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Tämä diplomityö käsittelee toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottoprojektia 

varastojen ja työkalujen hallintaan TeollisuusSepät Oy:ssä. Tämän työn 

käyttöönottoprojektissa  laajennetaan yrityksessä jo olemassa olevan 

toiminnanohjausjärjestelmän käyttöä, ottamalla se käyttöön myös yrityksen 

varastojen ja työkalujen hallintaan. Käyttöönottoprojektin tavoitteena on 

lyhentää tuotteiden kiertoaikaa varastossa ja pienentää varastoon sitoutuvaa 

pääomaa sekä saada työkalujen tiedot yhteen tietokantaan. 

 

Työn teoriaosuudessa käsitellään toiminnanohjausjärjestelmää yleisesti ja sen 

käyttöönotto liittyviä vaiheita sekä muutosvastarintaa ja onnistuneen 

muutoksen vaiheita. Empiria osuudessa käydään läpi 

toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottoprojekti varastojen ja työkalujen 

hallintaan TeollisuusSepät Oy:ssä ja käyttäjien tyytyväisyyttä 

toiminnanohjausjärjestelmän käyttöön käyttöönottoprojektin jälkeen. 

 

Käyttöönottoprojektin jälkeen havaitaan, että käyttäjät ovat tyytyväisiä 

toiminnanohjausjärjestelmän käyttöön varastojen ja työkalujen hallintaan. 

Projektin aikana on myös ilmennyt uusia mahdollisia käyttökohteita 

toiminnanohjausjärjestelmälle TeollisuusSepät Oy:ssä. 
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This Master’s Thesis talks about ERP system implementation to inventory and 

tools management at TeollisuusSepät Oy. At this thesis usage of company’s 

ERP system is expanded to include inventory and tools management. The aim 

of ERP system implementation is to shorten inventory turnover time and 

reduce capital tied on inventory also to collect information of tools to one 

database. 

 

The theory part of the Thesis Includes basic information of the ERP system, 

implementation of the ERP system, resistance to change and how to manage 

successful change. Empirical part talks about phases of ERP system 

implementation project to inventory and tools management at TeollisuusSepät 

Oy and users satisfaction to ERP system usage after implementation project. 

 

ERP system users are pleased to ERP system usage to inventory and tools 

management after the implementation project. During The project there is 

found some new areas at the company where to advantage ERP system 

usage possibly in the future 



 

 
 

SISÄLLYSLUETTELO 

 

1 JOHDANTO ............................................................................................. 1 

1.1 Tausta ............................................................................................... 1 

1.2 Tavoitteet ja rajaukset ....................................................................... 3 

1.3 Raportin rakenne .............................................................................. 4 

 

2 TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄ ..................................................... 6 

2.1 Toiminnanohjausjärjestelmän perusteet ........................................... 6 

2.2 Toiminnanohjausjärjestelmän hyödyt ................................................ 8 

2.3 Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöön liittyvät ongelmat ............... 13 

 

3 TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTTO.................. 18 

3.1 Toimet ennen käyttöönottoa ............................................................ 19 

3.2 Järjestelmän käyttöönottovaihe ....................................................... 22 

3.3 Järjestelmän käyttövaihe ................................................................ 23 

3.4 Käyttöönoton riskit .......................................................................... 24 

3.5 Käyttöönoton riskienhallinta ............................................................ 27 

 

4 MUUTOSVASTARINTA ........................................................................ 29 

4.1 Muutosvastarinnan aiheuttajat ja syyt ............................................. 29 

4.2 Onnistuneen muutoksen vaiheet ..................................................... 32 

 

5 TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTTOPROJEKTI 

VARASTOJEN JA TYÖKALUJEN HALLINTAAN ..................................... 37 



 

 
 

5.1 Tutustuminen AutoFutur toiminnanohjausjärjestelmään ................. 37 

5.2 Vaatimusten määrittäminen varastojen ja työkalujen hallinnan osalta 

toiminnanohjausjärjestelmälle TeollisuusSepät Oy:ssä ........................ 39 

5.3 Toiminnanohjausjärjestelmän muokkaukset ................................... 42 

5.4 Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöohjeiden laadinta .................... 44 

5.5 Toiminnanohjausjärjestelmän käyttäjien kouluttaminen .................. 49 

5.6 Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto varastojen ja työkalujen 

hallinnassa ............................................................................................ 51 

5.7 Inventaarioiden tekeminen .............................................................. 52 

5.8 Toiminnanohjausjärjestelmän käyttö kalustokeskus toiminnassa ... 56 

 

6 TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ TEOLLISUUSSEPÄT 

OY:SSÄ PROJEKTIN JÄLKEEN .............................................................. 59 

6.1 Toiminnanohjausjärjestelmällä suoritettavat toiminnot .................... 59 

6.2 Käyttäjien arvio toiminnanohjausjärjestelmän käytöstä ................... 60 

6.3 Mahdollisia uusia käyttökohteita toiminnanohjausjärjestelmälle 

TeollisuusSepät Oy:ssä tulevaisuudessa .............................................. 62 

 

7 YHTEENVETO ...................................................................................... 63 

 

LÄHTEET 

 

LIITTEET 

 



1 
 

 
 

1 JOHDANTO 

 

Tämä työ on tehty TeollisuusSepät Oy:lle syksyn 2012 ja talven 2012-13 

aikana. Tässä työssä käydään läpi toiminnanohjausjärjestelmän 

käyttöönotto varastojen ja työkalujen hallintaan TeollisuusSepät Oy:ssä. 

Tämän lisäksi työssä selvitetään nykyisen toiminnanohjausjärjestelmän 

sopivuutta yrityksessä tulevaisuudessa mahdollisesti aloitettavaan 

kalustokeskus toimintaan. 

 

1.1 Tausta 

 

TeollisuusSepät Oy:llä oli jo ennen toiminnanohjausjärjestelmän 

käyttöönottoa varastojen ja työkalujen hallintaan hankittuna AutoFutur -

toiminnanohjausjärjestelmä. Tästä syystä varastojen ja työkalujen 

hallinnan osalta toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottoprojekti 

TeollisuusSepät Oy:ssä ei sisältänyt järjestelmän hankinta vaihetta. Eli 

TeollisuusSepät Oy:ssä toiminnanohjausjärjestelmän käyttöä laajennettiin 

varastojen ja työkalujen hallintaan. 

 

TeollisuusSepät Oy 

 

TeollisuusSepät Oy on vuonna 2000 perustettu yritys jonka toimipiste 

sijaitsee Mikkelissä. Yrityksen toimialoja ovat: 

 sprinkleriputkistojen asennus ja huolto 

 teollisuuden kunnossapito 

 korkeapaineputkistot 

 prosessiputkistot 
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 teollisuuden säiliönasennukset ja korjaukset 

 nestekaasuputkistot ja nestekaasuhuolto (teollisuus) 

 hitsauspalvelu 

 asennusvalvonta (QC, QA) putkistot, hitsaukset ja laiteasennukset. 

 laakerien myynti 

Yrityksellä on tytäryhtiöt Raahessa, TeollisuusSepät Raahe Oy ja Virossa, 

Smiths Service Oü. Nämä tytäryhtiöt on perustettu vuonna 2010. Mikkelin 

TeollisuusSepät Oy:n liikevaihto oli vuonna 2011 3,9 miljoonaa euroa ja 

tytäryhtiöiden liikevaihdot olivat yhteensä 3,8 miljoonaa euroa. 

Työntekijöitä yrityksissä on yhteensä 60-80. 

 

AutoFutur toiminnanohjausjärjestelmä 

 

AutoFutur -toiminnanohjausjärjestelmä on suomalaisen FuturSoft Oy:n 

toimittama. AutoFutur -toiminnanohjausjärjestelmä on pääsääntöisesti 

tarkoitettu autoalan käyttöön. AutoFutur -toiminnanohjausjärjestelmä on 

räätälöity erikseen TeollisuusSepät Oy:n toiminnalle sopivaksi. 

 

Toiminnanohjausjärjestelmän käyttö yrityksen liiketoiminnassa 

ennen projektia 

 

Ennen toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottoprojektia varastojen ja 

työkalujen hallintaan järjestelmää käytettiin yrityksessä lähinnä 

laskuttamiseen ja sen aputoimintoihin. Vain laakerien myynnissä 

järjestelmää käytettiin siten, että varastosaldot olivat oikein. Tämä 

merkitsee sitä, että laakerien myynnistä vastaava henkilö oli käyttänyt 

järjestelmää oikein jo ennen tätä projektia. Eli hän kirjasi saapuneet 

tuotteet järjestelmässä varastoon ja myytäessä ne lähtivät järjestelmän 
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varastotiedoista pois. Yrityksen muilla liiketoiminta-aloilla toimittajilta tai 

työmailta saapuneita tuotteita ei kirjattu järjestelmässä varastoon. Näin 

ollen kun myynti kuitenkin suoritettiin järjestelmän kautta, niin muilla 

tuotteilla kuin laakereilla varastosaldot olivat lähes poikkeuksetta 

miinuksella. Työkalujen hallintaan järjestelmää ei käytetty millään tavalla 

ennen projektia. 

 

Havaitut ongelmat 

 

Ennen tätä projektia yrityksen varastot olivat epäjärjestyksessä ja hivenen 

epäsiistit, lisäksi toiminnanohjausjärjestelmässä ei ollut tuotteiden oikeita 

varastosaldoja. Näistä syistä johtuen varastosta piti aina lähteä etsimään 

tarvittavia tuotteita ja ne saattoivat jäädä löytymättä vaikka niitä olisi ollut 

varastossa. Välillä varastosta ei edes viitsitty lähteä etsimään tuotteita, 

koska etsiminen koettiin niin hankalaksi. Näin ollen toimittajilta tilattiin 

usein sellaisia tuotteita joita olisi ollut jo varastossakin. Tällainen toiminta 

johti siihen, että varaston koko kasvoi kasvamistaan ja tuotteiden kierto 

varastosta oli todella heikkoa.  

Työkalujen osalta ongelmat olivat siinä, että yrityksessä ei ollut tarkkaa 

kuvaa kaikista sen työkaluista. Ei ollut tarkkaa tietoa mitä kaikkia työkaluja 

yrityksellä oli olemassa ja missä ne olivat. 

 

1.2 Tavoitteet ja rajaukset 

 

Tuotevaraston osalta tavoitteena on lyhentää tuotteiden kiertoaikaa 

varastossa ja sitä kautta pienentää varastoon sitoutuvaa pääomaa. Tähän 

pyritään toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotolla varastojen hallintaan 

ja lisäksi varastojen järjestelemisellä. Järjestelmän käyttöönoton jälkeen 
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yrityksellä tulee olla selkeät ohjeet kuinka järjestelmää tulee käyttää, jotta 

tavoitteisiin päästään. 

 

Työkalujen osalta tavoitteena on se, että yrityksen kaikista työkaluista on 

tiedossa niiden sijainti ja mahdolliset huoltohistoriat. Nämä tiedot pitää olla 

kaikkien saatavilla nopeasti. Näihin tavoitteisiin pyritään 

Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotolla työkalujen hallintaan. 

Järjestelmässä työkalujen hallinnan helpottamiseksi järjestelmän käytöstä 

työkalujen hallintaan tehdään käyttöohjeet. 

 

Lisäksi tämän työn tavoitteena on selvittää se, että onko AutoFutur 

toiminnanohjausjärjestelmällä mahdollista hallita myöhemmin 

mahdollisesti perustettavan kalustokeskuksen toiminnat. Lisäksi 

selvitetään miten nämä toiminnot suoritettaisiin järjestelmässä. 

 

Tässä raportissa käsitellään toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottoa 

ainoastaan varastojen ja työkalujen hallintaan. lisäksi tarkastellaan 

nykyisen toiminnanohjausjärjestelmän sopivuutta kalustokeskus 

toimintaan. 

 

1.3 Raportin rakenne 

 

Tämä diplomityön raportti jakautuu seitsemään tekstilukuun. Ensimmäinen 

luku on johdanto ja kolme seuraavaa lukua ovat raportin teorialuvut. 

Teorialukuja seuraa kaksi työn empirialukua ja raportin viimeisenä 

tekstilukuna on työn yhteenveto. Tekstilukujen jälkeen raportin lopussa on 

ensin teorialukujen lähteiden lähdeluettelo ja sitten viimeisenä raportin 

lopussa on siihen kuuluvat liitteet. 



5 
 

 
 

 

Teorialukujen lähteinä on käytetty oppikirjoja, tieteellisiä artikkeleita ja 

verkkojulkaisuja. Ensimmäisessä teorialuvussa käydään läpi 

toiminnanohjausjärjestelmän käyttökohteita yrityksessä sekä järjestelmän 

käytön hyötyjä ja ongelmia. Toisessa teorialuvussa käsitellään 

toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönoton vaiheita ja toimia. kolmannessa 

teorialuvussa tutkitaan muutosvastarinnan aiheuttajia ja syitä sekä 

tarkastellaan sitä kuinka muutos saadaan toteutettua onnistuneesti 

yrityksessä. 

 

Ensimmäisessä empirialuvussa käydään vaihe vaiheelta läpi 

TeollisuusSepät Oy:ssä varastojen ja työkalujen hallintaan toteutettu 

toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottoprojekti. Toisessa 

empirialuvussa käsitellään toiminnanohjausjärjestelmän käyttöä 

yrityksessä käyttöönottoprojektin jälkeen ja käyttäjien tyytyväisyyttä 

järjestelmän käyttöönottoon ja käyttöön. Lisäksi tässä luvussa pohditaan 

mahdollisia tulevia käyttökohteita toiminnanohjausjärjestelmälle yrityksen 

liiketoiminnassa. Yhteenveto luku päättää raportin tekstiosuuden. 

Yhteenvedossa niputetaan työ kasaan ja pohditaan sen onnistumista ja 

sen antamaa opetusta työn tekijälle. 
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2 TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄ 

 

Toiminnanohjausjärjestelmiä kutsutaan yleisesti myös ERP-järjestelmiksi.  

ERP-järjestelmän nimi on lyhenne englanninkielisistä sanoista Enterprise 

Resource Planning joka on suomeksi yrityksen resurssien suunnittelu. 

(Uusi-Rauva, Haverila, Kouri & Miettinen 2003, s.371) 

 

2.1 Toiminnanohjausjärjestelmän perusteet 

 

Toiminnanohjausjärjestelmällä tarkoitetaan tietoteknistä ohjelmistoa jossa 

ylläpidetään yrityksen perustiedot ja tapahtumien tapahtumatiedot sekä 

sen avulla voidaan ohjata yrityksen jokaisen osa-alueen toimintaa. Eli 

yhdellä ja samalla ohjelmalla hallitaan mm. yrityksen taloushallintoa, 

työntekijöitä ja materiaalivirtaa. Taulukossa 1. on esitetty yrityksen 

toiminnat joita toiminnanohjausjärjestelmällä voidaan hallita. (Koch 2006, 

s.1) 
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Taulukko 1. Toiminnanohjausjärjestelmällä ohjattavat yrityksen 

toiminnot.(Uusi-Rauva et Al. 2003. s.373) 

 

 

Tietojenkäsittelyn ja toiminnanohjauksen integrointi ovat 

toiminnanohjausjärjestelmän tärkeimmät ominaisuudet. Tietojenkäsittelyn 

kannalta tämä tarkoittaa sitä, kun järjestelmään kerran syötetään jokin 

tieto, niin se on sen jälkeen kaikkien järjestelmän käyttäjien ulottuvilla, eikä 

toisen käyttäjän tarvitse syöttää samaa tietoa sinne enää uudelleen. 

Tietotekninen integraatio mahdollistaa tiedon välittämisen kaikille 

järjestelmän käyttäjille (Uusi-Rauva et Al. 2003, s.371). Kun yhtä ja samaa 

ohjelmistoa käytetään yrityksen kaikkien osa-alueiden hallintaan, niin 

silloin yrityksen eri osa-alueiden on mahdollista jakaa tietoa ja 

kommunikoida keskenään. (Koch 2006, s.1) 
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2.2 Toiminnanohjausjärjestelmän hyödyt 

 

Toiminnanohjausjärjestelmien tuomia hyötyjä on tieteellisissä 

tutkimuksissa tarkasteltu monista eri näkökulmista. Parhaiten näitä hyötyjä 

voi tarkistella yhdistelemällä Shangin ja Seddonin (2000, s.1005-1007) 

näkökulman, Kettusen ja Simonsin (2001, s.200-201) näkökulmaan. 

Shang ja Seddon tarkastelevat toiminnanohjausjärjestelmän tuomia 

hyötyjä jakamalla hyödyt viiteen eri osa-alueeseen yrityksen toiminnassa 

(Taulukko 2.). Kettunen ja Simons puolestaan tarkastelevat 

toiminnanohjausjärjestelmän hyötyjä säästöjen ja lisätulojen kannalta 

(Taulukko 3.). Toisetkin tieteelliset tutkimukset tukevat sitä, että näitä 

hyötyjä saavutetaan toiminnanohjausjärjestelmän käytöllä yrityksen 

toiminnassa. 

 

Taulukko 2. Toiminnanohjausjärjestelmän hyödyt. (Shang et Al. 2000, 

s.1006) 
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Taulukko 3. Toiminnanohjausjärjestelmän hyödyt. (Kettunen et Al. 2001, 

s.201) 

  

Operatiiviset hyödyt 

 

Tiedon läpinäkyvyys mahdollistaa toiminnanohjausjärjestelmää käyttäville 

yrityksille kustannussäästöjä, koska niillä on parempi käsitys 

liiketoiminnasta aiheutuvista kustannuksista ja niiden on helpompi 

ymmärtää, mistä tiettyjen tuotteiden sekä asiakkaiden kustannukset ja 

tulot koostuvat. Tämän seurauksena turhia kustannuksia on mahdollista 

karsia, niin työvoima- kuin materiaalikustannuksista. Samalla parempi 

tietämys yrityksen kustannuksista helpottaa budjettien tekemistä. 

Toiminnanohjausjärjestelmän avulla saavutettavalla paremmalla 
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tietovirralla on mahdollista lyhentää tuotteiden kiertoaikoja ja tehostaa 

yrityksen toimintatapoja. Lyhentyneiden kiertoaikojen ja tehokkaampien 

toimintatapojen ansioista yritys pystyy paremmin vastaamaan asiakkaiden 

todellisiin tarpeisiin. Tämän takia myös yrityksen asiakaspalvelu parantuu. 

Kun yritys pystyy vastaamaan asiakkaiden todellisiin tarpeisiin, niin silloin 

niiden työn tuottavuus sekä tuotteiden ja toimitusten laatu parantuvat 

(Yang & Su 2009, s.744-745). Tuotteiden kiertoaikojen lyhentyminen tuo 

yritykselle säästöjä, työn tuottavuuden sekä tuotteiden ja toimitusten 

laadun parantuminen tuovat yritykselle sekä säästöjä ja lisätuloja, 

lisätuloja yritykselle tuo myös asiakaspalvelunkehittyminen. (Kettunen et 

Al. 2001, s.201) 

 

Johtamisen hyödyt 

 

Toiminnanohjausjärjestelmän keskitettyyn tietokantaan tallentuvat kaikki 

tiedot yrityksen liiketoiminnasta reaaliaikaisesti. Tämän ansiosta yrityksen 

johdolla selkeä käsitys yrityksen sen hetkisen toimintakyvystä (Mehrjedi 

2010, s.316). Tämän ansiosta yrityksen resurssien johtaminen paranee, 

päätöksenteko ja suunnittelu tehostuu ja operatiivisia toimintoja voidaan 

johtaa sekä seurata tehokkaammin, joka näkyy yrityksen suorituskyvyn 

parantumisena (Shang et Al. 2000, s.1006) Resurssien parempi 

johtaminen tuo yritykselle säästöjä optimimaalisen varaston, hankintojen ja 

kuljetusten oikea aikaisuuden sekä työvoiman paremman sijoittelun avulla. 

Tehokkaammalla päätöksenteolla ja suunnittelulla on mahdollista 

saavuttaa säästöjä yritykselle, kun riskit ja markkinamuutokset 

tunnistetaan entistä aikaisemmin ja niihin pystytään reagoimaan 

nopeammin. Operatiivisten toimintojen tehostuneen johtamisen ja 

seurannan avulla saavutetun paremman suorituskyvyn ansiosta on 

mahdollista saavuttaa säästöjä, kun sama tulos saavutetaan vähemmällä 
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työllä ja lisätuloja voidaan saavuttaa, kun tehdään yhtä paljon töitä 

paremmalla suorittamisella. (Kettunen et Al. 2001, s.201) 

 

Strategiset hyödyt 

 

Strategiset hyödyt toiminnanohjausjärjestelmän osalta perustuvat siihen, 

että yrityksen eri osastojen, sekä eri yrityksien välisiä toimintoja voidaan 

integroida toimimaan keskenään (Yang et Al. 2009, s.745). Tämän avulla 

yrityksissä voidaan saavuttaa kasvua, luotettavia yrityskumppaneita, 

liiketoiminta innovaatioita, kustannusjohtajuutta, tuotedifferointia ja 

yrityksen ulkopuolisia suhteita. Yrityskasvua voidaan saavuttaa, kun 

yrityksen sisäisten tai yrityksien välisten integraatioiden avulla kehitetään 

uusia tuotteita ja/tai päästään uusille markkinoille. Uudet tuotteet ja 

markkina-alueet voivat tuottaa yritykselle lisätuloja (Shang et Al. 2000 

s.1006-1012). Asiakkaiden ja toimittajien kanssa luotujen läheisten 

suhteiden avulla yrityksen asema toimitusketjussa vahvistuu (Yang et Al. 

2009, s.745). Integraation avulla saavutettavien yritys innovaatioiden 

avulla yrityksen on mahdollista päästä uusille markkina-alueille ja luoda 

uudenlaista liiketoimintaa, näiden avulla on mahdollista saavuttaa 

lisätuloja yritykselle. Integraation avulla yritys voi esiintyä markkinoilla 

yhtenä isona toimijana, jolloin sen on helpompaa saavuttaa 

kustannusjohtajuutta markkinoilla. Tuotedifferoinnin avulla tietyille 

asiakkaille voidaan tarjota niiden tarvitsemia tuotteita tai palveluja. Tämän 

ansiosta voidaan tyydyttää useampien asiakkaiden tarpeet ja näin voidaan 

saavuttaa lisätuloja yritykselle. Integroinnin avulla saadaan parempi 

tuntemus yrityksen liiketoimintaan vaikuttavista ulkoisista toimijoista 

toimittajista, asiakkaista ja kilpailijoista.  Tämän tietämyksen lisäys luo 

potentiaalia säästöille ja lisätulojen hankintaan. (shang et Al. 2000 s.1006-

1012; Kettunen et Al. 2001, s.201) 
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IT-infrastruktuurin hyödyt 

 

Toiminnanohjausjärjestelmän IT-infrastruktuurin hyödyt perustuvat siihen, 

että yrityksen toimintojen hallinta tapahtuu pääsääntöisesti yhden 

ohjelmiston kautta, joka on räätälöitävissä yrityksen tarpeiden mukaiseksi. 

Tämän tuo joustavuutta reagoida yrityksen ulkoisiin muuttujiin, joka luo 

mahdollisuuden lisätulojen saavuttamiselle yrityksessä. 

Toiminnanohjausjärjestelmän avulla on mahdollista laskea yrityksen IT 

kustannuksia, kun tarvitaan vain yksi ohjelma toimintojen hallintaan. IT-

infrastruktuuri kapasiteetti kasvaa toiminnanohjausjärjestelmän myötä, kun 

yhteen ohjelmistoon voidaan nopeasti ja taloudellisesti hankkia uusia 

sovelluksia. Tämä myös tuo säästöjä IT-infrastruktuuriissa. (Shang et Al. 

2000, s.1006-1013) 

 

Organisaation hyödyt 

 

Koko yritykseen integroitu yhteinen toiminnanohjausjärjestelmä auttaa 

yrityksen työntekijöitä yhteisen näkemyksen rakentamisessa. 

Toiminnanohjausjärjestelmän avulla on helpompi madaltaa organisaation 

hierarkkisuutta ja valtuuttaa työntekijöitä, koska useampi työntekijä voi 

yhteisen tietokannan avulla osallistua yrityksen päätöksentekoon. 

Liiketoiminnan oppimisen kannalta tärkeimpiä tekijöitä ovat tietotekniset 

työkalut, yhteen koottu tieto ja sovelluksien tuntemus. 

Toiminnanohjausjärjestelmän myötä yrityksen tietotekniset työkalut 

yhtenäistyvät, tiedon keruu yhteen paikkaan helpottuu ja tuntemus 

käytössä olevista sovelluksista lisääntyy. Näin ollen 
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toiminnanohjausjärjestelmä helpottaa yrityksen liiketoiminnan oppimista 

(Shang et Al. 2000, s.1006-1013). Toiminnanohjausjärjestelmän avulla 

saavutettavilla organisaation hyödyillä voidaan tehostaa yrityksen 

toimintaa, joten niillä voidaan saavuttaa sekä säästöjä, että lisätuloja 

yrityksessä. (Kettunen et Al. 2001, s.201) 

 

2.3 Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöön liittyvät ongelmat 

 

Davenport (2000, s.16-19) esittää toiminnanohjausjärjestelmästä neljä 

pääongelmaa: 

 Ohjelmistojen joustamattomuus 

 ohjelmiston pitkä käyttöönottoaika 

 liian hierarkkinen organisaatio. 

Lisäksi esiin ovat nousseet työntekijöiden tietoteknisten taitojen ja 

systemaattisuuden puutteellisuus sekä toiminnanohjausjärjestelmästä 

aiheutuvat kustannukset. (Kettunen et Al. 2001, s.54, 200) 

 

Ohjelmistojen joustamattomuus 

 

Toiminnanohjausjärjestelmän sovittaminen yrityksen toimintaan saattaa 

olla ongelmallista joissakin tapauksissa. Tämän seurauksena yritys 

muuttaa toimintatapoja siten, että he toimivat kuten 

toiminnanohjausjärjestelmä haluaa heidän toimivan, eikä siten kuinka he 

itse haluaisivat toimia (Axam & Jerome 2001, s.2). Ohjelmistojen 

joustamattomuus nousee esille siinä vaiheessa, kun ohjelmistoa on ollut 

käytössä jo pidemmän aikaa. Alkuun joustavalta tuntunut ohjelma muuttuu 

joustamattomaksi, kun toimintatapoja joudutaan yrityksessä muuttamaan 

syystä tai toisesta. Tämä johtuu siitä, kun alkuun on opeteltu yksi tapa 

käyttää kyseistä toiminnanohjausjärjestelmää, niin sen jälkeen on 
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vaikeuksia opetella uusi tapa toimia (Davenport 2000, s.16-17). Lisäksi 

toiminnanohjausjärjestelmän muokkaaminen voi olla hankalaa yksittäisten 

toimintojen osalta. Toiminnanohjausjärjestelmän avulla joidenkin 

yksittäisten toimintojen suorittaminen saattaa olla hidasta ja kömpelöä, 

mikäli toiminnanohjausjärjestelmä on suunniteltu palvelemaan laajaa 

asiakaskuntaa. (Uusi-Rauva et Al. 2003, s.372) 

 

Ohjelmistojen pitkä käyttöönottoaika 

 

Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottoprojekti voi kestää pitkään, jopa 

vuosia. Liiketoiminta maailma muuttuu nykyään todella nopeasti, joten 

pitkä kestoiseen toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottoprojektiin 

ryhtyminen voi tuntua yrityksen kannalta sietämättömältä. Mikäli yritys 

pyrkii ottamaan käyttöön toiminnanohjausjärjestelmän liian nopeasti, niin 

silloin ne saattavat muuttaa toimintatapansa sellaisiksi johon 

toiminnanohjausjärjestelmä niitä ohjaa ja unohtavat samalla sen mikä on 

niiden kannalta paras tapa toimia liiketoiminnassaan (Davenport 2000, 

s.17-18). Toiminnanohjausjärjestelmän pitkä käyttöönottoaika ilmenee 

yleensä sellaisissa tapauksissa, kun yritykseen otetaan käyttöön sellainen 

toiminnanohjausjärjestelmä joka on sovitettu suoraan yrityksen 

liiketoimintaan. Vastaavasti yritykset jotka ostavat 

toiminnanohjausjärjestelmän ns. standardipakettina, pystyvät ottamaan 

ohjelmiston käyttöön hyvinkin nopeasti. Näiden yrityksien ongelmaksi voi 

muodostua sitten se, että toimintatapoja joudutaan muuttamaan parhaasta 

tavasta toimia liiketoiminnassa kohti toiminnanohjausjärjestelmän 

määrittämää tapaa (Kettunen et Al. 2001, s.53-54). 
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Liian hierarkkinen organisaatio 

 

Toiminnanohjausjärjestelmän avulla on mahdollista seurata ja hallita 

keskitetysti yrityksen kaikkia tietoja ja toimintoja. Tämä 

toiminnanohjausjärjestelmän ominaisuus saattaa muodostua 

ongelmalliseksi yrityksissä, mikäli toiminnanohjausjärjestelmän 

käyttöönoton jälkeen työntekijöiden vastuita vähennetään. Silloin yrityksen 

johdon ja työntekijöiden välinen hierarkkisuus kasvaa. Joillekin 

työntekijöille hierarkkisuuden kasvu ja vastuiden väheneminen saattavat 

aiheuttaa tyytymättömyyttä omaa asemaa tai työpaikkaa kohtaan. 

(Davenport 2000, s.18-19) 

 

Työntekijöiden tietoteknisten taitojen ja systemaattisuuden 

puutteellisuus 

 

Toiminnanohjausjärjestelmän tietojen oikeellisuus vaatii sitä, että 

järjestelmää käytetään, niin kuin sitä on suunniteltu käytettäväksi ja 

systemaattisesti. Järjestelmän käyttöönoton jälkeen yrityksen työntekijät 

saattavat olla uudessa tilanteessa jossa ensimmäistä kertaa yrityksen 

toimintaa suunnitellaan, ohjataan ja raportoidaan tietoteknisillä välineillä. 

Yhä edelleen joillakin työntekijöillä saattaa olla pelkoa käyttää tietokoneita 

ja tämän takia he saattavat jättää käyttämättä järjestelmää omassa 

toiminnassaan. Ennen yrityksessä on saattanut olla yhtä monta 

toimintatapaa, kuin on työntekijöitä. Tämän takia yhtenäisen ja 

systemaattisen toimintatavan löytäminen voi olla vaikeata yrityksessä. 

Näiden tekijöiden takia järjestelmään voi jäädä kirjaamatta tietoja tai sitten 

kirjataan vääriä tietoja. Tämän jälkeen yrityksen toimintaa seurataan ja 

ohjataan väärien tietojen pohjalta. (Kettunen et Al. 2001, s.54) 
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Kustannukset  

 

Toiminnanohjausjärjestelmästä aiheutuu kustannuksia niin käyttöönotto-, 

kuin käyttövaiheessakin (Taulukko 4.). Järjestelmän aiheuttamat 

kustannukset voidaan jakaa kahteen luokkaan lisäkustannuksiin ja tulojen 

menetyksiin. (Kettunen et Al. 2001, s.200-202) 

 

Taulukko 4. Toiminnanohjausjärjestelmän kustannuksia. (Kettunen et Al. 

2001, s.202) 
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Toiminnanohjausjärjestelmästä aiheutuvat lisäkustannukset tulevat 

pääsääntöisesti ohjelmiston käyttöönotto vaiheessa. Käyttöönottovaiheen 

kustannukset aiheutuvat itse ohjelmiston hankinnasta, ohjelmiston 

toimittajan suorittamasta implementoinnista, tarvittavien tietoteknisten 

laitteiden hankinnasta, mahdollisten uusien työtekijöiden hankinnasta ja 

käyttöönoton seurauksena tehdyistä ylitöistä. 

Toiminnanohjausjärjestelmän jo ollessa yrityksen käytössä se aiheuttaa 

yritykselle lisäkustannuksia, kun käytetään järjestelmän toimittajan 

tukipalveluita ja järjestelmään hankitaan myöhemmin uusia 

toimintamoduuleita. (Rashid, Hossain & Patrick 2002, s.5-6; Kettunen et Al. 

2001 s.200-202) 

Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottovaiheessa yritykselle saattaa 

tulla tulojen menetyksiä. Nämä käyttöönottovaiheen tulojen menetykset 

johtuvat siitä, että aikaa kuluu yrityksessä työntekijöiden koulutukseen 

järjestelmän käytöstä ja ennen kuin työntekijät sopeutuvat järjestelmän ja 

uusien työprosessien käyttöön. Toinen tulojen menetyksiä aiheuttava 

tekijä on toiminnanohjausjärjestelmän mahdolliset häiriötilanteet. 

Häiriötilanteiden aikana tulojen menetyksiä aiheutuu siitä, kun yrityksen 

toimintoja ei voida suorittaa normaalisti toiminnanohjausjärjestelmän 

ollessa häiriötilassa. (Kettunen et Al. 2001, s.200-202) 
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3 TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTTO 

 

Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto on yleensä osa 

toiminnanohjausjärjestelmän hankintaprojektia. Kuvassa 1. on esiteltynä 

toiminnanohjausjärjestelmän hankintaprojektin vaiheet. Vaiheet 1. ja 2. 

liittyvät toiminnanohjausjärjestelmän hankintavaiheeseen ja vaiheet 3.-7. 

liittyvät toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto- ja käyttövaiheeseen. 

(Vilpola & Kouri 2006, s.13) 

 

 

Kuva 1. Toiminnanohjausjärjestelmänhankintaprojektin vaiheet. (Vilpola et 

Al. 2006, s.13) 
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Tässä työssä tarkastellaan toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto- ja 

käyttövaiheita. Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottovaihe jakautuu 

kahteen osaan, toimiin ennen toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottoa 

(Kuvasta 1. vaiheet 3.-5.) ja varsinaiseen käyttöönottoon (Kuvasta 1. vaihe 

6.).  Toiminnanohjausjärjestelmän käyttövaiheeseen (Kuva 1. vaihe 7.) 

liittyvät itse järjestelmän käyttö liiketoiminnassa sekä sen jatkuva 

parantaminen ja ylläpito. (Peslak, Subramanian & Clayton 2008, s.27-28) 

 

3.1 Toimet ennen käyttöönottoa 

 

Toiminnanohjausjärjestelmän hankinnan ja ennen varsinaista järjestelmän 

käyttöönottoa yrityksessä suoritettavia toimenpiteitä ovat: 

 liiketoimintaprosessien uudelleen suunnittelu 

 järjestelmän muokkaus ja testaus 

 käyttöönoton suunnittelu 

 käyttäjien kouluttaminen. 

Näiden toimien huolellisen suorittamisen avulla 

toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto helpottuu. (Kettunen et Al. 2001, 

s.25; Rajagopal 2002, s.98-99; Vilpola et Al. 2006, s.14-15).  

 

Liiketoimintaprosessien uudelleen suunnittelu 

 

Muista tietojärjestelmistä poiketen toiminnanohjausjärjestelmä ei 

ainoastaan tietokoneellista tai automatisoi olemassa olevia 

liiketoimintaprosesseja, vaan mahdollistaa suorituskyvyn parantamisen 

yrityksen liiketoimintaprosesseissa, joka on myös liiketoiminta prosessien 

uudelleen muuttamisen tarkoitus. Tämän vuoksi ennen 

toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottoa yrityksen tulee analysoida eri 
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liiketoimintaprosessiensa tietoja ja tehdä kyseisiin prosesseihin muutoksia 

tai suunnitella ne uudelleen. Saavuttaakseen kaikki 

toiminnanohjausjärjestelmän mahdollistamat edut yrityksen on muokattava 

olemassa olevia liiketoimintaprosesseja (Rajagapol 2002, s.98). Kettusen 

ja Simonsin (2001, s.25) mukaan toiminnanohjausjärjestelmän 

käyttöönotto tulee huomioida yrityksen strategisessa suunnittelussa sen 

pitkän elinkaaren takia. Strateginen suunnittelu mahdollistaa yrityksen 

liiketoimintaa tukevan tietojärjestelmän käyttöä. 

 

Järjestelmän muokkaus ja testaus 

 

Valmiina pakettina hankittavat toiminnanohjausjärjestelmät on suunniteltu 

palvelemaan usean yrityksen tarpeita. Tämän takia hankittua 

toiminnanohjausjärjestelmää on muokattava siten, että 

toiminnanohjausjärjestelmän ohjelmiston toiminnot vastaavat yrityksen 

vaatimuksia (Rajagapol 2002, s.98). Toiminnanohjausjärjestelmän 

muokkauksessa voidaan tehdä konfigurointeja tiedostojen, käyttöliittymien 

ja moduulien muuttamiseksi. Näin varmistetaan, että toiminnot 

järjestelmässä sopivat yrityksen tietojen käsittelyyn ja, että järjestelmästä 

saatavat raportit tulevat halutussa muodossa. (Vilpola et Al. 2006, s.15) 

 

Toiminnanohjausjärjestelmän testauksella varmistetaan se, että yrityksen 

datan ja järjestelmän datankäsittelyrutiinit ovat yhteensopivat. Samalla 

testaamalla tarkistetaan yrityksen nykyisen datan sopivuus ja 

käyttökelpoisuus järjestelmän toiminnassa. Jo olemassa olevan datan 

lisäksi uuteen toiminnanohjausjärjestelmään joudutaan syöttämään myös 

uutta dataa esim. hinnastoja, tuoteluetteloita tai tuoterakenteita.(Vilpola et 

Al. 2006, s.15) 
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Käyttöönoton suunnittelu 

 

Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönoton suunnittelu pitää sisällään 

suunnitelman järjestelmän käyttäjien kouluttamisesta ja ajankohdasta, 

milloin toiminnanohjausjärjestelmä otetaan käyttöön. Suunnittelussa on 

otettava huomioon koko yrityksen toimintaympäristö, ettei järjestelmän 

käyttöönotto hetkellä synny haittaa yrityksen toiminnalle. (Vilpola et Al. 

2006, s.15) 

 

Käyttäjien kouluttaminen 

 

Toiminnanohjausjärjestelmän kouluttaminen jakautuu kahteen osaan, 

käyttäjille tulee selventää toiminnanohjausjärjestelmän perus logiikka ja 

sitä kautta saavutettavat hyödyt sekä käyttäjien henkilökohtaisten toimien 

kouluttamisesta. Koko toiminnanohjausjärjestelmän peruslogiikan ja siitä 

saavutettavien hyötyjen selventäminen järjestelmän käyttäjille auttaa heitä 

ymmärtämään heidän toimiensa vaikutuksen kokonaisuuden toiminnassa. 

Henkilökohtaisen kouluttamisen avulla käyttäjä oppii tekemään omat 

toimintansa toiminnanohjausjärjestelmän avulla virheettömästi. Käyttäjien 

kouluttaminen vaikuttaa siihen kuinka nopeasti käyttäjät sopeutuvat 

järjestelmän käyttöön ja kuinka nopeasti järjestelmän tuomat hyödyt on 

mahdollista saavuttaa yrityksessä (Vilpola et Al. 2006, s.15). 

Kouluttaminen on paras tapa vaikuttaa käyttäjien asenteeseen 

järjestelmää kohtaan. Lisäksi kouluttamisen avulla käyttäjät saadaan 

mukaan osallistumaan järjestelmän käyttöönottoprojektiin (Peslak et Al. 

2008, s.27). 
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Liiketoimintaprosessien uudelleen suunnittelun, 

toiminnanohjausjärjestelmän muokkauksen ja testauksen sekä käyttäjien 

kouluttamisen aloittamisen jälkeen järjestelmä voidaan ottaa käyttöön 

suunnitelman mukaisessa ajankohdassa. käyttäjien koulutus jatkuu 

järjestelmän käyttöönottovaiheen yli. (Rajagapol 2002, s.98-99) 

 

3.2 Järjestelmän käyttöönottovaihe 

 

Käyttöönottovaiheessa toiminnanohjausjärjestelmä otetaan yrityksessä 

tuotantokäyttöön. Tämä tarkoittaa sitä, että tämän jälkeen yrityksen 

liiketoimintaprosesseja suunnitellaan ja ohjataan uuden 

toiminnanohjausjärjestelmän avulla. (Kettunen et Al. 2001, s.25) 

 

Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönoton ajoitus on tärkeä, käyttöönoton 

onnistumisen kannalta. Käyttöönottoa ei kannata ajoittaa keskelle 

kiireellisintä sesonkia tai juuri ennen pidempiä lomia. Eli paras ajankohta 

toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotolle on yrityksen liiketoiminnan 

rauhallisin aika. Silloin järjestelmän käyttäjät pääsevät rauhallisemmin 

sisään järjestelmän käyttöön ja tulevat lomat eivät ole syömässä käyttäjien 

motivaatiota oppia uusia asioita. Järjestelmän käyttöönotto on mahdollista 

tehdä vaiheittain esim. toiminnoittain. On myös mahdollista käyttää uutta 

järjestelmää vanhan järjestelmän rinnalla. Tämä ei kuitenkaan ole 

suositeltavaa, koska silloin saattaa esiintyä turhaa vertailua vanhan tutun 

ja uuden järjestelmän välillä. (Vilpola et Al. 2006, s.15-16) 

 

Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottovaiheessa projektissa mukana 

olevilta henkilöiltä vaaditaan suurta panosta, jotta silloin saadaan luotua 

vakaa pohja järjestelmän tehokkaalle käytölle. Käyttöönottovaiheessa 

mahdollisesti esiintyvät ongelmat on analysoitava ja niille on mietittävä 
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valmiit ratkaisumallit. Jokaiselle projektin vastuuhenkilölle on nimettävä 

varahenkilöt, mahdollisten poissaolojen varalle. Näin käyttöönotossa 

mahdollisesti ilmeneviin ongelmiin on olemassa vaihtoehtoiset 

etenemistavat. Järjestelmän käyttöönottovaiheessa käyttäjiä ei tule jättää 

yksin, heitä on autettava tarpeen vaatiessa heti. Käyttäjiltä voi tulla 

muutosehdotuksia järjestelmän toimintoihin. Nämä muutosehdotukset on 

käsiteltävä heti ja mahdollisista muutoksista on informoitava kaikkia 

käyttäjiä välittömästi ja avoimesti. (Vilpola et Al. 2006, s.15-16) 

 

3.3 Järjestelmän käyttövaihe 

 

Rajagapol(2002, s.92-100) jakaa toiminnanohjausjärjestelmän 

käyttöönoton jälkeisen käyttövaiheen järjestelmän hyväksymiseen, 

toiminnan rutinoitumiseen ja järjestelmän uudistamiseen. Järjestelmän 

hyväksymisvaiheessa käyttäjät alkavat suorittamaan päivittäisiä 

työtehtäviään toiminnanohjausjärjestelmän avulla. Samalla jatketaan 

käyttäjien kouluttamista ja käyttäjien toivomuksien mukaiset muokkaukset 

viimeistellään järjestelmän toimintaan. Tässä vaiheessa aletaan 

saavuttamaan yrityksen toimintojen välistä integraatiota. Seuraavassa 

vaiheessa toiminnanohjausjärjestelmän käyttö on jo toimintaruutini 

yrityksen päivittäisten toimintojen hoitamisessa. Tässä vaiheessa 

järjestelmän käyttöönotto vaiheessa mahdollisesti havaitut virheet on 

korjattu ja yrityksen sisäisten toimintojen integraatiosta aletaan 

saavuttamaan hyötyjä. Järjestelmän käytön kolmannessa vaiheessa 

toiminnanohjausjärjestelmän käyttö on tavallinen työskentelytapa hoitaa 

yrityksen toimintoja. Tällöin yritys voi alkaa miettimään uusia innovaatioita 

yrityksen kilpailukyvyn kasvattamiseen. Vilpola ja Kouri(2006, s.16) 

muistuttavat siitä, että kun järjestelmän käyttö on vakiintunut, niin sen 

jälkeen yrityksen on tarkasteltava toiminnanohjausjärjestelmän 

käyttöönotto hankkeen alkuperäisten liiketoiminta tavoitteiden toteutumista. 

Tarkastelun jälkeen järjestelmään tehtävät korjaustoimenpiteet on tehtävä 
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välittömästi. Mahdollisten korjaustoimenpiteiden jälkeen käyttöönotto 

organisaatio voidaan purkaa.  

 

Toiminnanohjausjärjestelmän käyttövaiheen aikana tapahtuu myös 

tietojärjestelmän jatkuvaa kehittämistä, jolla tarkoitetaan tietoteknisten 

valmiuksien ylläpitämistä ja kehittämistä sekä tietoteknisestä että 

liiketoiminnallisesta näkökulmasta. Yrityksen henkilöstön kouluttaminen on 

osa tätä jatkuvaa kehittämistä. Järjestelmä päivitykset ja järjestelmän 

laajuuden kasvattaminen ovat tietotekninen osa jatkuvaa kehittämistä. 

Liiketoiminnan osalta tämä jatkuva kehittäminen pitää sisällään 

toimintaprosessien ja toiminnanohjauksen kehittämisestä siten, että 

toiminnanohjausjärjestelmästä saadaan uutta potentiaalia irti. jatkuvan 

kehittämisen tulisi olla osa yrityksen päivittäistä toimintaa. (Kettunen et Al. 

2001, s.25-26) 

 

3.4 Käyttöönoton riskit 

 

Tietoteknisten projektien epäonnistumisen yleisin syy on se, että yrityksen 

johto ei selvitä ja hallitse projektiin mahdollisesti liittyviä riskejä. Usein 

riskien hallinta koetaan ylimääräiseksi ja kalliiksi työksi projektissa. Tämän 

takia projektiaikataulun pettäessä yleensä luovutaan projektin riskien 

hallinnasta. Tietoteknisten projektien riskejä ovat: 

 budjetin ylittyminen 

 aikataulun pettäminen 

 projektin pysähtyminen 

 yrityksen heikko liiketoimintakyky 

 järjestelmän heikko luotettavuus ja vakaus 

 heikko organisaation prosessien sovittaminen 

 järjestelmän matala käyttäjäystävällisyys 
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 järjestelmän heikko integroinnin aste ja joustamattomuus 

 järjestelmän heikko sopivuus yrityksen strategisiin tavoitteisiin 

 yrityksen heikko taloudellinen tilanne.(Iskanius 2008,s.2-3) 

 

Iskanius (2008, s.2-3) jakaa toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottoon 

liittyvät riskit kolmeen kategoriaan, toiminnanohjausjärjestelmän 

toimittajaan, itse järjestelmään ja käyttäjä yritykseen liittyviin riskeihin. 

Toiminnan ohjaus järjestelmän toimittajaan liittyvä riskitekijä on se, että 

saatetaan valita sellainen toiminnanohjausjärjestelmän toimittaja joka ei 

pysty vastaamaan käyttäjä yrityksen erikoistarpeisiin ja ei ole valmis 

sitoutumaan tarpeeksi asiakas yrityksen toiminnanohjausjärjestelmän 

käyttöönotto projektiin ja ylläpitoon. On myös mahdollista, että toimittaja 

lopettaa toiminnanohjausjärjestelmän kehittämisen ja tukemisen. Itse 

toiminnanohjausjärjestelmän riskitekijät liittyvät sen teknisiin 

ominaisuuksiin ja toimintojen toimivuuteen.  nämä tekijät vaikuttavat siihen 

kuinka hyvin järjestelmän voi implementoida, konfiguroida, parametrisoida 

ja integroida. Toiminnanohjausjärjestelmää käyttävän yrityksen riskit 

liittyvät sen työntekijöiden ja johtajien taitoihin tietämykseen ja 

kokemuksin. Myös muutoksen vastustamista saattaa ilmetä järjestelmän 

käyttöönoton yhteydessä, jolloin toimitaan vanhojen toimintatapojen 

mukaan käyttämättä uutta järjestelmää. Toiminnanohjausjärjestelmän 

käyttöönottoa häiritsee päivittäinen normaali työ, sillä ihmiset saattavat olla 

haluttomia uhraamaan aikaansa käyttöönottoprojektiin. 

 

Huang, Chang, Li ja Lin(2004, s. 685-687) sekä Sumner(2000, s 317-319) 

jakavat toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottoon liittyvät riskit kuuteen 

kategoriaan. Ensimmäinen(1.) riskikategoria on organisationaalinen 

sopivuus, eli epäonnistutaan uusien liiketoimintaprosessien suunnittelussa 

toiminnanohjausjärjestelmän kannalta tai yrityksen resurssit ovat 

puutteelliset projektin läpivientiin. Toisena(2.) on taitojen sekoitus, eli 

järjestelmän käyttäjien koulutus on puutteellista ja käyttäjät eivät opi uuden 

järjestelmän käyttöä ja lisäksi uusien toiminnanohjausjärjestelmä 
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ammattilaisten rekrytoinnissa epäonnistutaan. Kolmas(3.) kategoria on 

johdon rakenne ja strategia, eli toiminnanohjausjärjestelmän 

käyttöönottoprojektilta puuttuu yrityksen ylimmän johdon tuki ja projektiin 

kuuluvilla henkilöillä on poikkeavat tavoitteet 

toiminnanohjausjärjestelmäprojektin osalta. Neljäntenä(4.) kategoriana on 

toiminnanohjausjärjestelmän ohjelmiston suunnittelu toisin sanoen 

vaikeudet koko yrityksen laajuisten toimintojen integroinnissa. 

Viidentenä(5.) kategoriana on käyttäjien osallistuminen ja koulutus. Tämä 

kategoria pitää sisällään johdon tehottoman kommunikoinnin työntekijöille, 

eri osastojen väliset konfliktit, käyttäjien puutteellisen koulutuksen ja 

käyttäjien tuen puuttumisen toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotossa. 

Kuudentena(6.) kategoriana on teknologian suunnittelu toisin sanoen 

johdon kyvyttömyys estä teknologisia pullonkauloja. Tällainen 

teknologinen pullonkaula voi esimerkiksi seurata siitä, kun yritetään 

linkittää vanhaa toimintamallia uuteen toiminnanohjausjärjestelmän–

malliin. 

 

Peng ja Nunes(2008, s.78) listasivat tutkimuksissaan yhdeksän kriittisintä 

riskitekijää toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottoon liittyen. 

Ömur(2008, s.704) puolestaan listasi viisi kriittisintä riskitekijää 

toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottoon liittyen. Nämä listaukset on 

esitetty taulukossa 5.  
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Taulukko 5. Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönoton kriittisimmät 

riskitekijät. (Peng et Al. 2008, s.78; Ömur 2008, s.704) 

 

 

3.5 Käyttöönoton riskienhallinta 

 

Riskienhallinnan voi jakaa neljään vaiheeseen. Nämä riskienhallinta 

vaiheet ovat riskien tunnistaminen, arviointi, riskienhallinta keinojen 

pohtiminen ja riskienhallintakeinojen toteuttaminen ja seuranta. 

Ensimmäisessä vaiheessa tulee tunnistaa projektiin mahdollisesti liittyvät 

riskit. Tämä vaihe on tärkeä sen takia, että riskienhallinnan seuraavissa 

vaiheissa voidaan käsitellä vain sellaisia riskejä joita on tunnistettu. 

Toisessa vaiheessa tunnistettuja riskejä arvioidaan sen riskitapahtumien 

todennäköisyyden ja seurausvaikutuksen merkittävyyden kannalta. 

Yleensä riskien arvioinnin tekevät yrityksen edustajat, koska heillä on 

paras näkemys yrityksen asioista. Arvioinnissa voidaan käyttää apuna 

myös yrityksen ulkopuolisia asiantuntijoita, jos koetaan, että ulkopuolisella 

asiantuntijalla on arvioitavasta osa-alueesta parempi tietämys tai kyseinen 

osa-alue koetaan yrityksen edustajien toimesta liian vieraaksi. Arvioinnin 

jälkeen riskit priorisoidaan arviointien mukaan. Kolmannessa vaiheessa 

tunnistettuihin riskeihin pohditaan riskien hallinta keinoja riskien 
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tärkeysjärjestyksessä. Jotkut riskit voidaan riskienhallintakeinoilla 

eliminoida, joitain voidaan pienentää ja joihinkin ei voida vaikuttaa 

hyvälläkään hallinnalla. Näille riskeille joihin ei voida vaikuttaa, tulee 

miettiä sellaisia hallinta keinoja joilla riskin aiheuttamat vahingot jäisivät 

mahdollisimman pieniksi. Viimeisessä vaiheessa toteutetaan 

riskienhallintakeinot ja seurataan niiden toimivuutta.(Vilpola et Al. 2006, 

s.70-73) 

 

Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönoton riskien hallinnan kannalta 

tärkeimmät tekijät Iskaniuksen(2008, s.3-4) mukaan ovat yrityksen johdon 

tuki käyttöönottoprojektille ja koko yrityksen henkilöstön sitoutuneisuus 

käyttöönottoprojektiin. Kettunen ja Simons(2001, s.70) määrittävät 

ylimmälle johdolle ja keskijohdolle kolme tärkeintä tekijää 

käyttöönottoprojektin riskien minimoimiseksi. Ylimmältä johdolta 

edellytetään: 

 seisomista hankkeen takana – Sen on pystyttävä perustelemaan 

henkilöstölle projektin merkitys toiminnan kehittämisen kannalta. 

 riittävien ja tarkoituksen mukaisien resurssien kohdentamista 

 määrätietoista ja kannustavaa henkilöjohtajuutta. 

Keskijohdolta vaaditaan: 

 tulevien käyttäjien tarpeiden ymmärtämistä ja heidän asteittain 

sitouttamista projektiin mahdollisimman aikaisessa vaiheessa 

 hankkeen hallittua toteutusta vaatimusmäärittelystä 

tuotantokäyttöön 

 toimivaa vuorovaikutusta eri osapuolien välillä. 
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4 MUUTOSVASTARINTA 

 

Muutosvastarinnalla tarkoitetaan uudistuksien ja muutoksien 

vastustamista. Tällainen vastustaminen on ihmiseltä aivan luontainen 

reaktio. Muutosvastarinnan voidaankin sanoa olevan varovaisuutta 

tuntemattoman edessä, eikä se ole aina lainkaan paha asia. (Lanning, 

Roiha & Salminen 1999, s.137) 

 

4.1 Muutosvastarinnan aiheuttajat ja syyt 

 

Muutosvastarinta saattaa johtua monista eri syistä. Näitä syitä on esitetty 

kuvassa 2. Kuten kuvasta huomataan, työntekijöillä on erilaiset syyt 

vastustaa muutosta kuin mitä päälliköillä ja keskijohdolla on. 

 

 

Kuva 2. Muutosvastarinnan aiheuttajat.(Lanning et Al. 1999 s.138; Mattila 

2007, s.24; Caldwell 2003, s.285) 
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Pelko aiheuttaa hyvin usein muutosvastarintaa yrityksien 

muutostilanteissa. Pelko voi johtua hyvin monesta eri syistä. Yksi 

merkittävimmistä pelon syistä on epätietoisuus muutoksen vaikutuksista 

(Lanning et Al. 1999, s.138). Muutos saattaa aiheuttaa pelkoa myös 

työpaikan menettämisestä sekä työntekijän etujen ja aseman 

menettämisestä.  Muutosvastarinnan avulla työntekijät pyrkivät 

varmistamaan oman työpaikan säilymisen ja koettavat torjua muutoksen 

aiheuttaman mahdollisen uhkan. Omien etujen ja asemien menettämisen 

pelko aiheutuu siitä, että työntekijät asettavat omat edut organisaation 

etujen edelle (Mattila 2007, s.22). Näiden lisäksi Viitala(2005, s.183) 

mainitsee työntekijöiden epäilykset oman osaamisen riittämisestä 

aiheuttavan pelkoa muutoksessa ja sitä kautta muutosvastarintaa. 

 

Ymmärtämättömyys siitä miksi muutosta tehdään yrityksestä, johtuu tiedon 

puutteesta uudesta toiminnasta (Fernandez & Rainey 2006, s.169). 

Toimintatapoja yrityksessä on vaikeata lähteä muuttamaan, mikäli 

vanhoihin toimintatapoihin ollaan tyytyväisiä ja ei ole tarpeeksi tietoa siitä 

minkä takia uusia toimintatapoja ajetaan sisään. Tiedon puute uusista 

toimintatavoista luo epävarmuutta niitä kohtaan ja sen takia muutosta 

vastustetaan (Mattila 2007, s.22). 

 

Kaikkein luonnollisin muutosvastarinnan aiheuttaja on vanhasta totutusta 

luopuminen. Muutos vaatii aina sitä, että vanhoista totutuista 

toimintatavoista luovutaan. Vanhasta luopuminen aiheuttaa epävakautta ja 

siitä seuraa ihmisillä luonnollisesti vakauden kaipuuta. Vakauden kaipuu 

toimii vanhasta luovuttaessa muutosvastarinnan aiheuttajana. (Lanning et 

Al. 1999, s.138) 
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Muutosvastarinnan aiheuttajana voi toimia aiemmat kokemukset 

muutoksista. Mikäli aiemmat muutokset on johdettu huonosti tai ne on 

koettu erityisen raskaina ja muutoinkin huonot kokemukset aiemmista 

muutoksista voi aiheuttaa epäilyksiä uuttakin muutosta kohtaan (Arikoski & 

Sallinen 2007, 51-52). Walkerin, Armenakisin ja Bernerthin(2007, s.765) 

mukaan aiemmat epäonnistuneet muutokset aiheuttavat kyynisyyttä 

tulevia muutoksia kohtaan. Varsinkin epäonnistuneen muutoksen 

johtanutta johtoa kohtaan esiintyy kyynisyyttä siitä kuinka hyvin he 

pystyvät johtamaan muutoksia yleisesti. 

 

Jotta henkilöt joihin muutos vaikuttaa, ottaisivat muutosprojektiin osaa 

kunnolla, niin silloin heidän tulee saada jonkinlaista henkilökohtaista 

hyötyä muutoksesta (Self 2007, s.13). Palkitsemisen puuttuminen 

muutoksessa aiheuttaa ihmisissä epäilyksiä siitä, saavutetaanko 

muutoksesta aiheutuvasta vaivasta sitä vastaavaa hyötyä. Näin ollen 

muutoksessa palkitsemisen puuttuminen saattaa aiheuttaa 

muutosvastarintaa (Mattila 2007, s.22). 

 

Päälliköillä ja keskijohdolla on eri syyt vastustaa muutosta kuin 

työntekijöillä.  Päälliköiden ja keskijohdon mahdollisia syitä 

muutosvastarinnalle ovat: 

 Uhka kontrollin menettämisestä 

 oman työsuhteen kokeminen epävarmaksi 

 pelko statuksen heikkenemisestä 

 ylikuormituksen ja aikapulan lisääntyminen 

 epätietoisuus muutoksen taustoista ja syistä 

 puutteelliset muutosjohtamisen kyvyt (Mattila 2007, s.24) 

Näiden syiden lisäksi Caldwell(2003, s.285) mainitsee, että joiltakin 

johtajilta puuttuu näkemys muutoksen tarpeista ja uskallus ottaa riskiä 
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liiketoiminnassa. Nämä syyt saavat päälliköt ja keskijohdon vastustamaan 

muutoksen aloittamista.  

 

4.2 Onnistuneen muutoksen vaiheet 

 

Muutoksia on monen kokoisia. Ne voivat koskettaa koko yrityksen 

toimintaa tai sitten jotain osaa yrityksestä. Kuitenkin muutoksen koosta 

riippumatta, siitä voidaan yleensä tunnistaa erilliset vaiheet. Onnistuneen 

muutoksen vaiheet ovat: 

1. Perustan luominen 

2. käynnistystoimet 

3. hallittu eteneminen 

4. vakiinnuttaminen.  

Nämä neljä vaihetta seuraavat toisiaan kuten edellä on lueteltu. Vaiheiden 

välillä ei ole kuitenkaan selviä rajoja ja uuden vaiheen jo alettua saattaa 

edellinen vaihe jatkua tämän uuden vaiheen kanssa päällekkäin. (Mattila 

2007, s.131-132) 

 

Perustan luominen 

 

Perustan luominen on muutoksen ensimmäinen vaihe jossa täsmennetään 

muutoksen tarve kaikille joita se koskee, tehdään lähtökohtien kriittinen 

arviointi, muodostetaan ja viestitetään muutoksen visio ja strategia sekä 

määritetään muutoksen konkreettiset tavoitteet ja riskit. Muutoksen 

perustan luominen on tärkeä vaihe sillä onnistuessaan tämä tukee 

muutoksen seuraavia vaiheita. (Mattila 2007, s.133-153) 
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Jotta muutostarve hyväksytään kaikkien niiden joukossa joihin kyseinen 

muutos vaikuttaa, niin heille on täsmennettävä muutoksen tarve. 

Muutostarpeen syyt on selvennettävä eli, miksi kyseinen muutos tehdään, 

mitä sen avulla pyritään saavuttamaan ja miten se tulee vaikuttamaan 

muutokseen osallistujiin ja yrityksen kilpailukykyyn. Samalla on 

suoritettava yrityksen lähtökohtien arviointi, jotta muutokseen osallistujille 

pystytään tuomaan esiin muutosta edeltävä lähtötilanne ja muutoksen 

tuomat mahdollisuudet. Muutoksen vision avulla luodaan yhteinen 

näkemys siitä mitä muutoksen avulla voidaan tulevaisuudessa saavuttaa 

ja strategia taas puolestaan kertoo mitä konkreettisia tekoja vision 

toteuttaminen vaatii (Valpola 2004, s.30). Visio on itsessään muutoksen 

lopullinen päämäärä eli tavoite. Kyseisen päämäärän saavuttamiseksi on 

hyvä olla joukko pienempiä tavoitteita joilla se saavutetaan. Näiden 

tavoitteiden tulee olla konkreettisia ja muutoksen osallistujien kannalta 

helposti ymmärrettäviä. Muutoksesta aiheutuvat mahdolliset riskit on hyvä 

tunnistaa heti muutosprosessin alussa jotta niihin osataan varautua 

muutosprosessissa. Kun mahdollisia riskejä varten suunnitellaan 

riskienhallinta keinot valmiiksi jo muutoksen alussa, niin sitten niiden 

ilmentyessä kyseiseen tilanteeseen on jo valmis toimintamalli (Mattila 

2007, s.148-153). 

 

Käynnistystoimet 

 

Muutoksen perustan luomisen jälkeen aloitetaan käynnistystoimet. 

Käynnistystoimiin kuuluu muutosta ajavan ryhmän rakentaminen, 

pilottiprojektin toteuttaminen jossakin osassa kokonaismuutosta ja 

virallinen ilmoittaminen muutoksesta koko organisaatiolle. (Mattila 2007, 

s.153-161) 
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Muutoksen kannalta on tärkeää, että koko yrityksen johtoryhmä olisi 

ainakin passiivisesti muutoksen takana. Itse muutosta ajavaan ryhmään 

tulisi saada ainakin muutama johtaja joilla on päätösvaltaa yrityksessä. 

Näin varmistetaan se, että muutoksesta ei luovuta heti ensimmäisestä 

vastoinkäymisestä. Kehitysprojekteissa muutokselle nimitetään yleensä 

omistaja joka kantaa tuloksellisen vastuun muutoksesta. Muutoksen 

alussa kannattaa toteuttaa pilottiprojekti sellaisessa osassa 

kokonaismuutosta josta saadaan helposti hyviä tuloksia. Tämän avulla 

saadaan luotua positiivista ilmapiiriä muutoksen ympärille ja usko 

muutoksen kannattavuuteen nousee (Mattila 2007, s.153-160). Positiiviset 

kokemukset muutoksesta saa ihmiset osallistumaan muutokseen 

paremmin ja näin muutosta on aktiivisesti ajamassa eteenpäin useampi 

henkilö (Arikoski et Al. 2007, s.51).  Tässä vaiheessa tulee viimeistään 

virallisesti ilmoittaa muutoksesta koko organisaatiolle. Mitä ylempänä 

organisaation johdossa muutoksesta ilmoittaja on, niin sitä paremman 

kuvan se antaa organisaation sitoutumisesta muutokseen.  Ilmoituksen 

tulee lopullisesti selvittää koko organisaatiolle miksi muutos tehdään ja 

mitkä ovat sen tavoitteet (Heiskanen & Lehikoinen 2010, s.20). 

 

Hallittu eteneminen 

 

Hallitun etenemisen vaiheessa muutos laajennetaan pilottiprojekteista 

koskemaan kaikkia niitä, joihin muutos tulee vaikuttamaan 

tulevaisuudessakin. Samalla korjataan pilottiprojektissa mahdollisesti 

havaittuja ongelmakohtia. Tässä vaiheessa on hyvä vahvistaa säännöt 

joilla muutosta viedään eteenpäin sekä säännöt siitä kuinka muutoksen 

jälkeen tulee toimia. (Mattila 2007, s.164-170) 
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Vaikka hallitun etenemisen vaiheessa muutos laajennetaan 

pilottiprojektista koskemaan koko kyseistä muutosta, niin silti muutoksen 

etenemistä on hyvä seurata pienempiin osiin pilkotuiden tavoitteiden 

kautta. Tavoitteiden saavuttamisesta tulee seurata jonkinlaisia palkkioita 

muutokseen osallistuville. Tämän avulla työntekijöitä kannustetaan 

saavuttamaan kyseiset muutoksen kannalta tärkeät tavoitteet (Mattila 

2007, s.176-177). Tuominen(1998, s.316) kehottaa muutoksen 

yhteydessä palkitsemaan myös siitä, että yrittää yhteisesti sovittujen 

toimintatapojen avulla päästää tavoitteisiin. Näin työntekijöiden kiinnostus 

muutoksesta säilyy vaikka heti ei saavutettaisikaan toivottuja tuloksia. 

 

Samalla kun muutos laajenee koskemaan suurempaa osaa yrityksen 

henkilöstöä, niin samalla heidän tietämystään muutoksesta tulee 

kasvattaa. Henkilöstön tietoa muutoksesta voidaan kasvattaa 

kouluttamalla heitä ja informoimalla heitä muutoksesta (Mattila 2007, 

s.171-172, 186-189). Koulutukseen tulee ottaa kaikki ne joihin muutos 

vaikuttaa eikä vain yrityksen johto. Sillä tämä voisi aiheuttaa kiinnostuksen 

hiipumista muutosta kohtaan kateellisuuden takia. Koulutuksien 

tarkoituksena on opettaa henkilöstölle sellaisia asioita joita he pystyvät 

soveltamaan käytännössä sekä lisätä tietämystä uusien toimintatapojen 

hyödyistä (Lanning et Al. 1999, s.279-280). 

 

Vakiinnuttaminen 

 

Projektin päättämisen jälkeen uudet toimintatavat tulee vakiinnuttaa 

yrityksen arkisiksi toimintatavoiksi. Näin vältytään siltä, ettei projektista 

saavuteta vain kertaluontoista vaan pitkäaikaista hyötyä. Vakiinnuttaminen 

ei aina tarvitse mitään erityisiä toimia projektin päättymisen jälkeen vaan jo 

projektin aikana on luotu pohja muutoksen vakiintumiselle. Projektin 
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aikana tehdyn koulutuksen ja hyötyjen tiedottamisen kautta yrityksen eri 

tahot yleensä ymmärtävät muutoksen hyödyt tulevaisuudessa. Aina ei 

kuitenkaan näin ole joten muutoksen vakiinnuttamisen eteen joutuu 

tekemään vielä töitä. Keinoja muutoksen vakiinnuttamiseksi ovat: 

 Fyysiset, järjestelmä- ja organisaatiomuutokset: Esim. tilajärjestely 

ja käyttöohjeet. 

 Mittaus ja palkitseminen: Toimintoja seuraavien mittareiden luonti ja 

jatkuva tarkkailu. 

 Johtamistavat: Ohjataan kehitystä haluttuun suuntaan ja tuetaan 

henkilöstöä toimimaan uudella tavalla. 

 Hyötyjen näkyminen: Kun muutos alkaa tuottamaan hyötyjä, niin 

silloin ohjauksen ja valvonnan tarve vähenee.(Lanning et Al. 1999, 

s.296-298) 
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5 TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN 

KÄYTTÖÖNOTTOPROJEKTI VARASTOJEN JA 

TYÖKALUJEN HALLINTAAN 

 

TeollisuusSepät Oy:ssä on ollut AutoFutur toiminnanohjausjärjestelmä 

käytössä yrityksen joissakin toiminnoissa jo ennen tämän projektin 

aloittamista. Tämän takia yritykseen ei tarvitse hankkia uutta 

toiminnanohjausjärjestelmää vaan jo olemassa olevan järjestelmän 

käyttöä laajennetaan. Tässä projektissa toiminnanohjausjärjestelmä 

otetaan käyttöön varaston ja työkalujen hallinnassa. Tämän 

toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottoprojektin vaiheet varaston ja 

työkalujen hallintaan ovat: 

1. AutoFutur toiminnanohjausjärjestelmään tutustuminen 

2. Vaatimusten määrittäminen varaston ja työkalujen hallinnan osalta 

toiminnanohjausjärjestelmälle 

3. toiminnanohjausjärjestelmän muokkaaminen 

4. toiminnanohjausjärjestelmän käyttöohjeiden laadinta 

5. toiminnanohjausjärjestelmän käyttäjien kouluttaminen 

6. toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto varastojen ja työkalujen 

hallinnassa 

7. varaston ja työkalujen inventointi 

 

5.1 Tutustuminen AutoFutur toiminnanohjausjärjestelmään 

 

Yrityksen käytössä oleva Autofutur toiminnanohjausjärjestelmä ei ollut 

tutkimuksen tekijälle entuudestaan tuttu. Käyttökokemuksia tutkimuksen 

tekijällä oli entuudestaan kolmesta muusta toiminnanohjausjärjestelmästä. 

AutoFutur:in käyttöön tutkimuksen tekijä tutustui kolmella eri tavalla, 

käymällä järjestelmän käyttöä läpi yrityksestä sellaisen henkilön kanssa 

joka hallitsi sen käytön, opiskelemalla järjestelmän käyttöä ja 
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ominaisuuksia käyttöohjekansiosta sekä järjestelmän toimittajan Internet 

etätukisivustolta ja kokeellisesti tekemällä harjoitus toimintoja 

järjestelmässä.  

 

AutoFutur:iin tutustuminen yritykseen kuuluvan henkilön kanssa piti 

sisällään järjestelmän perusasioihin tutustumisen kuten sisään 

kirjautumisen ja järjestelmästä löytyvien toimintovalikkojen sijainnin 

näyttämisen. Tämän jälkeen minun oli mahdollista aloittaa tutustuminen 

järjestelmään käyttöohjekansion ja järjestelmän toimittajan etätukisivuston 

avulla. 

 

AutuFutur toiminnanohjausjärjestelmästä yrityksellä on olemassa hyvin 

kattava käyttöohjekansio ja järjestelmän toimittajalla on Internetin 

etätukisivustolla samat ohjeet ja lisäksi ohjeita erikoisemmille toiminnoille 

järjestelmässä sekä ohjeet järjestelmään mahdollisesti hankittaviin 

lisämoduuleihin. Lisäksi toimittajan etätukeen on mahdollista sähköpostilla 

lähettää kysymyksiä, mikäli tarvitsee lisää neuvoja jonkin toiminnon 

käytöstä. Näiden ohjeiden avulla tutkimuksen tekijä opiskeli, millä eritavoin 

kyseisellä järjestelmällä olisi mahdollista hallita yrityksen varastoja ja 

työkaluja. 

 

Kolmantena vaiheena järjestelmään tutustumisessa oli opittujen teorioiden 

kokeilu ja soveltaminen harjoitustöiden kautta itse järjestelmässä. Tässä 

vaiheessa oppi kuinka teoriassa opetellut asiat toimivat järjestelmän 

päivittäisessä käytössä. Tämä vaihe ja teorioiden opiskelu käyttöohjeista 

jatkuivat läpi projektin aina järjestelmän käyttöönottamiseen saakka. 
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5.2 Vaatimusten määrittäminen varastojen ja työkalujen hallinnan 

osalta toiminnanohjausjärjestelmälle TeollisuusSepät Oy:ssä 

 

Vaatimukset toiminnanohjausjärjestelmälle varastojen ja työkalujen 

hallinnan osalta osin määräytyi jo projektin lähtötavoitteista. Tämän lisäksi 

järjestelmän käyttäjien kyselyn ja keskustelujen kautta määräytyi lisää 

tarpeita toiminnanohjausjärjestelmälle varaston ja työkalujen hallintaan. 

 

Vaatimukset toiminnanohjausjärjestelmälle projektin lähtötavoitteista 

 

Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottoprojektin aloittamisesta varaston 

ja työkalujen hallintaan päätettäessä päätettiin samalla ensimmäiset 

vaatimukset järjestelmälle. Nämä vaatimukset on esitetty taulukossa 5. 

Lisäksi tärkeänä vaatimuksena oli, että järjestelmän käytön pitää olla 

helppoa ja nopeaa, ettei se toisi lisätyötä muutenkin kiireellisessä 

työympäristössä. 

 

Taulukko 5. Varaston ja työkalujen hallinnan vaatimukset 

toiminnanohjausjärjestelmälle lähtötavoitteista. 

Varaston vaatimukset Työkalujen vaatimukset 

Varaston koko Sijainti 

Varaston arvo Hankintapäivä 

Varaston sisältö Huoltotodistukset 

Tuotteiden sijainti  

Materiaalitodistus  

 

Varaston koolla tarkoitetaan sitä, että järjestelmästä selviää varastossa 

olevien tuotteiden kappalemäärät ja varaston arvo kertoo sen mikä on 
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näiden varastoitujen tuotteiden sitoma pääoma. Varaston sisältö pitää 

sisällään varastoitujen ja toimittajilta saatavien tuotteiden tuotetiedot, 

kuten tuotenimen LVI-/tuotekoodin sekä myynti ja ostohinnat. Tuotteiden 

sijainnin osalta vaatimuksena oli, että järjestelmästä tulisi selvitä se minne 

varastoon tuotteet on varastoitu. Yrityksen käyttämä laatujärjestelmä vaatii 

osalta tuotteista materiaalitodistuksen, joten järjestelmästä tulisi löytyä 

tieto näiden tuotteiden materiaalitodistusten sijainnista. 

 

Lähtötavoitteissa työkalujen osalta vaatimuksiksi 

toiminnanohjausjärjestelmälle asetettiin työkalujen sijainti, hankintapäivä ja 

huoltotodistukset. Järjestelmästä tulisi selvitä missä jokin tietty työkalu 

milloinkin on. Onko se jollain tietyllä työmaalla, varastossa vai kenties 

huollossa. Järjestelmästä saatavan työkalun hankintapäivän avulla 

voidaan helposti selvittää se, että onko työkalu vielä takuun alainen 

mahdollisten vikatilojen ilmetessä. Yrityksen käyttämä laatujärjestelmä 

vaatii hitsauslaitteistojen huoltotodistuksien säilyttämistä, joten 

järjestelmästä tulisi selvitä näiden laitteistojen huoltotodistuksien sijainti. 

 

Projektin aikana määritetyt vaatimukset 

toiminnanohjausjärjestelmälle 

 

Käyttöönottoprojektin alussa kartoitettiin kyselyjen(Liite 1. ja 2.) avulla 

toiminnanohjausjärjestelmän käyttäjiltä mahdollisia lisävaatimuksia 

järjestelmään varaston ja työkalujen osalta. Tämän kyselyn kautta ei vielä 

ilmennyt uusia vaatimuksia toiminnanohjausjärjestelmälle.  

 

Myöhemmin projektin aikana toiminnanohjausjärjestelmän vaatimuksiin 

lisättiin, tilaus toimittajilta toiminnanohjausjärjestelmällä. Tämä sen takia, 
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että kaikki tilaukset tulisivat kirjattua varastoon ja näin ollen varastosaldot 

pysyisivät kohdillaan. Työkalujen osalta projektin edetessä uusina 

vaatimuksina toiminnanohjausjärjestelmälle määritettiin mahdollisuus 

varata työkalu työmaalle ennen sen ottamista pois varastosta ja jokaiselle 

työkalulla tulee olla yksilöllinen koodi, jotta juuri tiettyä työkalua voidaan 

hallita tehokkaasti. 

 

Yhteenveto vaatimuksista toiminnanohjausjärjestelmälle varastojen 

ja työkalujen osalta 

 

Tärkeänä vaatimuksena molempien sekä varastojen kuin työkalujen osalta 

oli näiden hallinnan helppous toiminnanohjausjärjestelmässä. Lisäksi 

varastojen kuin työkalujen osalta oli omia vaatimuksia 

toiminnanohjausjärjestelmälle(Taulukko 6.). 

 

Taulukko 6. Lopulliset vaatimukset varaston ja työkalujen osalta 

toiminnanohjausjärjestelmälle. 

Varaston vaatimukset Työkalujen vaatimukset 

Varaston koko Sijainti 

Varaston arvo Hankintapäivä 

Varaston sisältö Huoltotodistukset 

Tuotteiden sijainti Varaus 

Materiaalitodistus Yksilöllinen koodaus 

Tuotteiden tilaus suoraan 

järjestelmästä 
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5.3 Toiminnanohjausjärjestelmän muokkaukset 

 

Edellisessä kappaleessa esitettyjen vaatimuksien toteuttamiseksi 

toiminnanohjausjärjestelmään jouduttiin tekemään muokkauksia. 

Vaatimuksia varaston sisällöstä eli toimittajien tuotteiden tuotetiedoista 

järjestelmässä ja tuotetilauksien tekeminen suoraan järjestelmästä olivat 

mahdottomia suorittaa järjestelmässä ilman muokkauksia. Toimittajien 

tuotetieto ongelmaan ratkaisuna oli tärkeimpien toimittajien hinnastojen ajo 

järjestelmään. Tuotteiden tilaamisen suoraan järjestelmästä mahdollisti 

sähköpostiautomaatio-lisämoduulin hankinta järjestelmään. Lisäksi 

järjestelmän käytön helpottamiseksi, asetuksia muutettiin siten, että 

järjestelmä itse ehdottaa työmaalle kirjattavia tuotteita tilattaviksi. 

 

Toimittajien hinnastotietojen ajo toiminnanohjausjärjestelmään 

 

Yrityksen tärkeimpien toimittajien tuotehinnastot ajettiin suoraan 

toiminnanohjausjärjestelmän tietoihin. Tuotehinnaston ajaminen 

järjestelmän tietoihin on mahdollista, mikäli hinnasto on sähköisenä Excel-

tiedostona. Tämän takia kaikilta tärkeimmiltä toimittajilta pyydettiin 

hinnastot Excel-tiedostoina. Mikäli hinnastoa ei ole mahdollista saada 

Excel-tiedostona, niin silloin tuotetiedot joudutaan syöttämään 

järjestelmään käsin. Tuotehinnastot pitivät sisällään kaikki tärkeimmät 

tuotetiedot, eli tuotenimen, tuotekoodin, ostohinnan ja myyntihinnan. 

 

Tuotehinnastot tulee jatkossa päivittää aina silloin kun toimittajalta tulee 

uusi hinnasto tai toimittajan ostoalennusprosentti muuttuu. Tämä tapahtuu 

samalla lailla kuin tuotehinnaston ajo ensimmäiselläkin kerralla. Tämän 

ansiosta toiminnanohjausjärjestelmässä tuotteiden tiedot pysyvät 

jatkuvasti ajan tasalla. 
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Sähköpostiautomaatio-lisämoduulin hankinta 

 

Projektin aloitusvaiheessa toiminnanohjausjärjestelmän kautta oli 

mahdotonta tehdä tilauksia toimittajilta, käyttämällä ainoastaan 

järjestelmää. AutoFutur -toiminnanohjausjärjestelmään on mahdollista 

hankkia sähköpostiautomaatio-lisämoduuli. Tämän lisämoduulin avulla 

järjestelmästä suoraan voidaan suoraan lähettää toimittajille tilauksia ja 

ostotarjouksia sekä asiakkaille tarjouksia, tilausvahvistuksia, lähetteitä, 

työmääräyksiä ja laskuja.  

 

Sähköpostiautomaatio-lisämoduuli hankittiin toiminnanohjausjärjestelmään 

alun perin sen takia, että tilaukset voitaisiin tehdä suoraan järjestelmästä. 

Tämän jälkeen yrityksen muussakin toiminnassa on hyödynnetty 

sähköpostiautomaatiota. Nykyään kaikki laskut lähetetään suoraan 

järjestelmästä asiakkaille. 

 

Toiminnanohjausjärjestelmän asetuksien muokkaukset 

 

Toiminnanohjausjärjestelmän asetuksia muokattiin siten, että järjestelmä 

ehdottaa aina asiakastilausta ja työmääräystä tehtäessä kaikkia siihen 

lisättyjä tuotteita tilattaviksi. Tämä toiminto otettiin käyttöön sen takia, kun 

tapahtuman lopuksi järjestelmä ehdottaa kaikkia siihen lisättyjä tuotteita 

tilattaviksi, niin samaan tilaukselle lisäys ruutuun tulee näkyviin, kuinka 

paljon kyseisiä tuotteita on varastossa. Tällöin tilaukselle voi valita 

halutessaan vain ne tuotteet joita ei ole varastossa. Tämän jälkeen on 

mahdollista yhdellä silmäykselle tehdä päätöksiä siitä, mitä tuotteita 

tarvitsee tilata ja mitä ei. 
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Yhteenveto toiminnanohjausjärjestelmän muokkauksista 

 

Toiminnanohjausjärjestelmään ajettiin tärkeimpien toimittajien tuotetiedot 

tuotehinnastojen kautta, otettiin käyttöön sähköpostiautomaatio-

lisämoduuli ja muokattiin järjestelmän asetuksia niin, että järjestelmä 

ehdottaa tilattavaksi kaikkia asiakastilauksen ja työmääräyksen tuotteita. 

AutoFutur toiminnanohjausjärjestelmässä jo olleiden ominaisuuksien ja nyt 

siihen tehtyjen muokkauksien ansiosta, Sitä on mahdollista käyttää siten, 

että kaikki taulukossa 6. olevat tavoitteet on mahdollista saavuttaa. 

 

5.4 Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöohjeiden laadinta 

 

AutoFutur -toiminnanohjausjärjestelmän käyttöön yrityksellä oli jo 

entuudestaan olemassa käyttöohjekansio. Lisäksi Internetistä järjestelmän 

toimittajan etätukisivuilta löytyy käyttöohjeet sähköisessä muodossa. 

Nämä ohjeet ovat todella tarkat ja niiden avulla löytyy ratkaisu lähes 

jokaiseen ongelmaan joka järjestelmän käytössä voi ilmetä. Nämä ohjeet 

ovat kuitenkin todella pitkät ja sisältävät paljon sellaisia ohjeita joita 

TeollisuusSepät Oy:ssä ei tarvita. Nämä ohjeet pitävät sisällään kaikki 

mahdolliset tavat joilla järjestelmää voidaan käyttää. 

 

TeollisuusSepät Oy:lle tehtiin AutoFutur -toiminnanohjausjärjestelmälle 

oma käyttöohjekansio johon on kirjattuna vain ne toimintatavat joilla 

järjestelmää yrityksessä käytetään. Tämä uusi järjestelmän 

käyttöohjekansio on huomattavasti lyhyempi ja ohjaa kaikkia järjestelmän 

käyttäjiä toimimaan samalla tavalla. Tämän ansiosta uudesta kansiosta 

löytyy helpommin ohjeet juuri siihen ongelmaan joka järjestelmän käytössä 
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käyttäjällä ilmenee. Kun kaikki järjestelmän käyttäjät tekevät toiminnot 

järjestelmässä samalla tavalla, niin silloin kaikki käyttäjät ymmärtävät 

järjestelmään tehtyjen kirjauksien merkitykset ja pystyvät jatkamaan 

toisten aloittamia töitä järjestelmässä. Uudessa käyttöohjekansiossa (Liite 

3.) on erilliset ohjeet tuotteiden hallinnalle, työkalujen hallinnalle, 

järjestelmän ylläpidolle ja kalustokeskus toiminnalle. 

 

Tuotteiden hallinnan ohjeet 

 

Tuotteiden osalta tarvitaan ohjeet kaikista niistä toiminnoista 

toiminnanohjausjärjestelmässä joissa tehtävät kirjaukset vaikuttavat 

tuotteiden varastosaldoihin ja tuotetietoihin. Nämä toiminnot löytyvät 

seuraavien käyttöohjekansion lukujen alta: 

 tuotetiedot 

 hinnaston päivittäminen 

 tarjouksen tekeminen kohteesta joka sisältää töitä(kustannusarvio) 

 työmääräyksen tekeminen 

 tarjouksen tekeminen tuotteista 

 asiakastilauksen tekeminen 

 ostotilauksen tekeminen 

 tuotteiden varastoon kirjaaminen 

 lähetteiden tekeminen. 

 

Toiminnanohjausjärjestelmän uuden käyttöohjekansion tuotetieto ja 

hinnastopäivitys kohdat (liite 4) käsittelevät sitä miten tuotteiden tiedot 
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saadaan oikein järjestelmään ja ne pidetään siellä oikeina. Tuotetieto 

kohdassa ohjeistetaan kirjaamaan yksittäiselle tuotteelle tarvittavat tiedot 

oikeisiin kohtiin järjestelmässä. Hinnastopäivityskohdassa käydään läpi 

sitä, miten toimittajan toimittama hinnasto voidaan ajaa 

kokonaisuudessaan järjestelmän tietoihin. Hinnastopäivityksen yhteydessä 

kaikille siihen kuuluville tuotteille voidaan ajaa kerralla kaikki tarvittavat 

tuotetiedot. Hinnastopäivitys on myös järjestelmän ylläpito ohje. 

 

Käyttöohjekansion muut tuotteiden hallintaan liittyvät kohdat (liite 5. ja liite 

6.) käsittelevät sitä, miten eri toiminnot tulee kirjata 

toiminnanohjausjärjestelmässä jotta järjestelmän varastosaldot ovat yhtä 

kuin todelliset varastosaldot, järjestelmän käyttö on nopeaa, helppoa ja 

yhteneväistä käyttäjien kesken sekä järjestelmästä selviää työmaa 

urakoiden sen hetkinen tilanne. AutoFutur toiminnanohjausjärjestelmässä 

tuotteiden kirjaaminen lähetteille ja työmääräyksille, sekä ostotilauksien 

vastaanottaminen vaikuttavat järjestelmän varastosaldoihin. Näiden 

toimintojen lisäksi uusissa ohjeissa on ohjeet tarjouksien, asiakastilauksen 

ja ostotilauksien tekemiseen, koska nämä kaikki toiminnot hallitsemalla 

järjestelmän käytöstä tulee nopeampaa ja helpompaa. 

 

Työkalujen hallinnan ohjeet 

 

Työkalujen hallinnan ohjeissa (liite 7.) on ohjeet niin yrityksen yhteisten 

koneiden kuin myös asentajien ja hitsaajien henkilökohtaisten työkalujen 

seuraamiseen. Työkalujen hallintaan AutoFutur 

toiminnanohjausjärjestelmässä ei ollut valmista toimintoa. Tämän takia 

toiminnanohjausjärjestelmässä työkalujen hallinta suoritetaan tuotteiden 

hallinnan kautta soveltaen sen ominaisuuksia joten yritykselle tehdyt 

työkalujen hallinnan ohjeet ovat uniikit. 
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Yrityksen yhteisillä koneilla tarkoitetaan niitä yrityksen omistamia työkaluja 

jotka eivät kuulu kenenkään asentajan tai hitsaajan henkilökohtaiseen 

työkalupakkiin. Yhteisten koneiden ohjeet pitävät sisällään: 

 uuden koneen kirjaamisen käyttöön 

 koneen kirjaamisen työmaalle 

 koneen palauttamisen varastoon 

 koneen varaamisen työmaalle 

 huoltotodistuksen lisäämisen koneelle. 

Toiminnanohjausjärjestelmässä koneet jaetaan työkaluryhmiin ja kaikille 

koneille määritellään yksilöllinen koodi jotta on mahdollista hallita juuri 

haluttuja koneita. Yksilöllinen koodi pohjautuu työkaluryhmän mukaan. 

Työkalujen hallinnan ohjeiden mukaan toimittaessa 

toiminnanohjausjärjestelmästä saadaan selville: 

 Koneen sijainti  

o varasto 

o työmaa jolla kone on 

 hankintapäivä 

 takuuaika 

 huoltoajankohta ja huoltotodistukset 

 koneen mahdolliset varaukset 

 koneen varastoarvo 

Toiminnanohjausjärjestelmässä saavutetaan yhteisien koneiden osalta 

kaikki aiemmin määritellyt tavoitteet (Taulukko 6.). 
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Asentajien ja hitsaajien henkilökohtaisilla työkaluilla tarkoitetaan niitä 

työkaluja jotka ovat heidän henkilökohtaisissa työkalupakeissaan. 

Työkalujen hallinnan ohjeiden mukaan toimittaessa 

toiminnanohjausjärjestelmässä henkilökohtaisiin työkalupakkeihin on 

kirjattuna niiden sisältämät työkalut. Näin ollen järjestelmästä saadaan 

selville: 

 työkalupakkien sisältämät työkalut 

 työkalupakin arvo 

 työkalupakin sijainti  

o henkilö jonka hallussa pakki on 

o varasto, mikäli työsuhde pakin entisen haltijan kanssa on 

päättynyt. 

 

Järjestelmän ylläpito-ohjeet 

 

varastojen hallinnan osalta järjestelmän ylläpito vaatii toimittajien 

tuotetietojen pitämistä ajan tasalla toiminnanohjausjärjestelmässä sekä 

koko toiminnanohjausjärjestelmän päivittämistä aina silloin kun 

järjestelmän toimittaja julkaisee uuden päivityspaketin. Samaisen paketin 

päivittäminen riittää työkalujen hallinnan ylläpitoon järjestelmässä.  

 

Yksittäisen tuotteen tuotetietoihin voi tehdä muutoksia tuotetieto-ohjeiden 

avulla, mutta jos kyseessä on suurempi joukko saman toimittajan tuotteita, 

niin muutokset kannattaa tehdä hinnastopäivitysohjeiden mukaan. 

Hinnastopäivitysohjeiden avulla päivitetään toimittajan tuotteet 
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ajantasaisiksi aina silloin, kun toimittaja julkaisee uuden hinnaston tai 

muuttaa yrityksen ostoalennusprosenttia.  

 

5.5 Toiminnanohjausjärjestelmän käyttäjien kouluttaminen 

 

Yrityksen toiminnanohjausjärjestelmän käyttäjien kouluttaminen toteutettiin 

kahdenkeskisillä koulutustilaisuuksilla. Koulutuksen järjestämisen 

käyttäjien henkilökohtaisilla koulutustilaisuuksilla mahdollisti järjestelmän 

käyttäjien pieni määrä. Järjestelmään käyttöä tarvitsi kouluttaa vain neljälle 

käyttäjälle. Tämän lisäksi työpaikalla päivittäisessä toiminnassa 

tutkimuksen tekijä auttoi järjestelmän käyttäjiä vastaan tulleissa 

ongelmatilanteissa ja lähes päivittäisissä keskusteluissa on keskusteltu 

järjestelmän tuomista ja potentiaalisista eduista.  

 

Kahdenkeskiset koulutukset käyttäjien kanssa 

 

Kahdenkeskinen koulutustilaisuus toiminnanohjausjärjestelmän käytöstä 

pidettiin yrityksen sellaisten henkilöiden kanssa joiden suorittamat 

toiminnat järjestelmässä voivat vaikuttaa ja/tai koskettavat varastojen ja 

työkalujen hallintaan. Yhteistä koulutustilaisuutta kaikille järjestelmän 

käyttäjille ei pidetty, koska kahdenkeskisissä koulutuksissa pystyttiin 

opettelemaan järjestelmän käytössä kaikki pienimmätkin yksityiskohdat 

koulutettavan kannalta sopivaa vauhtia. Näin varmistettiin se, että jokainen 

käyttäjä oppisi mahdollisimman hyvin järjestelmän virheettömän käytön. 

 

Kahdenkeskisissä koulutuksissa toiminnanohjausjärjestelmän käyttäjiä 

koulutettiin käyttämään järjestelmää sillä tavalla, kuin uudessa 

käyttöohjekansiossa on määritetty. Koulutuksen alussa järjestelmässä 
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tehtiin harjoitussuorituksia. Harjoitussuorituksien kautta käytiin läpi kaikki 

kohdat uudesta käyttöohjekansiosta. Suoritukset tehtiin ensin yhdessä ja 

sen jälkeen käyttäjät tekivät niitä itsenäisesti. Harjoitussuoritusten jälkeen 

käyttäjät tekivät sellaisia todellisia toimintoja järjestelmässä jotka olivat 

sillä hetkellä ajankohtaisia. Joku perusti urakasta uuden työmääräyksen ja 

joku taas teki asiakastilauksen työmaalle tarvittavista tuotteista ja sitä 

kautta joutui myös tekemään ostotilauksen puuttuvista tuotteista. 

 

Jatkuva opastus käyttöönottoprojektin yhteydessä 

 

Koko projektin ajan tutkimuksen tekijä toimi yrityksen tiloissa jotta hän 

pystyi opastamaan käyttäjiä lisää toiminnanohjausjärjestelmän käytöstä 

varastojen ja työkalujen hallinnan osalta. Tämä jatkuva opastaminen toimi 

siten, että mikäli järjestelmän käyttäjällä ilmeni ongelmia toimintojen 

suorittamisessa järjestelmässä, niin sitten tutkimuksen tekijän opastuksella 

käytiin läpi sitä kuinka kyseinen toiminto tulisi suorittaa oikein. Aina 

samalla myös käytiin läpi se, mistä kohtaa käyttöohjekansiosta löytyy ohje 

kyseiseen toimintoon. Tällä tavoin pyrittiin siihen, että järjestelmän 

käytössä tulisi mahdollisimman vähän virheitä ja projektin päättymisen 

jälkeen mahdollisissa ongelmatilanteissa järjestelmän käyttäjät löytäisivät 

ratkaisun ongelmaansa uudesta käyttöohjekansiosta. 

 

Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottoprojekti varastojen ja työkalujen 

osalta sai alkunsa yrityksessä sen tarpeesta saada varastossa olevat 

tuotteet käyttöön entistä tehokkaammin. Käyttöönottoprojektin aikana 

toiminnanohjausjärjestelmän muita etuja tuli esille päivittäisissä 

keskusteluissa järjestelmän käyttäjien ja tutkimuksen tekijän kanssa. 

Käyttäjien asenne käyttöönottoprojektia kohtaan muuttui suopeammaksi 

aina heidän ymmärrettyään mitä kaikkea tällä projektilla on mahdollista 
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saavuttaa. Tämän ansiosta käyttäjien asenne toiminnanohjausjärjestelmää 

kohtaan muuttui pikku hiljaa innostuneemmaksi ja sen ansiosta heidän oli 

helpompi oppia työskentelemään sen avulla.  

 

5.6 Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto varastojen ja 

työkalujen hallinnassa 

 

Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöohjeiden teon ja käyttäjien 

kouluttamisen jälkeen toiminnanohjausjärjestelmä otettiin käyttöön 

varastojen ja työkalujen hallintaan yrityksessä. Käytännössä tämä tarkoitti 

sitä, että tämän jälkeen toiminnanohjausjärjestelmän avulla suoritettiin 

kaikki ne toiminnot jotka oli uuteen käyttöohjekansioon kirjattu ja 

koulutuksien kautta opeteltu. 

 

Varastojen hallintaan toiminnanohjausjärjestelmä otettiin käyttöön ennen 

varastojen inventointia. Tähän päädyttiin sen takia, että käyttöönoton 

jälkeen käyttäjien oli vielä mahdollista tehdä virheitä järjestelmän käytössä. 

Ennen inventaariota järjestelmässä tehdyt virheet eivät olleet 

peruuttamattomia, koska inventaarion yhteydessä kaikkien tuotteiden 

varastoarvot kuitenkin korjaantuisivat takaisin oikeiksi. Ennen 

inventaariota järjestelmän käyttö oli vielä ns. harjoituskäytössä. Tämän 

harjoituskäytön tavoitteena oli, että inventaarioiden suorittamisen jälkeen 

järjestelmän käyttö olisi käyttäjillä jo niin hyvin hallussa, että virheet käytön 

yhteydessä olisivat mahdollisimman vähäisiä. 

 

Työkalujen hallintaan toiminnanohjausjärjestelmä otettiin käyttöön vasta 

työkalujen inventoinnin jälkeen, koska ennen inventointia työkaluja ei ollut 

kirjattuna järjestelmän tietoihin. Eli niiden hallintaan järjestelmää oli 

mahdotonta käyttää ennen inventointia. Työkalujen inventoinnin jälkeen 
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järjestelmän avulla hallittiin työkaluja siten, että tiedettiin missä ne 

milloinkin ovat, milloin ne tarvitsee huoltaa ja milloin uusien koneiden 

takuuaika loppuu.  

 

5.7 Inventaarioiden tekeminen 

 

Varastojen ja työkalujen hallintaan toiminnanohjausjärjestelmän 

käyttöönotto vaati varastojen ja työkalujen inventointia. Tuotevarastojen ja 

varastossa olevien työkalujen inventoinnin tutkimuksen tekijä suorititi 

henkilökohtaisesti yhdessä yritykseen kuuluvan henkilön kanssa ja 

työmailla olevien työkalujen inventoinnin suorittivat työmailla 

työskentelevät yrityksen työntekijät. Työkalujen inventoinnin yhteydessä 

suunniteltiin kaikkien työkalujen merkkaamista. 

 

Varastojen inventointi 

 

Varastojen inventoinnilla tarkoitan tuotevarastojen inventointia. Varastojen 

inventointi osoittautui todella haastavaksi ja pitkäkestoiseksi projektiksi. 

Inventoinnin haasteellisuudelle ja pitkäkestoisuudelle oli kaksi pääsyytä: 

1. Ennen inventaariota yrityksessä ei ollut tietoa siitä mitä kaikkea 

varastot sisältävät, joten toiminnanohjausjärjestelmästä oli vaikeat 

tulostaa sopivia inventointilistoja. 

2. Varastot olivat ennen inventaariota epäjärjestyksessä ja hieman 

epäsiistit. 

 

Varastojen inventointi suoritettiin osissa. Osiot oli jaoteltu siten että aina 

yhdessä osiossa suoritettiin kaikki samantyyppiset tuotteet. Näitä osiota 
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olivat mm. uraosat ja sinkityt kierreosat. Kutakin osiota varten tulostettiin 

inventaariolistat järjestelmästä. Vaikka yrityksessä ei ollut tietoa siitä, mitä 

tuotteita varastoissa oli, niin inventaariolistan tulostaminen oli mahdollista, 

koska toimittajien tuotehinnastojen tiedot olivat projektin aikaisemmassa 

vaiheessa ajettu järjestelmän tietoihin. Varastoissa oli myös paljon 

sellaisia tuotteita joita ei nykyisiltä toimittajilta löydy. Nämä tuotteet 

jouduttiin kirjaamaan avoimeen inventointilistaan. 

 

Osiota inventoitaessa ensin tulostettiin kyseisen osion inventaarilista. 

Tämän jälkeen varastoista piti etsiä ensin kaikki kyseiseen osioon kuluvat 

tuotteet yhteen paikkaan ja järjestää niille hyllypaikka varastosta. Sitten 

tuotteet inventoitiin ja samalla järjestettiin varaston hyllyihin siten, että 

samantyyppiset tuotteet ovat varastossa samassa paikassa jokainen tuote 

omalla paikallaan. Lopuksi osion tuotteiden varastomäärät kirjattiin 

järjestelmän tietoihin. Kirjaamisessa ongelmia tuotti ne tuotteet joiden 

tietoja ei löytynyt jo järjestelmän tiedoista. Näille tuotteille oli etsittävä 

oikeat tuotetiedot kirjaamisen yhteydessä ja tämä oli aikaa vievää työtä. 

 

Varastojen inventoinnin jälkeen kaikki tuotteet joita varastoihin oli 

varastoituna, saatiin kirjattua järjestelmän tietoihin, niin kuin inventaariossa 

pitääkin. Toinen tärkeä asia joka inventoinnin yhteydessä tehtiin, oli se 

että varasto järjesteltiin ja siistittiin. Nyt varastoista on helpompi etsiä 

tarvittavia tuotteita käyttöön. 

 

Työkalujen inventointi 

 

Työkalujen inventointi pitää sisällään yrityksen yhteisten koneiden ja 

asentajien sekä hitsaajien henkilökohtaisten työkalujen inventoinnin. 
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Yhteisten koneiden inventointi suoritettiin siten, että varastossa olevat 

koneet inventointiin itse ja työmailla olevien koneiden inventoinnista 

vastasivat työmailla työskentelevät yrityksen työntekijät. Asentajat ja 

hitsaajat suorittivat itse omien henkilökohtaisten työkalujen inventoinnin. 

Toiminnanohjausjärjestelmässä ei aikaisemmin ollut tietoja käytössä 

olevista työkaluista joten niistä piti inventoinnin yhteydessä kerätä kaikki 

sellainen tieto jolla ne voitiin kirjata järjestelmän tietoihin tarkasti. 

 

Työkalujen inventoinnin yhteydessä yhteisistä koneista kerättiin 

järjestelmää varten seuraavat tiedot: 

 Työkaluryhmä 

 merkki ja malli 

 runkonumero 

Näiden tietojen avulla yhteiset koneet voidaan kirjata järjestelmää siten, 

että jokainen kone on helposti tunnistettavissa järjestelmästä. 

Järjestelmän tiedoissa jokaiselle koneelle annetaan oma työkalukoodi. 

työkalukoodi annetaan seuraavasti: 

1. Työkalukoodin alku on työkaluryhmän koodi, johon työkalu kuuluu 

(taulukko 7.) 

2. järjestysluku kolminumeroisena (kuinka mones kyseisen 

työkaluryhmän kone on kyseessä, ensimmäinen = 001, toinen = 

002, jne.) 

3. yhdistetään kahden edellisen vaiheen kirjain ja numerosarjat, niin 

saadaan koneelle yksilöllinen työkalukoodi. 

 

 

 

 

 



55 
 

 
 

Taulukko 7. Työkaluryhmien koodit. 

Työkaluryhmä Koodi Työkaluryhmä Koodi 

Akku iskuporakoneet TKIP1 Porakoneet TKPO1 

A-tasot TKA1 Porasatulakoneet TKSK1 

Iskuporakoneet TKIP1 Puikkohitsauskoneet TKPH1 

Jatkoroikat TKJR1 Pukit TKP1 

Kaasuhitsauskoneet TKKH1 Pulttikoneet TKPU1 

Kierrekoneet TKK1 Putki-/nokkakärryt TKPK1 

Kierretankoleikkurit TKKL1 Puukkosahat TKPS1 

Kulmahiomakoneet TKHK1 Sammuttimet TKS1 

Käsiurakoneet TKU1 Suorahiomakoneet TKSH1 

Lamput TKL1 Tig-hitsauskoneet TKTH1 

Magneettiporakoneet TKMP1 Tikkaat TKT1 

Merikontit TKMK1 Työpöydät TKTP1 

Mig-hitsauskoneet TKMH1 Vannesahat TKVS1 
 

Esimerkki työkalukoodin määrittämisestä: 

Kone: Rigdig pieni urakone, runkonumero 98765, inventoitu 

ensimmäisenä 

1. Työkaluryhmä on urakoneet, työkaluryhmän koodi = TKK1 

2. inventoitu ensimmäisenä, järjestysluku = 001 

3. Työkalukoodi = TKK1 + 001 = TKK1001 

 

Järjestelmään kirjaamisen jälkeen yhteisten koneiden hallinta on 

mahdollista järjestelmän kautta. Koneiden hallintaa helpottaisi, mikäli 

tämän lisäksi koneisiin merkattaisiin jollakin tapaan tämän yksilöllinen 

työkalukoodi koneiden tunnistamisen helpottamiseksi. Tätä työkalujen 

merkkausta ei ole yrityksessä vielä tehty, mutta sen tekoa harkitaan. 

 

Asentajat ja hitsaajat suorittivat itse heidän henkilökohtaisten työkalujen 

inventoinnin. Heille annettiin listat johon he luettelivat mitä työkaluja heille 

on hallussaan. Tämän jälkeen kirjasin ne toiminnanohjausjärjestelmän 

tietoihin. Kirjaamisen jälkeen myös asentajien ja hitsaajien 
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henkilökohtaisten työkalujen hallinta oli mahdollista suorittaa järjestelmän 

avulla. 

 

5.8 Toiminnanohjausjärjestelmän käyttö kalustokeskus toiminnassa 

 

Tämän projektin yhtenä tavoitteena oli selvittää kuinka yrityksessä 

nykyisin käytössä oleva toiminnanohjausjärjestelmä soveltuisi 

tulevaisuudessa mahdollisesti aloitettavaan kalustokeskus toimintaan. 

Yrityksessä kalustokeskus toimintaa ei siis vielä ole aloitettu joten tässä 

projektissa käytiin läpi sitä, miten nykyistä toiminnanohjausjärjestelmää 

olisi mahdollista käyttää kalustokeskuksen toiminnassa. 

 

Vaatimusten määrittely 

 

Kalustokeskus toiminta asettaa toiminnanohjausjärjestelmälle samat 

vaatimukset kuin työkalujen hallinnalle ja tämän lisäksi kalustokeskus 

toiminnassa työkalujen vuokraus tulee voida tehdä järjestelmän kautta. Eli 

kalustokeskus toiminta vaatii, että järjestelmän avulla: 

 Voidaan suorittaa työkalujen vuokraus 

 tiedetään työkalujen sijainnit, varaukset ja hankintapäivä  

 voidaan säilyttää ja osoittaa työkalujen huoltotodistukset 

Tässä projektissa on jo aiemmin otettu toiminnanohjausjärjestelmä 

käyttöön työkalujen hallinnassa joten vuokraamista lukuun ottamatta kaikki 

muut vaaditut toiminnot on ainakin mahdollista suorittaa nykyisellä 

toiminnanohjausjärjestelmällä.  

 



57 
 

 
 

AutoFutur toiminnanohjausjärjestelmässä ei ole valmiina toimintoa joka 

olisi tarkoitettu vuokraamiseen. Tämän takia selvitettiin sitä, onko 

vuokraaminen mahdollista toteuttaa jotakin jo olemassa olevaa toimintoa 

soveltaen.  

 

Ratkaisuksi vuokraamisen suorittamiselle AutoFutur 

toiminnanohjausjärjestelmässä on tehdä vuokrattavista työkaluista 

työsuoritteita. Tällä tavoin nyt käyttöönotettuun työkalujen hallintaan 

voitaisiin lisätä vuokraustilanteessa vuokrauksesta laskuttaminen. 

 

Testaus AutoFutur toiminnanohjausjärjestelmässä 

 

Projektin aikaisemmassa vaiheessa toiminnanohjausjärjestelmä on jo 

otettu käyttöön työkalujen hallinnassa ja tämä kalustokeskus toiminta 

vaatii sen lisäksi sen, että työkalujen vuokraus voidaan samanaikaisesti 

suorittaa toiminnanohjausjärjestelmän avulla. Tässä vaiheessa testattiin 

sitä, että miten työkalujen vuokraaminen työsuorite toimintoa käyttämällä 

toimii yhdessä työkalujen hallinnan toimintojen kanssa. 

 

Kalustokeskuksen toiminnan testaamiseen AutoFutur 

toiminnanohjausjärjestelmässä osallistui tutkimuksen tekijän lisäkseni 

sellainen yrityksen työntekijä jonka työnkuva vaatii 

toiminnanohjausjärjestelmän käyttöä. Kalustokeskus toiminnan testaus 

suoritettiin harjoitus vuokrauksien ja vuokrauksista palauttamisien kautta. 

Näiden harjoitustoimintojen kautta todettiin, että nykyisellä AutoFutur 

toiminnanohjausjärjestelmällä olisi tulevaisuudessa mahdollista suorittaa 

kalustokeskus toiminnan vaatimat toiminnot. 

 



58 
 

 
 

Käyttöohjeiden laadinta 

 

Sen jälkeen kun testauksessa oli todettu, että nykyisin yrityksessä 

käytössä olevan AutoFutur toiminnanohjausjärjestelmän avulla voitaisiin 

suorittaa kalustokeskuksen toiminnat, tehtiin kalustokeskus toiminnalle 

omat käyttöohjeet järjestelmästä (liite 8.). Nämä ohjeet löytyvät uudesta 

käyttöohjekansiosta joka sisältää myös ohjeet järjestelmästä varastojen ja 

työkalujen hallinnan osalta. Näiden ohjeiden pohjalta on sitten mahdollista 

suorittaa kalustokeskuksen vaatimat toiminnat järjestelmällä. 
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6 TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ 

TEOLLISUUSSEPÄT OY:SSÄ PROJEKTIN JÄLKEEN 

 

Tässä projektissa toiminnanohjausjärjestelmä otettiin käyttöön varastojen 

ja työkalujen hallintaan. Yrityksessä aiemmin toiminnanohjausjärjestelmä 

oli käytössä laskutuksessa eli myynnissä ja tämän lisäksi laakereiden 

osalta varastojen hallinnassa. Varastojen ja työkalujen hallintaan 

järjestelmän käyttöönoton yhteydessä järjestelmän käyttö aloitettiin myös 

ostotoiminnassa ja urakoiden seuraamisessa. Lisäksi tämän projektin 

aikana järjestelmässä on otettu alustavasti käyttöön työntekijöiden 

hallintaan työkalenterin käyttö. 

 

6.1 Toiminnanohjausjärjestelmällä suoritettavat toiminnot 

 

Tämän projektin jälkeen TeollisuusSepät Oy:n kaikilla liiketoiminta aloilla 

toiminnanohjausjärjestelmällä suoritetaan seuraavat toiminnot: 

 Tarjoukset 

 asiakastilaukset 

 ostotilaukset 

 tuotteiden varastoon kirjaaminen 

 lähetteet 

 myynti 

 laskutus. 

Järjestelmässä varastojen hallinta suoritetaan edellä mainittujen 

toimintojen avulla. Tämän lisäksi järjestelmän avulla hallitaan yrityksen 

työkaluja ja seurataan urakoiden etenemistä sekä onnistumista. 

Työntekijöiden hallintaan käytetään tällä hetkellä järjestelmän 

työkalenterin lisäksi vielä muitakin menetelmiä joten sitä ei vielä kokonaan 

hallita järjestelmän avulla. 
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6.2 Käyttäjien arvio toiminnanohjausjärjestelmän käytöstä 

 

Kun toiminnanohjausjärjestelmää oli käytetty varastojen ja työkalujen 

hallintaan n. kaksi kuukautta, tutkimuksen tekijä kävi järjestelmän 

käyttäjien kanssa läpi käyttöönottoprojektin onnistumista. 

Käyttöönottoprojektin onnistumista selvitettiin käyttäjien haastatteluilla. 

Haastattelut käytiin kahdenkeskeisinä ja haastattelujen pohjana oli liitteen 

9. lomakkeet. Haastatteluilla selvitettiin järjestelmän käyttöönotosta tähän 

mennessä saavutettuja hyötyjä, esiintyneitä ongelmia ja mielipiteitä 

järjestelmän käyttöönotosta ja käytöstä. Haastateltavia käyttäjiä oli kolme 

henkilöä, eli kaikki sellaiset henkilöt jotka yrityksessä käyttävät työn 

tekoonsa järjestelmää. Haastattelujen tulokset on purettu seuraavissa 

kappaleissa. 

 

Saavutetut hyödyt 

 

Kaikkien järjestelmän käyttäjien mielestä järjestelmän käyttöönotolla 

varastojen ja työkalujen hallintaan oli saavutettu seuraavat hyödyt: 

 Tuotteiden kiertoajat varastossa ovat lyhentyneet 

 toiminnan tuottavuus on parantunut 

 resurssien hallinta on parantunut 

 yrityksen suorintakyky on parantunut 

 joustavuus muutoksia kohtaan on parantunut 

 yhteinen näkemys toiminnasta on parantunut 

 olemassa olevia tietoja on helpompi käyttää kuin ennen. 
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Näiden lisäksi kahden käyttäjän mielestä yrityksen asiakaspalvelu sekä 

päätöksenteko ja suunnittelu ovat kehittyneet. Lisäksi yhden käyttäjän 

mielestä suhteet asiakkaisiin ja toimittajiin ovat kehittyneet. 

Hyödyistä vapaasti kommentoitaessa kaikki käyttäjät mainitsivat 

suurimman hyödyn olleen varastojen hoidossa. Haastatteluissa mainittiin, 

että tieto varastojen sisällöstä on helpottanut toimintaa ja varaston arvo on 

pienentynyt, kun jo varastossa olevia tuotteita on saatu hyödynnettyä 

uusissa tilauksissa ja näin ollen ostoja on myös tarvinnut tehdä vähemmän. 

 

Käyttöönoton ja käytön ongelmat 

 

Yksi kolmesta haastateltavasta ei ollut havainnut minkäänlaisia ongelmia 

järjestelmän käyttöönotossa tai käytössä. Tämä käyttäjä on laakerien 

myynnistä vastaava henkilö joka oli käyttänyt järjestelmää jo aiemminkin 

laakerien varaston hallintaan ja vastannut yrityksen laskutuksesta, joten 

hänellä oli jo entuudestaan kokemusta järjestelmän oikeaoppisesta 

käytöstä. Molemmat kahdesta muusta haastateltavasta myönsivät 

suorittaneensa järjestelmän käytön alkuaikoina toimintoja järjestelmää 

käyttämättä. Näistä järjestelmän ohi suoritetuista toiminnoista seurasi 

virheellisiä varastoarvoja. Viime aikoina järjestelmän ohittamisia ei ole 

enää tapahtunut. Tämän lisäksi yhdelle käyttäjälle seurasi järjestelmän 

käyttöönotosta aluksi ylitöitä ja se vaikeutti hänen omien töidensä 

suorittamista. Tämän käyttäjän mielestä projekti olisi voitu ajoittaa toiseen 

ajankohtaan jolloin järjestelmän käyttöönotto ei olisi rasittanut hänen 

omien töidensä suorittamista niin paljoa. 
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Mielipiteet käyttöönotosta ja käytöstä  

 

Käyttöönoton onnistumiselle antoi hyvän pohjan se, ettei kenenkään 

haastateltavan mielestä entinen tapa toimia ollut riittävän hyvä. kaikille oli 

ennen järjestelmän käyttöönottoa selvää, miksi se otetaan käyttöön ja 

lisäksi heidän mielestään heille selvitettiin käyttöönoton syitä tarpeeksi 

huolellisesti käyttöönoton aikana. Kukaan haastateltavista ei ennakkoon 

epäillyt järjestelmän käyttöönoton tarvetta, eikä myöskään omien 

tietoteknisten taitojen riittävyyttä järjestelmän käyttöön. Näistä 

lähtökohdista huolimatta kaksi kolmesta haastatellusta käyttäjästä kertoi 

käyttäneensä kiireessä vanhoja toimintatapoja. Vaikka kaikilla 

haastatelluilla käyttäjillä oli selkeä ymmärrys siitä, miksi järjestelmä 

otetaan käyttöön varastojen ja työkalujen hallintaan, niin silti sen käyttö on 

yllättänyt kaikki käyttäjät positiivisesti. Tämän lisäksi kaikilla käyttäjillä on 

ymmärrys siitä, mitä hyötyjä järjestelmän käytöllä yrityksessä voidaan 

tulevaisuudessa saavuttaa. 

 

6.3 Mahdollisia uusia käyttökohteita toiminnanohjausjärjestelmälle 

TeollisuusSepät Oy:ssä tulevaisuudessa 

 

Haastattelujen viimeisenä kohtana selvitettiin järjestelmän käyttäjiltä, mihin 

yrityksen toimintoihin toiminnanohjausjärjestelmää tulisi nykyisten 

toimintojen lisäksi käyttää tulevaisuudessa. kahden käyttäjän mielestä nyt 

jo osittain työntekijöiden hallintaan käytössä olevaa työntekijöiden 

työkalenteri toimintoa pitäisi kehittää siten, että tulevaisuudessa 

työntekijöiden hallinta voitaisiin suorittaa pelkästään 

toiminnanohjausjärjestelmällä. Yhden käyttäjän mielestä urakoiden 

seuraamiseen käytössä olevia toimintoja tulisi vielä saada paremmiksi. Eli 

mitään täysin uusia toimintoja haastatelluilla käyttäjillä ei ollut mielessä.  
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7 YHTEENVETO 

 

Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto varastojen ja työkalujen 

hallintaan TeollisuusSepät Oy:ssä onnistui mielestäni hyvin. Tätä tukevat 

työn lopussa läpi käytyjen haastattelujen tulokset. Näissä haastatteluissa 

ilmeni, että järjestelmän käyttöönotto varastojen ja työkalujen hallintaan toi 

yritykselle paljon hyötyjä ja todennäköisesti tuo jatkossa toiminnan 

vakiintuessa vielä lisä hyötyjäkin. Järjestelmän käyttöönotossa ongelmia 

ilmeni vain siinä, että käytön alkuaikoina kiireessä oli turvauduttu 

vanhoihin toimintatapoihin. näihin vanhoihin toimintatapoihin oli 

turvauduttu vaikka kaikilla käyttäjillä oli selkeä kuva järjestelmän käytön 

tarpeellisuudesta. Tulevaisuuden muutosprosessien kannalta tämä oli 

hyvä opetus siitä, miten tärkeätä on kitkeä vanhat toimintatavat pois 

käytöstä samalla kuin uudet toimintatavat otetaan käyttöön. 

 

TeollisuusSepät Oy:ssä voitaisiin tulevaisuudessa tehostaa 

toiminnanohjausjärjestelmän käyttäjien mainitsemissa urakoiden 

seurannassa ja työtekijöiden hallinnassa. Tämän lisäksi omasta mielestäni 

toiminnanohjausjärjestelmä olisi yritykselle hyvä työkalu seurata maksujen 

saapumista ja tarkistaa ostolaskujen oikeellisuus. Nämä toiminnot olisivat 

mahdollista AutoFutur toiminnanohjausjärjestelmällä ja samalla 

järjestelmästä voitaisiin lähettää mahdolliset korolliset huomautuslaskut. 

ostolaskujen tarkistamisella löydettäisiin helposti virheelliset ostolaskut 

joita tämänkin projektin aikana saapui yritykselle muutamia. 

 

Tämä työ opetti minulle paljon lisää toiminnanohjausjärjestelmien käytön 

kannattavuudesta ja siitä kuinka haastava ja aikaa vievä projektin sen 

käyttöönotto on. Yleisenä opetuksena suurempien projektien osalta sain 

tästä työstä sen, että projekti aikataulua ei saa laatia sellaiseksi, että kaikki 

asiat etenevät juuri siten kuin on suunnitellut. Aikatauluihin on hyvä jättää 



64 
 

 
 

pelivaraa mahdollisten ongelmien ja vastoinkäymisten hoitamiseen. Tässä 

työssä aikataulussa petti varastojen inventaarioon varattu aika. varastojen 

inventointiin olin alun perin varannut aikaa pari viikkoa, mutta 

todellisuudessa niiden inventointi kestikin melkein kaksi kuukautta. 

Tulevaisuudessa onkin syytä olla varovaisempi aikataulujen optimismin 

suhteen.  
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TUOTETIETOKYSELY TEOLLISUUSSEPÄT OY:SSÄ 

 

TUOTETIEDOT AUTOFUTURISSA 

 

Kuva1. Tuotteen muuttaminen kuvake, samanlainen kuin tuotteen 

lisääminen kuvake. 

 

 

AutoFuturissa tuotteelle voidaan antaa kuvassa1 näkyvien tuotetietojen 

lisäksi liitteet välilehdelle liitetiedostoja. Seuraavassa on esiteltynä 

tarpeellisia tuotetietoja ja niiden ominaisuuksia. 

 

TOIMITTAJA, TUOTEKOODI JA NIMI 



Liite1 jatkoa 
 

  
   

 
Jatkuu  

     

  

Toiminnanohjausjärjestelmässä käytetään toimittajan 

käyttämää tuotteen nimeä ja tuotekoodia. Toimittajien 

tiedostoista voidaan yleensä ladata niiden tuoteluetteloita 

toiminnanohjausjärjestelmään. 

 

EAN-KOODI 

 EAN-koodin avulla on mahdollista tehdä tuotteille yksilöllisiä 

viivakoodeja. 

 

MYYNTIHINTA JA OSTOHINTA 

Tuotteen myynti- ja ostohinta syötetään ohjelmaan 

verottomina ja ohjelma itse laskee verolliset hinnat annetun 

verokannan mukaan. Verollinen hinta tulee näkyviin 

verottoman hinnan viereen sulkuihin. Myynti- ja ostohinnat on 

yleensä mahdollisia ladata toimittajien hinnastotiedostoista. 

Tällöin toimittajan jokaiselle tuotteelle ei tarvitse syöttää 

hintoja yksi kerrallaan. 

 

TUOTTEEN TILAUSTIEDOT 

Mikäli halutaan jotain tuotteita ohjata varasto-ohjautuvasti, niin 

silloin tilaustieto osioon on mahdollista syöttää tuotteelle 

hälytysraja, optimivarasto ja tilausmäärä. Tuotteet joille näitä 

on määritetty toiminnanohjausjärjestelmä ehdottaa itse 

tilauksia sitten kun hälytysraja on alitettu. 

Toiminnanohjausjärjestelmän ehdotus on, että tilataan niin 
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monta kappaletta jotta saavutetaan optimivarasto tai sitten 

tilausmäärän verran. Tämä riippuu siitä, että kumpi toiminto on 

käytössä. 

 

HYLLYPAIKKA 

Hyllypaikan avulla voidaan kertoa missä varastossa kyseistä 

tuotetta on. Päävarastolle voidaan antaa myös sivuvarastoja. 

Tuotelistoilla näkyvä varastosaldo on päävaraston saldo. 

Kaikkien varastojen saldo saadaan näkyviin tuotelistoilta 

painamalla hiiren oikeaa nappia ja valitsemalla sieltä kohdan 

hyllypaikat. sitten avautuu kuvan2 mukainen hyllypaikat- 

tietoruutu, jolta selviää muiden varastojen varastosaldot. 

Mikäli lähetteelle tulee tuotteita sivuvarastosta, niin silloin 

tuotteet on ensin siirrettävä päävarastolle, koska 

toiminnanohjausjärjestelmä myy aina ensin päävarastosta. 

 

Kuva2. Hyllypaikat- tietoruutu. 

 

 

VARASTOSSA 
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Tässä sarakkeessa luku kertoo sen kuinka paljon on 

päävaraston saldo. Mikäli tuotetta varastoidaan johonkin 

sivuvarastoon, tulee se ensin merkata saapuneeksi 

päävarastoon ja sitten siirtää sieltä sivuvarastoon. Paikkaansa 

pitävän varastosaldon avulla toiminnanohjausjärjestelmä 

ehdottaa jo varastossa olevia tuotteita myytäviksi/käytettäviksi 

ennen uusien vastaavien tuotteiden tilaamista. 

 

LISÄTIEDOT 

Tähän kenttään voidaan kirjata tuotteelle lisätietoja kuten esim. 

mistä löytyy joillakin tuotteilla vaadittava materiaalitodistus. 

Kun laitetaan ruksi kohtaan näytä lisätiedot haettaessa, niin 

silloin lisätiedot tulevat aina tuotetta haettaessa näkyviin 

kuvan3 mukaiseen tietoruutuun. 

 

Kuva3. Lisätietojen tietoruutu tuotetta haettaessa. 

 

 

KÄYTTÖ TULEVAISUUDESSA TEOLLISUUSSEPÄT OY:SSÄ 

Tällaisenaan tuotteelle saadaan liitettyä AutoFutur 

toiminnanohjausjärjestelmässä seuraavat tiedot: 

 toimittaja 

 tuotekoodi



Liite1 jatkoa 
 

  
   

  

 

 tuotteen nimi 

 myyntihinta 

 ostohinta 

 varastot joissa tuotetta on 

 varastosaldot 

 materiaalitodistuksen sijaintipaikka (lisätieto kenttä) tai 

materiaalitodistus pdf-muodossa liitteet välilehdelle 

 tarvittaessa tilaustiedot varasto-ohjautuville tuotteille 

 tarvittaessa EAN-koodi 

 

Onko vielä sellaisia tuotetietoja joita mielestäsi tarvitsisi löytyä 

toiminnanohjausjärjestelmästämme?? 
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TYÖKALUTIETOKYSELY TEOLLISUUSSEPÄT 

OY:SSÄ 

 

TYÖKALUTIEDOT AUTOFUTURISSA (TUOTETIETO 

KENTÄSSÄ) 

 

Kuva1. Työkalun tiedot tuotetieto kentässä 

 

 

AutoFutur toiminnanohjausjärjestelmässä ei ole työkalujen hallinnalle 

omaa sovellusta, mutta niiden hallinta onnistuu tuotteiden hallinnan kautta. 

Kuvassa1 tuotetieto-ruutuun on syötetty tiedot yrityksen omassa käytössä 

olevasta työkalusta. Seuraavassa on esitelty tuotetieto-ruudun kentät ja 

ominaisuudet sekä kuinka niiden kautta voitaisiin hallita työkaluja 

TeollisuusSepät Oy:ssä.  
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TOIMITTAJA, TUOTEKOODI JA NIMI 

Toimittaja on se keneltä kyseinen työkalu on hankittu. 

Työkalun nimi on vapaasti määritettävissä itse, mutta 

suositeltavaa on käyttää samaa nimeä kuin toimittaja. 

Työkalujen hallinnassa tuotekoodi annetaan jokaiselle 

työkalulle omansa. Eli vaikka olisi kaksi samanlaista työkalua, 

niin niille annetaan molemmille omat tuotekoodit, jotta niille 

voidaan antaa yksilölliset tiedot kuten takuusta ja huolloista. 

 

 

 

EAN-KOODI 

EAN-koodin avulla on mahdollista tehdä työkaluille yksilöllisiä 

viivakoodeja. Voi olla käyttökelpoinen toiminto 

kalustokeskuksessa. 

 

MYYNTIHINTA, OSTOHINTA JA YKSIKKÖ 

Tuotteen ostohinta syötetään ohjelmaan verottomana ja 

ohjelma itse laskee verollisen hinnan annetun verokannan 

mukaan. Verollinen hinta tulee näkyviin verottoman hinnan 

viereen sulkuihin. Nykymuodolla työkalulle ei tarvita 

myyntihintaa, mutta kalustokeskuksessa myyntihintana voisi 

olla esim. päivä-/tuntivuokra. Tällöin yksiköksi tulee laittaa vrk 

tai h. Tätä varten tulee vielä kuitenkin selvittää se, että kuinka 
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estetään myynnin yhteydessä varastosaldojen muuttuminen. 

Eli työkalun myynti olisi palvelun myyntiä. 

 

HYLLYPAIKKA JA VARASTOSSA 

Tähän kohtaan laitetaan työkalun koti varasto esim. varasto 

Mikkeli. Varastossa sarakkeessa on joko nolla tai ykkönen. 

Ykkönen tarkoittaa sitä, että kyseinen työkalu on varastossa ja 

nolla tarkoittaa sitä, että työkalu on jossakin käytössä. Kun 

työkalu on jossakin käytössä, niin silloin muut- painikkeella 

luodaan sivuvarasto ja sinne kirjataan esim. työmaan nimi 

missä työkalu sillä hetkellä on(kuva2). Hyllypaikat- ruudun 

sivuvaraston(työmaan) lisätieto kenttään voidaan laittaa esim. 

työntekijän nimi, jolla työkalu on käytössä ja minkä ajan 

työkalun oletetaan olevan kyseisessä paikassa. Työkalun 

palautuessa varastoon siirretään työkalu sivuvarastosta 

takaisin päävarastoon. 

 

Kuva2. Hyllypaikat- ruutu 
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LISÄTIEDOT 

Lisätiedot kenttään on mahdollista syöttää työkalulle tärkeitä 

tietoja ja ne saadaan näkyviin aina työkalua haettaessa, kun 

laitetaan ruksi kohtaan näytä lisätiedot haettaessa. Tällöin 

lisätiedot tulevat näkyviin kuvan3 mukaiseen tietoruutuun. 

Lisätieto kenttään voidaan laitta esim. työkalun hankinta päivä, 

takuuaika ja seuraavan huollon ajankohta. 

 

Kuva3. Lisätieto tietoruutu työkalua haettaessa. 

 

 

LIITTEET VÄLILEHTI TUOTETIETORUUDULLA 

Liitteet välilehdelle voidaan halutessa liittää liitetiedostoja 

työkalulle. Esim. työkalun huoltotodistukset voidaan liittää tälle 

välilehdelle kuvan4 mukaisesti. 

 

Kuva4. Tuotetieto- ruudun liitteet välilehti.  
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KÄYTTÖ TULEVAISUUDESSA TEOLLISUUSSEPÄT OY:SSÄ 

Tällaisenaan työkalulle saadaan liitettyä AutoFutur 

toiminnanohjausjärjestelmässä tuotteiden hallinnassa 

seuraavat tiedot: 

 toimittaja 

 nimi 

 työkalukoodi(tuotekoodi) 

 ostohinta 

 vuokrahinta(kalustokeskus) 

 sijainti (varasto/työmaa) 

 ostopäivä, takuuaika ja seuraavan huollon 

ajankohta(lisätiedot
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 huoltohistoria sisältäen huoltotodistukset(liitteet 

välilehti) 

Lisäksi tutkitaan mahdollisuutta, että 

toiminnanohjausjärjestelmä ilmoittaisi lähestyvästä huolto 

ajankohdasta vaikka kuukautta aiemmin. 

 

Onko vielä sellaisia työkalutietoja joita mielestäsi tarvitsisi 

löytyä toiminnanohjausjärjestelmästämme?? 



Liite 3. KÄYTTÖOHJEKANSION PÄÄHAKEMISTO 
 

  
   

   

1. Tuotetiedot 

Hinnaston päivittäminen 

 

2. Tarjouksen tekeminen kohteesta joka sisältää 

töitä (kustannusarvio) 

Työmääräyksen tekeminen 

 

3. Tarjouksen tekeminen tuotteista 

Asiakastilauksen tekeminen 

Ostotilauksen tekeminen 

 

Tuotteiden varastoon kirjaaminen 

Lähetteiden tekeminen 

 

4. Yhteiset koneet 

Henkilökohtaiset työkalupakit 

 

5. Kalustokeskus 
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Liite 7, TYÖKALUJEN HALLINTA 
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Liite 8. KALUSTOKESKUS 
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Liite 9. LOPPU HAASTATTELU 
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 Toteutunut Ei toteutunut Ei 

kantaa 

Kiertoajat on lyhentynyt?    

Tuottavuus on parantunut?    

Asiakaspalvelu on kehittynyt?    

Resurssien hallinta on parantunut?    

Päätöksenteko ja suunnittelu on 

kehittynyt? 

   

Yrityksen suorituskyky on parantunut?    

Suhteet asiakkaisiin ja toimittajiin on 

kehittynyt? 

   

Joustavuus muutoksia kohtaan on 

parantunut? 

   

Yhteinen näkemys toiminnasta on 

parantunut? 

   

Hankintojen täsmällisyys on parantunut?    

Tieto asiakkaista ja/tai kilpailijoista on 

parantunut? 

   

Olemassa olevia tietoja on helpompi 

käyttää? 

   

Muita hyötyjä? 
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 Toteutunut Ei toteutunut Ei 

kantaa 

Joudutaan toimimaan eri tavalla kuin 

haluttaisiin? 

   

Järjestelmän takia toimintojen 

suorittaminen on hitaampaa kuin ennen? 

   

Järjestelmän käyttöönotto kesti liian 

pitkään? 

   

Järjestelmän käyttöönoton aikana ”omien” 

töiden tekeminen oli hankalaa? 

   

Toimintoja on suoritettu järjestelmää 

käyttämättä? 

   

Järjestelmän käyttö on ollut vaikeata 

tietoteknillisesti? 

   

Järjestelmän käyttöönoton takia on 

jouduttu tekemään hankintoja? 

   

Järjestelmän käyttöönoton takia joutunut 

tekemään ylitöitä? 

   

Onko järjestelmän käyttökunnottomuus 

estänyt työntekoasi? 

   

Muita ongelmia? 
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 Kyllä ei Ei 

kantaa 

Tiesitkö miksi järjestelmä otetaan käyttöön? 

Selvitettiinkö syitä huolellisesti käyttöönoton aikana? 

 

 

 
 

 

Epäilitkö järjestelmän käyttöönoton tarvetta?    

Piditkö alkuun vanhaa tappaa toimia tarpeeksi 

hyvänä? 

entä nyt?  

 
 

 

 

 

Koitko ennen järjestelmän käyttöönottoa, ettei se 

paranna/helpota omia toimintoja? 

   

Epäilitkö omien tietoteknistentaitojen riittävyyttä 

järjestelmän käyttöön? 

Aiheuttiko tämä järjestelmän käyttämättä jättämisiä? 

 
 

 

 

 

Onko sinulla käsitys siitä miten järjestelmän käyttö 

hyödyttää yritystä tulevaisuudessa? 

   

Oletko kiireessä turvautunut käyttämään vanhoja 

toimintatapoja? 

   

Onko järjestelmän käyttö yllättänyt positiivisesti?    

Mahdollisia tulevia käyttökohteita toiminnanohjausjärjestelmälle? 

 

 

 

 

 


