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1 JOHDANTO 

 

Suomessa käytetään rakentamiseen ja kunnossapitoon vuositasolla noin 100 miljoonaa tonnia kiviai-

neksia, josta noin 70 miljoonaa tonnia on jalostettu (murskattu/seulottu). Suomen olosuhteet edel-

lyttävät roudankestävää rakentamista. Kiviaineksen menekki on suurta, koska rakenteet on perustet-

tava roudattomaan syvyyteen ja niiltä odotetaan suurta kantavuutta. Esimerkiksi kilometriin mootto-

ritietä kuluu keskimäärin 50 000–55 000 tonnia kiviaineksia. Suurin osa tuotetuista kiviainesjalos-

teista meneekin tie-, katu- ja rautatierakentamisen tarpeisiin. Suomi on kiviainestarpeidensa suhteen 

omavarainen, kivijalosteiden vienti kohdistuu suurimmaksi osaksi Balttiaan, jonne vienti vuositasolla 

on noin 300 000 tonnia. Kiviainesteollisuus mukaan lukien luonnonkiven esim. vuolukiven jalostustoi-

minta työllistää vuodessa noin 1800 henkilöä; kokonaisvaikutuksen työllisyyteen ollessa noin 3500 

henkilötyövuotta. Alalla toimii yli 400 yritystä, mutta kuitenkin 10 suurinta toimijaa kattaa 75 % tuo-

tannosta. Pienempien toimijoiden tärkeys paikallisesti nousee pitkien etäisyyksien vuoksi. 

(Aalto, Ehrukainen, Gustafsson, Honkanen, Härmä, Jauhiainen, Kuula, Lonka, Loukola-Ruskeeniemi, 

Martikainen, Nenonen, Pellinen, Rintala, Selonen, 2015, 9, 11–12) 

 

Kivijalosteen laatuvaatimuksia säädellään useissa kansallisissa määräyksissä sekä EU-tason tuotes-

tandardeissa. Yhteistä molemmille on kuitenkin se, että kiviaineksen tulee olla pakkasenkestävää ja 

rapautumatonta. Asfalttiteollisuuden vaatimukset keskittyvät kiviaineksen nastarengaskulutuskestä-

vyyteen ja raemuotoon, kun taas betoniteollisuuden erityistarpeet keskittyvät rakeisuuteen, humus-

pitoisuuteen ja lietteisyyteen. Kuitenkin on tärkeää, että kohteessa käytetään siihen parhaiten sovel-

tuvaa kiviainesta ja että vaativimpienkin kohteiden tarvitsemia kiviaineksia on saatavilla koko 

maassa. (Aalto ym. 2015 14–15) 

 

Suomessa kiviainesjalostamisen erityispiirteisiin kuuluu, että jalostus ja varastointi tapahtuu pääasi-

assa niin ottomäärän kuin pinta-alankin suhteen pienillä ottoalueilla. Vain suurimpien asutuskeskus-

ten yhteyteen on noussut kiinteää ja jatkuvatoimista jalostustoimintaa. Suomessa kiviaineksen otto-

alueiden jälkikäyttö ja -huolto on monipuolista; oikein tehdyt maisemointi- ja metsitystyöt varmista-

vat, että kiviainesotto on vain alueen väliaikaista käyttöä. (Aalto ym. 2015, 15)  

 

Tuottavuuden verrattain heikko kehitys on yleisesti tunnistettu tosiasia koko rakennusalalla, sen ta-

kia paine digitalisaatioon ja automatisointiin on kova. Hienot ja monimutkaiset teknologiset ratkai-

sutkaan eivät itsessään lisää tuottavuutta, vaan muutettavana on kokonaisia toimintamalleja muun 

muassa kiviainesjälleenmyynnin määrätiedon seurannassa. Aivan kuten Ari Viitanen totesi Rakennus-

teollisuus RT ry:n haastattelussa: ”Kaaoksen digitalisoinnista ei ole mitään hyötyä.” (rakennusteolli-

suus.fi) 
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1.1 Lyhenteet ja keskeiset käsitteet 

 

APaaS = Application Platform as a Service, palvelumalli, jossa tuotteena on itse sovellusalusta 

Azure AD Tenant = Vuokralainen. Synonyymi asiakasorganisaatiolle Microsoftin pilvipalveluissa.  

CDS = Common Data Service (for Apps). Tietokantapalvelu, jonka päälle luotu kiviainesportaali ra-

kentuu. 

CMD = Common Data Model. Tiedonhallintamalli, jossa data varastoidaan hyödyntäen vakiomuotoi-

sia entiteettejä. 

Laskutusmääräys = Laskuttajan laatima lomake, jonka perusteella talouspalvelukeskus laatii varsi-

naisen laskun 

Monttuisäntä = Paikallinen jälleenmyyjä, joka vastaa ottoalueen jälleenmyynnistä ja ylläpidosta 

 

 

 
1.2 Destia Oy 

 

Destia Oy:n historiaa voidaan jäljittää yli 200 vuoden päähän. Vuosina 1799–1809 Suomessa toimi-

neen Kuninkaallisen Suomen Koskenperkausjohtokunnan voidaan katsoa olleen Destian alku. It-

senäistymisen myötä perustettiin vuonna 1925 Tie- ja vesirakennushallitus (TVH), tehtävänään jat-

kaa tieverkon kehittämistä ja rakentamista. Vuonna 1998 Tielaitoksen hallinnolliset viranomaistehtä-

vät ja varsinainen tienpito erotettiin toisistaan hallinnoksi ja tuotannoksi; tuolloinkin tuotanto, suun-

nittelu, rakentaminen ja kunnossapito olivat osa viranomaistoimintaa. Vuonna 2001 tuotanto ja hal-

linto erotettiin kahdeksi täysin erilliseksi organisaatioksi, jonka jälkeen Tielaitoksen tuotanto siirtyi 

Tieliikelaitoksen nimellä kilpailemaan maanrakennusalan urakoista muiden alan yrittäjien kanssa. 

Kilpailu avautui asteittain, kunnes vuoden 2005 alusta kilpailu avattiin kokonaan. Destia nimenä 

otettiin käyttöön vuonna 2007 Tieliikelaitoksen markkinoinnissa, kunnes vuonna 2008 Destiasta tuli 

valtio-omisteinen osakeyhtiö. Destia siirtyi Ahlström Capitalin omistukseen 1.7.2014. (Destia.fi)  

 

Nykyään Destia Group Oyj on yksi Suomen suurimpia infra- ja maanrakennusalan yrityksiä; liikevaih-

don ollessa 569,9 miljoonaa euroa (2019). Organisaatio jakaantuu kuuteen valtakunnalliseen liiketoi-

mintaryhmään, jotka ovat: väyläpalvelut, kunnossapitopalvelut, ratapalvelut, maa- ja kalliopalvelut, 

rakennustekniset palvelut sekä palvelukonseptit ja kaupunkikehitys. (Destia.fi) Tämän työn tilaajana 

toimii Destian Kiviaines- ja kiertotalousyksikkö, joka on osa maa- ja kalliopalveluita. Nimensä mukai-

sesti palveluihin kuuluu kiviainesjalostuksen ja jälleenmyynnin lisäksi myös kiertotalouden palvelut 

koko maassa. 

 

Destian strategian mukaan tavoitteena on kasvaa vahvemmaksi kaupunkikehittäjäksi muuttuvassa ja 

vaativassa ympäristössä. Destiassa kartoitetaan laajentumismahdollisuuksia Pohjois-Norjaan ja Poh-

jois-Ruotsiin, samalla säilyttäen ydinliiketoiminnan kilpailukyky (Destia.fi) 
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1.3 Työn tausta ja tavoitteet. 

 

Kiviaineksen jälleenmyyntitoiminnassa jalosteiden laskutuskelpoisuus perustuu kuormaustilanteessa 

tulostettavaan paperiseen vaakatositteeseen. Usein edellä mainitut vaakatositteet tulevat Postin kul-

jettamina toimistolle laskutusmääräyksen laatijan haltuun. Sanomattakin selvää, että laskuttamiseen 

tarvittavien tietojen kulku on hidasta sekä ajoittain epävarmaa. Tästä lähtötilanteesta ryhdyttiin poh-

timaan kuormaustiedon siirron kehittämistä vastaamaan nykyajan vaatimuksia nopeasta tiedon ja 

rahan liikkeestä. 

 

 Työn keskeinen tavoite on luoda kevyt, helppokäyttöinen ja ennen kaikkea nopea tietokanava otto-

alueelta toimistolle. Tarkoituksena on luoda mobiiliportaali hyödyntäen Microsoftin Power Apps-so-

vellusalustaa. Tällä portaalilla kuljetusurakoitsijat, sekä noutoasiakkaat syöttävät laskutukseen tarvit-

tavat tiedot puhelimitse, jolloin tiedot siirtyvät lähes reaaliaikaisesti laskuttajan käyttöön. Tavoit-

teena on saada portaali suljettuun beta-testaukseen kevättalven 2020 aikana. Beta-testauksessa 

kerätään käyttäjäpalautetta mahdollisimman monentyyppisiltä käyttäjiltä, niin yhtiön sisältä, kuin 

urakoitsijoilta. Suljettuun testausvaiheeseen on tarkoituksena valita 5–7 erityyppistä asiakasta ja 

urakoitsijaa, ja näin varmistaa portaalin soveltuvuus kaikkiin yleisimpiin käyttötilanteisiin. Ajoittain 

asiakkaat ilmoittavat noutamiaan määriä myös sähköisiä viestikanavia pitkin, tässä ongelmaksi nou-

see useat eri ilmoituskanavat, kun mahdollisuuksia on aina sähköpostista tekstiviestiin ja useisiin eri 

pikaviestipalveluihin. Luotu portaali keskittää laskutukseen tulevat tiedot yhteen palveluun, jolloin 

mahdollisuus tietojen hukkumiseen pienenee. 

 

Opinnäytetyön tuotteena on paitsi itse portaali, myös käyttöohje, sekä käyttäjäpalautteen raportointi 

tietoa syöttäviltä, sekä sitä hyödyntäviltä käyttäjiltä. Tarkoituksena on luoda valmis tuote käyttöön-

otettavaksi koko organisaation kiviainesliiketoiminnassa. Kuitenkin käytettävissä olevan ajan rajalli-

suuden vuoksi opinnäytetyön raportointiosuus tulee rajautumaan portaalin luomiseen, suljetun tes-

tausvaiheen havaintojen raportointiin sekä ajansäästön analysointiin. 
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1.4 Määrämittaus kiviaineksen jälleenmyynnissä 

 

 

Kivijalosteiden jälleenmyyntitoiminnassa määrämittaus perustuu lähes yksinomaan jalosteen pai-

noon. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että lastaukseen käytettävän koneen on oltava vaakalait-

teistolla varustettu. Vaakavalmistajia on useita ja eri valmistajien vaa’at eri malleineen voivat erota 

suurestikin toisistaan. Kuitenkin lastausvaa’an toiminta perustuu lähes poikkeuksetta nostosylinterin 

paine-erojen mittaamiseen tunnetun liikematkan aikana. Tästä syystä esimerkiksi koneen liikkuessa 

punnitsevat vaa’at ovat yleistyneet vasta viime vuosina. 

 

Koska punnitus perustuu paine-eron mittaamiseen lastauskoneen nostosylinterissä, voi järjestelmään 

vaikuttavat kitkavoimat ja hydrauliikan vuotaminen aiheuttaa epätarkkuutta mittaustulokseen. Tästä 

syystä varsinainen punnitustapahtuma tulisi suorittaa mahdollisimman vakioidulla liikeradalla ja no-

peudella. Useat vaakamallit osaavat itse analysoida mittaustapahtumaa, ja hylätä tuloksen, mikäli 

epätarkkuutta ilmenee. Oikein käytettynä pyöräkonevaa’an tarkkuus on ± 50 kg, punnittavan mas-

san ollessa 3000–5000 kg (Ptetekniikka.fi) 

 

Pääasiallinen keino tiedonhallintaan ja arkistointiin on edelleen kuormaustilanteessa tulostettavat 

vaakatositteet. Vaakavalmistajat tarjoavat myös työkaluja sähköiseen kuormaustiedon hallintaan, 

kuten muistitikulle siirrettävää kuormaustietoa, tai internetin välityksellä etäluettavaa vaakaa. 

(Tamtrongroup.com). Etäluettavienkin vaakojen tapauksessa vaa’an suppea käyttöliittymä tekee las-

kutukseen tarvittavien tietojen syöttämisestä hidasta ja epätarkoituksenmukaista. Näissä tapauksissa 

kuljetusurakoitsija tai noutoasiakas tekee tarvittavat merkinnät käsin vaakatositteeseen, jolloin 

vaa’an etäluettavuuden hyöty katoaa. 

 

Tamtron Group muidenkin vaakavalmistajien tapaan tarjoaa vaakajärjestelmissään syvää integraa-

tiota asiakkaan omiin varastonhallinnan ja laskutuksen ratkaisuihin. (tamtrongroup.com) Kuitenkin 

laaja-alaisempi integraatio tämän työn tilaajan järjestelmiin vaatisi kone- ja vaakalaitteistojen yhden-

mukaistamista, joka on lyhyellä aikavälillä kuitenkin mahdotonta, sillä konekanta on tällä hetkellä 

hyvin monenkirjavaa niin Destian organisaatiossa kuin kuormauspalvelua tarjoavilla yrityksillä. 

 

Tämän työn keskeisin tavoite ei ole uudistaa tilaajan määrämittaus- tai laskutusjärjestelmää, vaan 

edistää määrätiedon kulkua ottoalueelta toimistolle. 
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2 POWER APPS -TEORIAA 

 

Tämä kappale käsittelee portaalin luomista ja ylläpitoa koskevia asioita teoreettisella tasolla. Kappa-

leessa käsitellään myös beta-testauksen aikana keskityttäviin tutkimuskohteisiin ja -menetelmiin. 

Tutkimuksen pääpaino on portaaliratkaisun tarjoaman aikasäästön selvittäminen. Portaalin testaus-

vaihe käytännössä käsitellään kappaleessa 3. 

 

 

2.1 Laskutuskierto ja myyntiketju kiviainesliiketoiminnassa 

 

Toimivan laskutuskierron ylläpitäminen on paitsi yksi liiketoiminnan perusedellytyksiä, myös imago-

kysymys. Mahdollisimman nopea ja johdonmukainen laskuttaminen on niin laskuttajan kuin asiak-

kaankin hyöty, kun yrityksen kassavirta voidaan ennustaa mahdollisimman tarkoin. Kun rahaliikenne 

on mahdollisimman nopeaa, syntyy toiminnanharjoittajalle lisäetua muun muassa talletuskorkojen 

muodossa. 

 

Kuten aiemmin todettiin, kiviainesliiketoiminnassa jalosteen laskutuskelpoisuus perustuu punnitusto-

sitteisiin. Kuitenkin asiakaskohtaisesti sovittavat laskutuskäytännöt tuovat oman monimutkaisuu-

tensa laskutustyöhön. Perinteisesti kiviaineksia noutava asiakas saa lastauskoneen vaakaan henkilö- 

tai yrityskohtaiset tunnukset, jotka yksilöivät heidän punnituksensa heiltä laskutettaviksi. Mikäli ky-

seessä on etäluettava vaaka, ja noutoja tapahtuu vain yhdeltä ottoalueelta, on laskutus jouhevaa, 

kun määrätietojen keräämiseen ei juurikaan kulu työaikaa. Toinen yleisimpiä asiakastyyppejä on toi-

mitusasiakkaat, tällöin Destialle urakkasuhteessa olevat yhteistyökumppanit toimittavat jalosteen 

asiakkaalle. Suuremmissa toimituskokonaisuuksissa yhteen kohteeseen toimituksia voi suorittaa 

useita kuljetusurakoitsijoita usealta ottoalueelta. Näissä tapauksissa määrätietojen kerääminen las-

kutusta varten voi vaatia useita tunteja työaikaa, kun määräilmoitukset on kerättävä useasta eri läh-

teestä. Joillain ottoalueilla myynnistä vastaa paikallinen monttuisäntä, joka vastaa jalosteen välittä-

misestä loppuasiakkaalle. Tällöin vain kyseinen monttuisäntä on suorassa asiakassuhteessa Destian 

kanssa ja monttuisäntä tekee määräilmoitukset sovitun laskutusvälin mukaisesti. Tietyissä tapauk-

sissa jaloste tuotetaan ja myydään asiakkaalle kertasuorituksella kasana. Tällöin laskutuskelpoisuus 

täyttyy, kun vaaditut laatuvaatimukset täyttyvät, jaloste on CE-merkattu ja suoritustasoilmoitus 

tehty.  

 

Kaikille edellä mainituille myyntitapahtumille on yhteistä se, että laskuttaminen alkaa määrätiedon 

keräämisellä. Määrätiedon keräämiseen kuluva aika vaihtelee myyntitapahtumittain, mutta on poik-

keuksetta laskutustyön aikaa vievin tehtävä, ja siihen tämä opinnäytetyö pyrkii tuomaan ratkaisun. 

Portaaliratkaisun suurin suhteellinen hyöty tulee olemaan eritoten useiden kuljetusurakoitsijoiden 

toimituskokonaisuudet, sillä tällöin määrätiedon lähteitä on useita. Tavoitteena on keskittää kaikki 

nämä määräilmoitukset yhden palvelun alle. 

 

 



         

         10 (38) 

2.2 Tutkittavat asiat ja tutkimusmenetelmät 

 

Tässä opinnäytetyössä tehtyjen tutkimusten pääpaino on portaaliratkaisun tarjoaman aikasäästön 

selvittäminen. Aikasäästön mittaamisen vertailukohtana käytetään tutkimuksen tekijän laskutussuo-

ritteita kesältä 2019. Portaalin testijakso ajoittuu maalis-huhtikuulle 2020, jolloin toimitusmäärät 

ovat huomattavasti vähäisempiä kuin kesäkuukausina. Tästä syystä tarpeeksi dataa täysin objektii-

vista laskelmaa varten ei saatu, vaan lopullisen aikasäästön määrittäminen tapahtuu, kun järjes-

telmä on ollut käytössä pitempään. Portaaliratkaisun hyötyjä lyhyellä aikavälillä tarkastellaan laskel-

malla, kuinka paljon korkoa liikevaihto olisi kasvanut toteutuneen laskutusviiveen aikana. Tulokset 

esitetään esimerkein viitaten kesän 2019 laskutustapahtumiin. Laskutustyön nopeuttaminen vapaut-

taa aikaa muuhun työhön, mutta tämän lisäajan tuottavuuden määrittäminen objektiivisesti vaatisi 

kattavampaa tutkimustyötä. 

 

Tässä työssä kartoitetaan myös käyttäjäkokemuksia ja kehitysideoita portaalin toiminnasta. Yksi 

työn tärkeimmistä tavoitteista on vähentää työtä koko myyntiketjun matkalta, niin toimistolla, kuin 

ottoalueellakin. Käyttäjäkokemuksia kerätään suljettuun beta-vaiheeseen valituilta urakoitsijoilta 

haastatteluin. Haastatteluissa esiin nousseet ongelmat ja kehitysideat niihin tehtyine muutoksineen 

raportoidaan. Portaalin käytön jouhevuutta nopeiden mobiilidataverkkojen ulkopuolella kartoitetaan 

työn tekijän toimesta pitkin kehitys- ja käyttöönottoprosessia. Tutkimuksessa otetaan kantaa myös 

Power Apps -alustan soveltuvuuteen tilaajaorganisaation muissa kohteissa.  

 

 

2.3 Common Data Model ja Common Data Service 

 

Common Data Model (CDM) on tietomalli, jota Microsoft yhteistyökumppaneineen käyttää helpotta-

maan sovellusten välistä integraatiota. CDM:n tavoitteena on yhtenäistää liiketoimintasovellusten 

tiedonhallinta, näin tehden yhden sovelluksen tuottamasta datasta käyttökelpoista toisissa sovelluk-

sessa. (github.com). Dynamics 365, Power Apps, Power BI ja Azure tukevat kaikki CDM-mallin mu-

kaista tiedonkäsittelyä.   

 

Aikana ennen laajempaa pilvipohjaista tietojenkäsittelyä, kahden tai useamman ohjelmiston integ-

raatio oli hidasta, kallista ja vaikeaa. Tämä johtui siitä, että yhteistä standardisoitua metodia tietojen 

tallentamiseen ja käsittelyyn ei ollut. Kaksi ohjelmistoa saattoi käsitellä samankaltaista tietoa sa-

moilla nimikkeillä, mutta tietojen ristiin käyttö olisi vaatinut kattavaa integraatiota, jonka ylläpito oli 

hankalaa ja laajennusmahdollisuudet rajalliset (Wright) 

 

CDM mahdollistaa sovellusten välisen tiedonsiirron ja jakamisen ilman monimutkaista integraatiota, 

sillä CDM tarjoaa laajan kattauksen vakiomuotoisia nimikkeitä, joita kutsutaan entiteeteiksi. Vaikka 

eri sovellukset voivat edelleen käsitellä, tallentaa ja esittää datansa eri tavoin, standardimuotoiset 

entiteetit disambiguoivat tallennettavan datan jäsentämällä sen näihin vakiomuotoihin, joita muut 

CDM:ia hyödyntävät sovellukset ymmärtävät. (Wright) 
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Tällä hetkellä on yli 150 vakioentiteettiä, jotka kattavat useimpien asiakkaiden yleisimmät käyttöti-

lanteet. Kuitenkin käyttäjällä on mahdollisuus luoda ja kustomoida entiteettejä vastaamaan omia 

tarpeitaan ilman pelkoa, että se häiritsisi olemassa olevien entiteettien ja sovellusten välistä kommu-

nikaatiota ja entiteettien välisiä suhteita. 

 

Common Data Service (CDS) on Microsoftin CDM-mallin pohjalle rakennettu tietokantapalvelu, joka 

antaa käyttäjilleen mahdollisuuden rakentaa, varastoida ja hallinnoida sovelluksia ja niiden tuotta-

maa dataa. CDS tarjoaa siis tallennusympäristön kaikille organisaation liiketoimintasovelluksille, ja 

alustan käyttää tätä tietoa uusien sovellusten luomiseen, näin parantaen tuottavuutta. CDS:en sisäi-

nen dataintegraatio tapahtuu aina ns. kulissien takana, jolloin käyttäjän ei tarvitse huolehtia varsi-

naisen tietokanta-arkkitehtuurin suunnittelemisesta tai muista integraation muodollisuuksista.  

(Wright) 

 

2.4 Microsoft Power Apps 

 

Microsoft Power Apps on liiketoimintasovellusten luomiseen tarkoitettu työkalu, joka nojaa vahvasti 

Common Data Modeliin. Power Appsin keskeinen idea on mahdollistaa liiketoimintasovellusten luomi-

nen ilman kattavaa sovelluskehittäjän osaamista. Siinä missä Microsoft Azure on globaali ja kaiken-

kattava pilvipalvelu, on Power Apps Azure-palveluiden päälle rakennettu oma alustakerroksensa. Dy-

namics 365:sta poiketen tämä ei sisällä valmiita sovelluksia, vaan toteuttaa aPaaS-mallia, joka tar-

joaa liiketoimintasovelluksien luomiselle optimoidun alustan. Tämä osaltaan mahdollistaa asiakas-

kohtaisesti räätälöityjen ohjelmistoratkaisujen luomisen. Power Apps -sovellukset ovat päätelaiteriip-

pumattomia; siinä missä aiemmin sovellukset ovat vaatineet omat käännöksensä mobiilikäytössä ja 

tietokoneella, ovat Power Apps -sovellukset sellaisenaan ristiin käytettävissä. (yrityksille.elisa.fi) 

 

Power Apps -alustalla on mahdollista hyödyntää tietolähteenä paitsi Microsoftin omia pilvipalveluita, 

myös mahdollisen asiakkaan omien palvelimien dataa voidaan käyttää sovelluksissa. Myös muiden 

avoimella rajapinnalla olevia tietolähteitä voidaan hyödyntää luomalla tarpeen mukaan mukautettu 

liitin Power Apps -ympäristöön. 

 

Suosituimpia tietolähteitä Power Apps -alustalla ovat: 

- Common Data Service 

- Muut pilvipalvelut (OneDrive, Google Drive, Dropbox, Azure Blob jne.) 

- Dynamics 365 

- Oracle 

- Power BI 

- Salesforce 

- SharePoint 
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2.4.1 Mallipohjaiset sovellukset 

 

Power Apps -sovellukset jaetaan kolmeen ryhmään riippuen suunnittelutavasta, käyttötarkoituksesta 

ja kohdekäyttäjistä. Mallipohjaiset sovellukset (Model-driven) eivät edellytä yhtään koodausta, vaan 

sovelluskehittäjä rakentaa sovelluksen valmiista komponenteista, logiikkasäännöistä ja luomistaan 

kaavioista. Mallipohjaisen sovelluksen rakentaminen vaatii, että sovelluksessa käytettävät liiketoimin-

tatiedot ovat valmiiksi mallinnettu, ja liiketoimintaprosessit määritetty. Liiketoimintatietojen mallinta-

minen aloitetaan määrittelemällä mitä tietoja sovellus tarvitsee ja kuinka sovellus käyttäytyy eri ti-

lanteissa.  

 

Mallipohjaiset sovellukset koostuvat melko pitkälle samoista komponenteista, kuin muutkin Power 

Apps -sovellukset. Komponentit voidaan jakaa neljään ryhmään, jotka ovat: 

1. Data 

- Entiteetit: tiedon tallentamisen perusmuoto,   

- Entiteettisuhde: määrittää entiteettien suhteet toisiinsa, suhdetyyppejä on 1:N (yksi mo-

neen), N:N (monta moneen) ja N:1 (monta yhteen). Esimerkiksi automaattinen yhteystieto-

kenttä entiteettilomakkeessa luo 1:N suhteen yhteystietoentiteetin ja lomakkeen entiteetin 

välille. 

- Kenttä: Entiteetin seurattava ominaisuus, esimerkiksi entiteetti ”Toimitusilmoitus” sisältää 

kentät muun muassa toimituskohteelle, ottoalueelle ja toimitetulle määrälle. 

- Asetusjoukkokenttä: kenttä, josta käyttäjä valitsee tilanteeseen sopivan vaihtoehdon. Luo-

dussa tietokannassa esimerkiksi ottoalueen ja lajikkeen valinta on toteutettu asetusjoukko-

kentällä. 

2. Käyttöliittymä 

- Sovellus: määrittää sovelluksen perustiedot, ominaisuudet ja tarkoituksen 

- Sivustokartta: määrittää sovelluksessa siirtymisen. 

- Lomake/lista: mahdollistaa entiteetin tietojen katselun, muokkaamisen tai tiedon lisäämisen. 

- Näkymä: Määrittää kuinka entiteettien sisältämä tieto esitetään sovelluksessa.  

 

3. Logiikka 

- Liiketoimintaprosessi: ohjaa sovelluksen käyttäjää toimimaan standardisoidulla tavalla. Esi-

merkiksi lomake voi vaatia esimiehen tmv. hyväksynnän ennen lähettämistä. 

- Työnkulku: automaattinen liiketoimintaprosessi ilman käyttöliittymää. Sovellus voi esimer-

kiksi lähettää sähköpostin, kun uusi toimitusilmoitus tehdään 

- Toiminnot: prosessityyppi, joita aktivoidaan manuaalisesti käyttöliittymästä. Esimerkiksi pai-

nike automaattisen raportin luomiselle. 

- Liiketoimintasäännöt: Käytetään esittämään tai piilottamaan lomakkeen tietoja eri paramet-

rien mukaan. Esimerkiksi vaatimuksia kenttään syötettäville tiedoille, tai kenttien piilottami-

nen käyttäjäkohtaisesti. 
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4. Visualisoinnit 

- Kaaviot: Entiteetin tietojen graafinen esitysmuoto. Esimerkiksi portaaliin syötetyt toimitus-

määrät ottoalueittain. 

- Koontinäytöt: Kerää edellä mainittuja kaavioita yhdelle raportille. 

- Upotettu Power BI: em. sovelluksen upote. 

(docs.microsoft.com)  

  

 

Mallipohjaisten sovellusten etuja on monimutkaisen ja responsiivisen käyttöliittymän luominen ilman 

koodia, ja tärkeimpien liiketoimintatietojen esittäminen helposti ja nopeasti. 

 

 

KUVA 2: Power Apps -entiteettinäkymän generoima koontinäyttö noutoilmoituksista lajikkeittain ja 

määrittäin. (Klemetti 2020-04-21) 

 

2.4.2 Pohjaan perustuvat sovellukset 

 

Pohjaan perustuvat sovellukset (canvas-apps) ovat mallipohjaisiin sovelluksiin verrattuna huomatta-

vasti kustomoitavampia. Pohjaan perustuvan sovelluksen luominen aloitetaan yhdistämällä olemassa 

olevaan tietokantaan, tai luomaan uusi tietokanta sovellusympäristölle. Sovelluksen ulkoasun ja 

käyttöliittymän suunnittelu perustuu edelleen valmiisiin ohjausobjekteihin, listoihin tai lomakkeisiin, 

mutta pohjaan perustuvissa sovelluksissa niiden ulkomuoto ja toiminnot ovat kustomoitavissa pikse-

lin tarkkuudella. Siinä missä mallipohjainen sovellus mukautuu automaattisesti päätelaitteen mu-

kaan, pohjaan perustuvien sovellusten ulkoasu ja käyttöliittymä tulee suunnitella erikseen puheli-

melle ja esim. tablet-tietokoneelle.  

 

Power Apps tarjoaa useita mallisovelluksia, joita käyttäjä voi mukauttaa palvelemaan juuri hänen 

tarpeitaan. Kuitenkin usein on tarpeen räätälöidä täysin uusi täsmäsovellus palvelemaan juuri niin 

spesifiä tarkoitusta kuin vain tarvitsee. Pohjaan perustuvissa sovelluksissa ei myöskään tarvita varsi-

naista koodia, vaan sovelluksen käyttäytymistä ohjataan kirjoittamalla Excel -tyyppisiä funktioita. 

Esimerkki tällaisesta funktiosta voisi olla sovelluksessa olevan painikkeen toiminnan määritteleminen 

seuraavasti: ”OnSelect; SubmitForm (Form1); Navigate; ”Aloitussivu””.  
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2.4.3 Portaalit – selainpohjainen sovellustyyppi 

 

Kahdessa edellä kuvaillussa sovellustyypissä on kuitenkin yksi merkittävä puute tämän opinnäyte-

työn tarkoitusta varten: niihin ei ole mahdollista päästää organisaation ulkopuolisia käyttäjiä, kuten 

kuljetusurakoitsijoita. Portaalit ovat yksinomaan verkkoselaimessa toimivia sovelluksia, joiden perim-

mäinen tarkoitus on mahdollistaa asiakkaiden, urakoitsijoiden tai muiden sidosryhmien kanssa toimi-

misen. Portaalit toimivat verkkoselaimessa, joten ne ovat täysin päätelaiteriippumattomia. 

 

Portaaleita voi luoda erinäisiin tarkoituksiin, aina asiakaspalvelusta ja avoimesta itsepalveluportaa-

lista, aina suljetumpiin määrähallinta- tai asiakastietojärjestelmiin. Tässä opinnäytetyössä luotu por-

taali painottuu enemmän suljettuihin palveluihin, eikä ilman käyttäjätunnuksia pääse tarkastelemaan 

portaalin lomakkeita ja tietoja.   

 

Portaalien näyttämä ja tuottama data varastoidaan yksinomaan Common Data Servicessä, joten tie-

tojen yhdistämistä ei erikseen tarvitse konfiguroida, vaan osoitetaan pelkästään ne entiteetit, joita 

portaali hyödyntää.   

 

 

 

2.5 Entiteetit ja kentät 

 

Entiteetit, eli ”oliot” voidaan mieltää CDS:n tiedonhallinnan perusyksiköksi. Entiteetti on tietokannan 

osa, jonka avulla jäsennetään samanlaiset tai samaan asiaan liittyvät tiedot yhdeksi kokonaisuu-

deksi. 

  

 CDS:n tiedonhallinnan yksiköt suurimmasta kokonaisuudesta pienimpään menevät seuraavasti: 

 Ympäristö→Tietokanta→Entiteetti→Tietueet→Kentät→Tieto 

 

Eli ympäristö sisältää tietokannan, jossa oleva tieto on jäsennelty entiteeteiksi. Entiteetissä olevat 

tietueet eli tässä tapauksessa portaalissa tehdyt ilmoitukset tallentavat tiedon kenttiin. (Omia kentti-

ään ovat mm. määrä, lajike ja ottoalue) Kentissä oleva tieto on vain yksinkertainen numeerinen arvo 

toimitusmäärälle tai tekstinpätkä, josta käy ilmi asiaankuuluva ottoalue. 

 

Opinnäytetyössä luotu portaali hyödyntää jonkin verran CDS:n vakioentiteettejä, kuten kontaktienti-

teetti portaalin käyttäjien hallintaan, sekä organisaatioentiteetti hallinnoimaan järjestelmän asetuksia 

sekä mahdollisia upotteita ja yhdyskäytäviä. Kuitenkin portaalin toiminta nojaa suurimmaksi osaksi 

erikseen mukautettuihin entiteetteihin, jotka palvelevat yksinomaan tämän portaalin tarpeita ja käyt-

täjiä. Portaalin tietokanta rakentuu karkeasti niin, että jokaiselle ilmoitustyypille on perustettu oma 

entiteettinsä kenttineen. Periaatteessa olisi ollut mahdollista luoda yhdelle entiteetille tarvittava 

määrä kenttiä kattamaan tarpeet, mutta tällöin portaalin käyttöoikeuksien hallittavuus kärsisi, ja da-

tan raportoimisesta tulisi hankalaa. 
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Portaalin toimintaa varten luotiin seuraavat entiteetit: 

- Toimitusilmoitus 

- Noutoilmoitus 

- Kausi-ilmoitus 

- Tuotantoilmoitus 

- Vikailmoitus 

 

Entiteettien nimet kuvaavat luonnollisesti entiteetin tarkoitusta ja toimintaa ja kun ilmoitustyypit on 

eritelty, on niiden toisistaan riippumaton raportointi mahdollista. Mukautettujen entiteettien välillä ei 

ole entiteettisuhteita, mutta kaikilla niistä on N:1 suhde kontaktientiteettiin, joka varmistaa sen, että 

jokainen ilmoitus on sidottu sen tehneeseen käyttäjään. Entiteettien kentät ovat tehty ilmoitustyypin 

mukaan, esimerkiksi toimitusilmoituslomake vaatii vaakatositteen sarjanumeron syötettäväksi ennen 

lomakkeen lähettämistä.  

 

Myös mukautetut entiteetit sisältävät kattavasti vakiokenttiä, jotka osaltaan varmistavat sovelluksen 

oikeaoppista toimintaa ilman, että sovelluskehittäjän tarvitsee näitä erikseen miettiä. Näitä va-

kiokenttiä ovat muun muassa kentät aikavyöhykkeelle, tietoja viimeksi muokanneelle käyttäjälle 

sekä automaattinen aikaleima ilmoitukselle.   

 

2.6 Ympäristön ja portaalin luominen, konfigurointi ja ylläpito 

 

Portaalin kehitystyö alkoi uuden sovellusympäristön provisioinnilla. Sovellusympäristö on oma in-

stanssinsa organisaation tietojenhallinnassa. Ympäristö on siis eräänlainen säilytystila tietokannalle, 

sovelluksille ja työnkuluille. Ympäristö toimii alimmaisena ja ensimmäisenä kerroksena sovellusten ja 

tietokannan rakentamiselle. Ympäristöt ovat sidottuja maantieteelliseen sijaintiinsa, eli suomalaisten 

ympäristöjen data sijaitsee fyysisesti Euroopan palvelinkeskuksissa. Ympäristöä luodessa määrite-

tään ympäristön nimi, tyyppi, alue ja tarkoitus. Lisäksi ympäristöä luodessa on mahdollista valita, 

haluaako luoda ympäristölle CDS-tietokannan. Ympäristöä määritettäessä, on valittava myös käy-

tössä oleva aikavyöhyke, rahayksikkö, ympäristöön käsiksi pääsevät käyttäjät ja mahdolliset malliso-

vellukset. Palvelun laskutusperusteena ei toimi luotujen ympäristöjen lukumäärä, vaan niiden vaati-

man tallennuskapasiteetin määrä. Uutta ympäristöä luotaessa, vuokralaisella on oltava vähintään 1 

GB vapaata kapasiteettia. (docs.microsoft.com) 

 

 Portaalia varten luotu ympäristö eristettiin täysin muista organisaation ympäristöistä ja tietoläh-

teistä, ja se on tyypiltään nk. hiekkalaatikkoympäristö. Tämän tyyppiset ympäristöt sisältävät erillisiä 

työkaluja yksinomaan sovelluskehittäjää varten, kuten resetointi ja resurssien kopiointi. Hiekkalaatik-

koympäristöt ovat tarkoitettu sovellusten testikäyttöä varten, ja ovat eristetty muista vuokralaisen 

järjestelmistä, joten testaamista voi tehdä ilman riskiä tuotantosovellusten häiriintymisestä, tai ta-

hattomasta tietovuodosta.   
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Ympäristön provisioinnin ja konfiguroinnin jälkeen vuorossa oli CDS-tietokannan entiteettien ja suh-

teiden määrittäminen. Tietokantaan luotiin mukautetut entiteetit palvelemaan tulevan portaalin tar-

peita. Jokaiselle mukautetulle entiteetille määritettiin sen tarvitsemat kentät. Entiteettien ja kenttien 

määrittämisen jälkeen, entiteetille luodaan lomake, joka tullaan liittämään portaaliin. Entiteettilo-

makkeet ovat siis tiedon pääasiallinen syöttökanava. Entiteettilomakkeiden määrittäminen tapahtuu 

lisäämällä kentät lomakepohjaan halutussa järjestyksessä, ja valitsemalla haluttu syöttötapa tiedolle. 

Esimerkiksi toimitusilmoituslomakkeen määräkenttä hyväksyy vain numeerisia arvoja, kun taas otto-

alueen ja lajikkeen valinta tapahtuu valmiista listasta. Toimituskohteen ja asiakkaan valinta tapahtuu 

edelleen vapaaseen tekstikenttään tehtävillä kirjauksilla. 

 

Entiteettilomakkeiden määrittämisen jälkeen, vuorossa on portaalin ulkoasun ja käyttöliittymän 

suunnittelu. Siinä missä pohjaan perustuvissa sovelluksissa ulkoasun ja käyttöliittymän saa itse mu-

kautettua, niin portaalin suunnittelu perustuu enemmän valmiisiin pohjiin ja niiden muokkaamiseen. 

Portaalin CSS-tyylikieltä on mahdollista muokata, mutta ulkoasun hiominen pikseli kerrallaan on tä-

män työn kannalta epätarkoituksenmukaista. Portaalin ulkoasua muokataan valitsemalla valmiista 

pohjista parhaiten sopiva ja lisäämällä sen päälle tekstiä, grafiikkaelementtejä tai lomakkeita tiedon 

syöttöön. Lomakkeiden lisääminen portaaliin onnistuu joko valitsemalla entiteettiviite ja osoittamalla 

tarvitut kentät Portal Studiossa, mutta käytännöllisemmäksi osoittautui tehdä entiteettilomake ensin 

valmiiksi ja lisätä valmis lomake portaaliin. 

 

Power Apps tarjoaa useita kolmannen osapuolen tarjoamia kirjautumis- ja rekisteröitymispalveluita. 

Esimerkiksi käyttäjätunnusten tekeminen Facebook-tunnuksia käyttäen on mahdollista. Kuitenkin 

kaikki tämän tyyppiset kirjautumisvaihtoehdot ovat poistettu käytöstä, eli tunnuksia ei saa tehtyä 

ilman pääkäyttäjän kutsukoodia. Näin pystytään täysin hallinnoimaan, ketä palveluun päästetään.  

 

 

 

 

KUVA 1: Ruutukaappaus Portal Studiosta, (Klemetti 2020-29-3) 
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2.6.1 Portaalin tietoturva ja luotettavuus 

 

Mallipohjaisten ja pohjaan perustuvien sovellusten käyttöoikeuksien jakaminen perustuu roolipohjai-

siin käyttöoikeuksiin. Toisin sanoen, käyttäjälle osoitetaan rooli, joka sisältää tarkoituksen mukaiset 

käyttöoikeudet tietojen katseluun, muokkaamiseen tai lisäämiseen. Rooleja voi osoittaa suoraan 

käyttäjäkohtaisesti, mutta usein on tarkoituksenmukaisempaa määrittää käyttäjäryhmiä omilla oi-

keuksillaan, ja osoittaa yksittäiselle käyttäjälle asiaankuuluva ryhmä käyttöoikeuksien jakamiseksi.  

Ympäristössä, johon kiinnittyy useita tietolähteitä, on sovelluksen käyttäjällä oltava käyttöoikeus 

myös toisesta ympäristöstä lähtöisin olevaan dataan. Tällä estetään se, ettei käyttäjä pääse käsiksi 

tietoihin, johon hänellä ei ole käyttöoikeutta. Samalla estyy tahattoman tietovuodon mahdollisuus, 

kun suljetun tietolähteen tietoihin ei pääse käsiksi, vaikka ne sovelluksessa olisivatkin. 

 

Kaikki mallipohjaisten ja pohjaan perustuvien sovelluksien käyttöoikeudet perustuvat CDS-tietokan-

nan käyttäjäentiteetin tietoihin, eikä sitä voi soveltaa portaalin käyttöoikeuksien jakamiseen organi-

saation ulkopuolisille käyttäjille. Portaalin käyttöoikeudet perustuvat kontaktientiteetin tietoihin, 

mutta muulla tapaa portaalin käyttöoikeuksien jakaminen perustuu samoihin periaatteisiin ja lainalai-

suuksiin, kuin muidenkin sovellusten. Ensivaiheessa portaaliin luotiin kolme käyttäjäroolia, järjestel-

mänvalvojat, todennetut käyttäjät ja anonyymit käyttäjät. Anonyymien käyttäjien roolilla ei ole käyt-

töoikeuksia mihinkään portaalin sisältöön, vaan ryhmän ainoa funktio on olla oletusrooli niille käyttä-

jille, jotka luovat tunnukset ilman kutsukoodia. Näin varmistetaan se, ettei palveluun pääse ilman 

pääkäyttäjän hyväksyntää. 

Käyttäjäroolien konfiguroinnin jälkeen, tulee määritellä millä käyttäjäroolilla on pääsy minkäkin enti-

teetin tietoihin. Entiteettiin käsiksi pääsevät käyttäjäroolit määritellään entiteettikohtaisesti, ja sa-

malle entiteetille voi olla osoitettuna useita käyttäjärooleja eri laajuisin oikeuksin. Esimerkiksi pää-

käyttäjän roolissa olevilla käyttäjillä on täydet oikeudet muokata entiteetin tietueita, kun taas toden-

nettujen käyttäjien roolilla voi vain lisätä tietueita entiteettiin. On myös mahdollista luoda käyttäjä-

rooli pelkästään olemassa olevien tietueiden katseluun. Tätä ominaisuutta voidaan hyödyntää, jos 

portaaliin tullaan lisäämään mahdollisuus loppuasiakkaalle tarkastella omia toimituksiaan. 

 

Käytännössä portaalin käyttöoikeuksien antaminen tapahtuu luomalla kontaktientiteettiin tietue tule-

vasta käyttäjästä. Tietueessa määritellään käyttäjän nimi, yhteystiedot ja käyttäjärooli. Näiden jäl-

keen tulevalle käyttäjälle lähetetään sähköpostitse kutsukoodi, jolla hän voi itse valita käyttäjätun-

nuksen ja salasanan portaaliin kirjautumista varten. Käyttäjän luonnin viimeistelyn jälkeen, hän on 

valmis tekemään ilmoituksia portaaliin. Tarpeen vaatiessa käyttäjätunnus voidaan poistaa tai lukita 

ulos palvelusta määräajaksi. Jatkossa, kun portaaliin alkaa tulla useampia käyttäjiä, tulee tarve 

luoda useampia käyttäjäryhmiä perustuen heidän maantieteelliseen sijaintiinsa. Näillä uusilla käyttä-

järyhmillä hallinnoidaan sitä, ettei pohjoissavolaisen käyttäjän tarvitse käsitellä esimerkiksi Oulun 

seudun tietueita ilmoitusta tehdessään. 

 

Koska portaaliin syötettävien ilmoitusten tietolähteenä ei toimi mittalaite, vaan tieto syötetään ma-

nuaalisesti käyttäjän toimesta, on saadun tiedon oikeellisuus aina kyseenalainen. Kyseessä voi olla 
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tahaton pilkkuvirhe tai tarkoituksellisesti virheellisesti täytetty ilmoitus, näistä jälkimmäinen osoittau-

tunut äärimmäisen harvinaiseksi. Oli tietolähde mikä tahansa, on tiedon oltava jälkikäteen mitatta-

vissa ja todennettavissa. Portaalissa jälkikäteinen tarkistustoiminta toteutetaan lisäämällä ilmoituk-

seen vaakatositteen sarjanumero, jolloin varsinaisten vaakaraporttien ja portaalin tuottamien raport-

tien ristiin vertailu on nopeaa. Portaaliin tullaan lisäämään mahdollisuus liittää valokuva vaakatosit-

teesta ilmoituksen liitteeksi, jolloin työnaikainen laadunvalvonta helpottuu. Koska portaalin ilmoituk-

sia ei tulla liittämään suoraksi osaksi varastonhallinta- tai laskutusratkaisuja, vaan ilmoitusten tie-

donkäsittely tulee toistaiseksi olemaan manuaalista, ei ilmoitusten pilkkuvirheet tule suoraan aiheut-

tamaan virhettä laskutukseen tai varastosaldoon. 

 

Euroopan unionin yleinen tietosuoja-asetus (GDPR) asettaa raamit henkilötietojen käsittelylle organi-

saatiossa. Portaalissa ei käsitellä kolmannen osapuolen (asiakkaan) henkilötietoja, ja portaalin käyt-

täjä voi nähdä ja valita mitä tietoja hän itsestään portaaliin syöttää. Käytännössä tietosuoja-asetuk-

sen vaikutus portaalin toimintaan on se, ettei yksityishenkilöä tai yksityistä elinkeinonharjoittajaa voi 

laittaa valmiista listasta valittavaksi asiakkaaksi. Mikäli katsotaan tarpeelliseksi, voidaan portaaliin 

lisätä entiteetti asiakkaana toimivista yrityksistä ja organisaatioista, jotka voidaan valita 1:N look-up 

toiminnolla valmiista listasta toimitusilmoituksen asiakaskenttään.  
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3 PORTAALIN TESTAUSVAIHE 

 

Tässä kappaleessa käsitellään portaalin beta-testausvaiheen käytännön asioita, sekä testausvaiheen 

havaintoja, tutkimuksia sekä niiden tuloksia. Portaalin kehitystyö aloitettiin marraskuussa 2019. Ensi-

vaiheessa tutkittiin mahdollisuutta tehdä portaalin rinnalla toimiva pohjaan perustuva sovellus orga-

nisaation sisäisille käyttäjille. Kuitenkin todettiin kahden rinnakkaisen sovelluksen ylläpidon tuottavan 

hyötyyn nähden kohtuuttomasti työtä, joten portaaliratkaisu valittiin ensisijaiseksi toteutusmenetel-

mäksi  

 

3.1 Testausvaiheen kuvaus  

 

Portaaliratkaisun toteuttamisen valinnan jälkeen kehitystyö keskittyi yksinomaan sen toimintakun-

toon saattamiseen. Portaali saatiin testausvalmiiksi helmikuun loppupuoliskolla, ja suljetun beta-tes-

tausvaiheen käyttäjien valinta alkoi. Kutsu beta-testaukseen lähetettiin niille yhteistyökumppaneille, 

joiden katsottiin olevan eniten hyötyvässä asemassa portaaliratkaisusta. Toisena kriteerinä testiryh-

män muodostamiselle oli mahdollisimman kuvaavan otannan rakentaminen, tarkoituksena oli muo-

dostaa poikkileikkaus tilaajan sidosryhmistä. Testijaksolle pyrittiin valikoimaan käyttäjiä noutoasiak-

kaista, kuljetusurakoitsijoista, tuotantourakoitsijoista, sekä sisäisistä urakoitsijoista. Kutsu lähetettiin 

seitsemälle yhteistyökumppanille, joista 4 valittiin alustavaan testiryhmään. Kaikkia ei päätetty valita 

ensikierrokselle, sillä jo tuolloin oli tiedossa, ettei vuodenajan takia portaalille tule vielä käyttöä. 

 

Beta-testauksen ensikierrokselle valittiin seuraavat toimijat: 

 

- Maaningan Sora Ay, kuljetusurakointi sekä noutoasiakas 

- Kuljetus Pulkkinen Oy, kuljetusurakointi sekä tuotanto 

- Suonenjoen kaupunki/ -vesi, nouto- sekä toimitusasiakas 

- Destia Suonenjoen alueurakka, sisäinen kuljetusurakointi 

 

Koska portaaliratkaisun kehittämisen tavoitteena on vähentää työtaakkaa koko myyntiketjun mat-

kalla, on portaalin helppokäyttöisyys yksi merkittävimpiä kehitystavoitteita. Portaalin kehittäjän nä-

kökulma sen helppokäyttöisyydestä on merkityksetön, siksi käytettävyyttä arvioidaan yksinomaa tes-

tiryhmältä kerättävän palautteen perusteella. 

 

Testiryhmän edustajia ohjeistettiin portaalin käyttöön puhelimitse, sähköpostitse ja paikan päällä 

ohjeistamalla, näin selvitettiin se, onko portaalin käyttö niin yksinkertaista, ettei sen käyttöön tarvita 

kattavaa käyttökoulutusta. Portaali todettiin olevan niin yksinkertainen, että peruskäytön ja toiminta-

periaatteet saa selvitettyä muutaman rivin sähköpostiviestillä. Ilmoituksia tekevän peruskäyttäjän ei 

tarvitse ymmärtää portaaliratkaisun toimintaa, vaan käyttöä. Huhtikuun alussa portaali todettiin niin 

luotettavaksi, että suljetusta beta-testauksesta siirrytään avoimeen beta-testaukseen, jolloin uusia 

käyttäjätunnuksia luovutetaan sitä mukaa, kun tarpeita ilmenee. 
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3.1.1 Portaalin toiminta eri käyttötilanteissa 

 

Portaalissa on mahdollista tehdä seuraavanlaisia ilmoituksia: 

- Noutoilmoitukset: kertaluontoiset noudot ottoalueelta. 

- Toimitusilmoitukset: kuljetusurakoitsijan ilmoitus asiakkaalle toimitetusta kuormasta 

- Kausi-ilmoitukset: toistuvien ottojen ilmoitus sovitun aikavälin mukaisesti 

- Tuotantoilmoitukset: tuotantojakson työsaavutus työvuoroittain 

 

Edellä mainittujen lisäksi luotiin mukautettu noutoilmoituslomake yksinomaan Suonenjoen kaupun-

gin ja vesilaitoksen tarpeita varten. Kyseessä olevaan lomakkeeseen pääsee käsiksi vain heille osoi-

tetuilla tunnuksilla, ja tämän tarkoituksena on paitsi palvella yksinomaan heidän tarpeitaan, myös 

testata mahdollisuuksia piilottaa tiettyjä ominaisuuksia käyttäjän mukaan. Kehitysprojektin alkuvai-

heessa pohdittiin mahdollisuutta projektikohtaisiin yhteiskäyttötunnuksiin, mutta idea hylättiin sen 

tuottamien luotettavuusongelmien takia.  

 

Portaalin käytettävyyttä nopeiden mobiiliverkkojen ulkopuolella kartoitettiin kehittäjän toimesta kah-

den eri operaattorin verkossa. Verkkoselaimessa toimivana, portaalin käyttö hidastui merkittävästi 

HSDPA/LTE-verkkojen ulkopuolella, mutta oli kuitenkin mahdollista. Latausajat eivät olleet yli minuu-

tin mittaisia sekä ilmoitukset kirjautuivat järjestelmiin normaalisti. Samalla kartoituskierroksella ha-

vaittiin, että yli 90 % ottoalueista sijaitsee vähintään HSDPA-verkon peittoalueella. Luonnollisesti 

otanta verkkojen katvealueiden tutkimuksessa on hyvin suppea, lisäksi laitekohtaisia eroja voi esiin-

tyä. Kuitenkin voidaan turvallisesti todeta, että portaali on helposti käytettävissä lähes kaikilla otto-

alueilla.  

 

 

3.2 Portaalin tuottaman datan hyödyntäminen laskutuksessa ja määräseurannassa 

 

Portaalin tuottamaa dataa voidaan hyödyntää usealla eri tavalla. Tietoja voidaan lukea suoraan tie-

tokannasta luomalla kustomoituja näkymiä, joita voi halutessaan upottaa erilliseen mallipohjaiseen 

sovellukseen. Kuitenkin laskutuksen kannalta graafiset esitysmuodot ovat osoittautuneet turhiksi. 

Sen sijaan tarvitaan taulukkomuotoista dataa, josta tiedon eteenpäin siirtäminen on nopeaa. Tällä 

hetkellä yksinkertaisin ja nopein tapa tähän on ottaa entiteetin tiedot ulos Excel-muodossa. Tieto-

kannasta otetut paikalliset kopiot tiedoista pysyvät yhteydessä tietokantaan, joten uudet ilmoitukset 

päivittyvät taulukkoon aina kun se avataan.  

 

Kuten aiemmin todettiin, portaalissa oleva tai sieltä tuleva data ei suoraan yhdisty olemassa oleviin 

laskutus- tai varastonhallintajärjestelmiin. Näin estetään se, ettei pilkkuvirheet pääse suoraan siirty-

mään eteenpäin sotkemaan kirjanpitoa. Samalla tietoturvallisuus paranee, kun portaalilla ei yksinker-

taisesti ole yhteyttä salassa pidettäviin tietoihin, kuten asiakastietoihin tai varastosaldoihin. Portaalin 

tuottama data käsitellään edelleen manuaalisesti laskutusvaiheessa, mutta kun kaikki tarvittu data 

löytyy välittömästi yhdestä lähteestä, on laskutustoiminnan nopeutuminen ilmeinen. Käytännössä 
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laskuttaja avaa asiaan kuuluvan entiteetti-Excelin, suodattaa saadut rivit halutun parametrin mukaan 

ja näin hänellä on välittömästi käytössään määräyhteenveto laskutusta varten.  

 

Tuotantojaksojen päivittäisen ja koko jakson työsaavutuksen seuranta nopeuttaa laskutusta eritoten 

niissä tapauksissa, kun tuote myydään loppuasiakkaalle kokonaisena kasana. Tällöin ei tarvitse odo-

tella tuotantojaksoraporttia urakoitsijalta, vaan tuotantomäärät ovat välittömästi käytettävissä. Toi-

nen merkittävä tuotantoilmoitusten tarjoama kehitysaskel on aluekohtaisten saantoprosenttien seu-

raaminen. Fraktiokohtainen saantoprosentti vaihtelee ottoalueittain, ja se on yksi merkittäviä osate-

kijöitä (asfaltti)kiviainesten tarjouslaskennassa. Kun tuotantoilmoituksia on tullut riittävästi, on por-

taalista saatavissa helposti pitkän aikavälin tilastodataa saantoprosenteista eri fraktioilla ja ottoalu-

eilla.   

 

 

KUVA 2 Ruutukaappaus entiteetti-Excelistä (Klemetti 2020-03-27) 

 

 

3.3 Portaalin tarjoaman aikasäästön määrittäminen 

 

Kuten aiemmin todettiin, testijakson aikana ei saatu riittävää otantaa tarkan ja objektiivisen ai-

kasäästön määrittämiseen. Kuitenkin on todettu portaalin toiminnan olevan sillä tasolla, että portaa-

lin tuottama data on välittömästi laskutusmääräyksen laatijan käytettävissä. Aikasäästön laskeminen 

tapahtuu vertaamalla kesän 2019 laskutussuoritteiden laskutusviivettä hypoteettiseen tilanteeseen, 

jossa portaaliratkaisu olisi ollut jo käytössä. Portaaliratkaisun tarjoama rahallinen hyöty lyhyellä aika-

välillä arvioidaan laskemalla korko toteutuneen laskutusviiveen ajalle. Laskutustyöhön kuluva aika, ja 

laskutusviiveen määrään vaikuttaa enemmän kuin yksi tekijä, lisäksi nämä ovat niin subjektiivisia 

asiakokonaisuuksia, ettei niiden tarkastelu tällaisessa laskelmassa onnistu. Tällaista kokonaisuutta 

voi tarkastella vain toteuman tilastoja seuraamalla. 

 

Yksinkertaisen koron vaikutus liiketulokseen on helpoin keino portaaliratkaisun vaikutusten arvioimi-

seen lyhyellä aikavälillä. Koron vaikutus yksittäisen laskun tuottoon vaikuttaa vaatimattomalta, mutta 

pidemmällä ajanjaksolla portaalin mahdollinen arvo nähdään liiketoimintaan vaaditun käyttöpää-

oman pienenemisenä. Toisin sanoen, kun myydyn jalosteen tuoma kassavirta saadaan mahdollisim-

man nopeasti laskutettua, on liiketoiminnan pyörittämiseen vaadittu rahamäärä ja rahoitusosuus täl-

löin pienempi. Valtakunnallisella tasolla säästöt nousevat merkittävästi, mikäli laskutuskiertoa saa-

daan nopeutettua edes muutamalla päivällä. Portaaliratkaisu ei vaikuta suoraan hitaasti kiertävien 

jalosteiden myyntiin, mutta nopeutunut laskutuskierto tarkoittaa paperilla myös nopeampaa jaloste-

kiertoa taseessa, joka osaltaan auttaa tulosten syntymisessä. 
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Talletuskoron vaikutusta tulokseen voi arvioida tapauskohtaisesti laskemalla korko lyhentyneen las-

kutusviiveen ajalle. Seuraavaksi tarkastelemme tällaista tapausta esimerkin avulla. 

 

Oletettuna toimituskohteena suuren ratahankkeen eriste- ja välikerrosmurske sekä raidesepeli. 

 

- Liikevaihto 540 000 € 

- Laskutusviive: 32 vrk 

- Laskentakorko: 6 % 

- Yksinkertaisen koron kaava: 

𝑅 =
𝑘𝑝𝑡

100
 

 

Jossa: 

R= Korko, jonka liikevaihto olisi kasvanut toteutuneen laskutusviiveen aikana. 

k = Toteutunut liikevaihto. 

p = Laskentakorko prosentteina. 

t= Aika vuosina 

 

 

Oletetaan, että kuljetusurakoitsija on käyttänyt portaalia ohjeen mukaan, ja ilmoittanut toimitetut 

määrät päivittäin. Tällöin määräyhteenveto on käytettävissä heti laskutuskelpoisuuden saavuttami-

sen jälkeen. Oletamme siis, että laskutusviive olisi lyhentynyt 2 vuorokauteen. Tällöin koron vaikutus 

olisi ollut seuraava: 

 

 

𝑅 =
540 000€ ∗ 6% ∗ (

30
365

)𝑎

100
= 2663,01€ 

 

 

Tästä näemme, että varsinkin suuremmissa toimituskokonaisuuksissa nopean laskutustoiminnan etu 

nousee merkittäväksi. Varsinaisen laskutustyön kannalta merkittävin etu tulee toimituskokonaisuuk-

sista, jossa toimituksia on tehty usealta ottoalueelta ja toimitettujen jalosteiden omistussuhteet vaih-

televat. Näissä tapauksissa määräyhteenvedon tekeminen vie tunteja työaikaa ja riski virheisiin on 

ilmeinen.  
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3.4 Haastattelut, todetut puutteet ja kehitysideat 

 

Portaalin toimintaa kartoitettiin haastattelemalla suljettuun beta-vaiheeseen osallistuneita toimijoita.  

 

Haastattelujen runkona käytettiin seuraavia aiheita: 

- Portaalin käyttöönoton ja toiminnan helppokäyttöisyys 

- Koetko portaalista olevan hyötyä itsellesi? 

- Portaalin toiminta yleisesti, sekä todetut viat. 

- Käyttäisitkö mieluummin jotain muuta viestikanavaa määrätiedon välittämiseen? 

- Kehitysideat ja vapaa palaute. 

 

 

Kuljetus Pulkkinen Oy: 

Portaalin helppokäyttöisyys: 

Tunnusten luominen ei tuottanut tuskaa, luominen kävi samoilla periaatteilla, kuin muidenkin verk-

kopalveluiden. Portaalissa olevat kentät ja ilmoitustyypit olivat sellaisia, että niistä ymmärsi mitä 

niissä haetaan. Sähköpostissa saatu ohjeistus oli riittävän selkeä käytön aloittamiseen. 

 

Koetko portaalista olevan hyötyä itsellesi? 

Yksi kanava määrätiedon seuraamiseen on ehdottomasti kaikkien etu. Mikäli jatkossa ilmoitukset 

ovat helposti jälkikäteen tarkastettavissa ja varastokirjanpito helpottuu, on portaalin hyöty selvä. 

 

Portaalin toiminta yleisesti 

Portaalin käyttö vaikuttaa lyhyen testin jälkeen yksinkertaiselta, eikä vikoja ole vielä ilmennyt. 

 

Käyttäisitkö mieluummin jotain muuta viestikanavaa määrätiedon välittämiseen? 

Käytän mieluummin portaalia, jos siihen syötetyt tiedot ovat helpommin jälkikäteen todennettavissa, 

kuin nykyisessä järjestelmässä. 

 

Kehitysideat ja vapaa palaute 

Ilmoituslomake tarvitsee lisätietokentän, johon kirjataan ne tiedot, jotka muuten kirjattaisiin käsin 

vaakatositteeseen. Lisäksi olisi suuri plussa, jos ottoalueen alla olisi valittavana vain niitä lajikkeita, 

mitä varastossa on. Kokonaisuutena portaali on hyvä ja tervetullut uudistus.  

(Pulkkinen 2020-04-16) 
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Destia Oy, Suonenjoen alueurakka: 

Portaalin käyttöönoton ja toiminnan helppokäyttöisyys. 

Lähetetty kutsukoodi oli päässyt vanhenemaan, ennen kuin tein tunnukset. Uuden koodin saamisen 

jälkeen tunnusten luominen kävi ongelmitta. Yleisesti vaikuttaa ihan fiksulta systeemiltä, ilmoitustyy-

pit olivat selkeät. 

 

Koetko portaalista olevan hyötyä itsellesi? 

Portaalin käyttö vähentää vaakatositteiden kuskaamisen työmäärää, niin kyllä portaalista on hyötyä. 

 

Portaalin toiminta yleisesti ja toetut viat 

Portaalissa en ole huomannut vielä merkittäviä vikoja. 

 

Käyttäisitkö mieluummin jotain muuta viestikanavaa määrätiedon välittämiseen? 

En, portaali vaikuttaa paremmalta. 

 

 

Kehitysideat ja vapaa palaute 

Portaalin tunnusten salasanavaatimus on liian pitkä, lisäksi linkki portaaliin pitäisi saada puhelimen 

aloitusnäytölle 

(Hänninen 2020-04-16) 

 

 

Maaningan Sora Ay: 

Portaalin käyttöönoton ja toiminnan helppokäyttöisyys 

Käyttöönotossa ei ole ollut ongelmia, useiden kuormien syöttäminen kuitenkin hidasta. 

 

Koetko portaalista olevan hyötyä itsellesi? 

Ehdoton etu jos määrätieto kulkee konttorille ilman vaakalappujen lähettelyä. 

 

Portaalin toiminta yleisesti ja toetut viat 

Useamman kuorman syöttö samaan lomakkeeseen jumittaa lomakkeen. 

 

Käyttäisitkö mieluummin jotain muuta viestikanavaa määrätiedon välittämiseen? 

Minulle ei ole mitään väliä mihin määrätiedot kirjaan, kunhan ei useaan paikkaan tarvitse. 

 

Kehitysideat ja vapaa palaute 

En keksi akuutteja parannuskohteita. Useiden kuormien syöttö yhteen ilmoitukseen pitäisi saada 

mahdolliseksi. Vaakatositteiden sarjanumeroiden syöttö ilmoitukseen on aivan turhaa. Yleisesti ihan 

käyttökelpoinen systeemi. 

(Airaksinen 2020-04-17) 
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Suonenjoen kaupungin/ -vesilaitoksen testijakso päättyi tuloksettomana. Testijaksoon osoitetut käyt-

täjät eivät olleet tehneet käyttäjätunnuksia portaaliin, vaikka testiryhmä ohjeistettiin henkilökohtai-

sesti portaalin käyttöön. Kuitenkin on todettava, että kyseinen testiryhmä oli noutoilmoituksiensa 

puolesta vähiten hyötyvässä asemassa, eli portaaliratkaisu olisi teettänyt vain ylimääräisen työvai-

heen ottaen huomioon voimassa olevan määräseuranta- ja laskutuskäytännöt asiakkaan kanssa. 

 

Kokonaisuudessaan voidaan todeta, että saatu palaute oli lähtökohtaisesti positiivista. Vaakatosittei-

den ollessa pääasiallinen tiedonsiirtomenetelmä, on työmäärä koko myyntiketjun varrella valtava, 

varsinkin kun tiedonkulun odotetaan olevan nopeaa. Mikäli portaaliratkaisu pystyy siirtämään lasku-

tuksen kannalta välttämättömän tiedon välittömästi laskuttajan käyttöön, voidaan vaakatositteiden 

kerääminen toteuttaa kootusti harvemmalla aikavälillä.  

 

 

Palautteen perusteella lisättiin lomakkeisiin vapaa tekstikenttä lisätietojen kirjaamista varten. Osa 

esitetyistä muutostoivomuksista eivät ole kehittäjän hallittavissa, esimerkiksi portaaliin luotavan 

käyttäjätunnuksen salasanavaatimuksen parametrit tulevan Azure AD:n vaatimuksista, eikä niitä voi 

muokata. Lisäksi osa kehitysideoista ovat päätelaiteriippuvaisia, kuten puhelimen aloitusnäytölle li-

sättävät pikakuvakkeet ovat loppukäyttäjän lisättävissä, eikä pääkäyttäjällä ole mahdollisuutta sitä 

tehdä. Tähän palautteeseen kuitenkin reagoitiin lisäämällä jaettavaan käyttöohjeeseen yleisiä vih-

jeitä portaalin jouhevaan käyttöön. Lisäksi virheet portaalissa johtuivat joissain tapauksissa käyttäjän 

virheestä, joka puolestaan johtui kenties puutteellisesta ohjeistuksesta. Käyttöohjetta muokataan 

käsittelemään myös ilmi tulleita virhetilanteita ja niiden korjaamista. 

 

Testivaiheen alussa huomattiin myös lukuisia pienempiä virheitä, esimerkiksi tietokanta käyttää pis-

tettä desimaalierottimena, ja vaikka ilmoitukseen tehty kirjaus olisi oikein tehty, tallennusvaiheessa 

tietokanta pakottaa ilmoitetun luvun pisteen kanssa desimaalimuotoon ja pilkkuvirhe syntyy. Tämä 

korjattiin muuttamalla ilmoituksen määräkenttä tekstimuotoon, mutta silti hyväksymään vain nu-

meerisia arvoja. Lisäksi havaittiin, ettei ilmoituksen tehnyt käyttäjä tallentunutkaan ilmoituksen tie-

toihin. Ilmoituksen look-up-kenttä oli sidottu käyttäjäentiteettiin, vaikka portaalin tapauksessa käyt-

täjän tiedot ovat kontaktientiteetissä. Tätä varten konfiguroitiin oma entiteettinsä ilmoittajalle, joka 

on 1:N suhteessa kontaktientiteettiin, ja näin ilmoittaja tallentuu ilmoituksen tietoihin poikkeuksetta. 
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4 PORTAALIN JATKOKEHITYS JA LAAJEMPI KÄYTTÖÖNOTTO 

 

Portaaliratkaisun käyttöönotto koko Destian kiviainesorganisaatiossa vaatii paitsi muutoksia itse por-

taaliin, myös liiketoiminta-alue kohtaisen ylläpitoverkoston. Keskeinen tavoite portaalissa oli tehdä 

arkipäiväisestä ylläpidosta niin nopeaa ja yksinkertaista, ettei kattavaa käyttökoulutusta tarvitse. Kui-

tenkin uusien käyttäjätunnusten ja kutsukoodin luominen vaatii pääsyn portaalin ylläpitosovelluk-

seen, joka sisältää pääsyn koko ympäristön käyttäjätietoihin, entiteettilomakkeisiin, sekä itse portaa-

lin asetuksiin. Portaalin ylläpitosovelluksessa voi tehdä tahtomattaan, tai tarkoituksellisesti peruutta-

matonta tuhoa portaalin toimintaan, käyttäjätunnuksiin tai tietoihin. Siksi on ensiarvoisen tärkeää, 

että ylläpitosovellukseen pääsee yksinomaan sellaisia käyttäjiä, jotka eivät huomaamattaan tule teh-

neensä vahinkoa portaalin toiminnalle. Riski virheisiin kasvaa mitä enemmän ylläpitäjiä on, siksi por-

taalin ylläpito tulee keskittää korkeintaan kouralliselle ylläpitäjiä. 

 

Kuitenkin organisaatiossa on useita myyntipäälliköitä yms. henkilöstöä, joilla tulee olla mahdollisuus 

tehdä käyttäjätunnuksia urakoitsijoilleen ja asiakkailleen. Siksi portaaliin tehdään vain sisäiselle hen-

kilöstölle näkyvissä oleva sivu, jossa voidaan lähettää palvelupyyntölomake ylläpitäjälle käyttäjätun-

nusten luomisesta, poistamisesta tai lukitsemisesta. Palvelupyyntölomakkeeseen täytetään kaikki ne 

käyttäjän perustiedot, jotka käyttäjätunnuksen luominen vaatii. Ylläpitäjä palvelupyynnön saatuaan 

luo käyttäjätunnukset, lähettää kutsukoodin uudelle käyttäjälle ja kuittaa palvelupyynnön valmiiksi 

sen lähettäjälle. Vaihtoehtoisesti palvelupyyntöjä varten voidaan luoda pohjaan perustuva sovellus 

mobiilisti tehtäviä palvelupyyntöjä varten, tämän ratkaisun hyödyksi voidaan laskea mobiiliin opti-

moitu käyttöliittymä, sekä pohjaan perustuvien sovellusten käytettävyyden kartoittaminen osana 

kehitysprosessia. Kuitenkin olemassa olevaan portaaliin lisättävä lomake kokonaisuutena tarkoituk-

senmukaisin ratkaisu.  

 

Portaalin dataan käsiksi pääseminen vaatisi myös ylläpito-oikeuden portaalin ympäristöön, joka osal-

taan luo mahdollisuuden vahingollisiin toimiin ympäristön asetuksissa. Tämä pyritään ratkaisemaan 

luomalla mallipohjainen sovellus datan esittämiseen, johon vuorostaan voidaan huoletta päästää 

kaikki dataa tarvitsevat käyttäjät. Vaihtoehtoisesti dataa tarvitsevalle käyttäjälle lähetetään entiteetin 

Excel-taulukko, joka päivittyy automaattisesti, kun uusia ilmoituksia tehdään. Näistä jälkimmäinen 

tulee olemaan ensisijainen ratkaisu laskutustyön toimivuuden kannalta. 

 

Portaalin varsinainen käyttöönotto alkaa asteittain Itä-Suomen alueella. Suljettu beta-testausvaihe 

katsottiin päättyneeksi huhtikuun alussa 2020, jolloin siirryttiin avoimen beta-testaukseen. Avoi-

messa beta-testausvaiheessa, uusia tunnuksia luodaan ja luovutetaan portaaliin sitä mukaa, kun tar-

vetta ilmenee. Avoimen testijakson aikana, uusia käyttäjiä ohjeistetaan ilmoittamaan virhehavain-

noistaan ja kehitysideoistaan kehittäjälle, mutta haastatteluin kerättävää käyttäjäpalautetta ei kerätä 

samoin kuin suljetussa betassa. Avointa beta-testausta jatketaan loppukesään 2020, jolloin on saatu 

riittävästi dataa todellisen aikasäästön määrittämiseen.  
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Mikäli avoimen betan jälkeen portaaliratkaisu todetaan luotettavaksi ja todellista säästöä tuottavaksi, 

aloitetaan valtakunnallinen käyttöönotto. Portaalin muokkaaminen niin, että käyttäjällä on näkyvissä 

vain itselleen relevanttia tietoa, toteutetaan muokkaamalla portaalin käyttäjäroolirakenne perustu-

maan käyttäjän oletettuun sijaintiin. Portaaliin luodaan käyttäjäryhmä jokaista liiketoiminta-aluetta 

kohti, tai vaihtoehtoisesti esim. maakuntakohtaisesti. Näin varmistetaan, ettei käyttäjällä ole näky-

vissä liikaa tarpeetonta tietoa. Portaalin ulkoasu pysyy näin siistinä ja käyttö nopeana. Koska käyttä-

jälle voidaan osoittaa useita käyttäjärooleja, on käyttäjälle näkyvien ottoalueiden lisääminen ja pois-

taminen nopeaa tapauksessa, jossa urakoitsija työskentelee useilla liiketoiminta-alueilla. 

 

Portaalin laajemmassa käyttöönotossa organisaation sisäisen ylläpitorakenteen määrittäminen, sekä 

portaalissa olevien toimintojen kehittäminen on seuraava kehitysaskel. Nyrkkisääntönä portaalin yllä-

pidossa pidetään sitä, että portaalin varsinaiseen ylläpitosovellukseen tulee päästää vain asiansa 

osaavia käyttäjiä. Tällä hetkellä kaikki muutokset portaalissa oleviin tietoihin kuitenkin tapahtuu ky-

seessä olevan ylläpitosovelluksen välityksellä, joten portaaliin upotettava itsepalvelujärjestelmä orga-

nisaation sisäisille käyttäjille on pakollinen. Käyttäjätietoihin ja muuhun tärkeään tietoon tulee edel-

leen pääsemään yksinomaan pääkäyttäjän oikeuksilla, mutta esimerkiksi uuden ottoalueen lisäämi-

nen portaaliin tulisi olla mahdollista myös muille käyttäjille. Alkuvaiheessa ottoalueen valinta toteu-

tettiin entiteetin sisäisenä monivalintakenttänä, josta käyttäjä valitsi listasta asiaankuuluvan ottoalu-

een. Tämä on sinällään toimiva ratkaisu, mutta muokkaus- ja laajennusmahdollisuudet ovat hyvin 

rajalliset. Seuraavassa vaiheessa ottoalueet ja mahdollisesti asiakkaana toimivat yritykset ja organi-

saatiot ovat listattuna omiksi entiteeteikseen, ja niiden valinta lomakkeessa tulee tapahtumaan look-

up-toiminnolla varustetulla kentällä. Näin saadaan kentälle muun muassa hakutoiminto, sekä uusien 

tietueiden lisääminen onnistuu portaalin sisäisellä lomakkeella ilman pääsyä ylläpitosovellukseen. 

 

Kehitysprosessin alussa suunniteltiin, että portaaliin syötetty tieto olisi vain työnaikaista määrätiedon 

seurantaa varten, ja pitempiaikainen arkistointi tapahtuisi edelleen perinteisesti vaakatositteita säilö-

mällä. Kuitenkin paine täyteen digitalisaatioon on alati kasvava, joten portaalin kautta saatu tieto 

tulee tulevaisuudessa olemaan pääasiallinen keino myynti- ja tuotantodatan säilyttämiseen. Rasit-

teeksi kuitenkin nousee CDS-tietokannan kapasiteetti, jonka tarpeen noustessa, myös käyttökustan-

nukset nousevat. Tästä syystä, portaalin omassa tietokannassa olevaa dataa säilytetään vain lasku-

tuksen ajan, ja data ajetaan muuhun säilöön laskutustyön valmistuttua. Tätä varten valmistellaan 

työnkulku ja liiketoimintaprosessi ohjaamaan laskutustyötä mahdollisimman standardisoidulla ta-

valla.  

 

Esimerkiksi, kun kuljetusurakoitsija kuittaa portaalissa toimituksen valmistuneen, ja olevan laskutus-

kelpoinen, laskuttaja saa toimituksesta sähköpostimuistutuksen. Laskuttaja avaa entiteetin tiedot, ja 

suodattaa em. toimituksen tiedot. Laskutusmääräyksen laatimisen jälkeen, liiketoimintaprosessi pyy-

tää kuittausta laskutustyön suorittamisesta, jonka jälkeen toimituksen tietueet muuttuvat aktiivisesta 

tilasta passiiviseen, ja siirtyvät myöhemmin osoitettavaan pitempiaikaiseen säilöön, kuten SharePoin-

tiin tai muuhun vastaavaan pilvipalveluun. Näin pystytään pitämään itse portaalin tietokanta siistinä 

ja vasteajat lyhyinä. 
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Portaalin kehitys- ja käyttöönottoprojektin seuraavat vaiheet: 

1. Tietokannan ja ympäristön ylläpitoon tehtävät muutokset 

a. Ottoalue, sekä asiakaslista muutetaan asetusjoukkokentistä omiksi entiteeteikseen, 

jotka ovat jaoteltu liiketoiminta-aluekohtaisiksi listoiksi. Näin saadaan kentille hakutoi-

minto, ja tietueiden lisääminen onnistuu portaalilomakkeella. 

b. Tietoa hyödyntävien käyttäjien käyttäjäroolien määrittäminen. 

c. Uusien käyttäjätunnusten luomisen mahdollistaminen muille kuin pääkäyttäjälle. 

2. Portaaliin tehtävät muutokset 

a. Aluekohtaisten portaalilomakkeiden luominen. 

b. Vanhojen lomakkeiden uusiminen vastaamaan tulevaa tietokantarakennetta. 

c. Ulkonäölliset viilaukset. 

d.  

3. Muut kehityskohteet 

a. Ohjeistuksen standardisointi, sähköpostitse lähetetyn pikaohjeen todettu olevan riittävä 

käytön aloittamiseen. 

b. Avoimen beta-testauksen laajentaminen uusiin käyttäjiin tietoa syöttävälle ja hyödyntä-

välle puolelle. 

c. Ilmoitusliitteen saattaminen toimintakuntoon. 

d. Tietoa hyödyntävien käyttäjien ohjeistaminen portaalin käyttöön. 
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5 JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA 

 

Tämän opinnäytetyön kannalta keskeisin tavoite, eli absoluuttisen aikasäästön määrittäminen jäi da-

tan puutteen takia saavuttamatta. Käytettävissä olevan datan vähyys johtui testausjakson ajankoh-

dasta, joka ajoittui vuoden hiljaisimpaan aikaan kiviainesliiketoiminnan kannalta. Testijakson aikana 

kuitenkin kävi kiistattomasti ilmi se, että portaaliratkaisu palvelee tarkoitustaan, ja vastaa ongel-

maan, jota varten se luotiin. Portaalin laajempaa käyttöönottoa jatketaan tämän raportin ulkopuoli-

sena kehitysprojektina, jonka tulokset raportoidaan tilaajalle. 

 

Yhtenä merkittävimpänä haasteena kehitysprojektissa on asiakkaiden ja urakoitsijoiden saaminen 

käyttämään portaalia. Kiviainesliiketoiminnassa laskutus ja määräseuranta on iät ja ajat perustunut 

näihin mainittuihin paperisiin vaakatositteisiin, eikä mainittavaa kehitystä ole tällä saralla tapahtunut 

vuosiin. Siitä huolimatta testivaiheen varrella tuli vastaan henkilöitä, jotka suoranaisesti vastustivat 

portaalin käyttöönottoa. Portaalin vastustus perustui lähes yksinomaan epäilyksiin sen toimivuudesta 

ja helppokäyttöisyydestä. Toistaiseksi haastatteluissa molempien epäilysten todettiin olevan perus-

teettomia. Toisena vastustuksen aiheena oli se, ettei portaaliratkaisussa nähty olevan hyötyä käyttä-

jälle itselleen, ja myönnettävä on, etteivät kaikki käyttäjät hyödy ratkaisusta yhtä paljon kuin toiset. 

Eritoten tilanteessa, jossa asiakkaan laskutus on ongelmitta perustunut yhden etäluettavan pyörä-

kuormaajavaa’an tuottamiin tietoihin, voi portaali aiheuttaa vain ylimääräisen työvaiheen. Vaikka 

kokonaiskuvaa ajatellen on järkevää pitää määrätiedon kerääminen mahdollisimman johdonmukai-

sena, on siitä huolimatta järkevämpää tehdä poikkeuksia tapauksissa, jossa portaali teettää ylimää-

räistä työtä. Tietoa tuottavassa päässä, eniten hyötyvässä asemassa ovat kuljetusurakoitsijat, jotka 

aiemmin ovat joutuneet lähettelemään vaakalappuja postissa tai digitaalisessa muodossa.  

 

Kokonaisuutta tarkastellessa, eniten hyötyy kuitenkin ehdottomasti tilaaja. Aiemmin käsitelty talle-

tuskoron vaikutus tulokseen on vain osatekijä suuressa kokonaisuudessa, jossa muun muassa lasku-

tustyöhön kulutetun työajan minimointi on tilaajan kannalta merkittävämpi tekijä. Kuitenkin tämän 

säästetyn työajan tuottavuuden määrittäminen on osoittautunut niin haastavaksi, ettei sitä voida 

käsitellä tässä opinnäytetytössä. Lisäksi tilaajan saama imagoetu ripeästä ja tarkasta laskutustoimin-

nasta voidaan katsoa kuuluvan näihin tekijöihin, joiden rahallisen arvon määrittäminen on äärettö-

män hankalaa. Portaaliratkaisun vaikutus käytännön laskutustyöhön on paitsi varsinaisen työajan 

vähentäminen, myös itse työn mielekkyyden parantaminen. Vaikka portaalin ylläpito tuottaa määrä-

tyn verran työtä, on työ tarkoituksenmukaisempaa, kuin useiden satojen vaakatositteiden kirjaami-

nen manuaalisesti Excel-taulukkoon.  

 

Nykytilanteessa vaakatositteen häviäminen tai turmeltuminen lähes poikkeuksetta johtaa kasatappi-

oon, kun toimitettua jalostetta ei voida laskuttaa. Portaalissa laskutuksen kannalta merkittävä tieto 

lähetetään ja tallennetaan kuormaustapahtuman yhteydessä, joten portaali tulee vähentämään 
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myös kasatappioita jonkin verran. Hävinneiden lappujen takia laskuttamatta jääneet jalosteet kuiten-

kin hyvin marginaalinen osa kokonaisuutta. 

 

Tämän portaaliratkaisun kehittäminen on osaltaan ensiaskel kohti täysin automaattista laskutusta. 

Toistaiseksi tarkoituksena on, että portaalin tuottama data kopioidaan edelleen manuaalisesti lasku-

tusmääräykseen, mutta jos pidemmän ajanjakson tarkastelun aikana portaalin tuottaman datan to-

detaan olevan tarpeeksi luotettavaa, voidaan laskutustoimintaa kehittää niin, että tiedot siirtyvät au-

tomaattisesti laskutusmääräykseen, jolloin laskuttajan tarvitsee vain tarkastaa ja hyväksyä auto-

maattisesti täyttynyt laskutusmääräys. Itse laskutusmääräyksen laatiminen kuitenkin laskutustyön 

nopeimpia työvaiheita, joten tällaisen automatiikan järjestämisen hyöty on marginaalista. Täysin au-

tomaattinen laskutus voisi olla kehityskelpoisin tapauksille, jossa monttuisännät tai noutoasiakkaat 

ilmoittavat heiltä itseltään laskutettavia määriä, kuitenkin riskinä on, että tulee houkutus ilmoittaa 

liian pieniä määriä laskutettavaksi. Riskinä tämä on kuitenkin olemassa nykyiselläkin järjestelmällä, 

eikä portaaliratkaisu olisi ongelman alkulähde. 

 

Tämä opinnäytetyö toteutettiin osana (infra)rakennustekniikan tutkintoa, eikä työn tekijällä ollut 

minkäänlaista aiempaa kokemusta sovelluskehittämisestä, saati verkkosivujen suunnittelusta. Kui-

tenkin Microsoft mainostaa Power Apps -alustaa niin, että kuka vain voi oppia tekemään monimut-

kaisiakin sovellusratkaisuja ilman alan koulutusta tai kokemusta. Tämän portaaliratkaisun kehitys-

työn varrella hankittujen tietojen perusteella väitteen voidaan todeta pitävän paikkansa. Power Apps 

-alustan alkuperäinen tarkoitus on, että yksinkertaisiin ja toistaviin työtehtäviin voidaan nopeasti 

luoda sovellus työkulkuineen automatisoimaan itseään toistavat työtehtävät. Tämän portaaliratkai-

sun kehittäminen tuo ratkaisun käsin tehtävään vaakatositteiden käsittelyyn, mutta samalla luo mo-

nimutkaisemman palvelumallin toimitus- ja tuotantotiedon säilyttämiseen ja käsittelyyn. Power Apps 

-alustassa on merkittävää laajennuspotentiaalia jo nyt luodussa portaalissa. Mahdollisuutena olisi 

esimerkiksi toteuttaa eräänlainen ajotilausjärjestelmä toistuvia pientoimituksia tekeville urakoitsi-

joille, mahdollisesti jopa niin, että toimitustilaus tulee suoraan loppuasiakkaalta. Tällainen järjes-

telmä luonnollisesti tarvitsee Destian edustajan moderointia, mutta selvää etua olisi saavutettavissa, 

jos myös tilaustiedot olisivat keskittyneet yhden palvelun alle. Power Appsin potentiaalia voidaan 

hyödyntää myös muissa kiviainesliiketoiminnan oheistöissä, esimerkiksi tuotantojaksojen aikana la-

boratoriotutkimuksia tekevät yhteistyökumppanit lähettävät tutkimusten tulokset sähköpostitse, 

josta ne manuaalisesti kerätään säilytykseen tuotantojakson tietojen alle. Tuotantojakson aikana 

tutkimustuloksia voi tulla useita kymmeniä, joten niiden keräämiseen ja järjestelyyn menee huomat-

tava määrä työaikaa. Mahdollisuutena olisi toteuttaa toinen portaaliratkaisu laboratoriohenkilöstön 

käyttöön, jonne ladatut tutkimustulokset latautuisivat automaattisesti asiaankuuluvaan kansioon. 

 

Raportointivaiheen haasteeksi nousi Power Apps -kehitystyössä käytetty terminologia. Suurin osa 

aiheeseen liittyvistä asiateksteistä oli kirjoitettu englanniksi, ja suomenkielinen vastine oli tehty tieto-

koneen tekemillä käännöksillä. Kuitenkin tekstin ymmärrettävyyden kannalta oli tärkeää, ettei rapor-

toija ryhdy soveltamaan omia käännöksiään raporttiin. Siksi esimerkiksi logiikkasääntöjen nimet suo-

meksi eivät välttämättä ole kovin tehokkaita kuvaamaan niiden toimintaa asiaan perehtymättömälle 

lukijalle.  
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Kokonaisuutena, vaikka yksi tämän kehitystyön alkuperäisitä tavoitteista jäi saavuttamatta, voidaan 

projektia pitää onnistuneena. Tätä raporttia varten saatu otanta portaalin kehitystyöstä ja käytöstä 

on vain suppea osa kokonaisuutta. Kehitys kohti reaaliaikaista kuormaustiedon siirtoa on nopeaa, ja 

Power Apps on oikea työkalu sen toteuttamiseen. 
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