Talous Pron laskuntarkastuksessa saadaan tarkastettua saapuneet
laskut. Alkusivun näkymää, jossa enimmillään nähdään kaikki omat laskut, saadaan rajattua erilaisilla toiminnoilla (kuva 4.6). Sijaisuustoiminto on myös mahdollista asettaa tarkastajalle, mikäli tämä ei pääse omia laskujaan tarkastamaan.
Kun laskuja aletaan tarkastaa, laskulle syötetään ainoastaan tapahtumalaji sekä
littera, johon laskun summa halutaan siirtymään Tuotannonhallinta Plussaan.
Tarkastusnäkymässä nähdään laskun tiedot, saapuneet erät ja PDF-tiedosto laskusta (kuva 4.7). Lasku kohdistetaan ostosopimuksissa laadittuun maksuerään.
Jydacom Talous Pro:hon saadaan lisättyä myyntilaskujen maksuerätaulukko
(kuva 4.8), joka siirtyy suoraan Tuotannonhallinta Plussaan kyseisen työmaan
ennustettuun tuottoon. Maksuerän toteuduttua Talous Prossa hyväksytään kyseinen maksu, jolloin Tuotannonhallinta Plussassa maksuerä siirtyy ennustetusta
toteutuneeseen tuottoon. Näin tuoton seuranta helpottuu aiemman tyyliseen Excelin käyttöön nähden huomattavasti.
4.4

Muut Jydacomin käyttöön tulevat ohjelmat

Toiminnanohjausjärjestelmän vaihdossa Tocoman Aikataulu pidetään Jalon Rakentajat Oy:n käytössä, joten Jydacom ei toimita yritykselle aikatauluohjelmaa.
Tocoman Kustannuslaskenta jätetään toistaiseksi Jydacom Tarjouslaskennan tueksi, sillä koulutusta uuteen laskentaohjelmaan ei ole vielä saatu riittävästi, että
pelkästään sen voisi ottaa käyttöön.
Jydacomin järjestelmän mukana uutena ohjelmana tulee Jydacom Yritysrekisteri,
johon

syötetään

toimittajayritysten

tiedot
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sekä

niiden

vastuuhenkilöt

yhteystietoineen. Tiedot siirtyvät välittömästi tallentamisen jälkeen myös muihin
Jydacomin ohjelmiin. Ohjelman avulla esimerkiksi Talous Pron tilauksen laadinnassa toimittajayrityksen ja sen yhteyshenkilön tiedot saadaan haettua valikon
kautta, eikä niitä tarvitse joka kerta syöttää erikseen.
Palkanlaskenta vaihdetaan Mepcosta Jydacom Palkat -ohjelmaan. Myös Movenium otetaan pois käytöstä ja tilalle toimitetaan Jydacom Kulunseuranta ja
Jydacom Tuntiseuranta. Näiden lisäksi käyttöön otetaan Jydacom Työntekijärekisteri. Kyseisiä ohjelmia ei saada kuitenkaan käyttöön vielä tämän opinnäytetyön
teon aikana.

5 Haastatteluiden kuvaus ja yhteenvedot
5.1

Haastateltavat henkilöt

Haastateltavat henkilöt pyrittiin valitsemaan mahdollisimman erilaisista toimihenkilötehtävistä. Haastateltavien on pitänyt käyttää säännöllisesti Tocomanin toiminnanohjausjärjestelmän eri ohjelmia, jolloin tulokset saadaan perustumaan järjestelmän yleiseen toimintaan yrityksessä, eikä niinkään yksittäisen käyttäjän
mielipiteeseen. Tällöin saadaan karsittua pois mahdollisia yksittäisen käyttäjän
osaamisesta johtuvia järjestelmään liittyviä ongelmia.
Haastatteluihin valittiin yhteensä neljä eri toimihenkilöä, joista kolme henkilöä
vastaa toimialueensa laskennasta ja hankinnoista sekä yksi yrityksen taloushallinnosta. Haastateltavista kahden henkilön päätoimipaikka on Mikkeli, yhden Kajaani ja yhden Kuopio. Kaikki haastateltavat ovat olleet yrityksessä töissä vähintään 4 vuotta, jolloin heille on muodostunut kuva Tocomanin ohjelmien toiminnasta yrityksessä.
5.2

Haastatteluiden toteutus

Haastattelun perusajatuksena oli haastatella Jalon Rakentajat Oy:n Tocomanin
ohjelmia käyttäviä toimihenkilöitä. Ensimmäinen haastattelu pidettiin joulukuussa
2018 käytössä olevasta Tocomanin järjestelmästä ja toinen haastattelu maaliskuussa 2019 käyttöön tulevasta Jydacomin järjestelmästä. Tocoman-haastattelun avulla pyrittiin selvittämään Tocoman järjestelmässä ilmenevät ongelmat ja
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puutteet sekä kehitysehdotukset yrityksessä. Haastattelussa käsiteltiin kaikkia
yrityksen käytössä olevia Tocomanin ohjelmia. Haastattelun tarkoituksena ei ollut
saada niinkään yksityiskohtaisia tarkasti selitettyjä ongelmia vaan selvittää kokonaisuutena Tocomanin yleistä toimivuutta.
Jydacomin käyttöönoton myötä selvitettiin haastatteluiden avulla ongelmien ratkeaminen ja uusien ongelmien ilmeneminen sekä järjestelmän vaihdon hyödyt ja
haitat. Tämä haastattelu oli tärkeämpi tutkimuksen kannalta kuin ensimmäinen
haastattelu, joten tarkoituksena oli saada selkeämpiä tuloksia kuin ensimmäisestä haastattelusta. Tulosten selkeyden mahdollistaa myös Tocomanin ja
Jydacomin vertailumahdollisuus molempien järjestelmien ollen käytössä yrityksellä. Tulosten perusteella tutkitaan Jydacomin käyttöönoton tarpeellisuus ja toiminnanohjauksen kehittäminen yrityksen tulevaisuudessa.
Jydacomin järjestelmästä haastatteluun päätettiin ottaa Jydacom Tuotannonhallinta Plussan ja Jydacom Tarjouslaskennan lisäksi Jydacom Talous Pro. Ohjelmaa, johon syötettäisiin sopimukset, ei yrityksellä ole ollut ennen käytössä. Myös
ohjelman ominaisuudet vaikuttavat olevan paljon monipuolisempia kuin Tocomanin järjestelmässä. Näiden syiden takia tutkimuksen kehitysehdotusten kannalta
päätettiin toteuttaa haastatteluita myös tähän ohjelmaan liittyen.
Haastatteluissa kysyttiin samat ennalta määritellyt kysymykset jokaiselta henkilöltä. Liitteiden 1 ja 2 mukaiset haastatteluiden ohjeistukset, joista löytyy myös
kysyttävät kysymykset, lähetettiin etukäteen haastateltaville henkilöille, jotta
haastattelu saatiin kulkemaan sujuvasti jo ennalta mietittyjen vastausten ansiosta. Haastattelut pidettiin joko puhelimitse, Skype-palaverina tai kasvotusten
haastattelemalla. Skype-haastatteluiden ja kasvotusten tehtyjen haastatteluiden
tiedot kirjattiin suoraan haastatteluraporttiin haastatteluiden aikana. Puhelinhaastattelut äänitettiin ja äänitteistä saadut tiedot kirjattiin jälkeenpäin haastatteluraporttiin. Haastatteluiden raportit löytyvät liitteistä 3 ja 4.
5.3

Tocoman-haastattelun yhteenveto

Tocomanin ohjelmista Tocoman Aikataulu jää yrityksen käyttöön, eikä Jydacomilta toimiteta aikatauluohjelmaa. Tocoman Aikataulu on haastatteluiden perusteella toiminut hyvin yrityksen käytössä. Kuitenkaan kaikki aikatauluntekijät eivät
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käytä kyseistä ohjelmaa aikataulujen tekoon, mihin olisi hyvä saada muutos, jotta
hankkeissa käytettävät aikataulut olisivat yhdenmukaisia.
Tocoman Kustannuslaskenta on haastatteluiden perusteella toimiva ohjelma yrityksen käytössä. Ohjelma on helppokäyttöinen sekä yksinkertaisemmissa että
vaativammissakin kohteissa. Tocoman Tavoitteen haastatteluissa mainitut muutamat ongelmat ovat myös melko pieniä. Sosiaalikustannusprosentin puuttuvaa
muokattavuutta, mahdollisia näppäilyvirheitä ja tavoitelitteroiden työlästä kokoamista lukuun ottamatta ohjelma on toiminut moitteettomasti yrityksen käytössä.
Tocoman Kustannusraportoinnista löytyi haastatteluiden perusteella muutama
ongelmakohta. Kustannusseurantaan siirtyvien palkkojen tiedot ovat epäselviä,
sillä niitä ei ole ryhmitelty mitenkään. Litteroiden muokkaamisessa saattaa myös
tehdä helposti virheen, koska ne pitää tarkastaa manuaalisesti kohtaamaan toisiaan. Lisäksi tässäkin ohjelmassa ongelmana mainittiin ohjelman käyttäjien vähäinen määrä yrityksen sisällä. Kuitenkin nämäkin ongelmat ovat melko pieniä
siihen nähden, että haastateltavien henkilöiden mielestä ohjelma on muuten toiminut hyvin.
Tocoman-haastattelusta oli hankala saada yksilöityä mitään erityisiä ongelmia tai
puutteita yrityksen käytössä. Kaikista ohjelmista haastateltavilla ei ollut vertailukohtaa, joten ongelmakohtien löytäminen oli haasteellista. Haastatteluiden perusteella Tocoman-järjestelmä on toiminut melko moitteettomasti ja apua mahdollisten ongelmien ratkaisemiseksi on saatu nopeasti ohjelman toimittajalta.
5.4

Jydacom-haastattelun yhteenveto

Jydacom Tuotannonhallinta Plus
Haastatteluissa ilmeni, että tiedot siirtyvät Jydacom Tuotannonhallinta Plussaan
ajantasaisemmin ja varmemmin. Ennustaminen on helpompaa ja varmempaa
kuin Tocoman Kustannusraportoinnissa muun muassa ohjelmassa näkyvien
Jydacom Sopimusrekisteriin lisättyjen sidottujen kustannusten ansiosta. Myös
tuottojen ja niiden maksuerien seurannan mahdollisuus tarjoaa selkeämmän kuvan kyseisen hankkeen kokonaisuudesta.
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Haastatteluista selvisi myös näkymän parannukset Tocoman Kustannusraportointiin verrattuna. Jydacom Tuotannonhallinta Plussan näkymän muokkaustyökalut, joilla saadaan sarakkeita poistamalla näkymä haluamaansa muotoon, toimivat hyvin. Tulostamisen ominaisuudet ovat myös parempia ja monipuolisempia
kuin Tocoman Kustannusraportoinnissa. Lisäksi parannuksena on laskujen PDFtiedostojen liittäminen suoraan halutun kustannuserän alle, jolloin laskua ei tarvitse erikseen etsiä laskuohjelmasta.
Haastatteluissa ongelmana Jydacom Tuotannonhallinta Plussassa selvisi, että
palkkakustannusten sivukuluihin on asetettava kiinteä prosentti, jolloin kustannusta ei saada täysin vastaamaan kirjanpitoa. Lisäksi ohjelma on melko juminen
ja sen joutuu käynnistämään usein uudestaan.
Yleisesti ohjelma osoittautui haastatteluissa paljon monipuolisemmaksi ja enemmän ominaisuuksia sisältäväksi kuin Tocoman Kustannusraportointi, mutta samasta syystä käyttö on monimutkaisempaa, jonka takia koulutusta ohjelman
käyttöön tarvitaan lisää. Yhdestä paikasta voi nähdä enemmän asioita, koska
kaikki tiedot on koottu yhteen ohjelmaan. Ohjelmasta saa varmasti vieläkin enemmän tietoa irti, kun sitä on käyttänyt enemmän.
Jydacom Tarjouslaskenta
Jydacom Tarjouslaskennasta ainoastaan yhdellä haastateltavalla oli käyttökokemusta. Haastattelun perusteella tarjouslaskennan tekeminen ohjelmalla oli hankalampaa, kuin Tocoman Kustannuslaskennalla ja aikaa laskentaan joutui käyttämään lähes kaksi kertaa enemmän. Ohjelma vaatii paljon opettelua, jotta laskennan saa tehtyä sujuvasti. Lisäksi Tocoman Kustannuslaskennassa hinnoittelun eri vaihtoehdot ovat helpommin käytettävissä.
Haastattelun perusteella Jydacom Tarjouslaskennan vähäinen käyttökokemus
saattaa vaikuttaa laskennan hitauteen. Kun kohteita on laskettu enemmän, saattaa ohjelma olla jopa parempi kuin Tocoman Kustannuslaskenta. Muiden ohjelmien kuuluessa Jydacomin järjestelmään, on myös Jydacom Tarjouslaskenta
otettava käyttöön, sillä kokonaisuutta ajatellen tiedot saadaan siirrettyä laskentaohjelmasta helpommin muihin järjestelmän ohjelmiin.
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Jydacom Talous Pro
Haastatteluissa Jydacom Talous Pron ostosopimukset-osio osoittautui olevan
hyödyllinen lisä yrityksen toiminnanohjaukseen, sillä aiemmin tehtävän pelkän
verottajailmoituksen teon vaivalla saadaan myös sopimusten tiedot siirtymään
suoraan Jydacom Tuotannonhallinta Plussaan. Aiemmin maksuerien Excel-tiedostoista tai sopimuksista etsinnän sijaan voidaan maksuerät kirjata ohjelmaan,
josta ne siirtyvät suoraan Tuotannonhallinta Plussaan. Tämä helpottaa huomattavasti laskujen ja kustannusten kertymisen seurantaa.
Tarpeelliseksi todettiin myös myyntilaskujen maksuerien lisäysmahdollisuus,
jonka ansiosta myös Jydacom Tuotantohallinta Plussaan saadaan näkymään
tuotot. Laskuntarkastuksen todettiin olevan melko samanlaista kuin aiemmalla
ohjelmalla, Netvisorilla, mutta näkymän muokkaus oli tässäkin ohjelmassa
eduksi. Näkymää voidaan helposti muokata sarakkeita poistamalla sekä hakua
pystytään rajaamaan haluamallaan tavalla. Lisäksi hyvänä ominaisuutena todettiin laskun kierron loma/sijaisuustoiminto, jonka avulla lomalla olevalle menevä
lasku näkyy myös sijaisena olevalla.
Haastatteluissa selvisi, että laskuntarkastuksesta puuttuu ominaisuuksia, jotka
ovat käytössä vain ostolaskujen puolella. Lisäksi ohjelman huonoksi puoleksi todettiin mahdollisuus ainoastaan yhteen kiertolaskuun työmaata kohti. Laskuntarkastus ja myös ohjelma yleisesti on epäselvempi kuin Netvisor. Myöskään ostosopimukset-osio ei tarjoa mahdollisuutta sopimusten tekoon, vaan ne on edelleen
tehtävä vanhalla tavalla.
Kun kuitenkin otetaan huomioon, että Jydacom Talous Pro toimii paremmin järjestelmän kokonaisuudessa, on siihen siirtyminen parempi vaihtoehto, vaikka laskuntarkastus onkin hieman monimutkaisempaa kuin aiemmin. Lisäksi maksuerien seurannan helpottuminen ja ostosopimusten lisäys ovat parannus aikaisempaan. Tähänkin ohjelmaan koulutusta kaivattiin kuitenkin lisää.
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6 Pohdinta
Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia Jalon Rakentajat Oy:llä tapahtuvan toiminnanohjausjärjestelmän vaihdon hyödyllisyyttä. Työssä tutkittiin yrityksen vanhan
järjestelmän, Tocomanin, toimintaa ja käytettävyyttä sekä pyrittiin selvittämään
järjestelmän hyvät ja huonot puolet yrityksessä. Uuden järjestelmän, Jydacomin,
käyttöönoton myötä verrattiin uuden järjestelmän toimintaa vanhaan järjestelmään, jonka perusteella saatiin tulokset järjestelmän vaihdon hyödyistä ja haitoista.
Tutkimuksen perusteella suurin parannus toiminnanohjausjärjestelmän vaihdossa oli Jydacomin tietojen siirtyminen suoraan ohjelmasta toiseen ilman muokkauksia, jolloin tietojen syöttäminen yhteen paikkaan riittää. Ostosopimusten ja
yritysrekisterin todettiin olevan myös erittäin hyvä lisäys yrityksen järjestelmään.
Puutteita yksittäisissä ohjelmissa ei ollut paljoa ja osa näistä johtuikin käyttäjien
vähäisestä käyttökokemuksesta. Suurimmaksi ongelmaksi paljastui järjestelmän
kokonaisuuden hankala hahmottaminen. Epäselvyyksiä on esimerkiksi tietää,
että millä ohjelmalla tehdään tiettyjä asioita, mitä tietoja syötetään mihinkin ohjelmaan ja mihin kyseiset tiedot siirtyvät. Ohjeistajat ovat opettaneet yksittäisten
ohjelmien toimintaa, mutta eivät ole osanneet avata järjestelmän kokonaisuutta.
Kuitenkin kokonaisuudessaan toiminnanohjausjärjestelmän vaihdosta Jydacomiin on tämän tutkimuksen perusteella ollut enemmän hyötyä kuin haittaa juurikin
kaikkien eri ohjelmien yhteensopivuuden takia.
Haasteeksi opinnäytetyössä osoittautui Jydacomin käyttöön saannin hitaus ja
työläys. Suuri osa tiedoista oli syötettävä käsin uuteen järjestelmään, mikä vei
todella paljon työtunteja. Alun perin järjestelmää piti alkaa ottaa käyttöön jo tammikuussa, mutta tämä viivästyikin helmikuun loppuun. Järjestelmä otettiin käyttöön useassa osassa, jotta käyttäjille jäisi riittävästi aikaa keskittyä jokaiseen osioon erikseen. Tämä johti siihen, että tämän opinnäytetyön teon kannalta aikaa
koko järjestelmään tutustumiseen oli vähän. Suunnitellut haastateltavat henkilöt
eivät ehtineet tutustua järjestelmään tarpeeksi haastatteluihin mennessä, jotta
järjestelmän vaihdon hyödyllisyyden tutkimuksesta olisi saatu luotettavaa tietoa.
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Jotta tutkimuksen tuloksista saataisiin luotettavampia, täytyisi suorittaa uusi tutkimus, kun Jydacom on ollut täydessä käytössä yrityksessä jo jonkin aikaa, jotta
toimihenkilöt ehtivät perehtyä kunnolla uuteen järjestelmään. Havaitsin opinnäytetyössäni, että pelkästään järjestelmään tutustumalla ja koulutuksiin osallistumalla ei eri ohjelmiin perehtyminen ole mahdollista, joten uusi tutkimus olisi mahdollista suorittaa vasta sen jälkeen, kun jokin hanke on toteutettu kokonaisuudessaan käyttäen Jydacomin järjestelmää. Järjestelmään kokonaisuudessaan pitäisi
myös saada toimittajalta selkeät ohjeet ja lisää koulutusta, jotta järjestelmän kokonaisuus ja tietojen siirtyminen ohjelmien välillä hahmottuisivat paremmin.
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Liite 1

Lauri Kilpilinna
laurikilpilinna@gmail.com
050 495 9184

Opinnäytetyö
14.12.2018

OPINNÄYTETYÖN HAASTATTELU
Teen opinnäytetyön Jalonille liittyen toiminnanohjausjärjestelmän vaihtumiseen
Tocomanista Jydacomiin. Opinnäytetyössä haastattelen muutamia Jalonin
työntekijöitä, jonka pohjalta selvitän ongelmat ja puutteet Jalonilla käytössä
olevista Tocomanin ohjelmista. Jydacomin käyttöönoton jälkeen suoritan uuden
haastattelun, jossa selvitän ongelmien korjaantumisen sekä mahdolliset uudet
ongelmat käyttöön tulevissa Jydacomin ohjelmissa.
Tocoman-haastattelun kuvaus
Ensimmäisessä haastattelussa käydään läpi Jalonilla käytössä olevat
Tocomanin ohjelmat:
Tocoman Aikataulu
Tocoman Kustannuslaskenta
Tocoman Tavoite
Tocoman Kustannusraportointi
Haastattelussa kysyn alla olevat kysymykset, joihin voit miettiä valmiiksi
vastauksia. Kysymykset 4-8 kysyn erikseen jokaisesta ohjelmasta.
Tocoman-haastattelun kysymykset

1. Mikä on toimenkuvasi Jalon Rakentajat Oy:llä?
2. Missä kaupungissa työskentelet?
3. Kuinka kauan olet ollut töissä Jalonilla?
4. Oletko käyttänyt kyseistä ohjelmaa? Kuinka paljon tulee käytettyä?
5. Oletko havainnut jotain erityisen hyvää kyseisessä ohjelmassa?
6. Mitä puutteita olet havainnut kyseisessä ohjelmassa? Miten mahdolliset
puutteet voitaisiin ratkaista?

7. Oletko havainnut muita ongelmia tai puutteita yleisesti Tocomanjärjestelmässä?
Kysymyksiin ei tarvitse vastata kirjallisesti. Vastausten pohdinta haastattelua varten
riittää.
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Lauri Kilpilinna
laurikilpilinna@gmail.com
050 495 9184

Opinnäytetyö
3.4.2019

OPINNÄYTETYÖN HAASTATTELU
Teen opinnäytetyön Jalonille liittyen toiminnanohjausjärjestelmän vaihtumiseen
Tocomanista Jydacomiin. Opinnäytetyössä haastattelen muutamia Jalonin
työntekijöitä, jonka pohjalta selvitän ongelmat ja puutteet Jalonilla käytössä
olevista Tocomanin ohjelmista. Jydacomin käyttöönoton jälkeen suoritan uuden
haastattelun, jossa selvitän ongelmien korjaantumisen sekä mahdolliset uudet
ongelmat käyttöön tulevissa Jydacomin ohjelmissa.
Jydacom-haastattelun kuvaus
Toisessa haastattelussa käydään läpi Jalonilla tällä hetkellä käytössä olevat
Jydacomin ohjelmat:
Jydacom Tuotannonhallinta Plus
Jydacom Tarjouslaskenta
Jydacom Sopimusrekisteri (ostosopimukset)
Jydacom Talous Pro (ostolaskut, laskuntarkastus, maksuerät)
Haastattelussa kysyn alla olevat kysymykset, joihin voit miettiä valmiiksi
vastauksia. Kysymykset 4-8 kysyn erikseen jokaisesta ohjelmasta.
Jydacom-haastattelun kysymykset

1. Mikä on toimenkuvasi Jalon Rakentajat Oy:llä?
2. Missä kaupungissa työskentelet?
3. Kuinka kauan olet ollut töissä Jalonilla?
4. Mitä hyviä puolia olet havainnut kyseisessä ohjelmassa verrattuna
Tocomanin vastaavaan ohjelmaan?

5. Mitä puutteita olet havainnut kyseisessä ohjelmassa verrattuna Tocomanin
vastaavaan ohjelmaan? Miten mahdolliset puutteet voitaisiin ratkaista?
6. Onko kyseisen osa-alueen hallinta hoidettu paremmin Jydacomin vai
Tocomanin ohjelmalla?

7. Oletko havainnut muita puutteita tai ongelmia yleisesti Jydacomin
järjestelmässä? Toimiiko mielestäsi Jydacom vai toimiko Tocoman paremmin
yrityksen käytössä?
Kysymyksiin ei tarvitse vastata kirjallisesti. Vastausten pohdinta haastattelua varten
riittää.
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1. HAASTATELTAVA
Toimenkuva:
Toimipaikka:
Yrityksessä:

Laskenta, hankinta
Mikkeli
vuodesta 2012

a. Tocoman Aikataulu
Ei käyttökokemusta
b. Tocoman Kustannuslaskenta
Huonoa
Ei erityisiä ongelmia.
Hyvää
Ohjelmasta sai kerättyä hankintaan kokonaisuuksia, jotka sai liitettyä hankinnan
tarjouspyyntöihin tarjousvaiheessa.
c. Tocoman Tavoite
Huonoa
Työkustannuksille laskettavaa sosiaalikustannusprosenttia ei voi enää muokata TCM
Tavoitteessa.
Tavoitelitteroiden syötössä voi näppäilyvirheen takia tulla luoneeksi uusia
tarpeettomia tavoitelitteroita. Tavoitenimikkeistöä ei enää tässä vaiheessa pitäisi
pystyä ainakaan vahingossa muokkaamaan.
Eri rakennusosilta löytyvien samojen tavoitelitteroiden kokoaminen yhden tavoitteen
alle on työlästä. Ohjelmaan olisi saatava muutos määrien kokoamisen
helpottamiseksi.
Hyvää
Selkeä ulkoasu tulostuksessa.
Ohjelma toimii ihan hyvin, tosin vertailukohtaa muusta ohjelmasta ei ole.

d. Tocoman Kustannusraportointi
Huonoa
Palkkojen siirtyminen kustannusseurantaan sekava. Siirtyvien palkkojen tiedoista ei
saa selvää. Koonti pitäisi olla esimerkiksi siten, että palkkatiedot ryhmittyvät
palkkajaksoittain.
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Hyvää
Ohjelma toimii moitteettomasti, muita puutteita ei löydy.
e. Muita ongelmia yleisesti Tocomanissa
Ei muita ongelmia
2. HAASTATELTAVA
Toimenkuva:
Toimipaikka:
Yrityksessä:

Laskenta, hankinta, laadunhallinta
Kuopio
vuodesta 2013

a. Tocoman Aikataulu
Huonoa
Ohjelmassa ei puutteita. Ainoa ongelma yrityksen sisällä käyttäjien vähäinen määrä.
Suurin osa aikataulun laatijoista käyttää mieluummin PlaNetin ohjelmistoa.
Hyvää
Paras aikatauluohjelma tähän asti mitä käyttänyt. Erityisen hyvää määräsidonnainen
aikataulunteko.
b. Tocoman Kustannuslaskenta
Huonoa
Ohjelmassa ei mainittavia ongelmia, tosin ei ole myöskään vertailukohtaa muihin
urakkalaskentaohjelmiin.
Hyvää
Erityisen hyvää on panoshinnoittelun toiminto ja ohjelman selkeys. Laskenta on
helppo tehdä sekä yksinkertaiselle että vaativammallekin kohteelle.
c. Tocoman Tavoite
Huonoa
Ohjelmassa ei ole puutteita, vaikka onkin vanhan mallin mukainen ohjelma.
Hyvää
Yksinkertainen ohjelma käyttää.
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d. Tocoman Kustannusraportointi
Huonoa
Ei ole ollut puutteita. Tässäkin ainoa ongelma on yrityksen sisällä se, kun kaikki
käyttäjät eivät syötä toteutunutta tilannetta ohjelmaan.
Hyvää
Hyvä ohjelma, erityisen hyvää jälkilaskennan helppous.
e. Muita ongelmia yleisesti Tocomanissa
Yleisesti Tocomanissa ei ole ihmeempiä ongelmia. Ainoastaan toteumakustannusten
siirtäminen ja tietojen tarkastus on hankalaa, koska siihen ei ole mitään
automatiikkaa, tosin tämä ongelma on varmasti kaikissa järjestelmissä.
3. HAASTATELTAVA
Toimenkuva:
Toimipaikka:
Yrityksessä:

Laskenta, hankinta
Kajaani
vuodesta 2014

a. Tocoman Aikataulu
Huonoa
Pari vuotta sitten käyttänyt viimeksi, ei ole ollut ongelmia.
Hyvää
Toimii hyvin aikataulujen laadintaohjelmana.
b. Tocoman Kustannuslaskenta
Huonoa
Ei mitään ongelmia.
Hyvää
Perusasiat hyviä, yksinkertainen ohjelma, jota on helppo käyttää.
c. Tocoman Tavoite
Ei käyttökokemusta
d. Tocoman Kustannusraportointi
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Huonoa
Ainut ongelma litteroiden syöttämineen liittyen. Jos litteroita muuttaa, pitää tarkastaa
manuaalisesti, että ne on syötetty oikein. Jos litterat eivät kohtaa toimiaan,
kustannusraportointi ei toimi oikein.
Hyvää
Ohjelma toimii yhtä ongelmaa lukuun ottamatta moitteettomasti.
e. Muita ongelmia yleisesti Tocomanissa
Yleisesti ottaen Tocoman-järjestelmässä ei ole ongelmia. Jos epäselvyyksiä on ollut,
ratkaisut on saatu heti ohjelmiston toimittajalta. Järjestelmä toimii hyvin juuri niihin
tarkoituksiin, mihin sitä Jalonilla käytetään.
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1. HAASTATELTAVA
Toimenkuva:
Toimipaikka:
Yrityksessä:

Laskenta, hankinta, laadunhallinta
Kuopio
vuodesta 2013

a. Jydacom Tuotannonhallinta Plus
Hyvää
Tiedot siirtyvät Tuotannonhallinta Plussaan heti, jolloin ne pysyvät ajan tasalla.
Näkymän muokkaustyökalut toimivat hyvin. Jokainen voi itse valita sarakkeet, jotka
ovat näkyvissä.
Tulostamisen ominaisuudet ovat monipuolisempia.
Ennustamisessa parempaa on se, kun ohjelmassa näkyy ne sidotut kustannukset,
jotka on laitettu sopimuksiin. Tällöin ei voi vahingossa ennustaa väärin.
Huonoa
Ohjelma jumiutuu melko herkästi, kun tietoa on paljon. Ohjelman joutuu
käynnistämään todella usein uudestaan.
Yleinen toiminta verrattuna Tocomaniin
Yleisesti Jydacomin ohjelma parempi ja monipuolisempi, mutta myös
monimutkaisempi, mistä johtuen ohjelmaa on hitaampi käyttää. Varmasti
käyttökokemuksen lisääntyessä ohjelman käyttö nopeutuu ja eri toimintoja
opettelemalla ohjelmasta saa enemmän hyötyjä kuin Tocomanista.
b. Jydacom Tarjouslaskenta
Hyvää
Kun ohjelmaa oppii käyttämään, on mahdollista, että se on jopa parempi kuin
Tocoman Kustannuslaskenta.
Huonoa
Hitaampi käyttää kuin Tocoman Kustannuslaskenta. Toimii hyvin, mutta vaatii paljon
opettelua, jotta ohjelmaa voisi käyttää sujuvasti. Laskenta oli noin puolet hitaampi
tehdä kuin Tocoman Kustannuslaskennalla.
Tocoman Kustannuslaskennassa hinnoittelun eri vaihtoehdot olivat helpommin
käytettävissä.
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Yleinen toiminta verrattuna Tocomaniin
Jydacomiin Tarjouslaskentaan on siirryttävä ja sitä on opeteltava käyttämään
sujuvasti, koska siitä saadaan jatkoa ajatellen enemmän hyötyä. Tiedot saadaan
siirtymään paremmin Jydacomin muihin ohjelmiin. Jätetään kuitenkin toistaiseksi
Tocoman Kustannuslaskenta avuksi käyttöön.
c. Jydacom Talous Pro
Hyvää
Urakkakohteiden ja omien kohteiden maksuerien hallinta huomattavasti helpompaa.
Nykyään maksuerät saadaan syötettyä Jydacom Talous Pro:hon, josta ne siirtyvät
suoraan Tuotannonhallinta Plussaan. Maksuerän tilanne on helppo tarkastaa.
Aiemmin ei ole ollut ostosopimuksia, vaan pelkkä verottajailmoitus. Nykyään samalla
vaivalla, millä ennen tehtiin sopimuksista ilmoitukset verottajalle, saadaan
sopimusten tiedot siirrettyä sidottuihin kustannuksiin Tuotannonhallinta Plussaan.
Ostosopimuksien maksueristä saadaan apu taloudellisiin loppuselvityksiin.
Maksuerien seuranta on helpompaa kuin aiemmin Excelillä tehtynä.
Ennen ei ollut aliurakoitsijoiden maksueriä, vaan maksuerät näkyivät kirjallisissa
sopimuksissa tai Excelissä. Nykyään sopimuksien tietoihin saadaan syötettyä myös
aliurakoitsijoiden maksuerät, jotka siirtyvät Tuotannonhallinta Plussan näkymään.
Huonoa
Laskuntarkastus vaatii päivitystä, sillä siitä puuttuu ominaisuuksia, jotka ovat
käytössä vain ostolaskujen puolella. Laskujen tarkastus vaikuttaa ainakin näin käytön
alkuvaiheessa olevan monimutkaista.
Ostosopimuksia ei voi käyttää sopimuksen tekoon. Sopimukset on edelleen tehtävä
aikaisemmalla tavalla.
Yleinen toiminta Tocomaniin verrattuna
Talous Pro on parempi ohjelma juurikin maksuerien helpon seurannan ansiosta.
Ostosopimukset-osio on tarpeellinen lisäys järjestelmään, jonka ansiosta hankkeiden
hallinta helpottuu.
d. Yleisesti Jydacom verrattuna Tocomaniin
Jydacomissa parempaa on se, että tietoja ei tarvitse syöttää kuin yhteen paikkaan,
josta ne siirtyvät myös muihin ohjelmiin.
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2. HAASTATELTAVA
Toimenkuva:
Toimipaikka:
Yrityksessä:

Taloushallinto
Mikkeli
vuodesta 2011

a. Jydacom Tuotannonhallinta Plus
Hyvää
Tiedot siirtyvät Tuotannonhallinta Plussaan ajantasaisemmin ja varmemmin.
Huonoa
Palkkakustannusten sivukuluja, esimerkiksi TyEL kuluja, ei voi siirtää toteutuneiden
mukaan, vaan niihin asetetaan kiinteä prosenttikulu. Tällöin summat eivät vastaa
täysin kirjanpitoa.
Yleinen toiminta verrattuna Tocomaniin
Jydacom Tuotannonhallinta Plus parempi, koska siinä on enemmän ominaisuuksia
kuin Tocomanissa.
b. Jydacom Tarjouslaskenta
Ei käyttökokemusta
c. Jydacom Talous Pro
Hyvää
Hyviä puolia ohjelmassa on laskun kierron muokkausmahdollisuus. Laskujen kierrolle
voidaan asettaa loma/sijaisuustoiminto, jolloin lomalla olevalle menevä lasku näkyy
myös sijaisena olevalla.
Huonoa
Huono puoli ohjelmassa on se, kun ei voi tehdä kuin yhden kiertolistan työmaalle.
Yleinen toiminta verrattuna Tocomaniin
Tocomanilla ostolaskut ja laskuntarkastus oli hieman yksinkertaisempaa. Kuitenkin
nykyinen ohjelma palvelee enemmän järjestelmän kokonaisuutta, joten ero ei ole
ratkaiseva.
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d. Yleisesti Jydacom verrattuna Tocomaniin
Jydacomissa tiedot siirtyvät ilman erillistä vientiä, eikä niitä tarvitse muokata toiseen
ohjelmaan siirtämistä varten.
Litterat määräytyvät työmaan mukaan, jolloin ei voi vahingossa litteroida väärin.
Yritykset ovat omassa rekisterissä, tarvitsee vain kerran perustaa toimittaja.
Ohjelman kokonaisuuden hahmottaminen on haastavaa, ohjelmien nimet ja niiden
tarkoitus vaikea käsittää.
Ohjeet järjestelmän käyttöön ovat olleet puutteellisia. Ohjeistajat eivät ole osanneet
selvittää järjestelmän kokonaisuutta.
Hankalaa on ymmärtää millä ohjelmalla tehdään mitäkin ja esimerkiksi mistä
kyseisen ohjelman saa auki. Pitäisi olla selkeät ohjeet mihin mitäkin tietoja pitää
syöttää ja mihin ohjelmiin kyseiset tiedot siirtyvät.

3. HAASTATELTAVA
Toimenkuva:
Toimipaikka:
Yrityksessä:

Laskenta, hankinta
Mikkeli
vuodesta 2012

a. Jydacom Tuotannonhallinta Plus
Hyvää
Samassa näkymässä näkyy myös tuotto.
Laskut näkyvät PDF-tiedostona suoraan Tuotannonhallinta Plussasta. Ennen piti
käydä kansiosta noutamassa lasku, jotta siitä näki tarvittavia tietoja.
Huonoa
Hieman epäselvä, mutta saattaa johtua käytön vähyydestä.
Yleinen toiminta verrattuna Tocomaniin
Tuotannonhallinta Plus vaikuttaa monipuolisemmalta ohjelmalta. Yhdestä ohjelmasta
näkee enemmän asioita. Tiedot on koottu yhteen paikkaan, jolloin ei tarvitse tutkia
useaa ohjelmaa samaan aikaan.
b. Jydacom Tarjouslaskenta
Ei käyttökokemusta
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c. Jydacom Talous Pro
Hyvää
Maksuerätalukot saa laitettua ostosopimuksissa sopimuksen alle, minkä avulla on
helpompi seurata laskujen kertymistä. Ennen toimittajalta on tullut Excel muodossa
maksuerätaulukko, johon kirjataan laskun saapumisen yhteydessä laskun
saapuminen ja maksu.
Laskuntarkastus on kätevä. Yhdellä sivulla näkee kaikki tarvittavat tiedot.
Näkymää pystyy muokkaamaan haluamallaan tavalla. Jokainen voi valita näkyviin
haluamansa sarakkeet. Sarakkeiden hakukenttää pystyy myös rajaamaan
haluamillaan ehdoilla.
Myyntilaskujen maksuerät saa syötettyä Talous Pro:ssa, josta ne siirtyvät suoraan
Tuotannonhallinta Plussaan.
Huonoa
Tietojen syöttäminen on epäselvää. Hankaluuksia on esimerkiksi tietää mitä tietoja
syötetään mihinkin ja mihin kyseiset tiedot siirtyvät.
Yleinen toiminta verrattuna Tocomaniin
Ostolaskujen tarkastaminen ja hyväksyminen on melko samantyyppistä sekä
Netvisorilla että Jydacom Talous Pro:lla.
Kokonaisuutta ajatellen Talous Pro:hon siirtyminen on kannattavampaa, koska
tarvittavat tiedot nähdään samasta paikasta ja tiedot saadaan siirtymään suoraan
Tuotannonhallinta Plussaan.
Koulutusta ohjelman käyttöön kuitenkin tarvitsee enemmän.

d. Yleisesti Jydacom vai Tocoman
Jydacomissa parempaa on se, kun tiedot siirtyvät samaan paikkaan, jolloin ei tarvitse
avata eri ohjelmia samanaikaisesti.
Jydacomista pitäisi saada enemmän koulutusta, jottei itse tarvitsisi käyttää niin paljoa
aikaa opetteluun.

