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Tämän opinnäytetyön tavoitteena on selvittää uuden toiminnanohjausjärjestelmän soveltuvuutta 
yrityksen lähettämön tarpeisiin. Toimeksiantajayritys on pieni metallialan tehdas, joka on 
vaihtanut vuodenvaihteessa 2020 uuteen toiminnanohjausjärjestelmään. Uusi 
toiminnanohjausjärjestelmä ei sisällä logistista lisäosaa, mutta siinä olevilla toiminnoilla voidaan 
helpottaa erityisesti lähettämön toimintaa. 

Tutkimuksen tiedot on saatu henkilöhaastatteluilla ja vierailuilla yrityksessä. 
Toimeksiantajayritys antoi mahdollisuuden tutkia toiminnanohjausjärjestelmää vierailujen 
aikana.  

Selvityksessä tuli ilmi useita parannuskohteita, mutta ei yhtä suoraa vastausta ongelmaan. 
Tulokset on ajateltu nimenomaan alihankinnan kannalta, joten tämä tulee ottaa huomioon. 
Toiminnanohjausjärjestelmä riittää pitkälle ilman logistista lisäosaa, ja siitä saadaan tukea 
lähettämön toimintaan.  

Yritys pystyy hyödyntämään useita ilmi tulleita parannusehdotuksia hyvin pienellä vaivalla. 
Toiminnanohjausjärjestelmän käytön oppiminen vaatii aikaa, mutta järjestelmä tuo 
kustannussäästöjä hyvin nopeasti 
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The purpose of this thesis is to investigate the suitability of the new ERP-system for the needs 
of the company dispatcher. The company is small sheet metal factory that has changed its 
operations to a new ERP-system January 2020. In the new ERP-system do not have logistic 
module, but there are still some small functions, and these are helping a lot on logistics 
reporting 

The survey data have been obtained through individual interviews and visits to the company.  
The company provided an opportunity to study the ERP system during the visits. 
 
The study identified several areas for improvement, but not as a direct response to the problem. 
The results have been thought of specifically in terms of subcontracting, so this should be taken 
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1 JOHDANTO 

Työn toimeksiantaja on pieni metallialan perheyritys, ja yritys on vuodenvaihteessa 2020 

vaihtanut toiminnanohjausjärjestelmänsä. Yrityksellä on lähettämö, josta hoidetaan tuot-

teiden sekä materiaalien lähetys ja vastaanotto. Tutkimuskohteena on erityisesti alihank-

kijoille lähetettävien ja vastaanotettavien tavaroiden seurannan parantaminen. Tällä het-

kellä seurantaa toteutetaan paperilomakkeilla. Opinnäytetyön tavoitteena on selvittää, 

soveltuuko uusi toiminnanohjausjärjestelmä logistiikan informaatiovirtojen hallintaan. Yri-

tyksen tuotannon kannalta on tärkeää selvittää, miten uudella toiminnanohjausjärjestel-

mällä voitaisiin hallita yrityksen ja alihankkijoiden välistä tilaus-toimitusketjua. Toiveena 

olisi saada nykyistä ajantasaisempaa tietoa tuotannonsuunnittelijalle, jolloin se mahdol-

listaisi tuotannon kuormituksen nykyistä paremman optimoinnin. Optimointi ja toimitus-

vahvistusten paikkansapitävyys ovat tärkeitä, jotta tilaukset loppuasiakkaille eivät myö-

hästy. Opinnäytetyössä selvitetään toisaalta, soveltuuko uusi järjestelmä yrityksen sisäi-

sen toiminnan kannalta, ja toisaalta, mitkä ovat toimittajien edellytykset hoitaa tilaustoi-

mitusketjua sähköisesti. Materiaalivirtojen hallinta yritykseltä asiakkaalle jätetään tämän 

opinnäytetyön ulkopuolelle, koska yritys näkee, että asiakastoimitukset sujuvat hyvin. 

Jatkossa toimeksiantajasta käytetään nimeä yritys tai ”Yritys X”: toimeksiantajan toivo-

muksen mukaan yrityksen nimeä ei mainita. Tekstissä on sana toiminnanohjausjärjes-

telmä synonyyminä englanninkielisestä lyhenteestä ERP (Enterprise Resource Plan-

ning), joka on vakiintunut lyhenne alalla. 

Yritys X on vuodenvaihteessa 2020 vaihtanut toiminnanohjausjärjestelmäänsä CGI So-

netista Visma Novaan. Kummatkin ovat pienille ja keskisuurille yrityksille suunnattuja toi-

minnanohjausjärjestelmiä. Suurimpana erona mainittakoon käytettävyys ja selkeys, sillä 

Visma Nova on huomattavasti nykyaikaisempi. CGI Sonet ei kyennyt toimimaan logisti-

sen puolen kanssa, minkä takia käytössä on ollut paperinen seurantajärjestelmä. Tavoit-

teena on selvittää, voidaanko Visma Novalla toteuttaa sähköisesti yrityksen logistiikkaan 

liittyvät prosessit. Yhtenä osatavoitteena on selvittää, mitkä logistiset prosessit voidaan 

toteuttaa Visma Novalla, jos se ei sovellu kaikkeen logistisen informaation käsittelyyn 

yrityksessä. Yritys päätyi toiminnanohjausjärjestelmän vaihtoon, koska aiempi järjes-

telmä ei tukenut yrityksen toimintaa riittävällä tasolla. 

Aiheena toiminnanohjausjärjestelmät ovat aina olleet kiinnostavia. Lisäksi tulee olemaan 

varsin mielenkiintoista nähdä, kuinka hyvin Visma Nova taipuu sille uuteen osastoon. 
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Tuotantotalouden koulutukseen on kuulunut useita toiminnanohjausjärjestelmiin liittyviä 

kursseja, mutta Visma Nova on aivan uusi tuttavuus. Visma Novaan perehdytys suorite-

taan yrityksessä vierailujen yhteydessä. Työssä haastatellaan erityisesti niitä yrityksen 

työntekijöitä, jotka käyttävät Visma Novaa ja jotka toimivat lähettämössä. 

Yrityksen esittely  

Toimeksiantajayritys on 1970-luvulla perustettu ohutlevyvalmistukseen erikoistunut per-

heyritys. Yritys X suorittaa suurimman osan tilatun tuotteen vaiheista itse, mutta jotkin 

vaativat koneistukset tai erikoispinnoitteet menevät alihankkijoille. Alihankkijoiden ja Yri-

tys X:n välinen logistiikka on ainut logistiikan osa, jonka Yritys X voi täysin itse valita. 

Normaalisti loppuasiakas maksaa ja valitsee kuljetuksen tuotteilleen ja Yritys X vain tilaa 

halutun kuljetuksen tuotteille loppuasiakkaan kilpailuttamalta kuljetusyritykseltä. Selvi-

tystyön pääpaino on siis alihankkijoiden ja Yritys X:n välisessä logistiikassa. 

Yritys X seuraa alihankkijoille lähetettäviä tuotteita paperisella lomakkeella. Tällä het-

kellä käytössä oleva paperilomake on hyvin yksinkertainen, ja sillä saadaan hieman seu-

rattua tuotteen liikkuvuutta ja sitä, toimitetaanko kaikki alihankkijalle lähetetty tavara ta-

kaisin. Ihannetilanne olisi saada tarkkaa ja ajantasaista tietoa tuotannonsuunnittelijalle 

ja näin mahdollistaa tuotannon kuormituksen optimointi. Tutkimuksen tarkoitus on var-

mistaa, onko Visma Novan toiminnanohjausjärjestelmästä tähän ja miten Visma Nova 

käytännössä saadaan toimimaan logistisessa osastossa. Aiheeseen liittyvät muut ongel-

mat ovat tietojärjestelmien riittävyyden arviointi ja alihankkijoiden mahdollisuudet vahvis-

taa tilauksia. Lisäksi ongelmaksi voi muodostua alihankkijoiden omat tuotannonsuunnit-

telujärjestelmät, jotka vaihtelevat suuresti. 

Työ toteutettiin tutkimalla mahdollisia vaihtoehtoja ja ongelmakohtia, sekä etsimällä 

Visma Novasta mahdollisia ratkaisuja näihin. Lisäksi tutkimus perustui suuresti keskus-

teluihin ja haastatteluihin eri toimijoiden kanssa. Yritys X:n toimitusjohtaja, talousjohtaja 

ja lähettämön vastaava henkilö olivat avainasemassa tietojen saannin kannalta. Heidän 

kertomansa perusteella on saatu suurin osa opinnäytetyössä olevasta yksityiskohtai-

sesta tiedosta. 
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2 ERP-JÄRJESTELMÄN SOVELTUVUUS JA 

POHJATIEDOT 

2.1 Tilaus-toimitusketju 

Tilaus-toimitusketju kuvaa yrityksen prosessia, kun jotain tilataan. Tavoitetilana kaikilla 

yrityksillä on hallita ja suunnitella koko tilaustoimitusketju heille sopivaksi. Keskeistä on 

ymmärtää, mitä tai ketä ketjuun kuuluu, esimerkiksi rahan liikkuvuus tai kuljetusyritys. 

Tilaus-toimitusketju toimii pohjana logistiikalle, ja logistiikka on kaikkea tavaran siirtoon 

liittyvää toimintaa yrityksen sisällä tai sen ulkopuolella. Opinnäytetyössä keskitytään ti-

laustoimitusketjun informaation siirtoon eli siihen, miten ja mistä tieto kulkee kenellekin. 

Yhä useampi yritys on vaihtanut sähköiseen tiedonsiirtoon paperisen sijaan ja lisäksi 

tämä koskee koko ajan yhä pienempiä yrityksiä. (Hartrampf 2014.) Tästä hyvänä esi-

merkkinä toimii Yritys X.  

Yritys X:n tilaustoimitusketju alkaa, kun asiakas tilaa tuotteen haluamillaan vaatimuksilla. 

Tämän jälkeen Yritys X tekee tuotteen annetuilla vaatimuksilla ja tilaa sille kuljetuksen 

alihankkijalle pinnoitettavaksi, jos on tarve. Kuljetusyritys ottaa tilauksen vastaan, ja kul-

jettaja noutaa tuotteen ja toimittaa sen alihankkijalle. Alihankkija pinnoittaa tuotteen Yri-

tys X:n antamilla vaatimuksilla ja tilaa sen jälkeen kuljetuksen takaisin Yritys X:lle. Ali-

hankkija voi tilata kuljetuksen myös suoraan loppuasiakkaalle, jos asiasta on sovittu. Kun 

tuote on tullut takaisin Yritys X:n lähettämöön, tuotteelle tehdään viimeiset työvaiheet, ja 

se pakataan loppuasiakasta varten sekä sille tilataan kuljetus. Jokaisessa vaiheessa tie-

toa liikkuu toimijalta toiselle eri muodoissa. Kuljetusyrityksen tulee esimerkiksi hyväksyä 

kuljetukset, ja Yritys X tilaa pinnoituksen tuotteilleen. 

Kuvassa 1 esitetään prosessi, jonka mukaan yritys toimii tilauksen tullessa. Kyseinen 

tilaustoimitusketju on kuvattu pääpiirteittäin, ja siinä painotetaan alihankintaa vaativia 

tuotteita. Prosessikohtainen tarkastelu on heti kuvan 1. jälkeen. 
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Kuva 1. Tilaus-toimitusketju kokonaisuudessaan. 
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Kuvassa 2 esitetään tarkennetusti, miten tilaus-toimitusketju alkaa Yritys X:ssä. Aloitus-

tapa voi vaihdella asiakaskohtaisesti, ja tarjousvaihe voi kestää pitkäänkin. Yritys X ja 

asiakas keskustelevat mahdollisista vaihtoehdoista ja hintakysymyksistä. 

 

Kuva 2. Aloitus tilaus-toimitusketjussa. 

Tilaustoimitusketju alkaa, kun asiakas ottaa yhteyttä Yritys X:n myyntiin ja pyytää tar-

jousta haluamastaan tuotteesta. Yleensä yritykseen otetaan yhteyttä joko soittamalla tai 

sähköpostilla. Usein on niin, että ensin soitetaan ja kysytään alustavasti, onko jokin tuote 

mahdollista tehdä, jonka jälkeen lähetetään tarkat vaatimukset tuotteelle sähköpostilla. 

Yritys X vastaa asiakkaalle kirjallisesti tarjouksella, jossa kuvataan, mitä tuote tulisi mak-

samaan asiakkaalle. Asiakas voi hyväksyä tai hylätä tarjouksen, tai se voi myös tehdä 

vastatarjouksen. Yritys X:n puolelta seuraava vaihe alkaa, kun asiakas on virallisesti hy-

väksynyt tarjouksen. 

Kun virallinen ostotilaus on tehty, Yritys X:llä alkaa kuvassa 3 esitetty suunnitteluvaihe. 

Yritys X:n toimialaa on ohutlevyvalmistus, joten suunnittelussa otetaan erityisesti huomi-

oon koneiden asettamat rajoitukset. 

 

Kuva 3. Suunnittelu tilaus-toimitusketjussa. 

Tässä vaiheessa Yritys X aloittaa tilatun tuotteen tuotannonsuunnittelun ja valmistelun 

tuotantoa varten. Tuote tulee mallintaa, jotta työntekijät näkevät, mitä tuotteelle halutaan 

tehdä. Lisäksi tuote vaatii nestauksen eli levylle sijoittelun suunnittelun. Tässä työvai-

heessa suunnitellaan, miten osat asetellaan levylle ja kuinka ne leikataan irti levystä. 



10 

Tuote saattaa vaatia muitakin työvaiheita, kuten särmäyksen. Särmäyksessä levy taivu-

tetaan haluttuun muotoon. Jotta taivutus onnistuu, se tulee ensin mallintaa. Valmistuk-

sen aikataulun tulee olla ennakkoon tiedossa, jotta tuote saadaan toimitettua asiakkaalle 

sovittuna aikana. Tässä vaiheessa päätetään, minä päivänä tuotanto alkaa ja milloin esi-

merkiksi tuote täytyy lähettää alihankintaan. 

Tuotteen suunnittelun jälkeen alkaa varsinainen valmistus tuotantotiloissa. Monet Yritys 

X:n tuotteet vaativat useita eri työvaiheita, mutta viimeinen työvaihe on pakkaus. Tätä 

kokonaisuutta on kuvattu kuvassa 4. 

 

Kuva 4. Viimeistely tilaus-toimitusketjussa. 

Kun Yritys X on saanut suurimman osan tuotteen vaiheista tehtyä, eli siitä ei puutu kuin 

viimeistely tai alihankintana tehtävät toimenpiteet, alkaa vaihe kolme. Vaiheessa kolme 

tehdään viimeistelyt, korjaukset tai esimerkiksi pienet muutokset tuotteelle. Kuvan 4 mu-

kaan kyseinen tuote tarvitsee vielä alihankinnan. Alihankintaan lähtevät tuotteet vaativat 

pakkauksen ja kuljetuksen tilaamisen.  

Seuraava vaihe koskee tuotteita, jotka tarvitsevat alihankintaa, kuten erikoispinnoitteita. 

Kuvassa 5 esitetään vaiheet alihankinnan osalta. 

 

Kuva 5. Alihankinta tilaus-toimitusketjussa. 

Tuotteen ollessa alihankkijalla Yritys X tekee muita tilauksia ja odottaa, että tuote on 

valmis. Noin puolet alihankintaan menevistä tuotteista tulee takaisin Yritys X:n tuotanto-

tiloihin, ja toinen puoli lähetetään alihankinnasta suoraan loppuasiakkaalle. Kun tuote 
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lähetetään alihankinnasta suoraan loppuasiakkaalle, syynä on yleensä välimatkat tai 

kiire, eli alihankkijan toimipiste on lähempänä loppuasiakasta kuin Yritys X. Tällöin on 

taloudellisesti ja ajallisesti kannattavampaa lähettää tuote suoraan loppuasiakkaalle. Yri-

tys X tarkistaa tuotteiden laadun kaikista tuotteista, jotka saapuvat alihankinnasta takai-

sin heidän tuotantotiloihinsa. Näin voidaan tarkistaa, onko tuotteen laatuvaatimukset täy-

tetty, koska reklamaatiot asiasta lähetetään aina ensin Yritys X:lle, vaikka virhe olisikin 

alihankinnassa tehty. 

Kun Yritys X:n on saanut tarkastukset ja viimeistelyt tuotteen osalta valmiiksi, tilaus lä-

hetetään eteenpäin (kuva 6).. Tässä vaiheessa tuote pakataan ja sille tilataan kuljetus 

loppuasiakkaalle. 

 

Kuva 6. Tilauksen lähettäminen tilaus-toimitusketjussa. 

Kun kuljetusyritys on toimittanut tuotteet perille ja Yritys X saa tästä vahvistuksen, lop-

puasiakkaalle lähetetään lasku. Kyseinen tapa on alalla varsin vakiintunut. Tällä anne-

taan loppuasiakkaalle mahdollisuus tarkistaa ennen laskun eräpäivää, että tuote on oi-

kea ja laatu täyttää vaatimukset. 

Tilanteissa, joissa tuote lähtee Yritys X:n tiloista suoraan loppuasiakkaalle ilman alihan-

kintavaihetta, on kuvattu kuvassa 7. 

 

Kuva 7. Tilaus-toimitusketju ilman alihankintaa. 
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Silloin kun tuote ei tarvitse alihankintaa viimeistelyn jälkeen, siirrytään suoraan kuljetuk-

sen tilaukseen ja tavaran toimittamiseen loppuasiakkaalle. Lasku lähetetään, kun tuote 

on saapunut vahvistetusti perille. Tämä vaihe kuuluu siis kuvien neljä ja viisi väliin. Noin 

puolet tilauksista ei vaadi lainkaan alihankintaa. 

Yritys X:n alihankkijoille toimitetaan hieman alle puolet tuotannon tuotteista, mikä aiheut-

taa herkästi pullonkauloja, eli ylikuormitusta, tuotannossa. Pienten eräkokojen takia kul-

jetusyritykset hakevat tuotteet pienillä raskailla ajoneuvoyhdistelmillä tai pakettiautoilla. 

Kuljetusyritys tavoittelee mahdollisimman kustannustehokasta tavaran siirtoa ja Yritys X 

mahdollisimman nopeaa tavaran siirtoa. Kuljetusyritysten kanssa ongelmia ei ole, koska 

matkat ovat lyhyitä ja kuljetusyritykset haluavat tuotteet nopeasti perille, jotta uusia saa-

daan tilalle. Kuljetusyritykset hinnoittelevat palvelunsa usein kilohintaisesti, jos tuote ei 

ole erikoisen suuri tai vaikean mallinen. Yritys X on sopinut suurimman alihankkijan 

kanssa kuitenkin kappalemääräisen hinnan. Tämä johtuu siitä, että alihankkija sisällyttää 

kappalehintaan kuljetuksen ja näin ollen alihankkijan oma ajoneuvo hakee tuotteet. Kul-

jetus tilataan ja se toimii kolmena päivänä viikossa: maanantaisin, keskiviikkoisin ja per-

jantaisin. Kuljetuksen tilaus tulee siis tehdä niin, että se ehtii optimaalisesti johonkin 

näistä päivistä. Alihankkijan järjestämää kuljetusta kutsutaan yleisesti maitoautoksi, 

koska se kiertää lähialueiden yritykset ja keräilee tuotteet niistä. Kyseinen palvelu ei ole 

mahdollinen, jos etäisyydet kasvavat suuriksi. Tällöin yrityksen tulee itse maksaa kulje-

tus erikseen. Alihankkijan ajoneuvon saapumisaikaa ei tiedetä, vaan tuotteen tulee olla 

lähettämössä valmiina koko hakuajan. Kun tuote on pakattu ja selkeästi merkitty, kuski 

hakee sen ilman, että lähettämössä tarvitaan omaa henkilökuntaa. 

Alihankkijoille lähtevien tuotteiden mukaan laitetaan pinnoitusohje, jotta vältytään vir-

heiltä. Tuotteiden pinnoitus on joko kilohintainen tai tarjouspohjainen. Kummassakin ta-

vassa Yritys X ei saa vahvistusta, mitä alihankkija tulee tekemään tuotteelle. Tämä on 

yksi tärkeä syy, miksi mukaan laitetaan pinnoitusohje. Kappaleen pinnoittaminen väärin 

pilaa täysin koko kappale-erän. Yksi erityisen ongelmallinen pinnoitus aiheutti alihankki-

jalle paljon viivästyksiä, joten Yritys X vaihtoi tämän pinnoituksen alihankkijan kokonaan 

toiseen. Ongelma ratkesi alihankkijan vaihdolla. Suurin alihankkija on hyvin lähellä Yritys 

X:n toimitiloja, ja esimerkiksi tuotteen lähtöilmoituksesta ei saada kovinkaan paljon hyö-

tyä, koska kuljetusmatka on ajallisesti niin lyhyt. Tässä kohtaa selvitystyötä tuli esille 

lähtöilmoituksen saaminen sen päivän aamuna, kun tuote tulee. Tämä vähentäisi epä-

varmaa odotusta ja antaisi hieman joustovaraa työnsuunnitteluun. Lisäksi yksi suurim-

mista alihankkijoista kuljettaa asiakkailleen tuotteet itse ilman erilliskustannuksia. Kuten 
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aiemmin mainittiin, toimituksia on vain kolme kertaa viikossa. Yritys X laittaa tuotteiden 

mukana aina toimituspäiväpyynnön, mutta tätä ei kuitenkaan vahvisteta pinnoituksia hoi-

tavan alihankkijan toimesta. Koneistuksia hoitava alihankkija vahvistaa tilaukset ja toimi-

tuspäivät sekä ilmoittaa mahdollisista viivästyksistä. 

Yritys X on ulkoistanut pinnoitusten tekemisen ja muutamia vaikeita koneistuksia. Syynä 

tähän on se, että pinnoitus vaatii erikoislaitteita ja tiloja. Näihin investointi ei ole kannat-

tavaa suuren hankintahinnan ja erikoisosaamisen takia. Pinnoituksissa käytetään paljon 

eri kemiallisia aineita ja näillä on paljon rajoituksia, jotka nostavat kuluja. Vaikeat koneis-

tukset ovat yksittäistapauksia eikä niitä varten ei kannata investoida suureen ja kalliiseen 

laitteeseen. Toisin sanoen Yritys X on laskenut, että on kannattavampaa laittaa nämä 

alihankintaan kuin tehdä itse. Alihankkijat ovat erikoistuneet näihin toimintoihin ja palve-

luihin, mutta koska vaadittavat koneet ovat kapasiteetiltaan suuria, alihankkijat odottavat, 

että heillä on tarpeeksi tuotteita jonossa ennen kuin prosessi aloitetaan. Tämä aiheuttaa 

sen, että harvinaisempien pinnoitusten teko ja toimitus vievät enemmän aikaa kuin sel-

laisten, joilla on paljon kysyntää. Selvityksessä tuli ilmi, että esimerkiksi pinnoitusaltaita 

ei kannata käynnistää, ellei ole tarpeeksi eri asiakkaiden tuotteita, jotka tarvitsevat ky-

seisen pinnoituksen. Yritys X ostaa myös valmiiksi pinnoitettua levyä, jota työstetään. 

Tällöin lähetystä alihankintaan ei tarvita. Valmiiksi pinnoitettujen levyjen osto rajoittuu 

kuitenkin vain yleisimmin saataviin, koska muuten levy on joko liian kallista tai sitä ei ole. 

Osa Yritys X:n käyttämistä alihankkijoista ovat etäisyydeltään kauempana, mutta lähem-

pänä loppuasiakasta. Tällöin Yritys X on pyrkinyt sopimaan niin, että pinnoituksen jäl-

keen tuotteet lähetetään suoraan loppuasiakkaalle. Tällä vähennetään kuljetuksesta 

syntyviä kuluja ja edestakaisin ajoa, mutta myös toimituksen kokonaispituus lyhenee. 

Tuote, jota pinnoitetaan ja toimitetaan suoraan loppuasiakkaalle, ei saa sisältää muita 

työvaiheita pinnoituksen jälkeen. Kuvassa 8 esitetään alihankintaan menevien tuotteiden 

osuus, kuvaa suhteellisesti edellä mainittua asiaa. 

2.2 Lähettämö 

Lähettämö on tila, jossa Yritys X pakkaa lähtevät tuotteet, lähettää tuotteet ja vastaanot-

taa tuotteita. Lisäksi lähettämöstä hoidetaan kuljetusten tilaamiset ja rahtikirjat. Yritys 

X:n lähettämö on kiinni tuotantotiloissa, ja näin ollen tavaran kuljetusetäisyydet ovat var-

sin marginaalisia. Tilassa on vain yksi tietokone, jolta hoidetaan kaikki tietotekniikkaa 
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vaativat asiat, kuten pinnoitusohjeet, rahdin tilaukset ja ajantasaisen tiedon tarkistami-

nen. Lähettämö on suunniteltu siten, että tiloissa voidaan säilyttää kuljetusta odottavia 

tuotteita ja lisäksi pitää pientä kotiinkutsuvarastoa sitä vaativille asiakkaille. Kotiinkutsu-

varastolla tarkoitetaan asiakkaan haluaman tuotteen valmistamista varastoon niin, että 

asiakas voi tilata tuotteen seuraavaksi päiväksi. Varaston koko on sovittu asiakkaan 

kanssa ja koskee vain usein meneviä ja kooltaan pieniä tuotteita. Alihankkijoille lähtevät 

tavarat on merkitty erikseen ja sijaitsevat erillään loppuasiakkaille lähtevistä tuotteista. 

Tällä helpotetaan kuljettajien työtä ja erityisesti alihankkijan järjestämän kuljetuksen su-

juvuutta, koska kuljettaja voi vain poimia heille osoitetut tavarat mukaansa ilman, että 

lähettämöön tarvitaan yrityksen omaa työntekijää. 

 

Kuva 8. Alihankintaan menevien tuotteiden osuus. 

Asiakastilauksissa on mukana kaikki Yritys X:n asiakkaat, ja niistä noin puolet vaatii ali-

hankintana tehtäviä toimenpiteitä. Alihankintaan menevistä tuotteista noin kolmasosa 

lähtee sieltä suoraan loppuasiakkaalle, ja loput tulevat takaisin Yritys X:n tiloihin. 

Kuvassa 8 näkyy, kuinka alihankintaketju yksinään pääpiirteissään toimii. Noin puolet 

Yritys X:n tuotteista käy alihankkijalla ja puolet tehdään täysin omalla tehtaalla ilman 

alihankintaa. Alihankinnassa olevat tuotteet jakautuvat kahtia; noin 20 prosenttia menee 

alihankinnasta suoraan loppuasiakkaalle ja 80 prosenttia menee Yritys X:n kautta. Lo-

gistisesti ajatellen järjestely, jossa tuotteet toimitetaan suoraan alihankkijalta loppuasi-

akkaalle, on päästöjen, kuljetetun matkan pituuden ja rahallisesti ajatellen kannattavin. 
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Yritys X säästää tällä myös työvoima- ja varastointikustannuksia, kun tuotteet eivät tule 

takaisin heidän tiloihinsa odottamaan uutta kuljetusta. Prosentuaalisen osuuden lisäämi-

nen alihankkijoilta suoraan loppuasiakkaille oleviin kuljetuksiin tuottaa kustannussääs-

töjä ja lyhetää toimitusaikaa.  

2.3 Visma Nova -järjestelmän pohjatiedot 

Visma Nova -toiminnanohjausjärjestelmää voidaan tarvittaessa käyttää myös pilvipalve-

lun kautta. Kyseinen toiminnanohjausjärjestelmä on suunnattu erityisesti keskikokoisille 

teollisuusyrityksille, mutta ohjelmasta saadaan modifioitua versioita sekä pienille että 

suurille yrityksille. Toimeksiantaja Yritys X on keskikokoinen metallialalla toimiva perhe-

yritys, joten Visma Novan ominaisuudet ja kapasiteetti sopivat hyvin yhteen Yritys X:n 

tarpeisiin. Visma Nova kuuluu Visma Software Oy:n alaisuuteen ja on yksi kyseisen yri-

tyksen tuotteista. Visma Software Oy on alun perin ollut suomalainen Liinos Oyj, jonka 

norjalainen Visma osti osaksi omaa konserniaan. Visma on perustettu vuonna 1996, ja 

Suomen markkinoille he rantautuivat jo vuonna 2001. Visma Oy:n alaisuuteen kuuluu 

suuri määrä pienempiä yrityksiä, sillä Suomessa on yhteensä kymmenen tytäryhtiötä. 

Visma Software Oy vastaa käytännössä Suomessa olevista Visma-toiminnanohjausjär-

jestelmistä, kuten Visma Nova. Lisäksi Visma Software Oy kouluttaa yrityksiä käyttä-

mään toiminnanohjausjärjestelmiään. Heillä on lisäksi konsulttiyrityksiä, jotka avustavat 

asiakkaita ympäri Suomea. Visma Nova-toiminnanohjausjärjestelmään pystytään integ-

roimaan useita eri lisäosia ja muita ohjelmistoja. Hyvänä esimerkkinä voidaan esittää 

aiemmin mainittu tuotannon hienokuormitusalusta Delfoi Planner. (Visma 2020.) 

Delfoi Planner on tuotannon hienokuormitusalusta ja se on ollut käytössä Yritys X:llä jo 

ennen Visma Novaa.  Delfoi Planner -ohjelma on helposti integroitavissa Visma Novaan, 

ja Delfoi Planner usein korvaa tuotannonsuunnittelussa käytetyt perinteiset taulukkolas-

kentasovellukset. Yritys X on käyttänyt Delfoi Planneria jo CGI Sonetin aikana, ja tällöin 

Delfoi Planner oli integroituna CGI Sonet -järjestelmään. Delfoi Planneria käyttävät kaikki 

yrityksen työntekijät, eli esimerkiksi tehtaassa työskentelevä tuotannon työntekijä, on 

saanut työ valmiiksi hän käy kuittaamassa työn tehdyksi. Tällöin tuotannonsuunnittelija 

näkee, missä työvaiheissa on pullonkauloja ja miten työt edistyvät. Visma Novaan Delfoi 

planneria ei integroida, mutta integrointi saatetaan tehdä myöhemmin, ei kuitenkaan sa-

maan aikaan toiminnanohjausjärjestelmän vaihdon kanssa. Riskinä samanaikaisissa 

muutoksissa on, että kumpikaan ei toimi kunnolla. Yritys X katsoi siis parhaaksi, että 
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integraatiota ei tehdä ennen kuin Visma Nova toimii halutulla tavalla. Lisäksi katsottiin, 

että työkuorman helpottamiseksi integrointia ei ole hyvä laittaa samaan aikaan muiden 

muutosten kanssa. Delfoi Planner testattiin ennen vaihtoa, että se varmasti toimii yksin 

ilman takana olevaa toiminnanohjausjärjestelmää. Testauksessa ei huomattu ongelmia 

ja näin ollen toiminnanohjausjärjestelmän vaihto suoritettiin tammikuussa 2020. Visma 

Novaa on päivitetty paljon tämän päivän vaatimuksia ajatellen. CGI Sonettia ei kehitetty 

Yritys X:n mielestä riittävästi, eli ulkoasu ja toiminnalliset edellytykset suhteutettuna hin-

taan olivat liian hitaita ja kalliita. Lisäksi CGI Sonet sisälsi toiminnallisia vikoja, jotka ai-

heuttivat turhaa päänvaivaa ja ajanhukkaa. Näitä löytyy toisaalta muistakin toiminnanoh-

jausjärjestelmistä. (Teknisiä tietoja hienokuormitus alustasta.) 

Visma Novasta etsittiin mahdollisia ikkunoita, joihin paperisen seuranta lomakkeen tiedot 

voidaan laittaa valmiiksi. Eli tuotetta ja tuotantoa suunnitellessa tiedetään, että se tarvit-

see tietyn alihankinta vaiheen ja sen tiedot tulisivat automaattisesti järjestelmään ja lä-

hettämö saisi ilman aikaa vievää lomakkeen täydennystä tiedot paperille. Tämän ajatuk-

sen pohjana olisi nopeuttaa lähettämön työmäärää ja nopeuttaa toimintaa. Lisäksi etuna 

voidaan pitää näppäily virheiden vähentymistä kiireessä. Matalan tason tutkiminen hel-

pottaa Visma Novan omaksuntaa ja näin ollen on helpompi alkaa etsiä haastavampia 

vaihtoehtoja, kun osaa perusasiat. Toisena vaihtoehtona on alihankkijoiden mahdollisuu-

det kuitata tiedot suoraan Visma Novaan tai lähettää kuittaus sähköisesti Yritys X:lle. 

Tämä kuitenkin vaatisi alihankkijoilta osaamista ja muutoksia. Lisäksi Yritys X katsoi, että 

on nopeampaa, kun joku yrityksen sisältä kuittaa tiedot järjestelmään alihankkijan lähet-

tämän viestin perusteella, esimerkiksi. Tämän takia voidaan todeta, että sähköisen kuit-

tauksen saaminen on parempi vaihtoehto. 

Visma Novaan on mahdollista ostaa logistinen lisäosa. Yritys X katsoi kuitenkin, että 

palvelun hinta ja tarve eivät kohtaa. Logistiikka on kuitenkin varsin pientä alihankkijoiden 

kanssa. Selvityksen tarkoituksena on katsoa Visma Novan kykyä toimia logistiikassa il-

man kyseistä lisäosaa. Tutkimuksen kohteeksi on rajattu lähettämön alihankkijoille lä-

hettämät tuotteet ja alihankkijoilta tulevat tuotteet. Rajaukseen päädyttiin, kun kat-

soimme missä toimituksissa on eniten ongelmia tuotannonsuunnittelun kannalta. Ali-

hankkijat tekevät tuotteisiin esimerkiksi pinnoituksia ja vaativia erikoiskoneistuksia. 

Lähettämön luomat rajoitukset tulee ottaa huomioon. Lähettämössä on vain yksi tieto-

kone ja tämä on juuri uusittu, koska Visma Nova vaatii Windows 10 järjestelmän toimi-

akseen. Lähettämön paperinen lomake, jolla tällä hetkellä seurataan tilauksia, on käy-

tännössä tulostettu Excel taulukko. Paperista käy ilmi, milloin tuote on lähtenyt, kuinka 
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monta kappaletta on kyydissä, kenelle lähetys toimitetaan, kuka kuljettaa ja mitä on kyy-

dissä. Paperisessa versiossa on myös avoin kohta vastaanotettu, joka käytännössä kui-

tataan alihankkijan toimesta, kun tuote on tullut heille käsittelyyn. Tieto tästä saadaan 

kuitenkin vasta kun tuote on tullut takaisin ja paperi sen mukana. Yritys X myös laittaa 

paperiin, milloin tuote on toimitettava takaisin, tätä ei kuitenkaan vahvisteta. Käytän-

nössä tilanne on sellainen, että alihankkijalta ei saada kovinkaan tarkkaa tietoa tuottei-

den takaisin tulosta ja rekat vain ilmestyvät tuomaan tuotteita. Tämä aiheuttaa ongelmia 

työnsuunnittelussa ja kuormituksessa. Isoin ongelma on kuitenkin tuotteiden mahdolli-

nen viivästyminen loppuasiakkailta. Yksi alihankkijoista esimerkiksi hoitaa erikoispinnoi-

tukset kappaleisiin ja heidän työjonojen pituudet vaihtelevat valtavasti. Yleensä toimitus-

aika on viikon ja tämä on Yritys X:n mukaan alalla vakiintunut olettama. Viikon toimitus-

ajan pohjalta suunnitellaan Yrityksen X tuotanto ja toimituslupaukset loppuasiakkaalle. 

Kuitenkin ruuhkahuippuina toimitusaika voi venyä, jopa kolmeen viikkoon. Tällöin Yritys 

X:n tuotannonsuunnittelu vaatii paljon muutoksia ja silti toimitus saattaa myöhästyä. Ti-

lannetta helpottaisi jo pelkkä ilmoitus toimituksen venymisestä, jolloin tuotannonkuormi-

tusta pystytään uudelleen järjestämään ja välttää myöhästymistä. Lisäksi jos tilaus tulisi 

myöhästymään loppuasiakkaalta, tästä voitaisiin ilmoittaa ajoissa. Tällöin loppuasiak-

kaalla on enemmän aikaa valmistautua myöhästymisen aiheuttamiin seurauksiin. 

Selvityksessä tuli ilmi eri alihankkijoiden tärkeys Yritys X:lle. Toimitusvarmuuden ja asia-

kastyytyväisyyden kannalta eritysiesti pinnoituksista huolehtivat alihankkijat ovat oleelli-

sia. Pinnoitus tehdään usein ennen kuin kappale on kokonaan valmis ja näin ollen työtä 

tullaan jatkamaan kappaleiden tultua takaisin pinnoituksesta. Kyseiset pinnoitteet usein 

muuttavat kappaleen mittoja, koska pinnoitteiden teossa käytetään vaihtelevia lämpöti-

loja ja materiaaleja. Kappaleet tarvitsevat näin ollen kalibrointi työvaiheen vielä palattu-

aan pinnoituksesta. Muiden alihankkijoiden prosessit ovat huomattavasti nopeampia ja 

usein niin, että tuote on tätä vaihetta vaille valmis. Tämän takia tuotteet usein voidaan 

lähettää jo ennen ajateltua päivää alihankkijalle ja tällöin heidän viivästyksensä eivät näy 

loppuasiakkaalle asti. Silloin kun tuote vaati vielä alihankkijan jälkeen, jotain koneellista 

työstä, alihankkijan myöhästymisellä on paljon seurauksia. Ongelmia tuottavat alihan-

kinta vaiheet täytyy kartoittaa ja mahdollisesti vaihtaa, jos vastaavalta alalta löytyy toinen 

yritys. Yksi alihankkijoista vahvistaa joka kerta tilaukset vastaan otetuiksi ja toimituspäi-

vän. Heidän kanssaan Yritys X:llä ei ole mitään ongelmia ja tiedot saadaan helposti jär-

jestelmiin. Kun vahvistus saadaan, se syötetään Visma Novan tilausosioon ja sieltä työn-

suunnittelija näkee päivämäärän ja suunnittelee tuotannon sen mukaan. Tämä on erittäin 
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helppo tapa saada tieto kaikille sitä tarvitseville, ja tieto näkyy myös lähettämön tietoko-

neessa. Lähettämön työntekijä pystyy, näin tarkistamaan milloin tuote saapuu lähettä-

möön ja valmistautua purkamaan tilausta. Edellä kuvattuun tilanteeseen tulee pyrkiä 

myös muiden alihankinta yritysten kanssa. 

2.4 Viivakooditarrat 

Viivakoodin perustarkoitus on helpottaa työskentelyä ja auttaa kirjanpidollisessa tavaran 

seurannassa. Yritys X tilanteessa esille tuli kiinnostus viivakoodeja kohtaan, koska mo-

net tuotteet ovat hyvin samanlaisia. Tuotte voi olla täysin samanlainen kuin toinenkin, 

kuitenkin niin että yksi reikä kappaleessa on siirtynyt muutamalla millillä. Tällaisissa ti-

lanteissa on suuri riski inhimillisiin virheisiin ja tähän viivakoodi voisi auttaa. Lähettämön 

työntekijän tulee olla hyvin tarkka ja tämä hidastaa välillä työntekoa, koska hän voi joutua 

tarkistamaan useita kertoja onko kappaleet varmasti oikeita. Viivakoodissa eri paksuiset 

viivat kertovat tarvittavat tiedot tuotteesta. Se mitä viivakoodi kertoo, voidaan yrityksen 

toimesta valita itselle sopiviksi. Viivakoodeja on useita erilaisia ja valinta tehdään käyttö-

tarkoituksen mukaan. Yritys X haluaa viivakoodit nimenomaan logistiikkaan ja tämän ta-

kia GS1-128 viivakoodi tyyppi on heille paras. GS1-128 on suunniteltu erityisesti logis-

tiikkaan ja erilaisille kuormalava kuljetuksille. Viivakoodiin voidaan sisällyttää esimerkiksi 

päivämäärä, eränumero tai kappale määrä. Oikean kappaleen tunnistus on ensiarvoisen 

tärkeää, jotta pinnoitus tulee halutulle tuotteelle. Osa Yritys X:n asiakkaista käyttää omia 

viivakoodejaan, joten menetelmä on heille tätä kautta tuttu. (Logistiikan maailma 2020. 

Viivakoodi tekniikat) 

Viivakoodien käyttöönotto vaatii tarkan suunnitelman mitä tietoja siihen halutaan ja tu-

leeko se käyttöön kaikille osa-alueille vai osasto kohtaisesti. Yritys X:n tulee hankkia 

viivakoodin lukija, jotta tietojen tarkastaminen onnistuu nopeasti ja tehokkaasti. Lisäksi 

tarvitaan mukana kannettava päätelaite, josta nähdään viivakoodin sisältämät tiedot. 

Päätelaitteeksi voisi sopia esimerkiksi tablettitietokone tai kiinteä pöytäkone. Pöytäko-

neessa tulee ottaa huomioon, että viivakoodin lukijassa tulee olla tarpeeksi pitkä johto, 

jotta sillä yletytään lavan ympäri. Toinen vaihtoehto on langaton viivakoodin lukija. 

Kuvasta 9 nähdään yrityksellä tällä hetkellä käytössä olevia asiakkaiden viivakoodeja. 
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Kuva 9. Viivakoodi. 

2.5 Vaihtoon johtaneet syyt 

Yritys X alkoi harkita 2019 vuoden elokuussa tosissaan järjestelmän vaihtoa, koska CGI 

Sonetin hintaa nostettiin. Jo ennen tätä oli mietitty mahdollisuutta vaihtoon, mutta to-

dettu, että koitetaan pärjätä vanhalla, koska toiminnanohjausjärjestelmän vaihto vaatii 

paljon opettelua ja aikaa. CGI Sonet oli suhteessa sen toimintakykyyn Yritys X:n mielestä 

varsin kallis ohjelmisto. Hinta koostuu kuukausittaisesta perusmaksusta ja vuosittaisesta 

lisenssistä. Lisenssin hinta nousi ja aiheutti lopulta päätöksen vaihtaa järjestelmää. Li-

säksi CGI Sonet sisälsi paljon epäkäytännöllisyyksiä Yritys X:n mielestä. Kyselyssä il-

meni myös, ettei ulkoasu miellyttänyt työntekijöiden silmää, vaan oli hyvin vanhanaikai-

nen ja lisäksi järjestelmä oli heidän mukaansa varsin hidas. Työskentely tällaisen kanssa 

koettiin turhauttavana. Tässä kohtaa tulee kuitenkin huomata, että toiminnanohjaus jär-

jestelmän vaihdon ohella uusittiin tietokoneita. Tietokoneet voivat osaltaan aiheuttaa 

myös hitautta järjestelmässä. Yritys X katsoi, että voisi säästää runsaasti toimistotyötä 
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uuden ohjelmiston vaihdolla, ulkoasun haluttiin olevan helppo ja yksinkertainen, jotta 

opettelu onnistuisi mahdollisimman vähällä vaivalla. Yritys X kilpailutti uuden toiminnan-

ohjaus järjestelmän hankinnan ja pyysi tarjouksia useilta eri yrityksiltä. 

CGI Sonet ja Visma Nova ovat kummatkin pienille ja keskisuurille yrityksille suunnattuja 

toiminnanohjaus järjestelmiä. Suurimpana erona mainittakoon käytettävyys ja sen sel-

keys, joka on Visma Novassa huomattavasti nykyaikaisempi. Toiminnanohjausjärjestel-

män vaihtoon Yritys X:ssä päädyttiin CGI Sonetin hinnan nousun ja toiminnallisen epä-

käytännöllisyyden takia. Visma Nova voitti kilpailutuksen hinnan sekä käytettävyyden ta-

kia. Visma Novan kokonaishinta oli lähes puolet edullisempi kuin CGI Sonetin. Kun oh-

jelma asennettiin, Visman konsultti henkilöstö osoitti pätevyytensä asennuksessa, opas-

tuksessa ja Visma Novan koulutuksessa. CGI Sonet ei kyennyt toimimaan logistisen 

puolen kanssa ja käytössä on ollut paperinen seuranta järjestelmä tämän takia. 

2.6 Visma Novan vaihtoehdot 

Kun Yritys X päätti vaihtaa uuteen toiminnanohjausjärjestelmää, vertailtiin useita eri jär-

jestelmiä ja toimittajia. Yritys oli asettanut tietyt vaatimukset mitä ohjelmalta halutaan ja 

mitä taas ei haluta, esimerkiksi Delfoi Planneria ei haluttu korvata tai integroida uuteen 

järjestelmään. CGI Sonet oli myös alussa mukana vertailuissa, vaikka varsin nopeasti 

karsiutui pois korkean hintansa takia. Kilpailussa oli mukana myös Lemonsoft Oy:n Le-

monsoft toiminnanohjaus järjestelmä. Isona erona voidaan pitää sen soveltuvuutta kai-

ken kokoisille yrityksille. Lemonsoft kuitenkin karsiutui pois hinnan ja liian suureksi pai-

suvan järjestelmän takia, voidaan todeta, että Yritys X:n vaatimukset kyllä täytettiin, 

mutta vähän liiankin laajasti tarpeeseen nähden. Lopulta varteen otettava kilpailu tilanne 

syntyi Visma Novan ja Admicomin välille, kumpikin on suunniteltu pienille- ja keskisuurille 

yrityksille. Hinta vertailuissa ei ollut suuria eroavaisuuksia ja käytettävyys vaatimukset 

täyttyivät molemmissa. Kuitenkin Yritys X valitsi Visma Novan sen takia, että toiminnalli-

nen ulkoasu oli selkeämpi ja optimointi eli yrityksen vaatimuksille sopivaksi tekeminen 

kattoi enemmän. Toiminnallisen ulkoasun merkitys oli erityisen korostunut, koska CGI 

Sonetin ulkoasu oli mielletty hyvin kankeaksi ja vanhanaikaiseksi. Ohjelman kankeuden 

katsottiin hieman vaikeuttavan toimintojen löytämistä. 

Tilausvahvistusten saanti vaihtelee suuresti riippuen alihankkijasta. Osa vahvistaa toimi-

tuspäivän, kun taas osa ei anna mitään muuta kuin noin viikko. Selvityksessä tuli ilmi 
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useasti, että vahvistusten saanti auttaisi huomattavasti ennakointia, lisäksi turha soitte-

leminen alihankkijalle puuttuvista tuotteista vähenisi. Selvityksessä keskitytään niiden 

yritysten tilanteeseen, joilta ei tilausvahvistusta vielä saada, koska ne keneltä saadaan 

eivät aiheuta ongelmia. Ongelmia aiheutuu lähinnä kahden eri alihankkijan toimesta ja 

toinen näistä on yksi avain alihankkijoista. Selvitin yrityksen kiinnostusta kysyä alihank-

kijoiden halukkuudesta tilausvahvistuksiin. Yritys X tulee selvittämään asiaa myöhem-

min, kun toiminnanohjausjärjestelmä on saatu täysin toimintaan. Tässä vaiheessa voi-

daan todeta sen olevan mahdollinen ratkaisu työn suunnittelun kannalta. Ongelmana 

näyttää olevan alihankkijoiden alan vaatimukset. Suuria pinnoitusaltaita ei ole kannatta-

vaa käynnistää yhden tilauksen takia, vaan tarvitaan useampi. Tämä taas aiheuttaa toi-

mitusaikojen eroavaisuuksia, riippuen tilausten koosta ja määrästä. 

2.7 Visma Nova- ostotilaus 

Visma Novan ostotilaus sivulta löytyy paljon tietoja ja tämän asian kannalta erityisesti 

toimitusaika ja toimitusviikko sekä tilauksen viesti kentät ovat oleellisia. Tärkeys johtuu 

siitä, että kyseiset kentät määrittävät opinnäytetyössä tutkittavia aiheita, kuten toimitus-

aikoja. Tällä näkymällä pystytään ajamaan sisään kaikki oleelliset tiedot ja viestit kent-

tään voidaan kirjoittaa pinnoitus ohjeet valmiiksi. Kun pinnoitusohje on valmiina sitä ei 

tarvitse lähettämössä enää erikseen kirjoittaa tilauksen mukaan. Ostotilauksiin luodaan 

valmis toimittaja pohja, jossa yleisimmin käytetyn pinnoituksen tiedot, jos pinnoitus on 

jotain muuta kuin näitä tehdään käsin vaihto. Lisäksi kartoitetaan mahdollisuutta laittaa 

teksti kenttään kaikki kyseisen yrityksen pinnoitusohjeet. Tilausta tehdessä turhien oh-

jeiden poisto katsotaan olevan nopeampaa ja helpompaa kuin uusien ohjeiden kirjoitta-

minen. Ostotilauksen tiedot voidaan tulostaa ulos Visma Novasta ja viedä lähettämölle 

valmiiksi. Lähettämön vastaava työntekijä voi näin suoraan nähdä annetut tiedot ilman 

koneen avausta. Ostotilauksen näkee myös tietokoneelta, jos paperisessa versiossa on 

epäselvyyksiä tai todetaan, että tietokoneen käyttö on mielekkäämpää. Kuvassa 10 nä-

kyy Visma Novan yleisilme ja ostotilaussivun mahdollisuudet. 
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Kuva 10. Ostotilaukset. 

Selvityksen edetessä huomattiin, että ostotilauksen tekstirivin tallentaminen ja muokkaa-

minen vaativat yllättävän paljon aikaa. Korvaavan vaihtoehto löytyi Word teksti tiedos-

tosta, johon luotiin listaus pinnoitusohjeista. Lista on suurella kirjasin koolla ja selkeästi 

allekkain tehty ja tämä helpottaa siitä oikean kohdan kopiointia. Tältä sivulta ne kopioi-

daan suoraan ostotilaukseen ja lähettämö saa tiedot valmiina. Ostotilaus ikkunan nä-

kymä on teksti osion kohdalta rajallinen ja pinnoitus ohjeiden lista meni ikkunan ala reu-

nan alle. Tällöin oikean vaihtoehdon valinta ja useiden muiden ohjeiden poisto ovat hi-

dasta tehdä. Word tiedosto valittiin siksi, että Word ohjelma löytyy kaikilta yrityksen tie-

tokoneilta valmiiksi ja jokainen työntekijä osaa suullisen kyselyn perusteella käyttää sitä. 

Lisäksi kirjasinlajin pystyi valitsemaan samaksi mitä Visma Nova käyttää, jolloin kopioitu 

teksti ei riko yleisilmettä. 

Ostotilaus ikkunassa on myös vaihtoehto vahvistettu, eli silloin on saatu tieto oston hy-

väksynnästä. Tässä kohtaa on mahdollista laittaa tarkka vahvistettu päivämäärä ostoti-

laus ikkunaan, sikäli kun se on mahdollista. Lisäksi kun, vahvistus on saatu järjestel-

mään, pystyy Yritys X näkemään heti, kun tilaus alkaa myöhästymään, jolloin saadaan 

ennakoitua tulevaa kuormitusta. Visma Novassa on mahdollisuus seurata saapuvia tuot-

teita kootusti, sivun nimi on saapumisten hallinta. Tästä näkymästä voidaan seurata toi-

mitusten aikataulua. Eli nähdään ja pystytään pitämään kirjaa, kuinka paljon toimitus on 

esimerkiksi myöhässä tai ajoissa. Tiedon keruulla voidaan katsoa kuinka hyvin viikon 
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toimitusaika oikeasti pitää paikkaansa, ongelmia tuottavan alihankkijan osalta. Kun Yri-

tys X on saanut oikeaa ja ajantasaista tietoa, he voivat muuttaa tarpeen vaatiessa viikon 

toimitusajan pitemmäksi tai vaatia esimerkiksi korvauksia todella paljon myöhässä ole-

vista tuotteista. Tällä pystytään hieman ennakoimaan jatkossa, kuinka kauan tuotteilla 

menee ennen kuin ne saadaan takaisin alihankinnasta. Ennakoitavuutta voidaan pitää 

ensiarvoisena tällaisessa tapauksessa, missä toimitusajasta ei saada varmaa vahvis-

tusta. Yritys X on kertonut kaipaavansa ennakointia ja erilaisia mahdollisuuksia toteuttaa 

sitä. 

Saapumisten seuranta sivulta nähdään kootusti kaikki avoinna olevat tilaukset. Lisäksi 

listasta nähdään, milloin tuotteen olisi pitänyt saapua ja milloin se on tilattu. Näillä tie-

doilla pystytään helposti seuraamaan edellä mainittua viikon toimitusajan pitävyyttä. Kui-

tenkin tulee huomata, että kun tilaus vahvistetaan saapuneeksi, se häviää tältä listalta, 

joten seurannassa tulee olla tarkkana tai tiedon joutuu etsimään isomman mutkan kautta. 

Lähtökohtaisesti olisi tärkeää tarkastella tuotteiden saapumislistaa vakituisesti ja tasaisin 

väliajoin. Huomiota tulee kiinnittää, eritysesti epävarmuutta aiheuttavan alihankkijan ti-

lauksiin. Tarkkailusta saadaan helposti paljon hyötyjä, jos huomataan säännöllisyyksiä 

tilausten toimitusajoissa, esimerkiksi jos yhden alihankkijan tilaukset tulevat jatkuvasti 

kahden viikon toimitusajalla tämä voidaan asettaa uudeksi normiksi aikatauluihin. Tällöin 

pienennetään riskiä myöhästymisestä ja ylitöiden teettämisestä. 

Kuvasta 11 näkyy saapumisten hallinta ikkuna. Yritys X tekee haun tilausnumeron pe-

rusteella ja näin näkee kaikki auki olevat tilaukset. Tilausnumeron mukaan voidaan seu-

rata yritys kohtaisesti avoinna olevia tilauksia, mutta varsinainen hyöty saadaan, kun 

katsotaan kaikkia avoimia tilauksia. Tämä onnistuu valitsemalla tilausnumero rivin lo-

pussa oleva hakupainike. Saapumisten hallinta avaa uuden ikkunan, jossa on kaikki 

avoinna olevat tilaukset yrityksestä riippumatta. 
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Kuva 11. Saapumisten hallinta. 
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3 HAASTEET  

Heti selvityksen alussa tuli ilmi, että Visma Nova vaatii uudempia tietokoneita ja järjes-

telmiä toimiakseen. Toiminnan aloituksen ongelmat aiheuttivat sen, että Visma Novasta 

otettiin käyttöön uudempi versio alkuperäisen tilalle. Yritys X vaihtoi ja päivitti tietoko-

neensa hyvin ripeästi, mutta Visma Novassa ilmeni edelleen ongelmia. Ongelman todel-

linen syy selvisi ja se saatiin ratkaistua selvitystyön alkuvaiheessa. Tämä kuitenkin osal-

taan hieman hidasti selvitystyötä. Yritys X:n logistiikka alihankkijoiden kanssa on koh-

tuullisen pientä, joten yrityksessä katsottiin, ettei ole järkevää ostaa Visma Novaan lisä-

osana logistisia toimintoja. Suurimpana haasteena oli kuitenkin alihankkijoiden valmiudet 

toimitusaikojen varmistamiselle. Visma Nova ilman logistista lisäosaa vaatii käytännössä 

toimitusajan tai muun tiedon, joka antaa suunnittelu varaa, eli toisin sanoen ilman ali-

hankkijoiden yhteistyötä tätä on vaikea ratkaista. Osan alihankkijoiden omat järjestelmät 

eivät anna tilausvahvistuksia, eikä heillä ole suurta kiinnostusta muuttaa asiaa. 

Tilausvahvistuksen saantia selvitettäessä alihankinta yrityksiltä tuli ilmi, että heillä oli hy-

vin vähän kiinnostusta tähän. Kantaa perusteltiin tuotannon vaihtelevan kuormituksen 

takia. Selitys on sama mitä Yritys X epäili, eli alihankkijoiden alan erikoisuudet. Suuret 

pinnoitusaltaat vaativat suuren määrän tuotteita ja tilauksia. Altaiden suuri koko ja kor-

keat lämpötilat, joita pinnoitus vaatii aiheuttavat paljon kustannuksia. Tällöin ei ole kan-

nattavaa yhden tilauksen takia laittaa allasta valmiiksi. Tästä syystä alihankinta yritys ei 

halua vahvistaa toimituspäivämäärää, jos he eivät voi sitä ennustaa juurikaan. Tämä 

kuitenkin aiheuttaa Yritys X:lle ongelmia oman kuormituksen ja toimitusvahvistusten 

kanssa. Päätelmäksi tuli, että Yritys X pyrkisi kysymään tilausta tehdessä heidän kuor-

mitustilannettaan ja näin saamaan hieman tietoa pitääkö viikon toimitusaika vai venyykö 

se huomattavasti. Vastausten perusteella voitaisiin suunnitella tuotantoa niin, että se 

vastaa paremmin reaaliaikaista tilannetta, myös alihankkijoiden tuotteiden osalta. Tilauk-

set alihankkijalle tehdään aina sähköisesti, joten kysymys alihankkijan kuormituksesta 

on helppo sisällyttää viestiin. 

Ostotilaus näkymää muokatessa tuli ilmi, sen olevan varsin hidas ja hankala käytettävä 

yritykselle. Keskustelimme aiheesta ja kartoitimme mielipiteitä tästä ja lopputulemaksi 

tuli korvaavan vaihtoehdon etsiminen. Erityyppisiä pinnoitteita on niin paljon, että jos ne 

kaikki ovat valmiiksi ostotilauksen alla ja näin ollen ylimääräiset tulisi poistaa on työ hi-

dasta ja vaatii tarkkuutta. Lisäksi ostotilauksen teksti kentän näkyvän osan koko ei riittä-

nyt kaikille eri pinnoitus vaihtoehdoille. Listaa joutuisi siis selaamaan alaspäin, jotta kaikki 
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vaihtoehdot tulevat näkyville. Edellä mainitusta syystä päädyimme, että erillinen tiedosto, 

jossa pinnoitukset ovat kootusti toimittajien alla on nopeampi ja selkeämpi käyttää. Täl-

löin ostotilausta tehdessä voi suoraan kopioida tarvitsemansa rivit ostotilauksen teksti 

riville. Ajallisesti säästetään huomattavasti aikaa ja lisäksi kopioimalla saadaan kirjoitus-

virheet minimoitua. Pinnoitusohje ostotilauksen yhteydessä on selkeästi kaikille näky-

vissä, eikä vaadi näin erillistä etsimistä tietokannoista. Kuvassa 12 nähdään tämänhet-

kinen käytössä oleva paperinen lomake. Kuvasta on poistettu nimiä Yritys X:n toiveesta.  

 

Kuva 12. Paperinen lomake. 
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Paperisen lomakkeen tiedot saataisiin suoraan ostotilausta tehdessä järjestelmään. 

Näin vaihtoehtoina on joko tietojen suora kopiointi kuvan 12 lomakkeelle tai suora tu-

lostus tietokannasta. Suoran tulosteen ulkoasu eroaa huomattavasti paperisesta, joten 

Yritys X on tietojen kopioinnin kannalla, ainakin ensi alkuun. 
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4 RATKAISUT 

Alihankkijalta pyydettävä tuotteen lähetysilmoitus sen päivän aamuna, kun tuote tulee 

takaisin Yritys X:lle. Tällä saadaan joustovaraa työnsuunnitteluun ja kuormittamiseen. 

Vahvistus voidaan ajaa Visma Novaan ihan niin kuin minkä tahansa tuotteen vahvistus 

ja näin varmistus tuotteen saapumiselle tiettynä päivänä saadaan tiedoksi työn suunnit-

telijalle. Työn suunnittelija pystyy tämän jälkeen katsomaan, onko mahdollista saada 

tuotteen viimeinen työvaihe seuraavalle päivälle. Lisäksi tällä pystytään välttämään tur-

hia tilauksen perään soitteluita. Osa alihankkija yrityksistä ovat todella lähellä Yritys X 

sijaintia ja niiden lähetysilmoituksen vaikutus on todella pieni. Kuitenkin jo tunnin kulje-

tusmatkalla voidaan saavuttaa hyötyä ja erityisesti silloin kun kuljetuksen hoitavalla yri-

tyksellä on muitakin tuotteita kyydissä ja ajo järjestystä ei tiedetä, tällöin lyhyeenkin mat-

kaan voi mennä huomattavasti aikaa, kun kuljetus käy ensin muissa toimituspisteissä. 

Helpoin ja vähiten vaivaa Yritys X:lle oleva tapa on saada toimitusvahvistus ja ajaa se 

Visma Novaan, josta kaikki ketkä tietoa tarvitsevat sen löytävät. Alihankkijoilta tulisi 

saada toimitusvahvistus ja heidän mahdollisuuksiaan tulisi selvittää tähän. Selvitystyön 

edetessä kuitenkin huomattiin, että niiden alihankkijoiden, jotka eivät anna tilausvahvis-

tusta, myös kiinnostus ja halu sen antamiseen ovat heikot. Ratkaisuksi ehdottaisin viit-

teellisiä päivämääriä, eli tilausta tehdessä pyritään kyselemällä selvittämään alihankkijan 

kuormitustilanne, jolloin Yritys X pystyy paremmin suunnittelemaan omaa kuormitustaan 

ja omia toimitusvahvistuksiaan. Visma Novasta on hyvä kokoava toiminto (ostotilausten 

seuranta), tällä pystytän näkemään kootusti avoinna olevat ostotilaukset. Listasta näh-

dään tilauspäivä ja arvioitu toimituspäivä, Yritys X pystyy siis kootusti seuraamaan, jos 

tilaus alkaa olla myöhässä. Suositeltavaa olisi myös jatkuva seuranta, joilla voidaan tar-

kistaa pitääkö viikon toimitusaika yleensäkään, kuinka hyvin paikkaansa. 

Lähettämön toiminnan yksinkertaistamiseksi luotu kokoava tiedosto eri yritysten pinnoi-

tuksista auttaa vähentämään virheitä ja lisäksi tiedostosta olisi tarkoitus saada helposti 

ja nopeasti lähtevien tuotteiden pinnoitusohjeet jo ostotilausta tehdessä. Kun tilaus on 

lähettämössä ei siellä tarvitse erikseen täyttää uutta lomaketta vaan kaikki tarvittavat 

tiedot löytyvät ostotilauksesta. Ostotilauksen voi tarvittaessa tulostaa paperilla ja laittaa 

tilauksen mukaan. 
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Ostotilausten jatkuva ja vakituinen seuranta sekä tiedon käsitteleminen antavat konk-

reettista tietoa alihankkijoiden tilausvahvistusten pitävyydestä. Tällä pystytään katso-

maan, onko alihankinta yritysten antama yleinen yhden viikon toimitusaika realistinen. 

Jos seurannan jälkeen ilmenee, ettei viikko suurimmissa osissa tilauksia pidä, suositte-

len toimitusajan pidentämistä, jolloin työnsuunnittelu ja kuormitus ovat enemmän ajan 

tasalla tilanteessa. Tällöin vältetään myöhästymisiä loppuasiakkaiden tilausten kanssa. 

Tämä vaatii aikaa ja säännöllisyyttä ja sen takia tätä ei otettu opinnäytetyöhön mukaan. 

Yritys X:llä on muutamia tuotteita, jotka vaativat kahdella eri alihankkijalla käyntiä. Vaikka 

alihankinta vaiheet seuraavat välittömästi toisiaan tuotteet tulevat takaisin Yritys X:n va-

rastoon, mistä ne uudelleen lähetetään eteenpäin. Toiminta aiheuttaa turhia kuljetuksia 

sekä kuljetusmatkojen pidentymistä, lisäksi se aiheuttaa varastotilan menetyksiä. Rat-

kaisuna voisi toimia samanlainen sopimus, kuin nyt on kauempana olevien alihankkijoi-

den kanssa, jolloin tuote toimitetaan alihankkijalta suoraan loppuasiakkaalle. Eli ensim-

mäinen alihankkija toimittaisikin tuotteet Yritys X:n sijaan suoraan alihankkija kakkoselle. 

Tällä voidaan katsoa olevan työkuormaa pienentäviä vaikutuksia. Edellä mainitun kehi-

tyskohteen käyttöönotossa tulee kuitenkin huomioida tuote kohtaiset vaatimukset. Tuote 

voi vaatia väli tarkastusta ja tällöin on parempi tuoda tuote ensin Yritys X:n tiloihin ja 

vasta tämän jälkeen lähettää eteenpäin. 
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5 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, miten Visma Nova pystyy käsittelemään logistisia 

informaatiovirtoja ilman maksullista lisäosaa. Yritys X halusi nähdä kuinka paljon he pys-

tyvät hyödyntämään Visma Novaa lähtevien ja saapuvien tuotteiden seurannassa sekä 

kuinka Visma Nova voisi helpottaa työskentelyä lähettämössä. Visma Novan avulla pys-

tytään nopeuttamaan ja helpottamaan useita prosesseja. 

Työn tuloksena saatiin seuraavat keskeiset toimintatapojen muutosehdotukset. Ensim-

mäinen muutos olisi alihankintatietojen kirjaus heti kun tilaus otetaan vastaan. Tämän 

tarkoituksena olisi estää virheiden syntyminen ja epäselvyydet, kun tuote lähtee alihan-

kintaan. Lisäksi tämä auttaa pääsemään eroon paperisesta seurantalomakkeesta. Seu-

raava muutosehdotus olisi alihankintaan menevien tuotteiden tarkka ajallinen seuranta. 

Tässä tarkistettaisiin pitääkö viikon toimitusaika laisinkaan paikkaansa ja jos ei pidä se 

tulisi huomioida tuotteen aikataulutuksessa. Tällä muutoksella vähennettäisiin riskiä, että 

tuote myöhästyy loppuasiakkaalta. Viivakoodit ja niiden soveltaminen vaatii lisää selvi-

tystyötä ja olisi hyvä jatkotutkimuskohde. Lisätietoa voisi olla hyödyllistä kerätä, myös 

kuljetusreiteistä ja siitä millaiset järjestelyt niihin olisi optimoitavissa. 

Työn tuloksista on hyvä ottaa huomioon, että niiden näkökulma on erityisesti alihankin-

taan lähtevissä ja saapuvissa tuotteissa. Näin ollen ne eivät välttämättä sovellu kaiken 

logistisen toiminnan kanssa yhteen. Lisäksi parannusehdotukset on ajateltu nimen-

omaan ostotilausten tekoa ja lähettämön työtä ajatellen. 

Työtä tullaan hyödyntämään erityisesti ostotilausten tekovaiheessa. Pinnoitusohje lisä-

tään ostotilaus vaiheeseen, jolloin lähettämön työntekijän ei tarvitse erikseen tulostaa 

paperista lomaketta vaan ostotilauslomake sisältää valmiiksi kaiken tarvittavan tiedon. 

Tällä pystytään korvaamaan paperinen seurantalomake täysin. Yritys X myös totesi saa-

neensa paljon lisää kehityskohteita ja he tulevat selvittämään kuinka niitä voitaisiin ke-

hittää. Erityisesti lähettämö- ja varastohenkilöstö on kiinnostunut mahdollisuudesta vii-

vakoodeihin. Visma Novassa on tähän täydet valmiudet, ja siitä saatavat hyödyt ovat 

logistisesti ajatellen suuria. Esimerkiksi virheiden väheneminen ja tavaran nopea käsit-

tely tuovat puhtaita taloudellisia hyötyjä. 
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