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1 JOHDANTO 

 

Nykyään yhä useampi yritys toimii internetissä. Internetin ansiosta sähköinen kaupan-

käynti yritysten välillä on lähtenyt nopeaan kasvuun. Kehittyvän tietotekniikan myötä 

yrityksillä on paljon mahdollisuuksia kehittää omaa sähköistä kaupankäyntiään. EDI-

tekniikka oli käytössä jo ennen kuin internet luotiin ja sen avulla pystytään siirtämään 

tietoa määrämuotoisessa sanomassa yritysten välillä. Nykyään on olemassa palvelun-

tarjoajia, jotka välittävät EDI-muodossa olevia tietoja yleisessä internetverkossa 

(WWW) yritysten välillä. 

 

Toimeksiantajana opinnäytetyössäni on LVI-Kaari Oy, joka on Mikkelissä toimiva 

LVIA-alan yritys.Opinnäytetyöni aiheena on kiinteistöhuoltotoiminnan kehitys ja or-

ganisointi. Aihe on ajankohtainen yritykselle, koska asentajien määrä on kasvanut ja 

tällä hetkellä työnjohtajilta menee huomattavasti aikaa töiden organisoin-

tiin.Opinnäytetyöni tavoitteena onkehittää LVI-Kaaren yritysohjelmistoa toimivam-

maksi. Yritysohjelmiston kehitys toteutetaan hyödyntämällä organisaatioiden välistä 

tiedonsiirtotekniikkaa (EDI/OVT). LVI-Kaaren ja LVIS-tukkujen välinen tiedonsiirto 

tapahtuu EDI-sanomien avulla. LVISNET toimii palveluntarjoajana siirtäen tukuista 

tulevat EDI-sanomatLVI-KaarenX-Paja-ohjelmaan internetin välityksellä. Näitä EDI-

sanomia hyödyntämällä LVI-Kaaren työnjohtajat voivat saavuttaa aikasäästöjä lasku-

tuksessa. Idea yritysohjelmiston kehitykselle tuli LVI-Kaaren työnjohdon puolelta. 

 

Opinnäytetyöni on jaettu kolmeen osaan, jotka ovat teoria-, kehityskohteen rajaus- ja 

toteutusosuus. Opinnäytetyöni alussa on teoriaosuus, jossa käsitellään sähköistä kau-

pankäyntiä. Aluksi on kerrottu, mitä sähköinen tiedonsiirto tarkoittaa ja onko tiedon-

siirtäminen turvallista internetin välityksellä. Tämän jälkeen käsitellään prosessien 

integrointia ja tukkukauppojen järjestelmien toimintaa, kun tilataan sähköisesti. Seu-

raavaksi opinnäytetyössäni on tietoa EDI-tekniikan toiminnasta ja EDI:n historiasta. 

Opinnäytetyössä on myös perehdytty kahden yrityksen väliseen kauppaan (B2B) ja 

sen tiedonsiirron kehittämiseen ostajayrityksen kannalta. Teoriaosuuden lopussa on-

asioita, mitä tulee ottaa huomioon, kun suunnitellaan muutosta yrityksessä ja funktio 

kolmesta opinnäytetyöni kannalta merkittävästä yrityksestä, jotka ovat ATK-Paja Oy, 

CitrixSystems Inc ja Suomen LVIS-Tietoverkko Oy/ LVISNET. ATK-Paja on LVI-

Kaarella käytössä olevan X-Paja ohjelman valmistajayritys, Citrix mahdollistaa tieto-

koneiden etäkäytön ja LVISNET siirtää tietoa yritysten välillä. Teoriaosuuden jälkeen 
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on yrityksen aikaisemmat tavat toimia ja kehityskohteen rajaus eli työmääräimen käyt-

töönotto aikaisemmin käytetyn lähetteen tilalle. Tässä osioissa on käsitelty asioita, 

joita yrityksen työnjohtajien ja asentajien tulisi ottaa huomioon, jotta uusi toimitapa 

saataisiin käytäntöön yrityksessä. Opinnäytetyöni lopussa on kerrottu, mitä olen teh-

nyt opinnäytetyöni aikana ja pohdinta työn onnistumisesta ja tulevaisuuden näkymistä. 

 

2 YRITYSESITTELY 

 

LVI-Kaari on mikkeliläinen LVIA-alan yritys, joka on toiminut Mikkelin talousalu-

eella vuodesta 2000. LVI-Kaari tarjoaa urakointi-, huolto- ja suunnittelupalveluja. 

Urakointipalveluihin kuuluvat talotekniikan IV- ja LV- urakointi, liike- ja toimistora-

kentaminen, teollisuus- ja varastorakentaminen, asuinrakentaminen sekä saneeraus. 

Yrityksellä on 24 tunnin päivystyspalvelu, johon kuuluvat vesi- ja viemärihuollot, 

talotekniikan IV- huollot, talotekniikan remontit ja automaatio. Yrityksellä on myös 

vuosittaisia huoltosopimuksia. LVI-Kaaren henkilöstöön kuuluu 33 asentajaa, 5 työn-

johtajaa ja 2 toimistotyöntekijää. Yrityksellä on käytössään 12 huoltoautoa ja kattava 

kalusto talotekniikan alan vaihteleviin töihin. 

 

Yritysohjelmiston kehitys oli ajankohtaista LVI-Kaarelle, koska yrityksen asentajien 

ja työtilausten määrä on kasvanut. Yrityksen työnjohtajiltamenee huomattavasti aikaa 

paperimuodossa olevien työtilausten ja laskujen käsittelyyn. Yritysohjelmiston avulla 

pystytään hyödyntämään sähköistä tiedonsiirtoa laskutuksessa. Sähköinen tiedonsiirto 

tarjoaa mahdollisuuden nopeuttaa tiedonsiirtymistä kahden yrityksen välillä. Hyödyn-

tämällä sähköisen laskun rivitietoja voidaan saavuttaa aikasäästöja, kun työtilauksesta 

tehdään laskua asiakkaalle.  

 

3 SÄHKÖINEN KAUPANKÄYNTI 

 

3.1 Digitaalisuus 

 

Aikaisemmin kaikki dokumentit ja informaatio oli paperimuodossa, jolloin asioiden 

käsittely ja tiedon jakaminen oli laajemmassa mittakaavassa hyvin työlästä. Nykyään 

yrityksillä on mahdollisuus muuttaa tai kirjata tiedot digitaaliseen muotoon, mikä tar-

koittaa, että tieto esitetään bitteinä eli kaikki tieto voidaan kuvata luvuilla 1 ja 0. Digi-
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taalisia tietoja on helppo muokata, varastoida ja jakaa. Tämä helpottaa yritysten välis-

tä kommunikointia ja mahdollistaa sähköisen kaupankäynnin. (Luomala 2001, 22.) 

 

3.2 Turvallisuus 

 

Sähköisessä kaupankäynnissä ostajan ja myyjän identiteetit tunnistetaan ja autentoi-

daan. Molempien osapuolten aitous varmistetaan erilaisten turvallisuustekniikoiden 

avulla, joita ovat esimerkiksi salasanat, varmennukset, digitaaliset allekirjoitukset ja 

sertifikaatit. Tunnistamisesta ja autentoinnista ei kuitenkaan ole mitään hyötyä, jos 

joku muu osapuoli pääsee tietoihin käsiksi verkossa. Tämän vuoksi myös viestiliiken-

ne on turvattava erilaisilla salaus- eli kryptausmenetelmillä sekä turvallisuusprotokol-

lilla. Yleisiä selainohjelmien tukemia salausprotokollia ovat muun muassa securesoc-

ketslayer (SSL) ja securehypertexttransferprotocol (HTTPS). Yrityksillä on mahdolli-

suus kytkeytyä myös yhteiseen tietoverkkoon (valueaddednetwork, VAN). Tätä tieto-

verkkoa hyödynnetään EDI/OVT-tekniikassa verkon turvallisuuden parantamiseksi. 

(Heir 2000, 123.) 

 

3.3 Tietojärjestelmät ja ohjelmistot 

 

Sähköisen kaupankäynnin kasvaessa ohjelmistojen hyödyntäminen ja kehittäminen on 

yrityksille hyvin tärkeää toiminnan tehokkuuden kannalta. Tietojärjestelmien kehitys 

on mennyt parempaan suuntaan, koska aikaisemmin ohjelmistot olivat suljettuja ja 

jatkokehittäminen tapahtui pääosin niiden valmistajien toimesta. Nykyään tietojärjes-

telmissä suositaan avoimia rajapintoja (API), mikä mahdollistaa integroinnin ohjel-

mistojen välillä. Integroinnin avulla yhdistetään yrityksissä olevat järjestelmät ja tie-

tokannat, jotta niitä voidaan hyödyntää tiedon hankinnassa ja jakamisessa. (Luomala 

2001, 26.) 

 

3.4 Prosessien integrointi 

 

Opinnäytetyössäni keskitytään tilausten käsittelyssä säästettyyn aikaan. Tilausprosessi 

alkaa, kun asiakas on tehnyt tilauksen ja päättyy, kun tuote on toimitettu asiakkaalle. 

Tämän prosessin tulisi tapahtua mahdollisemman nopeasti, automaattisesti ja tehok-

kaasti, jotta voitaisiin saavuttaa kustannussäästöjä. Kun yritykset kehittävät yhdessä 

tätä tapahtumasarjaa, voidaan puhua prosessien integroitumisesta. Nykyään lähes jo-
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kainen yritys toimii jollakin tapaa internetissä, joten prosessien integroinnin avulla voi 

saavuttaa merkittäviä kustannussäästöjä. (Heir 2000, 118.) 

 

Mietittäessä kustannussäästöjä ja tietovirran hallintaa tapahtumatason integraatio yri-

tysten välillä on hyvä lähtökohta kehitykselle. Tilausten käsittelyssä säästetty aika 

koostuu kuitenkin vain samojen asioiden tekemisestä hiukan nopeammin, joten ajatel-

lessa asioita pitemmällä aika välillä kilpailukykyisen yrityksen tulee kehittää myös 

syvällisempiä ratkaisuja. Yhteistyötä tulee ulottaa kysynnän ennakoimiseen, tuotan-

non suunnitteluun, hankintoihin, tuotekehitykseen ja asiakaskannan hallintaan kump-

paneiden kesken internetissä. Opinnäytetyössäni pyritään kehittämään tukkukaupan ja 

yrityksen välistä tietojen siirtoa tehokkaammaksi ja näin ollen saavuttamaan aikasääs-

töjä. (Heir 2000, 118.) 

 

 

3.5 Tukkukauppojen tietojärjestelmät ja sähköinen tilaaminen 

 

Tukkukaupat suosivat sähköistä tilaamista, koska sillä säästetään aikaa. Nykyajan 

tietojärjestelmillä on mahdollista tehdätilauksia esimerkiksi EDI sanomien avulla. 

Kun tällainen sanoma lähetään sähköisesti tukkukaupan tietojärjestelmään järjestelmä 

tarkistaa, onko asiakas luottokelpoinen ja löytyykö asiakas yrityksen rekisteristä. Tä-

män jälkeen järjestelmä käy läpi tuoterekisterin ja tarkistaa onko tilattua tuotetta saa-

tavilla. Kehittyneemmät tietojärjestelmät pystyvät muuttamaan asiakkaan oman tuote-

numeron yrityksen omaksi tuotenumeroksi sekä tarkistamaan esimerkiksi, onko asiak-

kaalla lupa ostaa tuotetta. Tietojärjestelmä tarkistaa myös, onko asiakkaan esittämä 

toimitusaika mahdollinen tai milloin toimittaminen on mahdollista. Tämän jälkeen 

järjestelmä lähettää automaattisesti asiakkaalle tilausvahvistuksen. (Heir 2000, 141.) 

 

Asiakas voi tilata tuotteet tukkukaupasta haettavaksi tai suoraan työmaalle. Järjestel-

mä tarkastaa asiakkaan luotettavuuden, varastotilanteen ja määrittelee mistä varastosta 

toimitus hoidetaan. Järjestelmälle on annettu toimituksen oletusarvoksi asiakasta lä-

hinnä oleva varasto. On olemassa sekä automaatti- että manuaalivarastoja. Manuaali-

varastoissa järjestelmä laatii keräilylistan, jota hyödyntäen varastotyöläiset keräävät 

tavarat hyllystä. Automaattivarastoissa on erilaisia tavarankeruulaitteita ja kuljettimia, 

jotka hoitavat tuotteiden keräilyn ihmisen sijaan. Tuotteiden keräyksen jälkeen järjes-

telmäpäivittää varastosaldot,kirjaa tilauksen myynniksi sekä tulostaa rahtikirjan ja 
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tilauksen viivakooditarran automaattisesti. Tuotteet ovat näiden toimintojen jälkeen 

valmiina kuljetusta varten. Tavaran toimituksen jälkeen järjestelmä muodostaa laskun 

ja lähettää sen asiakkaalle joko sähköisessä muodossa (EDI) tai paperilaskuna. (Heir 

2000, 141.) 

 

3.6 EDI/OVT 

 

EDI/OVT on menettely, jossa asiakirja korvataan yrityksen tietojärjestelmässä sijait-

sevista tiedostoista tuotetulla määrämuotoisella sanomalla, joka välitetään sähköisesti 

vastaanottavaan yritykseen ja puretaan siellä automaattisesti suoraan tietojärjestel-

mään. Tästä esimerkkinä voisi mainita tilauksen, laskun maksuosoituksen pankkiin, 

hinnaston tai tuoteluettelon.  

 

EDI on lyhennys sanoista Electronic Data Interchange 

OVT on lyhennys sanoista Organisaatioiden Välinen Tiedonsiirto. 

(Tilastokeskus 2001, 36.) 

 

Vuonna 1948 Berliinissä kehitettiin paperimuotoinen standardidokumentti yhdistä-

mään erilaisia käytössä olleita dokumentteja. Tätä standardidokumenttia hyödyntäen 

1960-luvulla kehitettiin ensimmäinen sähköinen versio EDI:stä. EDI:stä käytetään 

joskus myös nimeä sähköinen tiedonsiirto. EDI sanomien esitystapana on yleensä 

EDIFACT, joka on globaalisti hyväksytty EDI-standardi. Suomessa EDI tietoliiken-

nettä kehitetään koko ajan, ja täten Suomessa on monia eri yhteenliittymiä EDI:n 

käyttäjien välillä. Voisi sanoa, että EDI tekniikassa tietokoneet keskustelevat keske-

nään. Tämän vuoksi EDI:ssä standardisointion hyvin tärkeää, jotta tietokoneet ymmär-

tävät toistensa sanomia. Lähettävä tietokone muuttaa sanoman aina standardisoituun 

muotoon, jotta vastaanottava tietokone ymmärtää sen ja voi tallentaa sen automaatti-

sesti järjestelmään. (Hakala 1998.) 

 

EDIFACT on lyhenne sanoista Electronic Data Interchange For Administration, 

Commerce and Transport. EDIFACT on kansainvälinen standardi, jossa kuvataan 

sanomien rakentamisen perusasiat, joita ovat esimerkiksi koodit, tietoelementit ja 

segmentit. Sähköisessä tiedon siirrossa on olemassa myös muita standardeja, esimer-

kiksi autoteollisuudessa ja pankkien välisessä tiedonsiirrossa. (Hakala 1998.) 
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Voidaan ajatella, että EDI:n käyttöönotosta on paljon hyötyä yritykselle. Tiedon siir-

tyessä automaattisesti ja nopeasti saavutetaan aikasäästöjä, niin työnjohtajien ajankäy-

tössä kuin postin palveluiden käytön viemästä ajasta. Myös virheiden todennäköisyys 

pienenee, koska samoja asioita ei tarvitse kirjata useampaan kertaan. EDI:n käytön 

taloudelliset hyödyt yrityksessä perustuvat kahteen seikkaan. Kun asiat pystytään te-

kemään nopeammin se säästää kustannuksia työvoiman tarpeen vähentyessä. Kustan-

nuksia säästyy myös esimerkiksi postimaksuissa, koska EDI:ä hyödyntämällä paperin 

käsittely ja postin käyttö vähentyy. EDI:n hyödyt tiivistettynä (Hakala 1998): 

- säästää rahaa 

- säästää aikaa 

- vähentää samojen asioiden tekoa useampaan kertaan 

- vähentää virheitä 

- laajentaa asiakaskuntaa 

- parantaa asiakaspalvelua. 

 

 

3.7 Kaupankäyntitavat 

 

Yrityksien sähköinen toiminta voidaan jakaa kahteen osa-alueeseen. Näistä ensim-

mäinen on elektroninen tai sähköinen kaupankäynti eli e-commerce, joka tarkoittaa 

hyödykkeiden ostamista tai myymistä tietoverkkojen välityksellä. Toinen osa-alue on 

E-Business, mikä tarkoittaa elektronista tai sähköistä liiketoimintaa. Käsitteenä säh-

köinen liiketoiminta tarkoittaa: 

- tietoverkkojen avulla tapahtuvaa uusien asiakkaiden hankintaa 

- sähköisen tiedonsiirtoa yritysten välillä  

- laskut, tilaukset, tuoteluettelot, hinnat 

- tuotanto- ja toimitusketjun hallintaa sähköisiä tietoja hyödyntäen. 

 

Opinnäytetyössäni keskitytään sähköiseen kaupankäyntiin ja sen kehittämiseen yrityk-

sessä. Sähköisen kaupankäynnin arvoa maailmassa on tutkittu. Seuraavassa taulukossa 

1 on esitetty arvioijayritysten e-Marketer, IDC, ActivMedia, Forresterlow, Forrester-

high ja Boston Consulting Group arviot sähköisen kaupan arvosta maailmassa. Tutki-

muksista voidaan todeta, että sähköinen kaupankäynti on nopeassa kasvussa nyt ja 

tulevaisuudessa, joten sen kehittäminen yrityksissä on hyvin ajankohtaista. Arviot eri 

arvioijayritysten välillä vaihtelee suuresti. Huomioitavaa on kuitenkin, että kaikki ar-
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dollistaa eri alojen toimijoiden yhteistyön ilman ihmisten konkreettista siirtymistä 

paikasta toiseen. Tämän ansiosta myös logistiikan tarve pienenee ja voidaan saavuttaa 

huomattavia kustannussäästöjä. Tiedon siirtymisestä on hyötyä sekä ostajalle, myyjäl-

le että tuotteiden valmistajalle. Kun tieto siirtyy sähköisesti, sitä ei tarvitse lähettää 

enää paperimuodossa. (Jansson 2001, 49.) 

 

3.9 Sähköisen- ja paperilaskun vertailu 

 

Sähköiset laskut mahdollistavat nopeamman ja automatisoidun kirjanpidon yritykses-

sä verrattuna paperilaskuihin. Sähköisten laskujen käsittely on helpompaa kuin paperi-

laskujen, koska sähköiset laskut tallentuvat automaattisesti yrityksen ohjelmistoon. 

Myös sähköisten laskujen löytäminen, avaaminen ja käsittely on nopeampaa ja hel-

pompaa verrattuna paperilaskuihin. Sähköisen laskun hyödyt: 

- vähentyneet kustannukset 

- lyhentyneet käsittelyajat 

- virheiden määrän vähentyminen 

- nopeammat maksusuoritukset. 

 

Paperilaskujen käsittelykustannukset ovat jopa 80–90 % korkeammat kuin verkkolas-

kujen. Eniten verkkolaskuista hyötyy niiden vastaanottaja, koska vastaanotettu verk-

kolasku tallentuu suoraan yrityksen ohjelmistoon ja sen rivejä on mahdollista käyttää 

myyntilaskuun. Näin säästytään manuaaliselta kirjaukselta, mitä paperilaskujen kanssa 

joudutaan tekemään. Sähköisten laskujen automaattisen ohjelmistoon tallentumisen 

myötä myös yrityksen johdon on helpompi tarkastella yrityksen talouteen liittyviä 

raportteja.(Perälä 2007, 56.) 

 

Seuraavassa taulukossa 2 on esitetty sähköisen laskun käsittelyaikaa verrattuna paperi-

laskun käsittelyaikaan. Lopuksi on laskettu aikasäästöt rahallisena säästönä ja prosent-

teina. Taulukosta voidaan päätellä, ettäsähköisellä laskulla on mahdollista säästää ai-

kaa ja näin ollen saavuttaa kustannussäästöjä yritykselle. Hyöty on aina sitä suurempi, 

mitä suurempi laskujen volyymi yrityksessä on. 
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TAULUKKO 2. Paperi- ja sähköisen laskun käsittelyn aikavertailu (Perälä 2007, 

56) 

Käsittelyvaihe  Paperilasku (min)  Sähköinen lasku (min) 

Kirjeen avaus  1 

Kopioiden ottaminen  1 

Arkistointi  1 

Laskun tarkastusjatilitöinti  2 

Syöttöostoreskontraan  2 

Laskuntarkastustilauksenkanssa  1 

Hyväksyminen  2  1 

Laskunmerkintätietojärjestelmäänja  2  1 

maksunhyväksyntä 

Laskunarkistointi  1 

Yrityksensisäinenlaskujentoimitus  10 

Virheidenkäsittely (10% laskuista)  2  1 

Yhteensä  25 min  3 min 

Työtunninhinta  32 € 

Työminuutinhinta  0,53 € 

Työnkustannus/lasku  13,33 €  1,59 € 

Säästö/lasku  11,74 € 

Säästöprosentteina     88,10 % 

 

Merkittävin ero sähköisessä ja paperipohjaisessa laskussa on se, että paperipohjaisen 

laskun tiedot joudutaan kirjaamaan manuaalisesti yrityksen järjestelmään, kun taas 

sähköinen lasku tallentuu automaattisesti ilman kirjausta. Manuaalinen tietojen syöttö 

lisää myös virheiden mahdollisuuksia. Sähköisten laskujen hyöty tulee ilmi erityisesti 

kohteissa, jossa ostolaskulla on paljon rivejä. Tuolloin manuaaliseen kirjaamiseen 

menevä aika jää kokonaan pois ja mitä enemmän rivejä on, sitä enemmän niiden kir-

jaukseen menee aikaa työnjohtajalta, jos osat ovat listalla paperimuodossa. (Perälä 

2007, 56.) 

 

3.10 Muutoksen vaikutukset 

 

3.10.1 Muutosreagointi 

 

Ihmisten reagointi muutokseen perustuu ihmisen tilanteelle antamaan merkitykseen. 

Tästä johtuen muutosreaktiot ovat yksilöllisiä ja usein myös arvaamattomia. Ihmisen 

psyykkinen perustarve on olla itsemääräytyvä eli autonominen. Tämän takia on hyvin 

tärkeää keskustella ihmisten kanssa ja kysellä heiltä mielipiteitä tulevasta muutokses-

ta. Muutosta, jossa ihminen on itse psykologisesti mukana, on helpompi sietää kuin 
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täysin ulkopuolelta tulevaa muutosta. Ulkoinen muutos tarkoittaa aina luopumista 

jostain, mutta samalla se tuomyös uusia mahdollisuuksia. Esimerkiksi opinnäytetyös-

säni työskentelytavan muutos tarkoitti, että työntekijän täytyi luopua vanhoista tavois-

taan tukussa käydessään. Toimitavan muutoksella hän vaikuttaa yrityksen toimivuu-

teen ja näin ollen parantaa omaa tulevaisuuttaan yrityksen kehittyessä. Muutoksiin 

suhtautumiseen vaikuttavat myös ihmisten aiemmat kokemukset muutoksista. Aikai-

sempien muutosten aiheuttamat traumaattiset kokemukset saattavat tulla esiin uudessa 

muutoksessa. Aikaisemmista kokemuksista voi myös olla hyötyä ihmiselle asioiden 

käsittelyssä, joita uusi muutos tuo tullessaan. Ihminen ajattelee muutosta sen aiheut-

taman hyödyn suhteesta omiin henkilökohtaisiin tavoitteisiin. (Aro 2002,54.) 

 

3.10.2 Viestintä muutostilanteessa 

 

Tietämättömyyden tunne verottaa toimintakykyä, siksi viestintä muutostilanteessa on 

hyvin tärkeä asia hoitaa kunnolla. Ihmiset ovat muutostilanteessa hyvin uteliaita ja 

tarvitsevat tietoa oman toimintansa organisoimiseksi. Perussääntönä voidaan pitää 

sitä, että muutosta koskevaa virallista tietoa tulisi olla helposti saatavilla ja tiedotuksen 

tulee olla niin avointa kuin mahdollista. Henkilöstölle on hyvä antaa mahdollisuus 

palautteeseen ja kysymysten esittämiseen. Yrityksen työnjohdon on myös hyvä kiin-

nittää huomiota nonverbaaliseen viestintäänsä, koska eleillä voi olla hyvinkin isoja 

vaikutuksia henkilöstöön muutostilanteessa. (Aro 2002,7.) 

 

3.10.3 Muutoksen johtaminen 

 

Jatkuva muutos aiheuttaa ihmisille sitoutumisen vaikeuksia. Ihmiset pitää saada us-

komaan ajatukseen muutoksesta. Ihmisten ajattelun muuttaminen edellyttää turvalli-

suuden tunteen luomista. Nykyajan jatkuva nopea muutos vaikeuttaa muutosprosessin 

johtamista, koska ihmiset ovat yhä vähemmän valmiina sitoutumaan mihinkään. Hen-

kilöstölle täytyy antaa myös aikaa muutokseen. Ihmisillä on omat vakaumukset ja 

uskomukset ja jos niitä yritetään muuttaa liian nopeasti, saattaa syntyä vastarintaa. 

Seuraavassa (Jabe 2010, 27; 216) esittää muutoksen johtamiseen 10 työkalua: 

 

1. Jaa paljon tietoa ja johda kysymällä 

2. Opi tuntemaan ihmiset ja anna heidän tutustua itseesi 

3. Liiku ja näy 
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4. Ota henkilöstö mukaan muutoksen suunnitteluun ja toteuttamiseen 

5. Johda esimerkillä 

6. Ennakoi ja ajoita oikein – pysy perustehtävässä 

7. Pidä siirtymäriittejä – ne auttavat luopumaan vanhasta 

8. Valmenna ja järjestä koulutusta, käy kehityskeskusteluja 

9. Käytä itse työnohjausta tai coachingia 

10. Opi tuntemaan itsesi. 

 

3.11 Opinnäytetyön kannalta merkittävät yritykset 

 

Opinnäytetyötä tehdessäni otin selvää useista eri yrityksistä ja niiden palveluista säh-

köisen kaupankäynnin tiimoilla. Esiin nousi kolme opinnäytetyöni kannalta merkittä-

vää yritystä: ATK-Paja, Citrix ja LVISNET. Hankin näistä yrityksistä tietoa internetis-

tä ja oli yhteydessä puhelimitse ATK-Pajan teknisen tukihenkilön ja LVISNETin 

asiakassuhdepäällikön kanssa. Seuraavaksi olen koonnut tiivistelmän näiden yrityksi-

en toiminnasta. 

 

3.11.1 ATK-Paja 

 

ATK-Paja on tamperelainen yritys, joka on perustettu vuonna 1994. Keväällä 2009 

ruotsalainen Hanverksdata Norden AB osti 51 prosenttia Atk-Paja Oy:n osakkeista, 

mikä turvaa yhtiön tuotekehityksen pitkälle tulevaisuuteen. Atk-Paja kuuluu parhaa-

seen AAA-luottoluokkaan (Dun&Bradstreet) ja yrityksessä työskentelee 9 henkilöä. 

Atk-Paja on Suomen johtava LVI-, sähkö- ja rakennusalan ohjelmistotalo, ja sillä on 

omat sovellukset eri toimialoille. LVI-alalla käytetään X-Paja-ohjelmistoa. Se on win-

dows-pohjainen ohjelmisto, ja siihen on mahdollista saada seuraavat sovellukset (Atk-

Paja 2010): 

- laskutus 

- myyntireskontra 

- myymäläohjelma 

- viivakoodiohjelma 

- tarjouslaskenta 

- ostoreskontra 

- ostolaskujen hyväksyntäjärjestelmä 

- työmaaseuranta 
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- palkanlaskenta 

- Xkauppa 

- OVT/EDI-toiminnot. 

 

3.11.2 LVISNet 

 

LVISNet aloitti toimintansa vuonna 1997, ja se on Suomen viiden suurimman LVIS-

alan tukun (Ahlsell Oy, Elektroskandia Suomi Oy, LVI-Dahl Oy, Onninen Oy ja SLO 

Oy) yhteinen asiakkaille tarkoitettu sähköisen kaupan palvelu.  

 

Palvelun avulla helpotetaan asiakkaan ostoprosessin etenemistä ja käsittelyä. Tiedon 

siirtäminen tapahtuu sähköisesti EDI-tekniikalla. LVISNet integroi asiakkaan ja tukun 

talous- ja materiaalihallinnon järjestelmiä toimimaan paremmin yhdessä. Asiakas voi 

tehdä tilauksia sekä noutaa vahvistukset ja laskut omasta yritysohjelmistostansa. Asia-

kas voi myös katsoa tuotteiden hinnat ja saatavuuden kaikilta yhteistyössä mukana 

olevilta tukuilta omasta ohjelmistostaan 

 

LVISNet on integroinut kaikki keskeiset LVIS-alan ohjelmistot yhteensopiviksi 

LVISNet- palvelun kanssa, joita ovat esimerkiksi: 

 

 -Atk-Pajan ohjelmistot (X-Paja) 

 -Ecom-ohjelmistot 

 -Efekto-ohjelmisto 

 -Visma Softwaren Visio-, ja L-ohjelmistoperhe 

 -Powermaint-ohjelmisto 

 -Admicom 

 - Sauma. 

 

LVISNet julkaisee myös neljä kertaa vuodessa omaa LVISNet-lehteä. Siinä on LVIS-

alan sähköisen kaupan uutisia ja yrityksien kokemuksia sähköisen kaupan hyödyistä. 

Nykyään lehti ilmestyy myös sähköisessä muodossa verkkolehtenä joten lehden lu-

keminen onnistuu suoraan omalta tietokoneelta tilaamalla se sähköpostiin tai mene-

mällä LVISNetin kotisivuilta löytyvän linkin kautta lukemaan sitä suoraan internetis-

tä. (LVISNET 2010.) 
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4 LÄHTÖTILANNE YRITYKSESSÄ 

 

Tällä hetkellä suurin osa työtilauksista tulee asiakkaan soittamalla yrityksen yleiseen 

numeroon tai suoraan työnjohtajille. Soittaessaan asiakas ilmoittaa ongelman ja osoit-

teen, jotka työnjohtaja kirjaa lähetteeseen (liite1). Lähete annetaan asentajalle, jotta 

hän voi katsoa siitä työkuvauksen, osoitteen ja mahdollisesti myös asiakkaan puhelin-

numeron yhteydenottoa varten. Tämän jälkeen asentaja suorittaa työn ja laskee työhön 

käytetyt osat, työtunnit ja autolla ajot. Asentaja kirjaa tiedot lähetteeseen ja antaa sen 

asiakkaalle, jotta asiakas voi katsoa siitä asentajan merkitsemät tiedot ja hyväksyä ne 

omalla allekirjoituksellaan. Asentaja palauttaa täytetyn ja allekirjoitetun lähetteen, 

minkä jälkeen työnjohtaja kirjaa käytetyt osat, työtunnit, autolla ajot ja asentajan tun-

nit yksitellen laskutusohjelmaan. Tämä prosessi vie huomattavasti aikaa, kun joudu-

taan kirjaamaan samat asiat toiseen kertaan manuaalisesti. Lisäksi työnjohtajan on 

etsittävä jokainen osa yksitellen LVI-osaluettelosta ja katsottava LVI-numero, jonka 

perusteella laskutusohjelma tunnistaa tuotteen. Kirjattuaan kaikki tarvittavat tiedot 

laskutusohjelmaan työnjohtaja voi tulostaa laskun asiakkaalle. 

 

4.1 Yrityksen ohjelmistot 

 

Yrityksessä on käytössä ATK-Pajan valmistama X-Paja ohjelmisto. Ohjelma toimii 

yhdessä LVISNETin kanssa, joka on Suomen viiden suurimman LVIS-alan tukun 

yhteinen, asiakkaille tarkoitettu sähköisen kaupan palvelu. Ohjelmaan haetaan päivit-

täin tukuista tulevat OVT-laskut. X-Paja löytyy jokaisen työntekijän tietokoneelta ja 

sitä käytetään päivittäin. Yrityksen tietokoneissa on myös Citrix, joka on etäyhteyden 

mahdollistava sovellus. Citrixin avulla ohjemistojen muokkaus on helpompaa. Esi-

merkiksi ATK-Pajan sovellusasiantuntija pystyi etäyhteyden avulla muokkaamaan X-

Paja ohjelmaa toimivammaksi. 

 

4.2 Ohjelmistojen käyttö- ja hankintakustannukset 

 

Yritysohjelmistojen käyttö- ja hankintakustannukset ovat yleensä riippuvaisia yrityk-

sessä olevien toimipaikkojen ja ohjelmiston sovellusten määrästä. Esimerkiksi X-Paja-

ohjelmiston hinta koostuu ohjelmiston sovellusten ja yrityksen toimipaikkojen mää-

rästä. Kun yrityksessä on 5-8 toimipaikkaa ja X-Paja-ohjelmistossa toimiva sovellus-

paketti, hankintahinta on noin 10 000 euroa ja ylläpitomaksu noin 2200 euroa vuodel-
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ta (180€/kk). Sähköisen tiedonsiirron mahdollistavan OVT-sovelluksen osuus on han-

kintahinnasta 500 euroa ja ylläpitomaksusta noin 150 euroa (12,50€/kk). (Jokinen 

2010.) 

 

Yrityksessä käytettävien LVISNETin ja Citrixin käyttökustannukset ovat riippuvaisia 

toimipaikkojen määrästä (taulukko 3). LVISNETin käyttökustannukset ovat yhdeltä 

toimipaikalta 19,50 euroa, kahdesta neljään toimipaikkaa 38,50 euroa ja viisi toimi-

paikkaa 59 euroakuukaudessa.Alle viiden toimipaikan omaavissa yrityksissä ei ole 

liittymismaksuja ja yli viiden toimipaikan omaavissa yrityksissä aloitus- ja kuukausi-

kustannukset sovitaan asiakaskohtaisesti. Etäkäytön mahdollistava Citrix maksaa noin 

50 euroa jokaiselta toimipaikalta kuukaudessa. Taulukosta näkee ohjelmistokohtaiset 

ja yhteen lasketut hinnat. (LVISNET 2010.) 

 

TAULUKKO 3. Palveluiden käyttökustannukset toimipaikkojen mukaan 

Toimipaikat (kpl)  LVISNET (€/kk)  Citrix (€/kk)  yht. (€/kk) 

1  19,50 €  50 €  69,50 € 

2  38,50 €  100 €  138,50 € 

3  38,50 €  150 €  188,50 € 

4  38,50 €  200 €  238,50 € 

5  59 €  250 €  309,00 € 

 

LVISNETin palvelut ja X-Paja ohjelmiston OVT-sovellus ovat välttämättömät, kun 

halutaan hyödyntää EDI/OVT tekniikkaa.  Opinnäytetyössäni on aikavertailu sähköi-

sen- ja paperilaskun käsittelystä kohdassa 3.9. Aikavertailusta voidaan todeta, että 

sähköisen laskun käsittelyssä säästetty aika paperilaskuun verrattuna on 22 minuuttia. 

Kun tämän ajan muuttaa työtunnin hinnan mukaan kustannussäästöksi, säästöä kertyy 

11,74 euroa laskulta käyttämällä sähköistä laskutusta paperipohjaisen laskutuksen 

sijasta. Esimerkiksi jos yrityksessä on viisi toimipistettä, kuukaudessa olisi tehtävä 

vähintään kuusi sähköistä laskua, jotta LVISNETin kuukausikustannukset (59 euroa) 

ja X-Paja-ohjelmistonOVT-sovelluksen kustannukset (12,50 euroa) tulevat kustannus-

säästöinä takaisin yritykselle. LVI-Kaarella tehdään 200–300 laskua kuukaudessa, 

joten ohjelmistojen käyttökustannukset tulevat moninkertaisina takaisin yritykselle, 

jos OVT-toiminnot otetaan käyttöön yrityksessä. 

 

Esimerkiksi suunnilleen LVI-Kaaren kokoinen (noin 5 toimipaikkaa) yritys aikoo 

hankkia X-Paja-ohjelmiston, Citrixin ja LVISNETin palvelut. X-paja-ohjelmiston 

hankintahinta on 10 000 euroa, ja se halutaan maksaa viidessä vuodessa takaisin, jol-
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loin hankintahinnan kuukausikustannukset ovat 166,70 euroa. Kun siihen lisätään X-

Paja ohjelmiston ylläpitomaksu 180 euroa kuukaudessa, LVISNETin käyttömaksu 59 

euroa kuukaudessa ja Citrixin käyttömaksu 250 euroa kuukaudessa, saadaan koko-

naiskuukausikustannukseksi 655,70 euroa (taulukko 4). 

 

TAULUKKO 4. Ohjelmistojen ja palveluiden kuukausikustannukset 

Ohjelmisto/Palvelu  Hinta (€/kk) 

X‐Pajahankinta (5v)  166,70 €

X‐Pajaylläpito  180 €

LVISNET ylläpito  59 €

CITRIX    ylläpito  250 €

Yhteensä  655,70 €

 

Pasi Perälän mukaan säästöä kertyy 11,74 euroa laskulta, joten yrityksessä on tehtävä 

vähintään 56 laskua kuukaudessa, jotta kokonaiskuukausikustannukset (655,7 euroa) 

saadaan säästönä takaisin yritykselle. On huomioitava, että nämä säästöt koskevat vain 

paperi- ja sähköisen laskun käsittelyssä säästettyä aikaa. Jos yritys haluaa hyödyntää 

tehokkaammin tietotekniikkaa omassa liiketoiminnassaan, ohjelmistojen avulla on 

mahdollista tehdä myös monia muitakin asioita helpommin ja nopeammin, esimerkik-

si tavaroiden tilaaminen isompiin kohteisiin. Toisaalta ohjelmistojen kehittäminen tuo 

lisäkustannuksia ja uusien toimitapojen oppiminen vie aikaa yrityksen henkilökunnal-

ta. Tämän vuoksi konkreettisen säästön laskeminen vaatii pitkäaikaisempaa seurantaa.  

 

4.3 Kulunseuranta 

 

Tällä hetkellä yrityksen kulunseuranta tapahtuu X-Paja-ohjelmalla. Ohjelmaan on 

mahdollista luoda työmaita ja numeroida ne. Kun työmaan numero sanotaan tukussa 

ostotilanteessa, ostot kirjautuvat automaattisesti oikeaan työkohteeseen X-Paja-

ohjelmaanEDI-sanomien avulla. X-Paja-ohjelmasta voi katsoa, mitä on ostettu ja las-

kutettu eri työkohteista. Kaikki huoltopuolen kohteet kirjataan samalla työmaanume-

rolla (1000). Tästä johtuen huoltopuolen kulunseuranta on vaikeampaa. 
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5 MUUTOKSET YRITYKSESSÄ 

 

5.1 Kehityskohde 

 

Mietittäessä koko prosessia asiakkaan tilauksesta laskuun voidaan todeta, että työnjoh-

tajilta menee huomattavasti aikaa tavaroiden kirjaamiseen laskutusta varten. Nykyajan 

kehittyneen tietotekniikan myötä yritysohjelmistojen muokkaus on mahdollista. 

LVISNet toimii välitysportaalina tukun ja yrityksen välillä. Se on maksullinen palve-

lu, jonka avulla pystytään hyödyntämään OVT-väylää internetin välityksellä. Tukussa 

tehdyistä ostoista tulee päivittäin OVT-laskutLVISNETin välityksellä LVI-KaarelleX-

Paja ohjelmaan. Toimistotyöntekijät hakevat OVT-laskutX-Paja-ohjelmasta löytyvällä 

”Hae ostolaskut”-komennolla, näin ostetut tavarat kirjautuvat ohjelmaan. Tämän jäl-

keen toimistotyöntekijät kopioivat avoimesta OVT-laskusta löytyvän numerosarjan 

ohjelmasta löytyvään Työnumero-kenttään. Jokainen, jolla on pääsy X-Paja-

ohjelmaan, voi näin tarkastella ostolaskuja.  

 

Kun ostolasku avataan, tietokoneen näytölle avautuu ikkuna, jossa on kaikki asentajan 

tukusta keräämät osat omilla riveillään. Näitä rivejä voi kopioida ohjelman ”Vie rivit 

muistiin”-komennolla. Kopioinnin jälkeen ne voi liittää ostolaskun kanssa saman nu-

meron omaavaan työmääräimeen. Näiden toimintojen jälkeen työnjohtajan on merkit-

tävä, menivätkö kaikki osat ostolaskulta. Merkintä tapahtuu työmääräimen osariveille. 

Tiedon tähän työnjohtaja saa asentajan palauttamasta tukun lähetelistasta, johon asen-

taja on merkinnyt käytetyt osat. Jos kaikki osat menivät, ohjelmasta on mahdollista 

laittaa kaikki osat käytetyiksi ”Kaikki osat toimitettu”-komennolla.  

 

Aikaisemmin jokaisesta työstä tehtiin lähete, joka annettiin asentajalle. Asentaja teki 

työn ja palautti täytetyn lähetteen työnjohtajalle. Uudessa toimitavassa on kehityksenä 

se, että tulevaisuudessa työkohteet kirjataan suoraan X-Paja-ohjelmasta löytyvään 

työmääräin-ikkunaan. Ohjelmasta avataan työmääräin-ikkuna ja siihen kirjataan asi-

akkaan tiedot, laskutusosoite ja mahdolliset omat tekstit asentajan työn helpottamisek-

si. Tämän jälkeen työnjohtaja voi tulostaa tilauksesta työmääräimen ja antaa sen asen-

tajan mukaan. Asentaja näkee työmääräimestä kohteen osoitteen, työnkuvauksen, asi-

akkaan nimen ja mahdollisesti myös puhelinnumeron yhteydenottoa varten. Asentajan 

palautettua työmääräimen työnjohtajan on helppo hakea oikea ostolasku työmää-

räimestä löytyvän numeron perusteella ja tehdä myyntilasku asiakkaalle.  
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Yrityksessä on myös käytössä työmaaseuranta, joka pohjautuu X-Paja ohjelmaan. 

Isoimmat työkohteet on kirjattu ohjelmaan, ne on numeroitu ja niiden laskutusosoit-

teet on lisätty työmaaseurantasovellukseen. Niiden osto- ja myyntilaskut kirjautuvat 

sovellukseen numeron perusteella. Tavoitteena olisi, että tulevaisuudessa seurattaisiin 

myös pienempien kohteiden ja huoltotöiden tavaraliikennettä ja kannattavuutta. Kun 

jokaisesta työstä tehdään työmääräin, juokseva numero saadaan kaikille kohteille. 

 

5.2 Asiakkaan tilaus 

 

Ensimmäinen asia tilausprosessissa on asiakkaan tilaus. Tavoitteena on, että työnjoh-

taja kirjaa asiakkaan antamat tiedot suoraan X-Pajasta-ohjelmasta löytyvään työmää-

räin ikkunaan (kuva 2).  

 

 

KUVA 2. Työmääräin-ikkuna X-Paja-ohjelmassa 

 

Ohjelmaan pystytään tallentamaan asiakkaitten tietoja. Ensimmäinen kohta työmää-

räimessä on asiakaskenttä. Kun asiakaskenttään syötetään lyhenne asiakkaan nimestä, 

joka on tallennettu aikaisemmin ohjelmaan, ohjelma hakee automaattisesti asiakkaan 

tiedot työmääräimeen. Ohjelmaan tallennetut asiakkaat ovat suurimmaksi osaksi LVI-
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määräimeen päivämäärän, työhön käytetyt tunnit, autolla ajot, oman sukunimensä ja 

työnumeronsa. Tämän jälkeen hän palauttaa työmääräimen ja tukun lähetelistan työn-

johtajalle. Näiden toimintojen jälkeen työ on asentajan osalta viety loppuun,ja hän on 

valmis siirtymään seuraavaan tehtävään. 

 

5.5 Muutoksen vaikutus työyhteisössä 

 

Tavoitteisiini kuului myös työntekijöiden opastaminen. Keskustelin mahdollisemman 

monen ihmisen kanssa opinnäytetyöstäni ja kerroin heille yksinkertaistettuna työni 

idean. Kyselin heiltä mielipiteitä ja kehitysideoita. Keskustelemisesta oli hyötyä opin-

näytetyöni eteenpäin viemisessä, koska sain ihmisiltä uusia näkökantoja asioihin. 

Opinnäytetyötä tehdessäni olin kesätöissä LVI-Kaarella. Kesätöiden aikana pyrin 

opastamaan asentajia työmääräimen ja työnjohtajia X-Paja-ohjelman käyttöön. Tukus-

sa asioidessani kyselin myyjiltä mielipiteitä sähköisestä laskutuksesta ja sen toimi-

vuudesta. Huomasin kesän aikana sen että, vaikka ihmisille sanoo yhden kerran: ”Tätä 

numeroa tulee käyttää kohteen nimen sijasta, kun ostaa osia tukusta”. Niin silti useat 

tekee niin kuin ennenkin, eli sanoo tukussa numerosarjan tilalle kohteen nimen. Aluk-

si numerosarjan muistaminen kohteen nimen sijaan voi olla hankalampaa, mutta asen-

taja voi ottaa työmääräimen tukkuun mukaan helpottaakseen muistamistaan. Työnjoh-

tajille opinnäytetyöni muutos tarkoittaa luopumista lähetteen käytöstä. Työnjohtajien 

täytyy kirjata asiakkaan tiedot tietokoneelle ja tulostaa työmääräin ennen työnluovu-

tusta asentajalle, koska ilman tukkuostojen numerointia OVT-laskujen hyödyksi käyt-

täminen on mahdotonta tai ainakin erittäin vaikeata. 

 

6 TOTEUTUS 

 

Olin alkukesästä LVI-Kaarella yhden viikon tutustumassa X-Paja-ohjelmaan. Mietin 

samalla ratkaisuja OVT-laskujen hyödyntämiseen ohjelmistossa. Vaikka OVT-laskut 

tulevatkin automaattisesti joka päivä ohjelmaan, ongelmaksi koitui kohdistaa oikea 

ostolasku oikeaan työmääräimeen myyntilaskun tekoa varten. Tämän ongelman vuok-

si otin yhteyttä Atk-Pajan sovellusasiantuntijalle ja kysyin, onko työmääräimiin mah-

dollista saada juokseva numero, joka näkyisi myös OVT-laskussa. LVI-Kaaren ohjel-

misto oli mahdollista ottaa etäkäyttöön Citrixin avulla, ja näin ollen sovellusasiantun-

tija sai tehtyä juoksevan numeron työmääräimeen suoraan omalta tietokoneeltaan (liite 

2(2)). Tämän jälkeen kävi ilmi, että X-Paja-ohjelman hakutoiminto ei toiminut oikein 
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pelkästä työnumerokentästä. Ongelma ratkaistiin tekemällä ATK-Pajan sovellusasian-

tuntijan kanssa X-paja-ohjelman ostoreskontran puolelle uusi sarake ”tilausnro”. Osto-

reskontrassa näkyy kaikki vastaanotetut OVT-laskut. Kun ohjelman haku toimintoa 

tämän kehityksen jälkeen käytetään, se näyttää suoraan kaikki samalla numerolla oste-

tut ostolaskut. (Säynäjäkangas 2010.) 

 

Olin yhteydessä myös LVISNETin asiakassuhdepäällikköön. Puhuin hänelle opinnäy-

tetyöstäni, kyselin ideoita ja tulevaisuuden näkymiä. Kyselin myös sähköisestä tilaa-

misesta, koska siitä puhuttiin aikaisemmin LVI-Kaarella. Asiakassuhdepäällikkö oli 

sitä mieltä, että oikeasta asiasta on lähdetty liikkeelle, koska tilausten numerointi on 

erittäin tärkeä asia toimivuuden kannalta. Hänen mielestään tilausimpulssi on ratkai-

seva, jotta tiedot siirtyvät eteenpäin. LVISNETin asiakassuhdepäällikkö painotti liike-

toimintaprosessin pyörittämisen oppimista hyvin tärkeänä asiana. Hän kertoi myös 

internetistä löytyvistä testeistä, joiden aihealue koskee ostamisen kustannuksia. Näitä 

ovat esimerkiksi LVISNETin sivuilta löytyvät ostokustannustesti ja paperilaskujen 

käsittelykustannustesti. Hänen mielestään tulevaisuudessa laskutustyö saadaan reaali-

aikaiseksi,jos lähete sanoma siirtyy sähköisenä. Tämä on mahdollista, jos yrityksen 

kaikilla asentajilla on käytössään mobiilivastaanotin. Mobiilivastaanotin siirtää tiedot 

(työt, tunnit ja osat) reaaliaikaisesti yrityksen järjestelmään. (Pesonen 2010.) 

 

Toukokuun 2010 aikana tukkuliike Onninen Oy:llä tehtiin järjestelmäpäivitys. Onni-

sen vanha käyttöjärjestelmä AAS vaihdettiin SAP järjestelmään. Tästä koitui ongel-

mia opinnäytetyöni suhteen, koska järjestelmän vaihto noin isoon yritykseen vie aikaa. 

Aluksi Onniselta ei tullut ollenkaan OVT laskuja. Noin kuukauden jälkeen Onnisen 

laskutus alkoi toimia, mutta vieläkin vähän takkuillen. Tämän asian ja työnjohtajien 

kesälomien takia opinnäytetyötäni oli vaikea laittaa käytäntöön kesän aikana. Saimme 

kuitenkin tehtyä muutaman laskun alusta loppuun hyödyntäen OVT-laskuja. 

 

Olin koko kesän LVI-Kaarella töissä ja pystyin töiden ohella seuraamaan työmääräi-

men käyttöönoton edistymistä yrityksessä.  Tukuissa asioidessani kyselin myyjiltä 

heidän mielipiteitään kehitysmahdollisuuksista laskutuksen suhteen. Onnisen myyjä 

piti minua ajan tasalla heidän järjestelmäpäivityksensä eri vaiheista. Tästä oli apua 

opinnäytetyöni eteenpäin viemisessä, koska sain tietää, milloin oli odotettavissa muu-

toksia laskujen toimivuudessa ja pystyin informoimaan siitä LVI-Kaarella. 
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Citrixin kanssa oli ongelmia hakuehtojen luomisen kanssa. X-Paja ohjelmaan pysty-

tään luomaan hakuehdot painamalla yhtä aikaa SHIFTin ja F2:sen pohjaan. Näitä nap-

peja painamalla olisi pitänyt avautua ikkuna, josta pystyy määrittelemään hakuehdot, 

mutta Citrixin toimiessa taustalla jostain syystä tämä toimenpide pudotti X-Paja-

ohjelman alas. Asiasta oltiin yhteydessä Citrixiin, mutta ongelmaa ei saatu korjattua. 

Lopulta eri vaiheiden jälkeen ratkaisu löytyi tekemällä uusi sarake ”tilausnro” X-Paja-

ohjelman ostoreskontra-ikkunaan. Tämän jälkeen X-Paja-ohjelma ymmärsi hakea oi-

keat ostolaskut numerosarjan perusteella. 

 

7 POHDINTA 

 

Opinnäytetyöni tarkoituksena oli parantaa LVI-Kaarella sähköisen tiedonsiirron hyö-

dyntämistä laskutuksessa. Tämä tarkoittaa sitä, että yrityksessä otettiin käyttöön uusia 

toimintatapoja. Tapojen muuttaminen ei ole helppoa, koska ihmiset ovat tottuneet 

toimimaan tietyllä tavalla ja uuden omaksuminen vie aikansa. Tarkoituksena on ottaa 

käyttöön työmääräin entisen lähetteen tilalle. Työmääräin oli ulkoasultaan hieman 

erilainen kuin lähete, mutta se sisältää suunnilleen samat asiat kuin lähete. Suurimpa-

na muutoksena on juokseva numero työmääräimessä, jota asentajan tulee käyttää tu-

kussa asioidessaan.  

 

Opinnäytetyöni tavoitteena oli ottaa työmääräin käyttöön kaikissa uusissa työkohteis-

sa. Tämä edellyttäisi työnjohtajilta asiakkaan tietojen kirjaamista aina suoraan X-Paja 

ohjelmaan. Kun näin tehdään, saavutetaan aikasäästöjä laskutuksessa. Muutoksen ja 

uusien toimitapojen omaksuminen vie kuitenkin oman aikansa. Ennen kuin X-Paja 

ohjelmaa opitaan käyttämään sujuvasti, aikasäästöt eivät tunnu olevan niin suuria. 

Työnjohtajien täytyy opetella uusia komentoja ohjelmasta ja käyttää niitä ostolaskun 

rivien siirtämiseen myyntilaskulle. Näiden asioiden omaksuminen vie aikansa ja vaatii 

panostusta työnjohtajilta. Työnjohtajat ovat kuitenkin motivoituneet erittäin hyvin 

uuteen työkäytännön kokeiluun. 

 

Aloitin opinnäytetyöni tekemisen kesän alussa. Ensimmäiseksi minun oli opeteltava 

yrityksen ohjelmiston käyttö. Sen jälkeen ohjelmistoa muokattiin yhteistyöllä ohjel-

miston valmistajayrityksen kanssa. Ohjelmiston muokkauksella mahdollistettiin OVT-

laskujen hyödyntäminen myyntilaskutuksessa. Tämä vaihe opinnäytetyöstäni sujui 

ilman suurempia vastoinkäymisiä. Mutta kun muutosta alettiin työstää käytäntöön, 
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ongelmatalkoivat pulpahdella esiin. Toukokuun 2010 lopulla Onninen aloitti valta-

kunnallisen tietojärjestelmäpäivityksen. Mikkelissä se tarkoitti sitä, että entinen järjes-

telmä AAS vaihdettiin SAP järjestelmään. Tästä johtuen Onnisen laskutus meni aina-

kin OVT laskujen osalta sekaisin, niitä ei tullut ollenkaan tai niissä oli puutteita. Kesti 

noin kuukauden, ennen kuin järjestelmä saatiin taas luotettavasti toimivaksi. Kesä-

kuun aikana ongelmaksi koituivat lomat. Työnjohtajien ollessa lomalla kiire toimisto-

puolella kasvoi hieman. Tämän takia uuden toimitavan käyttöönotto jäi vanhojen ru-

tiinien alle. Puutteena opinnäytetyössäni näkisin informoimisen vajavaisuuden: olisin 

voinut opastaa paremmin työnjohtajia yritysohjelman ja asentajia työmääräimen käyt-

töön.  

 

Tulevaisuutta mietittäessä voi ajatella, että tietotekniikka kehittyy koko ajan ja kilpai-

lukykyisen yrityksen tulee kehittää omaa tietojen käsittelyä sähköisessä muodossa. 

Nykyään on tarjolla monia vaihtoehtoja. Internetiä on mahdollista käyttää tiedon siir-

toon miltei reaaliaikaisesti. Tämä mahdollistaa mielestäni tulevaisuudessa mobiilipäät-

teen käyttöönoton. Esimerkiksi jos yrityksessä olisi vastaanotin, johon kaikki mobiili-

päätteet saisivat yhteyden internetin välityksellä, laskutusta voitaisiin kehittää vieläkin 

automaattisemmaksi. Tämä edellyttäisi kuitenkin monien asioiden huomioon ottamis-

ta. OVT-laskujen käyttöön ottaminen edistää yrityksen valmiutta siirtyä eteenpäin 

oman tietoliikenteen kehittämisessä. 

 

Opinnäytetyötä tehdessäni opin monia asioita sähköisestä kaupankäynnistä ja siitä, 

miten tieto siirtyy internetin välityksellä yritysten välillä ja mikä yleensä mahdollistaa 

sähköisen kaupankäynnin. Opin myös käyttämään X-Paja-ohjelmaa, joka oli minulle 

ennen opinnäytetyötäni aivan tuntematon ohjelma. Kokonaisuudessaan tämä opinnäy-

tetyö antoi minulle hyvän viitekuvan isomman projektin tekemisestä. 
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