
 

  

 

 

Vesa Hakku 

Tuotannonohjausjärjestelmän            
suunnittelu ja toteutus 

Metropolia Ammattikorkeakoulu 

Insinööri (AMK) 

Tieto- ja viestintätekniikka 

Insinöörityö 

30.10.2019 



 Tiivistelmä 

 

  

Tekijä(t) 
Otsikko 
 
Sivumäärä 
Aika 

Vesa Hakku 
Tuotannonohjausjärjestelmän suunnittelu ja toteutus 
 
21 sivua  
30.10.2019 

Tutkinto Insinööri (AMK) 

Koulutusohjelma Tieto- ja viestintätekniikka 

Suuntautumisvaihtoehto  

Ohjaaja(t) 
 

Tuotepäällikkö Mikko Auno 
Janne Salonen 

 
Insinöörityön tavoitteena oli suunnitella ja toteuttaa Oy Meyer Vastus Ab:lle tuotannonoh-
jausjärjestelmä, joka mahdollistaa tuotannon seurannan ja ohjaamisen ajantasaisesti. 
 
Suunniteltaessa järjestelmää päädyttiin toteutuksen osalta WWW-palvelimella toimivaan, 
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olemaan järjestelmän laajentamisen osalta helppoa, ja sopeuttaminen esimerkiksi tabletin 
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The purpose of the thesis was to design and implement a production management system 
for a small company. The goal was to have an up-to-date view into the production chain, 
so the sales personnel would be able to easily see where on the production chain each or-
der was at any given time.  
 
During the design portion of the work the choice was made to use a local webserver and 
create the system using HTML and PHP, to have platform independency when selecting 
end user hardware, and to make it flexible and expandable for future needs. 
The company uses Microsoft SQL Server 2014 with an ODBC-driver, which was consid-
ered when implementing the database handling in the system. 
 
The system gets order details from the financial management system’s database and 
stores them along with additional data into a new table in the database. 
The system then allows the sales personnel to view and amend the details before submit-
ting the order to production. 
In production, the personnel will mark their phase of the work as done with their initials, 
and the person completing the last phase will mark the order as done when taking it into 
shipping. 
 
As a result, the system is in use in production, and further development is being consid-
ered. Compared to the old way, which was a sheet of paper made with Excel, the feedback 
has been pleased. 
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Lyhenteet 

CSS Cascading Style Sheets. WWW-dokumenteille kehitetty tyyliohjeiden laji. 

HTML Hypertext Markup Language. WWW-sivujen esittämiseen kehitetty avoi-

mesti standardoitu kuvauskieli. 

LDAP Lightweight Directory Access Protocol. Verkkoprotokolla hakemistopalve-

lujen käyttöön, joista yleisimpiä ovat käyttäjäntunnistus ja käyttöoikeuksien 

tarkistus. 

ODBC Open Database Connectivity. Standardoitu avoin rajapinta tietokannoille. 

PHP PHP: Hypertext Preprocessor. Yleinen etupäässä internetpohjaisissa so-

velluksissa käytetty ohjelmointikieli. 

SQL Structured Query Language. Relaatiotietokantojen hakuja varten kehitetty 

kyselykieli. 

WWW World Wide Web. Internet-palvelimilla sijaitsevien tiedostojen esittämiseen 

kehitetty hypertekstijärjestelmä. 



 

 

  

1 Johdanto  

Työn asiakkaana oli Oy Meyer Vastus Ab, erilaisia lämmitysvastustuotteita vuodesta 

1938 valmistava yritys. Vuodesta 1998 NIBE Industrier -konserniin kuuluva yritys on kes-

kittynyt yksittäisratkaisujen sekä pienten sarjojen toimittamiseen [1]. Yritys työllistää tällä 

hetkellä 24 vakituista työntekijää.  

Yrityksen omaan tuotantoon kuuluvat muun muassa teollisuus- ja laboratoriokäyttöön 

suunnatut uunit, putkien ja kappaleiden lämmitykseen tarkoitetut vanne-, suutin-, levy-, 

putki- ja silikonivastukset, lämmityspatruunat, kuormitusvastukset, kanavalämmittimet, 

läpivirtauslämmittimet, uppokuumentimet, ilmanlämmittimet, lämmityskaapelit ja ohjaus-

yksiköt. Joitakin varastomalleja lukuun ottamatta tuotanto on asiakkaan määritelmien 

mukaista mittatilaustyötä. 

Oman tuotannon lisäksi yritys toimii välitysmyyjänä muun muassa laboratoriouunien, 

muotoiltujen silikonilämmittimien ja ohjauslaitteiden saralla. 

Insinöörityön tavoitteena on yrityksen tuotannonohjausjärjestelmän suunnittelu ja toteu-

tus siten, että tuotannon seuraaminen ja ohjaus olisi mahdollisimman ajantasaista ja yh-

tenäinen koko tuotannolle. Myös tuotantolistan käsin tekemisen aiheuttama työ jäisi pois. 

Tähän pyritään suunnittelemalla helposti laajennettava, olemassa olevia tietokantoja 

hyödyntävä sovellus. 

Luvussa 2 käydään läpi työn taustoja käsittelemällä vanhan järjestelmän ominaisuudet 

ja puutteet, sekä niiden aiheuttamat hyödyt ja haitat. Lisäksi käsitellään tämän työn 

avulla saavutettavat hyödyt vanhaan järjestelmään verrattuna. Luvussa 3 käsitellään työ-

hön liittyvää teknologiaa olemassa olevan järjestelmän osalta, sekä tähän työhön käy-

tettyjen teknologioiden edut. Luvussa 4 käydään läpi työn toteutus. Luvussa 5 tehdään 

yhteenveto tehdystä työstä ja järjestelmän tulevaisuudesta. 

 



 

 

  

2 Taustaa  

2.1 Nykyinen tuotannonohjaus 

Yrityksessä on käytössä tuotannonohjauksessa viikoittain päivitetty Excel-taulukkolas-

kentaohjelmistolla tehty paperille tulostettu tuotantolista, josta valmiiksi tehdyt tilaukset 

merkitään vetämällä viiva rivin yli. Lisäksi yhdellä osastolla on tietokoneella tuotantolista, 

johon merkitään työn aloitus ja valmistuminen. 

Yrityksen puolelta haluttiin tuotannonohjaukseen järjestelmä, joka ei vaatisi niin paljon 

manuaalista ylläpitoa ja josta näkisi ajantasaisesti tuotantotilanteen. Vanhalla järjestel-

mällä tuotantotilanteen selvittäminen yksittäisen tilauksen osalta vaati tuotannossa käy-

misen, jossa piti etsiä, missä tuotantovaiheessa tilaus oli sillä hetkellä menossa. Vanha 

järjestelmä ei myöskään tallentanut eri työvaiheiden tekijää, joka muun muassa rekla-

maatiotilanteissa olisi helpottanut tehtyjen työvaiheiden selvittämistä. 

Tilausten toimitusajan muutokset piti vanhassa järjestelmässä käydä muuttamassa tu-

lostettuihin työkortteihin, joka edellytti työkortin etsimistä sen kulkiessa tilauksen mukana 

tuotannossa. 

2.2 Uuden järjestelmän hyödyt 

Tuotannonohjauksen sähköistäminen mahdollistaa ajantasaisen tuotannon seurannan, 

mikä nopeuttaa ja helpottaa asiakaspalvelua. Myös tuotannon viivästykset tulevat esiin 

eivätkä hautaudu paperikasojen alle. Tämä mahdollistaa tuotannon ongelmakohtien tun-

nistamisen ja ongelmiin reagoimisen, jotta tuotantoketjuun ei syntyisi pullonkauloja. 

Myös tilauksien jälkitarkastelu on sähköisessä järjestelmässä helpommin toteutetta-

vissa. 

Tuotannon näkökannalta tuotannonohjauksen sähköistäminen mahdollistaa tiettyjen 

osien etukäteen valmistamisen silloin, kun järjestelmässä näkyy tulossa oleva isompitöi-

nen tilaus tai silloin, kun tulossa on useampi tilaus samaa tuotetta.  



 

 

  

Insinöörityön tekijällä oli työn aloitusvaiheessa noin 14 vuoden kokemus yrityksen tuo-

tannossa työskentelystä, jonka myötä oli kertynyt tietoa yrityksen toimintatavoista ja van-

hasta tuotannonohjauksesta sekä sen kehittämiskohteista tuotannon näkökannalta.  

3 Teknologiaa 

3.1 Vanha järjestelmä 

Vanhassa järjestelmässä tilausten tiedot vietiin taloushallintajärjestelmästä Excel-tauluk-

kolaskentaohjelmaan, jolla muotoiltiin A3-koon tulosteelle viikoittainen tuotantolista. 

Tämä ei mahdollistanut tilausten ajantasaista seurantaa tuotannossa, mikä aiheutti huo-

mattavan määrän ylimääräistä työtä muun muassa asiakkaan kysyessä tilauksen tilaa. 

3.2 Vanhan ja uuden yhdistäminen 

Uudesta järjestelmästä haluttiin ajantasaisen seurannan mahdollistava, jolloin ylimääräi-

sen työn määrä vähenisi huomattavasti. Järjestelmän suunnittelussa otettiin huomioon 

tarvittavan lisälaitteiston ja ohjelmistojen kustannukset. Koska kyseessä oli pienehkö yri-

tys, haluttiin kustannukset pitää maltillisina myös ylläpidon kannalta. 

Yrityksessä oli oma paikallinen palvelin, jota oli mahdollista hyödyntää uuden järjestel-

män vaatimien ohjelmistojen ajamiseen. Jotta laitteistovaatimukset pysyisivät maltilli-

sina, päätettiin uusi järjestelmä toteuttaa selainpohjaisena. Tämän myötä järjestelmän 

jatkuva kehittäminen ja muokkaaminen sen ollessa käytössä olisi mahdollista. 

Selainpohjaisen sovelluksen etuihin lukeutuu joustavan kehityksen lisäksi kevyet laitteis-

tovaatimukset. Tämä mahdollisti tarvittavien lisätietokoneiden valintakriteerien määritte-

lyn tietoturvan ja hinnan perusteella, ei niinkään suorituskyvyn. Hankittavien laitteiden 

sijoittamiseksi tuotantoon, valittiin paikat sen mukaan, mihin ne olisi mahdollista fyysi-

sesti sijoittaa siten, että ne olisivat kunkin osaston työntekijöiden helposti saavutetta-

vissa. Laitteita varten tehtiin valittuihin paikkoihin telineet. 



 

 

  

Itse sovelluksen tarvitsemat tilausten tiedot olivat taloushallintajärjestelmän SQL-tieto-

kannassa [2], josta ne olivat ODBC-rajapinnan [3] kautta haettavissa. Samaan tietokan-

taan tehtäisiin myös lisätaulut sovelluksessa tallennettavia tietoja varten. 

Koska yrityksessä oli käytössä Active Directory-palvelin [4], oli sen hyödyntäminen käyt-

täjän tunnistuksessa luonnollinen valinta. LDAP-protokollaa [5] käyttäen tarkistettaisiin, 

olisiko käyttäjällä oikeus päästä sovelluksen Myynti-osioon, josta uusien tilausten lisää-

minen ja vanhojen muokkaaminen olisi mahdollista. Tuotannon osalta ei käyttäjän tun-

nistusta tarvittaisi, sillä tuotannon osiosta nuo muokkausmahdollisuudet puuttuisivat.  

4 Työn kulku 

4.1 Määrittely 

Työn määrittely sisälsi halutut tuoteryhmät, jotka haluttiin kunkin osaston tuotantonäky-

miin. Tuotantonäkymien määrää ei ennalta määritelty, eikä myöskään tarvittavaa laitteis-

toa, vaan ne jätettiin suunnitteluvaiheen aikana päätettäviksi.  

Koska yrityksessä oli käytössä Econet-taloushallintajärjestelmä, haluttiin hyödyntää sen 

käyttämää SQL-tietokantaa sekä tilaus- ja tuotekohtaisten tietojen hakemiseen että nii-

den tallentamiseen. 

Sovellus päätettiin toteuttaa WWW-pohjaiseksi, jotta se olisi mahdollisimman alustariip-

pumaton tulevaisuuden tarpeita silmällä pitäen. Tämä mahdollistaa myös helpon laajen-

nettavuuden ja ulkoasun muokkaamisen. 

4.2 Suunnittelu 

Jotta tuotantopoluista saatiin selkeä kuva, tehtiin niistä vuokaaviot yEd Graph Editor - 

ohjelmalla. Esimerkiksi putkivastustuotannossa erilaisia polkuja oli 10. Vuokaavioiden 

perusteella todettiin, että polut muodostavat yhden lineaarisen polun. Tämä polku piti 

sisällään kaikki työvaiheet siten, että valitsemalla polusta työvaiheet, jotka kulloiseenkin 



 

 

  

työhön kuuluivat, saatiin kaikille tuotteille työvaiheittain järjestyksessä oleva työvaihe-

lista. 

 

Kuva 1. Esimerkki tuotantopolusta, joka sisältää tietyn tyyppisen nestelämmittimen työvaiheet. 

Econetin tietokannasta etsittiin tilaustietojen avulla haluttujen sarakkeiden nimet ja si-

jainnit, sillä sarakkeiden nimeämiskäytänteet olivat epäselviä eikä avaimia ollut käytetty 

taulujen välisiin yhteyksiin. Jotta uuden järjestelmän vaikutus olemassa oleviin toimintoi-

hin olisi mahdollisimman vähäinen, päätettiin suunnitella tuotannonohjausta varten kaksi 

uutta taulua: yksi varsinaista tuotannonohjausta varten ja toinen tuotekohtaista profiilia 

varten. Tuotekohtainen profiili päätettiin tehdä käytön helpottamiseksi ja siihen tallenne-

taan tuotekohtaiset tuotantopolut, lisätiedot ja kuormitukset, jotka saman tuotteen seu-

raavilla tuotantoon lisäyskerroilla haetaan kyseisestä profiilista. 



 

 

  

 

Kuva 2. Kaavio sovelluksen hallintanäkymän tietokantayhteyksistä. 

Koska yrityksessä oli käytössä Microsoft SQL Server 2014, ja sitä käytettiin ODBC-aju-

rilla, valittiin ODBC myös ohjelmointiin rajapinnaksi. Tuotannonohjausta varten suunni-

telluissa tauluissa käytettiin samoja tietotyyppejä kuin taloushallinnon puolelta haetuissa 

kentissä oli käytössä yhteensopivuuden varmistamiseksi. Tietokantojen luomiseen ja 

testaamiseen käytettiin Microsoft SQL Server Management Studio -ohjelmaa, jonka 

avulla myös olemassa olevien tietokantojen tutkiminen suoritettiin. 

WWW-palvelimeksi valittiin Apache 2.4 [6], jonka rinnalle tarvittiin PHP7 [7]. Palvelinoh-

jelmistojen asennus päätettiin tehdä manuaalisesti, jottei asennuksista seuraisi mitään 

odottamattomia vaikutuksia palvelimen toimintaan. Apache asennettiin palveluksi, joka 



 

 

  

käynnistyy automaattisesti palvelimen uudelleenkäynnistyksen yhteydessä. Asetustie-

dostoihin tehtiin tarvittavat muutokset käytettyjen palveluiden käyttöönottamiseksi. 

Lähtökohtaisesti sovelluksessa piti olla erillinen näkymä hallinnointia varten, josta oli 

mahdollista muokata tilauksia. Koska yrityksessä oli käytössä Active Directory -käyttä-

jäntunnistus, hyödynnettiin sitä pääsyn rajaamiseen tähän näkymään. Apachen asetus-

tietoihin määriteltiin virtuaalinen palvelin, jonka hakemistoon oli pääsyvaatimuksena so-

vellusta varten luotuun käyttäjäryhmään kuuluminen. Virtuaaliseen palvelimeen määri-

teltiin LDAP-asetukset käyttäjäntunnistusta varten. 

 

Kuva 3. Käyttäjäntunnistus LDAP-protokollan avulla Active Directory -palvelusta. 

Ohjelmointityökaluksi valittiin Notepad++-tekstinkäsittelyohjelma, sillä se on aiempien 

projektien perusteella erinomainen tähän tarkoitukseen. Ohjelma näyttää muun muassa 

PHP:n syntaksit selkeämmin värejä hyväksikäyttäen. 

Yrityksessä oli käytössä paikallisverkko, jota lisäkaapeloinnilla oli tarkoitus hyödyntää 

sovelluksen tietoliikenteeseen. Tuotantoon asennettiin kaksi uutta tietokonetta yhden 



 

 

  

aiemmin käytössä olleen rinnalle, jotta saatiin joka osastolle oma helppoon paikkaan si-

joitettu laite. Tämän arvioitiin riittävän sovelluksen käyttötiheyden huomioon ottaen sii-

hen, ettei tietokoneen luona tarvitsisi odottaa vuoroaan.  

4.2.1 Tietokantojen suunnittelu  

Tuotannonohjauksen tauluun sisällytettiin tilauskohtaisten tietojen lisäksi työvaiheiden 

valinnat ja aloitus/valmis. Insinöörityön edetessä esitettiin toiveita lisäominaisuuksista, 

jotka lisättiin myöhemmin tauluun. Profiilitauluun tallennetaan tuotekoodin ohella tuotan-

topolku, jonka sovellus hakee lisättäessä tilausta tuotantoon. Koska vain putkivastustuo-

tannossa on käytössä monivaiheinen tuotantopolun seuranta, ei muilla tuotteilla käytetä 

tuoteprofiilia. Tuotannonohjaus toteutettiin yhdellä taululla, johon tallennetaan myös ti-

lauskohtainen tuotantopolku, mikä mahdollistaa tuoteprofiilista poikkeavien tuotantopol-

kujen käytön tarvittaessa.  

Tietotyypeiksi valittiin samat, joita olemassa olevassa tietokannassa on käytössä, jotta 

mahdolliset yhteensopivuusongelmat eivät aiheuta hankaluuksia.  

Myöhemmässä vaiheessa lisättiin vielä taulu poissaoloja varten, joiden käsittelyä varten 

tehtiin sovellukseen lisäys/poisto/muokkaus-ominaisuudet. 



 

 

  

 



 

 

  

Kuva 4. Taulut tuotannonohjaukseen 

4.2.2 Käyttöliittymän suunnittelu 

Käyttöliittymää suunniteltaessa päädyttiin kahteen eri näkymään, joista toinen oli tuotan-

nossa tarvittavat ominaisuudet sisältävä. Tähän näkymään haluttiin eri osastoille omat 

tuotantolistat sekä työvaiheiden merkitseminen nimikirjaimilla, jotta voitaisiin reklamaa-

tiotilanteissa selvittää mahdolliset syyt. 

 

Kuva 5. Hallintanäkymän tuotantolista osastolle 1. 

Myyntiosastolle suunniteltiin oma hallintanäkymä, jonka tuli sisältää kaikki tarvittava tuo-

tantolistojen muodostamiseen ja muokkaamiseen. Näkymän tuli sisältää myös profiilin-

muokkausmahdollisuuden, jotta mahdolliset muutokset tuotteiden valmistusmenetel-

missä saataisiin päivitettyä myöhemmin ajan tasalle. Lisäksi osasto 1:n tuotantolistalle 

haluttiin hallittu tuotantolistan populointi, jotta tuotantopäälliköllä olisi mahdollisuus valita 

työjärjestys haluamakseen. Tämä ominaisuus kuitenkin poistettiin myöhemmin sen ai-

heuttamien ongelmien, jotka eivät liittyneet sovellukseen, vuoksi. 



 

 

  

 

Kuva 6. Hallintanäkymän sivu, josta vahvistetut tilaukset lisätään tuotantolistalle. 

Käyttöliittymään haluttiin myös mahdollisuus viestien lähettämiseen tilauksiin liittyen, 

joka toteutettiin lisäämällä jokaiselle tilaukselle oma kommenttikenttä, jota olisi kaikilla 

mahdollisuus muokata ja lukea. Tämän kentän käyttötarkoituksiin kuuluu muun muassa 

mahdollisten osien puuttuminen tilauksesta, jolloin viestiin voidaan kirjoittaa osien puut-

tuvan, niiden saapumispäivä jne. 



 

 

  

 

Kuva 7. Työvaiheen merkitseminen tuotantonäkymässä. Myös kommenttien lisäys ja muokkaus 
tehdään tällä sivulla. 

Etusivuksi suunniteltiin kuormitusnäkymä, josta käy ilmi eri osastojen kuormitukset vii-

koittain, osastosta riippuen joko tunteina tai kappalemäärinä. Putkivastustuotannon 

osalta haluttiin myös näkymään pienen täyttökoneen kuormitus viikoittain. 



 

 

  

 

Kuva 8. Etusivun kuormitusnäkymä, josta nähdään osastojen viikoittaiset kuormitukset. 

4.3 Toteutus 

4.3.1 Kehitysympäristön valinta 

Kehityksen alkuvaiheessa asennettiin kannettavalle tietokoneelle ympäristö, johon kuu-

luivat Microsoft SQL Server 2014, Apache 2.4, PHP 7 ja Chrome-selain. Sovelluksen 

kirjoittamiseen valittiin Notepad++ -tekstieditori, joka oli aiemmassa käytössä hyväksi 

havaittu. 

Myöhäisemmässä vaiheessa kehitystä jatkettiin palvelimella siltä osin, kun ominaisuuk-

sien testaaminen sitä vaati. Tässä yhteydessä asennettiin myös palvelimelle Apache 2.4 

ja PHP 7. Lisäksi lisättiin Active Directoryn käyttäjänhallinnasta uusi ryhmä, joka piti si-

sällään ne käyttäjät, joilla tuli olla pääsy myyntinäkymään, sekä tili Apachelle, jotta se 

voisi tehdä käyttäjäntunnistushakuja. Myös tietokantapalvelimelle luotiin tili sovellusta 

varten. 



 

 

  

4.3.2  Käyttöliittymä 

Käyttöliittymä rakennettiin HTML5:n [8] ja CSS3:n [9] ominaisuuksia hyödyntäen siten, 

että tyylitiedoston muokkaamisella voidaan ulkoasua muokata eri laitteille sopivaksi. 

Tämä mahdollistaa esimerkiksi tableteille oman ulkoasun, mikäli sille tulevaisuudessa 

tarvetta esiintyy. Tässä vaiheessa sovellusta käyttävät laitteet olivat kaikki pöytätietoko-

neita tai kannettavia tietokoneita. 

Myös Javascriptiä [10] käytettiin muun muassa lomakkeiden pikavalintanappien toteu-

tuksessa. Näiden pikavalintojen tarkoituksena oli täyttää lomakkeen kenttiin ne tiedot, 

jotka olivat yleisimmille tuotteille ominaisia, kuten tuotantopolku, lisätiedot jne. 

 

Kuva 9. Yleisimmille tuotetyypeille tehtiin pikavalintanapit lomakkeen täyttöä helpottamaan. 



 

 

  

4.3.3 Tietojen käsittely 

Sovellukseen tehtiin kahdelle osastolle listat, joita ladattaessa haettiin Econet-tietokan-

nasta vahvistettujen tilausten tiedot tuotannonohjaustauluun. Näiltä listoilta tilausten li-

sääminen tuotantoon tehdään valitsemalla tilauskohtaisesta nappulasta haluttu tilaus, 

joka vie käyttäjän sivulle, johon haetaan tuoteprofiilista löytyvät tiedot ja annetaan käyt-

täjälle mahdollisuus tarkistaa ja muokata tilausta koskevia tietoja ennen niiden lisäämistä 

tuotantoon. Mikäli tuotteella ei ole tuoteprofiilia, on sen luominen tässä yhteydessä mah-

dollista. Tuoteprofiili kirjoitetaan Tuoteprofiili-tauluun ja tilauskohtaiset tiedot Tuotannon-

ohjaus-tauluun, mikä mahdollistaa tuotantopolun lukemisen tuoteprofiilista, mikäli tuo-

tetta on tehty aiemmin. 

 

Kuva 10. Hallintanäkymän sivu, jolla tuoteprofiiliin voi tehdä muutoksia. 



 

 

  

Tämän jälkeen tilaukset näkyvät tuotantolistoilla niiden tuoteryhmien perusteella, tai mi-

käli on valittu tilauksen näkyminen osastojen 1 ja 2 listoilla näkyvät ne molemmissa lis-

toissa. Tuotantolistalla käytetään värikoodeja ilmaisemaan, onko tilauksen tai sen osan 

toimitus myöhässä, kuluvalla viikolla tai myöhemmin. Lisäksi kiireellisillä tilauksilla on eri 

värikoodit, minkä lisäksi ne näytetään listan ensimmäisinä. 

Sitä mukaa kun työvaiheet valmistuvat, työvaiheen tekijä merkitsee nimikirjaimillaan työ-

vaiheen tehdyksi, ja viimeisen työvaiheen tehnyt merkitsee tilauksen valmiiksi, kun se on 

valmis vietäväksi lähettämöön/varastoon. Työvaiheen merkitsemissivulla on myös kenttä 

tilauskohtaisen kommentin kirjoittamista varten.  

Valmiita tilauksia voidaan tarkastella Valmiit-sivun kautta, ja niiden eri työvaiheiden tekijä 

tarkistaa tarvittaessa. Koska työvaiheiden tekijätietoja ei ole aiemmin tallennettu, merkit-

tiin vanhojen tilausten työvaihe valmiiksi ja työvaihemerkinnät jätettiin tyhjiksi. 

 

Kuva 11. Valmiit-sivulla näytetään myös tuotteen valmistumisajankohta.  

4.3.4 Käyttäjäntunnistus 

Hallinta- eli myyntinäkymän käyttäjän tunnistuksessa käytettiin Active Directoryn käyttä-

jätietoja, joita Apache pystyi sille luodun tilin kautta hakemaan. Tämä toteutettiin LDAP-

protokollaa käyttäen, jonka avulla tarkistettiin, kuuluuko käyttäjä ennalta määriteltyyn 



 

 

  

ryhmään, jolla oli pääsy hallintanäkymään. Tuotantonäkymään pääsyä ei rajoitettu, vaan 

siihen on pääsy kaikilla työntekijöillä. 

 

Kuva 12. Tilausten hallinta edellyttää käyttäjän tunnistamisen. 

4.3.5 Käyttöönotto 

Ennen käyttöönottoa sovellusta testattiin siinä määrin, että suurimmat ongelmat saatiin 

ratkaistua. Kun sovellus toimi riittävän hyvin, haluttiin toimeksiantajan puolelta sovellus 

mahdollisimman pian tuotantokäyttöön.  



 

 

  

Käyttöönottoa ennen oli hankittava tuotantoon kaksi uutta tietokonetta, jotka ohjelmisto-

jen asennuksen jälkeen sijoitettiin keskeisille paikoille, joissa niiden käyttö aiheuttaa 

mahdollisimman vähän muutoksia normaaleihin työrutiineihin. 

 

Kuva 13. Tuotantoon hankituille tietokoneille tehtiin telineet, jotta ne voitiin sijoittaa haluttuihin 
paikkoihin.  

Vanhat tilaukset merkittiin valmiiksi testivaiheessa, jonka jälkeen uudet tilaukset syötet-

tiin järjestelmään tuotannonohjaussovelluksen mahdollistamalla tavalla. 

Sovelluksen tuotantokäytön alkupäivinä siihen tehtiin muutamia virheenkorjauksia, jonka 

jälkeen sovellusta käytettiin noin kuukauden ajan. Tuona aikana käyttäjien haluttiin kir-

jaavan kokemuksensa sovelluksen käytöstä, mahdolliset virheet sekä kehitystoiveet pa-

perille. Kun kuukausi oli mennyt, kerättiin kyseiset paperit ja keskusteltiin niiden aiheut-

tamista toimenpiteistä. Virheet korjattiin ja muutamia lisäominaisuuksia lisättiin, jonka jäl-

keen työn katsottiin olevan Insinöörityön osalta valmis. 



 

 

  

5 Yhteenveto  

5.1 Työn haasteet 

Suurimpana haasteena voidaan mainita käytettävissä olevan ajan vähyys, mikä johtui 

täysipäiväisestä työskentelystä insinöörityön tekemisen ohella. Kun työtilanne antoi myö-

den, oli mahdollista tehdä työaikana noin puolet sovelluksen kehittämiseen vaaditusta 

työstä, mikä nopeutti sovelluksen valmistumista merkittävästi. 

Muihin haasteisiin lukeutui olemassa olevasta tietokannasta oikeiden kenttien löytämi-

nen, mikä johtui niiden erikoisista nimistä ja avainten puuttumisesta. Myös alkuperäisen 

työn rajauksen ulkopuolisten kehitystoiveiden toteuttaminen aiheutti lisätyötä. Myöhem-

min ilmeni myös, että esimerkiksi tuotekoodi-kenttään on joskus tehty virheellisiä tuote-

koodeja, jotka sisältävät erikoismerkkejä. Koska kentässä piti määrittelyn mukaan esiin-

tyä vain aakkosnumeerisia arvoja ilman erikoismerkkejä, ei erikoismerkkien käsittelyä 

otettu huomioon sovelluksen kehitysvaiheessa. Näiden virheellisten tuotekoodien osalta 

on päätetty, että ne korjataan ongelmia aiheuttavien osalta ja loput taloushallintaohjel-

man vaihtuessa.  

Myös käyttäjien eri menettelytavat tuli ottaa huomioon ja mahdollisuuksien mukaan oh-

jeistaa yhdenmukaisiin menettelytapoihin tai rajata menettelytavat siten, että käyttäjät 

automaattisesti ohjautuvat tekemään asiat yhdenmukaisesti. 

Yrityksen taloushallintajärjestelmän vaihtamisesta oli käyty konsernitasolla keskustelua, 

joka viivytti insinöörityön aloittamista.  

5.2 Jatkokehitys 

Sovellusta tullaan jatkokehittämään ominaisuuksia lisäämällä ja puutteita korjaamalla. 

Sovellukseen on jo sen insinöörityöksi määritellyn osuuden jälkeen lisätty muun muassa 

paikallaolotiedot, joista nähdään, kuka on milloinkin paikalla. Tämä toteutettiin nouta-

malla kulunvalvontajärjestelmän lokitiedostosta viimeisimmät tapahtumat. Sovellukseen 

on myös lisätty poissaolot ja lomatiedot, sekä työnantajan määräämät lomat ja arkipyhät 



 

 

  

esittävä kalenteri. Lisätty on myös työsuojeludokumentaatio, poikkeamalomakkeiden lä-

hetys, sekä matkalaskujen tekeminen. Myös ostotilauksille, varastotuotteille ja välitys-

myyntituotteille on toteutettu omat näkymät. 

Yksi jatkokehityksen kohde voisi olla viivakoodien käyttö, joka tosin edellyttää taloushal-

lintaohjelman vaihtumisen tuoreempaan.  

5.3 Loppusanat 

Kokonaisuutena insinöörityöprosessi oli erittäin mielenkiintoinen toteuttaa, joskin muut 

työkiireet ja velvoitteet rajoittivat käytettävissä ollutta aikaa. Työn edetessä esiin tulleiden 

ongelmien ratkaiseminen oli haastavaa ja mielenkiintoista.  
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