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This thesis is made for Steveco Ltd. for monitoring the turnover and the costs 
of operational activities in a harbor. This thesis addresses solutions and 
problems of automatic monitoring system of turnover. It also touches the 
social impacts on workers and proposes means for avoiding problem 
situations. 
 
Mathematical models have been developed for measuring productivity, which 
can be applied in organizations. This thesis introduces these models and 
discusses their applications. 
 
This thesis introduces a model for automatic calculation of turnover and costs, 
also the technical solutions for it. At the end of the work it is summarized that 
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on the use of operational system and working methods of work resource 
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Tämä työ tehdään Steveco Oy:lle sataman operatiivisen toiminnan 
aiheuttamien kulujen ja tuottojen seurantaan. Työssä käsitellään automaattisen 
liikevaihdon laskennan ongelmia ja ratkaisuja. Työssä sivutaan myös 
työajanseurannan sosiaalisia vaikutuksia työntekijöihin, sekä esitetään keinoja 
ongelmatilanteiden välttämiseksi. 
 
 
Työn tuottavuuden mittaamiseksi on kehitetty matemaattisia malleja, joita 
voidaan soveltaa organisaatiossa työtehojen mittaamiseksi. Työssä esitellään 
näitä malleja sekä pohditaan niiden soveltamista. 
 
 
Työssä esitetään malli automaattiseen liikevaihdon ja kulujen laskentaan sekä 
siihen liittyviä teknisiä ratkaisuja. Työn lopussa todetaan että automaattinen 
liikevaihdon ja kulujen seurantajärjestelmä on mahdollista rakentaa ja 
tuloksessa päästään hyvin tarkkaan arvioon lopullisesta liikevaihdosta. Arvion 
tarkkuus riippuu operatiivisten järjestelmien käyttötavoista sekä 
työnohjauksen menettelytavoista. 
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LYHENNELUETTELO 
 
Active Directory AD on Microsoftin teknologia joka sisältää useita eri 

toimintoja, mm. DHCP-palvelun, DNS-palvelun ja 

käyttäjätunnistuksen. (Microsoft Active Directory) 

Cron Unixissa toimiva ajastuspalvelu. 

CPU Central Processing Unit. Tässä tapauksessa prosessori. 

Cognos 8 IBM Cognoksen raportointijärjestelmä yrityskäyttöön. 

Cognos Viewer Cognos 8:n Web-pohjainen käyttöliittymä. 

CRM Asiakkaiden ja sopimusten hallintajärjestelmä. 

Dimensiotaulu Jora-järjestelmän tietokannassa oleva muunnostaulu, 

jossa listataan eri asioiden mahdolliset kombinaatiot, 

esim. kaikki tariffit. 

FLOW Sataman operatiivinen tuotantojärjestelmä. 

HP-UX Hewlett-Packardin Unix-pohjainen käyttöjärjestelmä. 

JORA Johdon raportointijärjestelmä. 

Konserni Emoyhtiö, jonka alla useita eri tytäryhtiöitä. Tämän 

työn yhteydessä eri tehtaita. 

Klusteri Useasta eri tietokonelaitteistosta muodostettu toisiinsa 

kytketty synkronissa toimiva tehokas tiedonkäsittely-

yksikkö. 

Kuutio Cognos –raportoinnin käyttämä OLAP 

tietovarastokuutio. (IBM) 

Linja Vakio laivalinja kahden eri sataman välillä, joista 

toista päätä  operoi Steveco 
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MASO Myynnin asiakas ja sopimusten hallintajärjestelmä. 

Vanha CRM –järjestelmä jossa vielä ylläpidetään 

tariffitietoja. 

Oracle Tietokantajärjestelmä. 

OTLS Operatiivisen toiminnan liikevaihdon 

seurantajärjestelmä. 

PowerPlay Cognos 8 versiota edeltänyt raportoinnin 

käyttöliittymä. 

Proseduuri PL/SQL kielellä tehty ohjelma, joka on varastoitu Jora 

–tietokannassa ja joka ajetaan ajastetusti palvelimen 

Cronissa. Yleensä kerran vuorokaudessa. 

PTJ Perustietojärjestelmä. Keskustietojärjestelmä 

käyttäjätiedon asiakastiedon ja parametrien hallintaan 

operatiivisessa ympäristössä. 

RAM Random Access Memory. Tietokoneen käyttömuistin 

määrä. 

RESSU Sataman henkilö- ja koneresurssien suunnittelu- ja 

seurantajärjestelmä. 

Satamanosa Satama / Satamanosa on Stevecon operatiivinen 

satamayksikkö, esim. Vuosaari. 

Tariffi Tuotteesta ja tuotteelle suoritettavasta toiminnosta 

muodostuva asiakkaalta veloitettava hinta. 

Transformer Cognos –kuutioiden määrittelytyökalu. 

Tuonti Sataman operatiivinen Tuontitiedon 

tuotantojärjestelmä. 

Windows Server 2003 Microsoftin Windows käyttöjärjestelmä palvelimille. 
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1 JOHDANTO 

 

Ihmisen tekemän työn mittaaminen ja sen vaikutus organisaation tulokseen on 

jokaisen yrityksen intressi. Ongelmana on usein kuinka objektiivisesti mitata 

tehtyä työtä ja sen suoraa vaikutusta yrityksen tuottoon. Satamassa 

asiakaspalveluprosessi muodostuu monen henkilön joukkona tekemästä työstä 

ja juuri ne ovat laskutettavia tapahtumia, joista yritys saa rahaa. Fyysinen työ 

ja siitä aiheutuvat kustannukset ovat satamaoperaattoreilla suurin 

kustannuserä, jolloin sen tarkastelu on yrityksen liiketoiminnalle 

välttämätöntä. Tämän työn lähtökohtana on luoda väline fyysisten 

asiakaspalveluprosessien ja niistä muodostuvien kulujen ja tuoton synnyn 

tarkasteluun. 

 

1.1 TUTKIMUSONGELMAN KUVAUS LYHYESTI 
 

Työssä keskitytään operatiivisen työn tekemisen aiheuttamiin välittömiin 

kustannuksiin ja kuluihin jotta saadaan ilmi ko. prosessien voittomarginaali 

ennen hallinnollisia ja tukitoimintojen kuluja. Työssä pyritään siis luomaan 

raportointijärjestelmä jolla arvotetaan asiakaspalveluprosessit ja identifioidaan 

niiden ongelmakohtia.  

 

Stevecolla ei ole automaattista seurantatapaa asiakkaille suoritettujen 

toimintojen tuottojen laskemiseksi. Tämän diplomityön tarkoitus on luoda 

lähes reaaliaikainen seuranta Steveco Oy:lle satamatyöskentelyn 

liikevaihdosta. Tänä päivänä kyseisenlainen toimintojen tuottojen laskeminen 

tapahtuu manuaalisesti ja pistokokeenomaisesti selvittämällä mm. kuinka 

monta henkeä työskentelee tietyssä paikassa, mitä toimintoja siellä tehdään ja 

kenelle työ tehdään. Tällöin saadaan kyllä tarkka laskelma tietyn toiminnon 

sen hetkisestä tuottavuudesta tietylle asiakkaalle suurella viiveellä ja joka ei 
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päde muihin toimintoihin ja muihin asiakkaisiin puhumattakaan siitä missä ja 

mihin vuorokaudenaikaan ko. työ on tehty.  

 

Tässä työssä rajoitutaan luomaan automaattinen seurantajärjestelmä joka 

kattaa operatiivisen satamatyöskentelyn henkilöstökustannukset ja 

konekustannukset sekä laskee työstä saatavan liikevaihdon asiakastariffeihin 

perustuen antaen lähes reaaliaikaisen ennusteen todellisesta liikevaihdosta. 

Tiedot kerätään operatiivisten järjestelmien tietokannoista ja varastoidaan 

raportointitietokantaan, jonka pohjalta raportit muodostetaan. 

 

Tariffit eivät ota huomioon kaikkia asiakaskohtaisia muuttujia, kuten 

esimerkiksi hinta-alennukset tietyn liikennemäärän ylittävältä osalta, 

asiakkaille tehtyjä hyvityksiä tai laskuttamattomia ylitöitä johtuen 

resursoinnista. Tästä johtuen lopullinen tieto tulee vasta laskutuksesta ja 

tariffeihin perustuva liikevaihto/tuotto on ennuste. Tämä ennuste on 

olennaisen tärkeä lähtökohta jo sen takia että sillä pystytään identifioimaan 

sellaiset prosessit, jotka eivät ole tuottavia nykyisellä hinnoittelulla. 

 

Työssä ei tulla käsittelemään tukitoiminnoista (IT, toimistotyö, vuokrat, yms. 

kustannukset) aiheutuvia kustannuksia. Stevecon tarjoamat eri palvelut 

aiheuttavat erisuuruisen määrän taustatyötä, eikä tämän seuraamiseen ole 

automaattisia menetelmiä joten ne rajataan pois. Stevecolla on oma 

laskentamenetelmä eri tukitoimintojen aiheuttamien kulujen seurantaan. 

Esimerkiksi IT:n vuotuiset kustannukset voidaan jakaa tasan eri 

kustannuspaikoille tai vaikka per käsitelty tonnimäärä. 
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1.2 KESKEISIMMÄT KYSYMYKSET 
 

OTLS raportoinnin tarveasettelu voidaan ilmaista neljällä peruskysymyksellä, 

joihin työn pitää vastata.  Keskeisimmät kysymykset asettavat tavoitteet työn 

lopputulokselle ja käytännön toteutuksen on tarkoitus vastata niihin. 

 

1. Miten satamatyöskentelystä voi saada mahdollisimman nopeasti 

mahdollisimman tarkkaa tietoa liikevaihdosta ja kustannuksista? 

2. Jos tietoa on saatavissa, onko se saatavissa helposti luettavaan muotoon? 

3. Onko nopeasti saatavissa oleva tieto yhtäpitävää laskutuksen antamien 

tietojen mukaan kun laskutus tapahtuu? Jos ei, niin miksi? 

4. Voidaanko OTLS –raportoinnista saatavaa tietoa käyttää tuottavien ja ei-

tuottavien osa-alueiden tunnistamiseen ja toimintatapojen kehittämiseen? 

 

Työn lopussa arvioidaan projektin onnistumista näitä kysymyksiä vasten, sekä 

pohditaan mitä kehityskohteita työn aikana on ilmennyt. 
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2 TYÖN TAUSTAA 

 

Tässä luvussa esitellään Steveco Oy, käsitellään työn taustalla vaikuttavia 

tekijöitä sekä tieteellistä pohjaa, jolla työn käytännön toteutus lepää. Luvussa 

esitellään ne tietojärjestelmät, joista OTLS-raportointi hakee tiedot ja 

käsitellään aiempia lähestymistapoja joilla OTLS-raportoinnin tarjoamia 

tietoja on haettu. 

 

2.1 YRITYKSEN ESITTELY 
 

Steveco Oy on 900 henkeä työllistävä ahtausalan yritys, joka toimii Kotkassa 

Hietasen ja Mussalon satamissa sekä Helsingissä Vuosaaren satamassa. Yhtiö 

on keskittynyt metsäteollisuuden tuotteiden vientiin sekä Suomen satamien 

läpi Venäjälle kulkevan konttitransitoliikenteen operointiin ja Vuosaaressa 

myös kotimaan tuontiin. Yritys on perustettu 1884 Bruhnin ahtausliikkeen 

nimellä ja nykyisellä nimellä se on toiminut vuodesta 1987 saakka ja sisältää 

neljä tytäryhtiötä. Konsernin liikevaihtoa kertyi 134,2 miljoonaa euroa v. 

2008. (Steveco Oy) 

 

2.2 TALOUSKRIISI 
 

Maailman talous toimii sen perusteeman varassa, että kuluttaja haluaa aina 

enemmän hyödykkeitä. Maailmassa on kuitenkin rajallinen määrä resursseja 

tuottaa näitä hyödykkeitä kun taas ihmisten tarpeet ovat rajattomat. Näin 

syntyy kysynnän ja tarjonnan laki, jossa hyödykkeitä tuottavat tahot ja niitä 

kuluttavat tahot tekevät vaihdantaa.  
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Useimmat yritykset keskittyvät johonkin osa-alueeseen, jolloin saavutetaan 

massatuotannon etu jossa tuotetun yksikön hinta on pienempi kuin 

erikoistumattomilla tuottajilla (Linfo, 2006). 

 

Sloman on määritellyt ne tuotantotekijät jotka määräävät hyödykkeiden 

tuotannon rajat (Economics, Sloman): 

• Henkilöresurssit: Työvoima 

• Luonnonvarat: Maa ja raaka-aineet 

• Pääoma: Raha ja tuotantovälineet 

 

Vuonna 2008 laajennen talouskriisin lähtökohtana on ollut pääoman arvon raju 

aleneminen samalla kun luonnonvarojen ja henkilöresurssien määrä ja laatu on 

pysynyt vakiona. Pääoman arvon aleneminen synnytti luottamuspulan eri 

tahojen maksukykyyn, josta seurasi talouden toiminnan kannalta välttämätön 

rahavirtojen väheneminen ja siitä seurasi investointien pieneneminen, joka 

puolestaan heikensi rahavirojen liikkumista edelleen. Tästä seurasi 

työttömyyttä, tavaravirtojen rajua vähenemistä, yksityisen kulutuksen 

pienenemistä, säästöasteen kasvamista ja valtioiden verotulojen pienenemistä. 

 

Satamien välinen kilpailutilanne on Suomessa kiristynyt merkittävästi viime 

vuosina ja vuonna 2008 lauennut maailmanlaajuinen talouskriisi ja siitä 

seurannut logististen tavaraliikenteen vähentyminen on entisestään kasvattanut 

tarvetta toimintojen uudelleenjärjestelyihin toimintakyvyn ylläpitämiseksi ja 

kilpailukyvyn parantamiseksi. Vuoden 2008 viimeisellä vuosineljänneksellä 

maailmankaupan volyymi pieneni 10% edellisestä vuodesta ja vuoden 2009 

ensimmäisellä neljänneksellä pudotus oli jo 30% vuoden 2008 vastaavaan 

ajankohtaan (World Trade Organization, 2009). Tämä korreloi suoraan 

liikkuviin tavaravirtoihin. Esim. Suomen kautta itään suuntautuva 

transitoliikenne väheni yli 50% ja tuonnin määrä n. 34% 2009 kolmen 
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ensimmäisen neljänneksen aikana vuoden 2008 samaan ajankohtaan (Tulli, 

2009, s.3, 10). Suomen pankin ennusteen mukaan Suomen BKT laskee vuonna 

2009 n. 7,2%, vienti 26,6% ja tuonti 24,0% edellisestä vuodesta ja 

kasvuennusteet vuosille 2010 ja 2011 ovat hyvin maltillisia kuten kuvasta 1 

käy ilmi (Suomen Pankki, 2009, s.27). 

 

 

Kuva 1. Suomen Pankin talouden ennuste vuosille 2009 – 2011 (Suomen Pankki, 

2009, s.27). 

 

Olennainen osa kilpailukyvyn parantamisen prosessia on asiakastoimintojen 

tuottavuuden selvittäminen mahdollisimman tarkalla tasolla. Selvityksen 

tarjoaman informaation avulla voidaan selvittää tuotannossa olevat 

liiketaloudelliset ongelmakohdat ja edesauttaa toiminnan kehittymistä 

voitolliseen suuntaan tarjoamalla ensikäden tietoa työn tuottavuudesta. 
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2.3 SATAMATYÖSKENTELY 
 

Työskentely satamassa tapahtuu sekä työmaalla että hallinnossa. Varastoissa 

työskentely tapahtuu ryhmissä ja konttikentällä yksilöinä (työkoneen kuski). 

Operatiivisen toiminnan suoria tukitoimintoja tekevät satamassa mm. 

konttikoordinaattorit ja vuoromestarit. Hallinnossa ovat  IT-tuki, laskutus, 

johto, jne. ja eivät yleensä ole suorassa kontaktissa tuotannon toiminnoissa 

pois lukien IT, joka huolehtii operatiivisten järjestelmien sujuvasta käytöstä. 

Koska yhteen laskutettavaan toimintoon liittyy paljon erilaisia oheistoimintoja, 

on toiminnon tuottavuuden laskeminen haasteellista, kuten kuvasta 2. käy ilmi. 

 

 

Kuva 2. Periaatekuva satamatyöskentelyn arvoketjusta. 

 

Asiakkaan tarpeet ovat kaiken palveluliiketoiminnan lähtökohta. 

Luonnollisessa kilpailutilanteessa asiakas valitsee eri palveluntarjoajista sen, 

joka tarjoaa parhaimman arvon investoituun resurssiin hänelle. Tämä arvo, eli 

Value Ratio lasketaan kaavalla VR = Laatu / kulut (Dilworth, 2000, s.15). 

Satamatoiminnoissa laatu asiakkaalle tarkoittaa erityisesti seuraavia asioita: 
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• Palvelu tapahtuu sovitussa aikataulussa (Laivoilla sovitut lähtöajat). 

• Sovitut tavaraerät on prosessoitu (esim. kaikki tavara lastattu laivaan). 

• Palvelutapahtuma sujuu ilman lisäselvityksiä (ei lisätöitä asiakkaalle). 

 

Palvelun tuottajalle laatu tarkoittaa erityisesti seuraavia asioita: 

 

• Palvelutapahtumista ei tarvitse tehdä lisäselvityksiä (esim. virheelliset 

syötöt tietojärjestelmiin). 

• Palvelutapahtumiin on resursoitu oikea määrä henkilöitä ja koneita. 

 

Tässä työssä pyritään luomaan selvitysmekanismeja palvelun tuottajan laadun 

ja kustannusten seurantaan. Lopputuloksena saatavista raporteista voidaan 

todeta mm. miten työkohteiden resursoinnin ja siellä tehdyn työn määrä, 

kustannus ja tuotto kohtaavat. Kun palvelun tuottaja tietää tarkalla tasolla 

minkä verran kuluja eri palveluiden tuottaminen aiheuttaa, voidaan tietoa 

käyttää paitsi hinnoittelun tarkistamiseen ja tarjouskilpailuissa pärjäämiseen, 

myös strategisessa päätöksenteossa niiden osa-alueiden vahvistamiseen joissa 

laatu tai kilpailukyky vaatii lisäpanostuksia. 

 

2.4 NYKYISET TUOTANTOJÄRJESTELMÄT 
 

Stevecolla on käytössä lukuisa määrä operatiivisia järjestelmiä joista OTLS 

raportointi hakee tietoja, kuten kuvasta 3 käy ilmi. Sataman operatiiviset 

toiminnot päivittyvät Flow-järjestelmään suoraan tuotannossa ja toimistoissa 

käytetään Flown lisäksi myös kuvan muita järjestelmiä. OTLS-raportointi 
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tapahtuu Johdon raportointijärjestelmän (JORA) kautta. Nämä järjestelmät 

esitellään tässä luvussa. 

 

 

Kuva 3. Tietojärjestelmäkaavio OTLS raportoinnissa. 

 

FLOW 

 

Flow on Stevecon operatiivinen tuotannonohjausjärjestelmä. Se käsittelee 

asiakkailta tulevat sähköiset sanomat tulevista lasteista, pitää kirjaa lastien 

sijainneista, välittää ohjeet työkoneiden kuskeille mistä paperirulla pitää hakea 

ja minne viedä. Kun lasti tulee satamaan esim. autolla, se puretaan varastoon, 

laitetaan konttiin ja lopuksi lastataan laivaan. Jokaisessa vaiheessa lastin tila, 
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sijainti, määränpää ja lastausaikataulu löytyy Flowsta. Jokaisen työvaiheen 

jälkeen lastin tila päivittyy järjestelmään jotta tieto pysyy aina ajan tasalla. 

 

RESSU 

 

Ressu on Stevecon kone- ja henkilöresurssien suunnittelu- ja 

hallintajärjestelmä. Siinä allokoidaan henkilöt ja koneet eri työpisteisiin sekä 

pidetään kirjaa henkilö- ja työkonetunneista ja toteumasta. 

 

Vuoromestari tekee resurssitilaukset Ressun kautta seuraavan päivän 

toimintoja varten. Tukena suunnittelun avuksi vuoromestarilla on tiedot 

seuraavana päivänä tulevista lastivirroista ja niiden saapumisajoista. Jos 

päivän aikana tapahtuu esim. aikataulumuutoksia lastien saapumisen suhteen, 

vuoromestari voi allokoida resurssit uusiin kohteisiin välittömästi. 

 

PERUSTIETOJÄRJESTELMÄ 

 

Perustietojärjestelmässä ylläpidetään tuotantojärjestelmien käyttämiä 

asiakastietoja sekä tuotantojärjestelmien parametritietoja, kuten varastojen ja 

työkohteiden paikkatiedot, tavaralajit, toimintokoodit ja satamanosat. Jora-

järjestelmään PTJ:stä päivitetään dimensiotauluihin em. tietoja. 

 

TUONTI 
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Tuontijärjestelmässä ylläpidetään bulk-tavaran operatiivisia tietoja sekä 

laivojen matkatietoja. Tuontijärjestelmän toimintoja ollaan yhdistämässä 

Flow–järjestelmään ja ajan kuluessa Tuonnista luovutaan. 

 

MASO 

 

Maso on Stevecon vanha CRM järjestelmä, jossa on ylläpidetty 

asiakastarjouksia, sopimuksia, tariffeja sekä asiakasyhteyshenkilöitä. Mason 

tilalle on tullut Microsoftin CRM järjestelmä mutta Masossa vielä ylläpidetään 

tariffitietoja, jonka pohjalta asiakastoimintojen hinnoittelu tapahtuu. 

 

JORA 

 

Jora on Johdon raportointijärjestelmä, joka kerää tietoja operatiivisista 

järjestelmistä ja muodostaa niistä raportteja johdon ja työn seurannan 

tarpeisiin. Jora muodostuu tietokannasta, jonne kerätään raakatietoa ja 

dimensiotietoja sekä Cognoksen raportointijärjestelmästä joka hakee tietoa 

Joran tietokannasta. Joraan kuuluu myös lukuisa määrä Visual Basicillä ja 

Crystal Reportsilla tehtyjä pikkuraportteja yksilöityihin tarkoituksiin, kuten 

tietyn asiakkaan varastossa olevat tavaroiden määrä. 

 

2.5 TYÖN MITTAAMINEN JA TEHOSTAMINEN 

 
Työn mittaaminen perustuu tänä päivänä tietojärjestelmistä saatavaan tietoon. 

Tietovarastoratkaisuja tehdessä on huomattava että taloudellinen tuki niiden 

kehitykselle ja ylläpidolle sekä erityisesti tiedon laadun hallinnointiin voi 

auttaa organisaatioita saamaan optimaalisen hyödyn hallinnoimastaan 
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tietomäärästä. Tämä on mahdollista yhdistämällä liiketoimintanäkemykset 

(kustannus, arvo ja voitollisuus) teknisiin ratkaisuihin (tiedon suunnittelu ja 

sen hallinta). (Shankaranarayanan, Even, 2009) 

 

2.5.1 SOLOW MALLI 
 

Solowin kehittämä uusklassinen talouden kasvumalli kuvaa pitkän aikavälin 

taloudellista muutosta jossa talouden kasvu perustuu pääoman ja työvoiman 

kasvuun ottaen huomioon myös teknologian kehittymisen.  

1. Q = F( K , L ; t ) 

Jossa,  

Q = Tuotto, K = Pääoma, L = Työ, t = Aika 

(Solow, 1975) 

 

Solow otti mallin pohjaksi Charles Cobbin ja Paul Douglasin kehittämän 

matemaattisen mallin, jossa tuotto saadaan laskemalla: 

 

2. ba LKAQ **=  

Jossa,  

A = Tuottavuuden monikerroin; a, b < 1 ja ilmaisevat vähenevää 

tuottoa. Oletetaan että a + b = 1. 

 

Tällöin tuotto / työ saadaan: 
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 3. 
b

a
ba

L

KA
LKA

L

Q
−

−
==

1

1 *
**  

 4. 
a

a

a

L

K
A

L

KA
Q 








==

*
 

 

Määrittelemällä q = Q/L ja k = K/L: 

 

 5. akAq *=  

 

Eli tuotto per työntekijä on tuottavuuden monikerroin kerrottuna pääoma per 

työntekijä potenssiin vähenevän tuoton vakio. 

 

Cobb-Douglasin tuottofunktion lisäksi Solowin malli ottaa huomioon kaksi 

lisätietoa: 

 

1. Säästäminen, joka on tietty osuus tuotosta, eli 

 

 6.  qxs *=  

 

Jossa, x < 1. 

 

2. Tasapainotilan ehto, eli jos pääoman kasvaminen on ainoa kasvun tekijä, 

talous saavuttaa tasapainotilan, jossa säästäminen yhtä suuri kuin pääoman 

alentunut arvo: 
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 7.  ks =  

 

Otetaan esimerkiksi A=100 ja a = 0,5. Tällöin työntekijän tuottavuudeksi 

saadaan: 

 

 8. 5,0*100 kq =  

 

Oletetaan yksinkertaisuuden vuoksi, että koko pääoma kuluu periodin aikana 

ja säästöstä tulee uusi pääoma, tällöin saadaan: 

 

 9. 1000)1000(*100 5,0
==q  

 

Oletetaan että säästöön laitetaan 25% tuotosta, voidaan toinen periodi laskea: 

 

 10. 1581)250(*100 5,0
==q  

 

Taulukko 1. Tuottavuuden muutos Solowin mallin mukaan ajan funktiona. 

(Pittshburgin yliopisto, The Solow growth model) 

Periodi Pääoma Tuotto Säästöt Tuoton muutos 

1 100 1000 250 --  

2 250 1581 395.3 581 
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3 395.3 1988 497 407 

4 497 2229 5557 241 

5 557 2360 590 131 

6 590 2429 607 69 

7 607 2464 616 35 

 

Taulukosta 1 nähdään, että vaikka tuotto nousee koko ajan, tuottavuuden 

kasvu hidastuu ajan myötä. Tämä johtuu vähenevän tuoton olettamasta, eli 

marginaalituoton pienentymisestä. 

 

Tasapainotila saavutetaan, kun säästöön tuleva tuotto on yhtä suuri kuin 

pääoma, eli: 

 

 11. kq =*25,0  

 12. ( ) kk =
5,0*100*25,0  

 13. 255,0
=k  

 14. 625=k  

 

Esimerkissä tasapainotila on saavutettu, kun säästöön jää 625 yksikköä. 

(Pittshburgin yliopisto, The Solow growth model) 
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Kuva 4. Tuottavuuden muutos Solowin mallissa (Coloradon yliopisto) 

 

Kuvassa 4 funktion s2F(K,L) säästöaste on korkeampi kuin funktion s1F(K,L). 

Voidaan nähdä että alemmassa käyrässä pisteen K* vasemmalla puolella 

säästökäyrän korkeus ylittää kustannusfunktion δK, jolloin tuottavuus kasvaa. 

Kun säästöaste nousee, tuottavuus paranee ja tasapainotila saavutetaan 

pisteessä K’, jolloin pääoma on aiempaa suurempi. Jos pääomaa kasvattaa 

pisteen K* yli käytettäessä säästöastetta s1F(K,L), säästöön jäävä tuotto ei 

pysty korvaamaan tuotannon ylläpidosta koituvia menoja ja pääoma pienenee. 

Tällöin säästöastetta pitää kasvattaa jos halutaan välttyä pääoman 

pienenemiseltä. 

 

Cobb-Douglasin mallia on kritisoitu suurien tuottojen ennustamisesta IT-

teknologiassa. Näissä tutkimuksissa on oletettu mm. (Sircar, Choi, 2009, s. 

313):  

 

• Malliin syötettyjen muuttujien korvaaminen toisilla muuttujilla 

tapahtuu yhden suhde yhteen (esim. samansuuruinen ”investointi IT-
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ohjelmistoon” = ”investointi työntekijään” = ”investointi muuhun 

tuotannon osatekijään”) 

• Tuoton osatekijöiden välillä ei ole monimutkaisia suhteita, eli niiden 

keskinäinen suhde on vakio. 

 

Translog tuottofunktiomalli on  tuottoja Cobb-Douglasia tarkemmin ennustava 

malli, joka kyseenalaistaa edelliset olettamukset. Aiemmissa Translog 

tuottofunktiomallia käsitelleissä tutkimuksissa IT-investointeja usein käsitelty 

pysyvinä pääomapanostuksena, eikä syöttövirtana joita ne lyhyen elinkaarensa 

takia usein ovat. (Sircar, Choi, 2009, s.313) 

 

Sircar&Choi toteavat tutkimuksessaan seuraavaa (Sircar, Choi, 2009, s.334): 

• Korvaavuus IT-pääoman ja muun pääoman välillä on käytännössä 

nolla. Ohjelma ei voi korvata esim. tuotannossa tarvittavaa fyysistä 

konetta. 

• IT- pääoman ja IT-työntekijän joustavuuden suhde on 0.21. Tämä 

selittää laajamittaisen ohjelmistoautomatisaation tietojenkäsittely-

ympäristöissä. 

• Cobb-Douglas –mallin olettama tuotannontekijöiden joustavuudesta 

toistensa korvaajina yhden suhde yhteen ei ole käytännöllinen. 

 

Taulukko 2. Osittainen joustavuus tuotannontekijöiden korvaajina. (Sircar, 

Choi, 2009, s. 331) 

Partial elasticity of substitution between Value 

 
IT capital and non-IT capital 0.001 

IT labor and IT capital 0.21 

IT labor and non-IT labor 0.12 
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Taulukosta 2 nähdään että IT- ja ei-IT pääoma eivät voi korvata toisiaan, 

mutta IT-projekteihin sijoitettu pääoma – esim. ohjelmistokehitysprojekti - voi 

korvata manuaalista IT-työtä. Tämä näkyy käytännössä kasvaneena työtehona. 

 

Taulukko 3. Marginaalituotto Translog mallissa vs. Cobb-Douglasin mallissa. 

(Sircar, Choi, 2009, s. 331) 

Marginal product of Value with translog Value with Cobb–Douglas 

 
IT capital 184.07 7.61 

Non-IT capital 8.3 −0.86 

IT labor 154.6 107.95 

Non-IT labor 7.72 2.08 
 

Taulukosta 3 nähdään että Translog tuottofunktiomalli antaa investoinneille ja 

erityisesti IT-investoinneille huomattavasti paremman marginaalituoton kuin 

Cobb-Douglasin malli. 

 

Sircar&Choi väittävät että tutkimuksen tulos kumoaa Erik Brynjolfssonin 

esittämän tuottavuuden paradoksin, jonka mukaan vuosikymmenien 

tietotekninen kehitys ei ole kasvattanut tuottavuutta. Tosin Brynjolfsson oli 

yhdistänyt tutkimuksessaan IT-pääoman (pääoma) ja IT-työvoiman (muuttuja) 

ja kohdellut niitä yhdessä pääomana. Brynjolfsson oli myöhemmässä 

tutkimuksessaan todennut paradoksin päättyneen 1991. (Sircar, Choi, 2009, 

316-317) 

 

Tuottavuusparadoksi 

Brynjolfssonin vuosina 1991-1992 tekemä tutkimus IT-investointien 

vaikutuksesta yritysten tuottavuuden nousussa antoi ymmärtää että 
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tietokoneistuminen ei olisi nostanut tuottavuutta. Brynjolfsson referoi useita 

eri tutkimuksia joissa IT-investointien vaikutus tuottavuuteen oli heikko tai ei 

ollut havaittavissa. 

 

Taulukko 4. 90- ja 80-luvun tutkimuksia IT:n vaikutuksista tuottavuuteen 

palvelualoilla. (Brynjolfsson, 1992) 

Study Data Source  Findings 

(Cron & Sobol, 
1983) 

138 medical 
supply 
wholesalers  

Bimodal distribution 
among high IT investors: 
either very good or very 
bad  

(Strassmann, 
1990) 

Computerworld 
survey of 38 
companies  

No correlation between 
various IT ratios and 
performance measures  

(Roach, 1991; 
Roach, 1989a) 

Principally BLS, 
BEA  

Vast increase in IT 
capital per information 
worker while measured 
output decreased  

(Harris & Katz, 
1989) 

LOMA insurance 
data for 40  

Weak positive 
relationship between IT 
and various performance 
ratios  

(Noyelle, 1990) 
US and French 
industry  

Severe measurement 
Problems in services 

(Alpar & Kim, 
1990) 

Federal Reserve 
Data  

Performance estimates 
sensitive to methodology  

(Parsons, Gotlieb 
& Denny, 1990) 

Internal operating 
data from 2 large 
banks 

IT coefficient in translog 
production function 
small and often negative  

 

Brynjolfsson esitti neljä selitystä tuottavuusparadoksiin (Brynjolfsson, 1992): 

 

1. Virheellinen syöttötietojen ja tuottotietojen mittaus. 

2. Oppimisen ja toimenpiteiden välinen aikaviive. 
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3. Voittojen jakaminen ja hajottaminen. 

4. Johtamisongelmat informaatioteknologiassa. 

 

Brynjolfsson toteaakin vuonna 2003 tutkimuksessaan: ”Computerization is not 

simply buying computer capital; instead it involves a broader collection of 

complementary investments and innovations, some of which take years to 

implement”. Tutkimuksessa todetaan että pitkällä tähtäimellä (3 - 7 vuotta) 

tietokoneistuminen kasvattaa tuottavuutta 2 – 5 kertaa enemmän kuin lyhyen 

tähtäimen tarkastelu osoittaisi. Tutkimuksen mukaan 1980-luvun lopun ja 

1990-luvun alun IT-investoinnit kasvattivat tuottavuutta vasta 1990-luvun 

lopulla. (Brynjolfsson, Lorin, 2003) 

 

Brynjolfssonin tutkimuksia tukee Suomen valtion taloudellisen 

tutkimuskeskuksen vuonna 2003 julkaisema tutkimus Suomen kilpailukyvystä. 

Siinä todetaan Suomen kokonaistuottavuuden kasvaneen vuosina 1991-1995 

6,4% vuodessa. Rahoitussektorin ja posti- ja teleliikenteessä tapahtui lisäksi 

suuri tuottavuuden lisäys 1990-luvulla, vaikka samaan aikaan mm. 

rahoitussektorilta vähennettiin paljon työntekijöitä. (Junka, 2003, s.26-28) 
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Kuva 5. Työn tuottavuus, pääoman tuottavuus ja kokonaistuottavuus rahoitus- 

ja vakuutustoiminnassa vuosina 1975-2000, indeksi 1975=100. (Junka, 2003, 

s.26) 

 

 

Kuva 6. Työn tuottavuuden, pääoman tuottavuuden ja kokonaistuottavuuden 

keskimääräinen vuosimuutos markkinatuotannossa ja rahoitus- ja 

vakuutustoiminnassa prosentteina. (Junka, 2003, s.27) 

 

On kuvaavaa että suurin tuottavuuden kasvu on tapahtunut nimenomaan 

rahoitussektorilla – kuten kuvasta 6 käy ilmi -  sekä posti- ja 
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teleliikennesektorilla, jotka ovat olleet edelläkävijöitä IT-investoinneissa 

toimintojen tietokoneistamisessa.  

 

Tuottavuusparadoksista ja IT-investointien tutkimuksista on syytä huomata 

kaksi keskeistä asiaa: 

 

1. Uuden teknologian lisäys tuottavuuden kasvuna näkyy usein vasta pitkän 

ajan päästä. 

2. Uuden teknologian käyttöönotto vaatii uusia toimintamalleja joka luo 

haasteita erityisesti johtamiseen ja työssä oppimiseen. 

 

2.5.2 TYÖN MITTAAMINEN 
 

Kun työtapahtumat ovat toistuvia ja niitä tehdään jatkuvasti, on mielekästä 

mitata työtä sellaisilla mittareilla kuin kappaletta / aikayksikkö tai tapahtumia / 

aikayksikkö. Tällaisia ovat esimerkiksi kontitettu tonnimäärä / työvuoro tai 

laivatut kontit / tunti. Tämä ns. standardiaika (Dilworth, 2000, s.216), joka 

kuluu yhden tapahtuman suorittamiseen – mukaan lukien väistämättömät 

viivytykset kuten väsyminen, työkalun vaihtaminen, jne. - voidaan laskea 

kahdella tavalla: joko kellottamalla tapahtumia paikan päällä tai laskemalla ne 

tilastollisesti tietojärjestelmään merkityistä tapahtumista. Järjestelmästä 

katsottu työteho voi olla hyvin erilainen vaihdellen työkohteesta, 

työtapahtumista, työporukasta tai saatavilla olevasta työn määrästä. 

Informaatiosta on kuitenkin mahdollista erottaa kolme tärkeää lukua: 

huipputeho, keskimääräinen pitkän aikavälin teho sekä tehoerot eri 

työkohteiden välillä. OTLS-raportoinnista kerättävät tiedot mahdollistavat 

näiden tietojen mittaamisen. 
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Kun työtä tehdään ryhmissä, jossa useampi työntekijä saa aikaan suuremman 

kokonaistuoton voi ryhmäkoon kasvaminen myös aiheuttaa keskiarvotuoton 

pienenemisen. Esimerkiksi kolmen hengen ryhmässä kaksi konekuskia voi 

siirtää tehokkaammin tavaraa kun on yksi apumies aukomassa ovia ja 

tekemässä kiinnityksiä, mutta jos apumiehen suorittamat tehtävät eivät tehosta 

kummankin konekuskin toimintaa vähintään puolitoistakertaiseksi, jää ryhmän 

keskiarvotuotto pienemmäksi kuin ilman apumiestä. Tällöin on syytä harkita, 

tarvitaanko apumiestä tai voidaanko hänen työnkuvaansa muuttaa siten että 

henkilön marginaalituotto on suurempi. 

 

Taulukko 5. Esimerkki tuoton muodostumisesta. 

Työntekijä 

lkm Kokonaistuotto Marginaalituotto Keskiarvotuotto 

1 0.80 0.80 0.80 

2 1.80 1.00 0.90 

3 3.10 1.30 1.03 

4 4.20 1.10 1.05 

5 4.70 0.50 0.94 

6 4.90 0.20 0.82 

 

Taulukosta 5. nähdään Solowin mallin ennustama marginaalituoton 

vähentyminen. 
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Kokonaistuotto, marginaalituotto ja keskiarvotuotto

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

1 2 3 4 5 6

Työntekijöiden lukumäärä

T
u

o
tt

o Kokonaistuotto

marginaalituotto / hlo

Keskiarvotuotto / hlo

 

Kaavio 1. Kokonaistuotto, marginaalituotto ja keskiarvotuotto. 

 

Kokonaistuotto Työntekijöiden yhteen laskettu tuotto 

Marginaalituotto Uuden työntekijän antama lisä kokonaistuottoon 

Keskiarvotuotto Ryhmän kokonaistuotto henkeä kohden 

 

Taulukko 5 ja Kaavio 1 näyttävät kuinka keskiarvotuotto pienenee vaikka 

kokonaistuotto kasvaa. Nähdään kuinka tuotto kasvaa työntekijöiden määrän 

kasvaessa. Työntekijöiden keskiarvotuottoa tarkastellessa huomataan että 

paras koko on neljän hengen ryhmä. Sen jälkeen lisättävät työntekijät eivät 

juuri tehosta toimintaa. Marginaalituoton lasku voi johtua monesta tekijästä: 

työkoneita on rajallinen määrä, liian moni työntekijä on toistensa tiellä tai 

työpisteitä ei riitä kaikille ja lisätyöntekijät suorittavat muiden työtä tukevia 

toimia jotka eivät kuitenkaan olennaisesti lisää kokonaistuottoa. (Begg, 2005) 

 



 29 

Ryhmätyöskentelyssä pitäisi pyrkiä laatimaan optimaalinen ryhmäkoko, 

jolloin työntekijän keskiarvotuotto on suurin. Tällainen ryhmä voidaan laatia 

empiirisesti muodostamalla eri kokoonpanoja ja vertaamalla niistä syntyvää 

tuottoa samojen olosuhteiden vallitessa. Optimaalisen ryhmäkoon löytämiseksi 

voidaan luoda mittareita, jotka vertaavat esim. työkohteeseen allokoitujen 

henkilöiden tekemää työmäärää henkilöiden lukumäärään työvuoron aikana. 

 

2.5.3 TYÖN TEHOSTAMINEN 
 

Teknologisen kehityksen seurauksena monia työvaiheita voidaan 

automatisoida koneiden ja ohjelmistojen hoidettaviksi tai niiden avulla 

helpommin tehtäviksi. Saman työn tekemiseksi tarvitaan vähemmän ihmisiä 

mutta vastaavasti työn tekemisen vaatimustaso kasvaa koneiden ja 

ohjelmistojen käyttövaatimusten myötä.  

 

Jatkuva uusien työvälineiden ja metodien tuominen organisaatioon luo pelkoa 

omasta osaamisesta ja siitä että oma työ tulee tarpeettomaksi kasvavan 

automaation myötä. Esimerkiksi Yhdysvalloissa menetti 1,8 miljoonaa ihmistä 

työnsä vuosien 1989 ja 1993 välillä yritysten automatisoidessa toimintojaan tai 

supistaessa tuotantoaan ulkomaisten, pidemmälle automatisoitujen 

tuotantolaitosten paineessa. Vastaavasti Japanilaistehtaissa, joissa työaika on 

200-500 tuntia pidempi kuin yhdysvaltalaistehtaissa, työ kokoonpanolinjalla 

on niin nopeatahtista että työntekijät kärsivät uupumisesta. Toyotan tehtaiden 

vuonna 1986 tekemän tutkimuksen mukaan yhtiön 200 000 työntekijästä 

124 000 kärsi kroonisesta uupumisesta ja kansainvälisen työntekijäjärjestön 

ILO:n mukaan stressistä on tullut 1900-luvun vakavimmista terveysongelmista 

(Rifkin, 1995, s.26-28, 173, 189, 194). Samalla automaatiota ja jatkuva 

työympäristön muutosta ajava kehitys on kuitenkin yritysten ainoa 

mahdollisuus selviytyä nykyisessä toimintaympäristössä, jossa vapaa 
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hintakilpailu on kaiken mittari ja epäonnistumisen hintana on yrityksen 

kuolema. 

 

Vuonna 2008 alkaneessa finanssikriisin aikaisissa tapahtumissa on nähtävissä 

yhtymäkohtia Suomea 1990-luvulla koetelleeseen lamaan. Edellisen laman 

alkuaikoina yritykset olivat odottavalla kannalla irtisanomisten suhteen koska 

sitä oli edeltänyt pitkä nousukausi kuten myös vuoden 2008 finanssikriisiä 

edeltävänä aikana. 1990-luvun alussa toivottiin että kyse olisi nopeasti 

ohimenevä, suhdanteista johtuva notkahdus. Syksyllä 2008 Suomen 

valtionvarainministeriön tekemä talousarvio ennusti vuoden 2009 bkt:n 

kasvavan 1,8% ja maailmankaupan kasvavan 6% (Valtiovarainministeriö, 

2008, s.13-15). Keväällä 2009 ETLA:n arvioi Suomen BKT:n putoavan 6,5% 

vuonna 2009 (ETLA, 2009). Vuoden 2009 aikana monissa yrityksissä 

toteutetut lomautukset ovat muuttuneet irtisanomisiksi talousvaikeuksien 

pitkittyessä. 1990-luvun laman jatkuessa ja saadessa rakenteellisia piirteitä 

yritykset ja julkinen sektori siirtyivät irtisanomisiin ja nousun käynnistyessä 

yritykset turvautuivat ensi sijassa teknologisiin ja organisatorisiin uudistuksiin 

työn tuottavuuden nostamiseksi työvoiman palkkaamisen sijasta. Tämä 

ratkaisumalli tullee toistumaan myös 2008 finanssikriisistä toipuvassa 

yritysmaailmassa ja voi johtaa pitkäkestoiseen kasvaneeseen rakenteelliseen 

työttömyyteen kautta teollistuneen maailman. Ilmiötä kuvaa John M. Keynesin 

teoria, jonka mukaan yhteiskunta saattaa ajautua pitkiksikin ajoiksi 

tilanteeseen, jossa ei synny voimia jotka johtaisivat kehityksen takaisin 

täystyöllisyyteen. (Koistinen, 1999, s.102, 164-167) 

 

Työtä voidaan periaatteessa tehostaa kahdella tavalla: Automatisoida 

manuaalisia prosesseja koneille ja ohjelmistoille tai tekemällä manuaalista 

työtä nopeammin tai uusilla menettelytavoilla. Koneiden ja ohjelmistojen 

automatisaatiota voidaan lisätä lähes rajattomasti, joskin automatisaation 

kustannukset kasvavat eksponentiaalisesti mitä monimutkaisempia asioita 
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niiden halutaan hoitavan. Myös ihmisen saaminen tekemään jatkuvasti työtä 

nopeammin on mahdotonta jo pelkästään motivaatiotekijöiden ja fyysisten 

rajoitusten takia. Ratkaisuna on yhdistää automatisaatio ja työnteko toisiaan 

tukevalla tavalla suurimman hyödyn saamiseksi siten että työnteko on 

motivoivaa ja inhimillistä. 

 

Manuaalisen työn tehostamista voidaan tarkastella pienimmän kustannuksen 

tekniikalla. 

15. 
K

L

K

L

P

P

MP

MP
=  

16. 
L

LK
K

P

MPP
MP

*
=  

Jossa: 

MPL  Työn marginaalituotto 

MPK  Pääoman marginaalituotto 

PL  Työn hinta 

PK  Pääoma 

 

Kaavasta 15. huomataan että pääoman ollessa vakio ja pääoman 

marginaalituoton pienentyessä, kasvaa joko työn hinta tai työn 

marginaalituotto pienenee. Tällöin marginaalituoton pienentymisen 

estämiseksi on joko pienennettävä työn hintaa tai kasvatettava työn 

tuottavuutta kuten kaavasta 16. käy ilmi. (Parkin, 1990, s.271) 

 

Edellisestä voidaan päätellä että automatisaation kasvattaminen kasvattaa 

pääomaa, lisäten näin tuottavuutta. Työn marginaalituoton kasvattaminen, 
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esim. uusilla työtavoilla kasvattaa myös pääoman tuottoa sillä edellytyksellä 

että työn hinta ei kasva samassa suhteessa. 

 

2.6 AIEMMIN KÄYTETTYJÄ LÄHESTYMISTAPOJA 
 

Tuotannon kulujen seuraamiseksi on käytetty aiemmin seuraavia 

menettelytapoja:  

 

1. Mallinnetaan mitattavan toimenpiteen työvaiheet. Esimerkiksi kontin siirto 

laivaan vaatii seuraavat vaiheet: 

- Asiakas tilaa satamassa olevan kontin siirtämisen laivaan. 

- Ennen laivan lastaamista tehdään ”laivan plaanaus”, eli 

suunnitellaan paras tapa lastata laiva mahdollisimman 

tasapainoisesti. 

- Suunnitellaan käytettävät resurssit, eli varataan työkoneet ja 

miehistö. 

- Kun laivaa lastataan, tietojärjestelmä generoi työmääräyksen 

työkoneelle plaanin mukaisessa järjestyksessä: Siirrä kontti X 

paikasta A nosturin Y alle. Järjestelmä luo työmääräyksen ko. 

konttia lähimpänä olevalle koneelle. 

- Työkonetta ajava kuski suorittaa annetun tehtävän ja kuitattuaan 

sen tehdyksi, saa järjestelmältä uuden tehtävän. 

- Nosturikuski nostaa yksiköt laivaan siinä järjestyksessä kuin ne 

tuodaan ja asettelee ne ennalta määrätyn suunnitelman mukaan. 

Koska jokaisen laivaan menevän kontin paikka on määrätty 

plaanissa, tulee laiva lastattua oikein. 
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2. Mallinnetaan työvaiheisiin käytetty aika, henkilö- ja konemäärä. 

Mallinnus perustuu työtehoseurantamittareihin, kuten ”keksimääräinen 

nosturin tekemien nostojen lukumäärä tunnissa” ja ”Keskimääräinen lukin 

käsittelemien konttien lukumäärä tunnissa”. 

 

3. Katsotaan toteutunut työmäärä ottaen huomioon paljonko on tehty 

normaalina työnä, ylityönä, yötyönä, koneiden käyttönä ja lasketaan 

kustannukset. Koneiden käyttökustannukset lasketaan yksikön 

konevuokrina (Stevecon koneita hallinnoi sisäinen yksikkö Suomen 

Satamatekniikka, joka laskuttaa satamayksiköitä koneiden käytöstä). 

 

4. Toimintojen tuotto lasketaan vähentämällä yksikön kulut asiakkaalta 

laskutetusta summasta. 

 

Käytetyn lähestymistavan ongelmana on suuri manuaalinen työ saavutettuun 

tulokseen, sillä seurattava työvaihe ja sen kustannukset riippuvat useista 

muuttuvista tekijöistä, joita ovat mm. käytetty henkilömäärä, käytettävät 

tuotantokoneet, vuorokauden aika, tehdäänkö normaalityönä, ylityönä vai 

yötyönä ja voiko ylityötä tai yötyötä laskuttaa asiakkaalta. Lisäksi tehtävä 

liikevaihto vaihtelee sen mukaan mikä on asiakaskohtainen sopimus. 

 

2.7 TUTKIMUKSEN HAASTEITA 
 

Tässä luvussa käsitellään työhön liittyviä teknisiä ja sosiaalisia haasteita sekä 

niiden ratkaisua. Tekninen haaste koostuu kahdesta pääasiasta: Hitaasti 

muuttuvien dimensioiden hallinnasta, sekä tuoton ja kulujen laskennasta. 

Sosiaaliset haasteet liittyvät näiden raporttien tuottaman informaation 

aiheuttamiin muutoksiin työympäristössä sekä niiden käsittelyyn. 
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2.7.1 TUTKIMUKSEN TEKNISET HAASTEET 
 

Suurimpana haasteena on luoda oikea mittaristo tuotannon seurantaan. Ei ole 

mielekästä seurata pelkästään sitä kuinka monta henkilöä on allokoitu 

johonkin työkohteeseen, vaan sitä, mitä ko. työkohteessa tehdään ko. henkilö- 

ja koneresursseilla. Työn määrittelyvaiheessa on huomattu että esimerkiksi 

Ressujärjestelmän käyttötapa vaikeuttaa varastokohtaisen seurannan 

tarkkuutta. Samat henkilöt voivat työvuoronsa aikana työskennellä useassa eri 

työkohteessa. Tämä on haaste raportoinnille, mutta sitä voidaan myös käyttää 

ohjaavana tekijänä Ressujärjestelmän käytön kehittämisessä, koska raportilta 

paljastuvat sellaiset paikat joissa allokoidut resurssit ja tehty työ eivät kohtaa. 

 

Hitaasti muuttuvat dimensiot 

Hitaasti muuttuvat dimensiot ovat tietokenttiä, joiden sisältämä tieto muuttuu 

harvoin. Tällaisia ovat esimerkiksi asiakastiedot (nimi, tilinumero, osoite, 

jne.). Nämä aiheuttavat tietovarastoinnissa ongelmia historiatiedon ylläpidon 

kannalta esimerkiksi silloin kun asiakas fuusioituu toisen yhtiön kanssa ja nimi 

vaihtuu. Jatkossa halutaan mahdollisesti verrata asiakkaan tilauksia ennen ja 

jälkeen fuusion. 

 

Dimensioiden päivityksessä voidaan käyttää kolmea eri tapaa : 

 

1. Kirjoita vanhan dimension päälle. 

2. Luo uusi rivi uudella pääavaimella (mutta samalla luonnollisella 

avaimella). Riville laitetaan voimassaoloajan alku- ja loppupäivämäärä. 

Vanhan ja uuden rivin voimassaoloajat eivät saa olla päällekkäin. 

3. Rivin muuttuvan arvon saraketta varten luodaan uusi sarake, johon 

varastoidaan joko uusi tai vanha arvo. 
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(Kimball, Ross, 2005) 

 

Tapa 1. ei säilö historiatietoa, koska rivin päivityksen yhteydessä vanha tieto 

häviää. Tapaa 1. käytettäessä on huomioitava 6 seikkaa (Kimball, 2008, 

vol:18, iss:9): 

  

• Historiatieto häviää. 

• Esiajetut summataulut ja materialisoidut näkymät ovat päivityksen ajan 

pois käytöstä ja ne pitää ajaa uudestaan. 

• Kirjanpidollisissa raporteissa tämä tapa voi olla laiton. 

• Voi aiheuttaa OLAP kuutioiden koko historian uudelleenajon. 

• Kaikki jaetut kopiot dimensiotaulusta pitää päivittää identtisesti samaan 

aikaan jotta tiedon eheys säilyy integroiduissa järjestelmissä. 

• Järjestelmissä joissa on tyypin 1 ja 2 dimensioita käytössä ja jossa toisen 

päivittäminen vaikuttaa myös toiseen, pitää tyypin 1 dimension 

päivittämisestä seurata dimension 2 historiatiedon päivitys, ei pelkästään 

sen nykyhetken arvon päivitys. 

 

Tapa 2. on yleisimmin käytetty, sillä se säilöö historiatiedon eikä vaadi 

muutoksia dimensiotaulun rakenteisiin. 
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Kuva 7. Dimensiotiedon historian säilytys tapa 2. (Kimball, 2008 vol:18, iss:10) 

 

Kuvasta 7 voidaan nähdä seuraavat asiat:  

• Dimensiotaulun pääavain on aina yksilöllinen. 

• Luonnollinen avain säilyy samana. 

 

Taulukko 6. Dimensiotiedon säilytystapa 2. 

Paa_avain Tunnus Nimi Lahi_osoite 
Voimassa_ 
alku_pvm 

Voimassa_ 
loppu_pvm 

0001 KANKAR Karri Kangas Keskuskatu 10 1.1.2001 13.5.2005 

0002 KANKAR Karri Kangas Satamatie 13 14.5.2005 1.1.2100 

 

Tapa 2 säilyttää historiatiedon luomalla uuden rivin dimensiotiedolle ja 

pitämällä järjestelmässä käytetyn luonnollisen avaimen Tunnus samana, 

voidaan henkilön nimi hakea kullakin ajankohtana vertaamalla luonnollista 

avainta ja että haluttua päivämäärää asiakkaan voimassaolopäivämäärään. 
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Tapa 3. säilöö vain niin monta muuttunutta arvoa kuin on lisättyjä 

historiatiedon sarakkeita. Tällöin pidempiaikainen historiatiedon säilöminen ei 

onnistu muuttamatta taulun rakennetta. 

 

Taulukko 7. Dimensiotiedon säilytystapa 3. 

Paa_avain Vanha_asiakas_nimi Nykyinen_asiakas_nimi voimassa_alku_pvm 
0001 Oy Kotka Stevedoring Steveco Oy 1.1.1988 

 

Jora –tietokannan dimensiotauluissa on käytetty tapaa 2 siten modifioituna, 

että tiettyjen dimensioiden – kuten Tariffit ja asiakkaat –päivityslausekkeeseen 

on lisätty ehto, joka tarkistaa onko ko. rivi muuttunut edellisen 30 

vuorokauden sisällä. Jos dimensioriviä päivitetään 30 vuorokauden sisällä sen 

luomisesta, ei luoda uutta riviä vaan päivitetään vanhaa. Muussa tapauksessa 

luodaan uusi rivi. 

 

Tämän etuna on se, että jos esim. tariffin tai asiakastiedon luomisvaiheessa on 

tullut esim. kirjoitusvirhe tai väärä osoite, voidaan ko. virhe korjata ilman että 

virheellinen tieto jää historiaan omana rivinään. Tariffi- tai asiakastietorivin 

virheet havaitaan yleensä 30 vuorokauden sisällä sen luomisesta. 

 

Tiedon hallinta 

Tietovarastoinnissa on hankaluutena usein se, että tiedonkeräämisen tarve 

muuttuu, tietovarastotauluihin tarvitaan lisää sarakkeita, rakenne voi muuttua, 

koodit vaihtua ja lopulta niiden merkitys jopa unohtua jos tiedon ylläpitäjä 

vaihtuu. Siksi on tärkeää hallinnoida metatietoa, eli tietoa tiedosta. 

Shankaranarayanan & Even ovat määritelleet metatietojen eri lajeja, kuten 

tietohakemisto-, raportointi-, prosessi-, laatu-, infrastruktuuri ja hallinnointi. 

(Shankaranarayanan, Even, 2004) 
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Metatiedon tärkeys tietovarastoinnissa voidaan määrittää kolmella eri tavalla: 

tiedon hallinta, tietämyksen hallinta ja tiedon laadun hallinta. Tiedon hallinta 

tarkoittaa sen jäsentämistä ja luetteloimista. Tietämyksen hallinta muodostuu 

esim. erillisestä metatietovarastosta, jonne hiljainen ja organisationaalinen 

tieto voidaan kodifioida formaaliin muotoon. Tiedon laadun hallinta tarkoittaa 

sitä että tiedetään tiedon oikeellisuuden aste ja tarkkuus. 

(Shankaranarayanan, Even, 2004) 

 

Tietovarastoinnissa tärkein elementti on nimenomaan tiedon oikeellisuuden 

kiistämättömyys ja luotettavuus, jotta muodostettaviin raportteihin voidaan 

luottaa ja joiden pohjalta voidaan tehdä liiketoimintapäätöksiä. Yksi OTLS-

raportoinnin kulmakiviä on se, että jokainen raportti skaalautuu yleiseltä 

tasolta pienimpään tasoon, jolloin jokaista yksittäistä osa-aluetta voidaan 

tarkastella työvuoron tasolla ja yksilöidä kulun ja tuoton osatekijät 

absoluuttisella tarkkuudella. 

 

OTLS-projektissa tiedon hallinta on huomioitu seuraavilla tavoilla: 

- OTLS tietotaulujen nimet ja sarakenimet kuvaavat tiedon 

alkuperää ja tarkoitusta. 

- Taulujen ja näkymien sarakkeet ovat kommentoituja. 

- Koodi on kommentoitu. 

- Tiedonkeruuprosessi on dokumentoitu. 
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2.7.2 TUTKIMUKSEN SOSIAALISET HAASTEET 
 

Työn raportoinnin ja seurannan tekeminen laajassa operatiivisessa toiminnassa 

on tärkeää. Hyödyt ovat ilmeiset: kustannusten seuranta helpottuu ja niiden 

kurissa pitäminen on helpompaa, sillä voi löytää tuotannon pullonkauloja ja 

siten sen avulla voi suunnitella parempia työskentelytapoja, sillä voi seurata 

työstä saatavaa tuottoa ja kohdistaa hinnoittelua paremmin. Kuitenkin, kun 

puhutaan henkilön oman työn seurannasta, on olemassa vaara että se otetaan 

”isoveli valvoo” –tyylisenä vahtimisena. Tämä voi vielä korostua jos oman 

työn suorittaminen, ts. tehokkuus ei ole aina riippuvainen omasta 

ahkeruudesta. Esimerkiksi varaston yövuorossa voi olla ajankohdasta johtuva 

hiljainen aika, jolloin työtä ei ole vaikka sitä haluaisi tehdä. Tämän konfliktin 

välttämiseksi on erittäin tärkeää tuoda esille miksi asioita seurataan ja mitä 

niillä tavoitellaan sekä osata lukea mitattavia asioita. 

 

Bowditch & Buono ovat tutkimuksissaan todenneet että muutosvastarintaa 

voidaan vähentää mm. koulutuksella ja avoimella kommunikoinnilla, eli 

tiedon jakamisella. Jos asenteet ovat syvään juurtuneita, paras tapa voi olla 

muuttaa toimintamallia suoraan. Tämä voidaan toteuttaa tähtäämällä 

toimintamallin muutos suoraan luutunutta uskomusta vastaan, jolloin yksilö 

itse kokee muutoksen vaikutuksen sen sijaan että käsitystä yritettäisiin muuttaa 

ulkopuolelta. Jotta suora toimintamallin muutos voisi mennä läpi, pitää sen 

toteuttamisesta antaa yksilölle selkeä palkinto. Erityisesti muutoksen alussa 

muutosvastarintaa ja painetta voidaan pienentää kolmella tavalla (Bowditch, 

Buono, 2001, s.52-53, 333-334): 

 

• Auttamalla yksilöitä ymmärtämään muutosta ja sen vaikutuksia. 

• Helpottaa eri mahdollisuuksien arviointia epäselvissä 

muutostilanteissa. 
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• Saada muutokselle eteenpäin vievää momenttia pienistä voitoista. 

 

Maslowin tarvehierarkian korkeimmalla tasolla on itsensä toteuttaminen. Jotta 

yksilö voi sitoutua työhön perustarpeita (fyysiset tarpeet, turvallisuus) 

syvemmällä tasolla, on yrityksen löydettävä keinot saada työntekijät 

tuntemaan että työnteko tukee heidän itsetuntoaan ja he kokevat itsensä 

toteuttamisen tunteita työstään. (Bowditch, Buono, 2001, s.65-66) 

 

Stevecolla oli Haminan satamassa aikanaan kolme työlinjaa lastien sitomiseksi 

alustalle. Tämä vaati kuhunkin työlinjaan neljän hengen ryhmän ja työkoneen. 

Kun yritys määritti ryhmille kiintiön ja alkoi tarjota bonuksen jokaisesta 

kiintiön yli sidotusta alustasta, työteho parani niin paljon että kaksi linjaa 

voitiin lopettaa. Vuorossa ollut ryhmä alkoi myös aktiivisesti etsimään lisää 

lastia sidottavaksi. Tällöin yritys saattoi ohjata vapautuneet työntekijät muihin 

työkohteisiin ja lastien kiinnitysvuorossa olleet työntekijät olivat tyytyväisiä 

kasvaneisiin tuloihinsa. 

 

Tätä oppimiskokemusta voidaan hyödyntää myös muissa toiminnoissa. Ensin 

määritetään nykyisten toimintojen ns. perustaso ja sitten tarjotaan palkkio sen 

ylittävästä toiminnasta. Ryhmässä toimivat yksilöt tällöin vetävät muut 

mukaan koska kaikkien panosta tarvitaan palkkion saamiseksi. Tällaisen 

järjestelmän rakentamisessa on otettava myös huomioon jo em. hiljaiset ajat, 

jotta kohtelu on tasapuolista kaikille ryhmille. Tätä voidaan myös 

kompensoida esim. kierrättämällä ryhmiä vuoron perään hiljaisiin vuoroihin. 

Näin muutosvastarinnalta vältytään ja ryhmät alkavat oma-aloitteisesti 

tehostamaan omaa toimintaansa minimaalisella ulkopuolisella käskytyksellä. 

Tällöin työnteko muuttuu pelkästä rahan ansaitsemisesta sellaiseksi 

toiminnaksi, josta yksilö voi tuntea ammattiylpeyttä ja sitoutumista kun 

koheesio työyhteisössä kasvaa. 
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2.8 TARIFFIEN, KULUJEN JA TUOTON 
MUODOSTUMINEN 
 

Tässä kappaleessa kuvataan tutkimuksen keskeisimpien asioiden, tariffien, 

tuoton ja kustannusten muodostumista. 

 

2.8.1 TARIFFI JA TOIMINNOT 
 

Stevecon vanhassa CRM järjestelmässä MASOssa ylläpidetään tariffitaulua, 

jossa on listattu kaikki ulospäin myytävät tuotannon toiminnot ja niiden hinta. 

Tariffi muodostuu kahdesta osasta:  

 

• Toimenpide, esim. tuotteen siirto paikasta A paikkaan B, nosto 

laivaan, purkaus laivasta, tarkastus, jne. 

• Tuote, esim. kontti, paperirulla, kaoliini 

 

Eri tuotteille voidaan tehdä eri toimenpiteitä, joiden perusteella muodostuu 

tariffin perushinta. Tariffien hinnoittelu on jaoteltu seuraavasti: Yleishinta, 

asiakaskohtainen hinta, konsernikohtainen hinta, satamakohtainen hinta, 

laivalinjakohtainen hinta tai jokin edellä mainittujen kombinaatio. 

 

Tuotannon aktiviteetit, eli asiakkaille tehdyt työtoimenpiteet varastoidaan 

Stevecossa Flow –järjestelmään. Flowsta löytyy tehty työn määrä, paikka jossa 

työ on suoritettu, kellonaika, tuote jolle toimenpide on suoritettu sekä 

asiakastieto kenelle tehty työ on tehty. Kullekin toimenpiteelle löytyy hinta 

Tariffitaulusta. Kuvasta 15. näkee, että yhdelle toiminnolle on mahdollista olla 

yhdeksän erilaista tariffia. 
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2.8.2 KULUT 
 

Kulut muodostuvat kolmella tavalla: 

• Tuotantotyöntekijöiden palkkakulut 

• Työvälineiden aiheuttamat kulut 

• Tukitoimintojen kulut 

 

Tässä työssä ei lähdetä yksilöimään yksittäisten työntekijöiden aiheuttamia 

kuluja. Se ei olisi mielekästä, sillä kaikki työvaiheet vaativat koko ryhmän 

panosta ja näin ollen pienin yksikkö jolla kuluja kannattaa ja voi mitata on 

ryhmän aiheuttamat kulut työvuoron aikana. Tuotantotyöntekijälle lasketaan 

keskimääräinen tuntikohtainen palkkakulu ja työkoneelle käyttötuntikulu, jota 

käytetään laskelman pohjana. Tässä laskelmassa voidaan huomioida mm. onko 

kyse yötyöstä, ylityöstä tai normaalityöstä. Työntekijöiden tekemät 

työtuntimäärät saadaan Ressu järjestelmästä, joka kirjaa jokaisen työntekijän 

ja työkoneen tekemät tuntimäärät. 

 

Työvälineiden aiheuttamiksi kuluiksi lasketaan tuotannossa käytettävien 

ajoneuvojen käytöstä aiheutuneet kulut, arvon vähentymä, korjauksesta ja 

varaosista aiheutuneet kulut. Tuotantoajoneuvojen kulujen seuraamiseen on 

kaksi järjestelmää. Atlas –järjestelmä seuraa ajoneuvojen hankinnasta ja 

korjauksesta aiheutuneita kuluja ja Konekustannusseurantajärjestelmä 

(jäljempänä KSJ) koneiden käytöstä aiheutuneita kuluja. Atlas-järjestelmästä 

haetaan keruuajolla konekohtaiset kulut KSJ järjestelmään. KSJ järjestelmässä 

nähdään kunkin konetyypin aiheuttamat keskimääräiset kulut, jota käytetään 

työkoneen keskimääräisen käyttöhinnan laskelman pohjana. 

 



 43 

OTLS-raporttiin haetaan koneiden sisäinen vuokrahinta, eli se hinta jolla 

Stevecon eri yksiköt vuokraavat koneita Suomen Satamatekniikalta. Suomen 

Satamatekniikka on Stevecon tytäryhtiö, joka vuokraa ja ylläpitää työkoneita. 

Raportti ei ainakaan alkuvaiheessa ota kantaa työkoneiden käyttämään 

polttoainekustannukseen. 

 

Tukitoiminnot sisältävät kaikki muut kulut. Niitä ovat mm. IT, vuokrat, kaikki 

muut työntekijät, ym. kulut ja niitä ei tässä työssä käsitellä tarkemmin. 

Henkilön laskennalliseen tuntikuluun on sisällytetty työntekijän palkkakulut ja 

tukitoimintojen laskennalliset kulut. Työkoneen laskennalliseen tuntikuluun on 

sisällytetty huollot, varaosat, hankintakulut ja muut kulut. Eri konetyypeille on 

laskettu keskimääräinen tyyppikohtainen kulu. 

 

Kehityskohde: Konekohtainen kuluseuranta. 

Kehityskohde: Työn hinnan laskeminen suoraan palkanmaksutietokannasta. 

Kehityskohde: Polttoainekulutuksen ottaminen mukaan laskentaan. 

 

2.8.3 TUOTON LASKEMINEN 
 

OTLS -raportoinnissa laskenta tapahtuu seuraavilla kaavoilla: 

 

17. Tulo – Meno = Tuotto 
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Tulo 

Jokaisella varastotyön tapahtumalla on tariffihinta, joka riippuu asiakkaasta, 

satamanosasta, linjasta ja toiminnosta. Tapahtuman hinta kerrottuna 

tapahtumien lukumäärällä saadaan selville asiakkaalta veloitettava summa. 

 

18. Tapahtuman hinta * lukumäärä = Tulo 

 

Meno 

Menon perusyksikkönä on käytetty yksikköä ”henkilötyötunti (€)”, joka kertoo 

yrityksen omakustannehinnan henkilön työlle. Työlajin määräävä kerroin on 

joko 1, 1.5, 2, 2.5 tai 3 riippuen työajasta (esim. normaalityö, ylityö tai yötyö). 

 

19. Työlajin hinta = henkilötyötunti (€) * kerroin 

20. Tuntilkm * työlajin hinta = Meno 
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Kuva 8. Tuoton muodostuminen OTLS-raportoinnissa. 

 

Kuvassa 8 nähdään kuinka aika, paikka, resurssit ja eurot yhdistyvät OTLS –

raportoinnissa skaalautuen aina ylätasolta vuorotasolle, jossa nähdään vuoron 

aikana tehdyt toiminnot, henkilö- ja konelukumäärät, työtunnit sekä niiden 

kustannus ja liikevaihto. 

 

On huomioitava että OTLS:n antama meno koostuu vain ja ainoastaan 

operatiivisen toiminnan suorista menoista eikä yrityksen muiden toimintojen 

ja muun infrastruktuurin kuluja ole huomioitu. Raporttia lukiessa on siis 

ymmärrettävä että se on työväline niiden toimintojen ja työkohteiden 
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löytämiseen, jotka eivät tuota tarpeeksi kun niiden päälle lasketaan yrityksen 

muut kulut. 
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3 OTLS-RAPORTOINNIN TOTEUTUS 

 

Tässä luvussa kuvataan OTLS-raportoinnin vaatimuksia, tietojen hakemista 

tuotantojärjestelmistä sekä niistä muodostettavia raportteja. Käytännön osuus 

muodostui tietokanta-ajojen määrittelyistä, niiden tekemisestä, Cognos 

raporttien määrittelyistä, tekemisestä ja arvioinnista. 

 

3.1 OTLS-RAPORTOINTI 
 

Tässä luvussa kuvataan raportoinnille asetettavia vaatimuksia, suorituskyvyn, 

tietoturvan, käyttöliittymän ja muiden asioiden osalta. 

 

3.1.1 OTLS-RAPORTOINNIN VAATIMUKSET 
 

OTLS-raportoinnin pitää tuottaa tietoa operatiivisen toiminnan liikevaihdosta 

ja kuluista nopeasti ja tarkalla tasolla. Raportoinnin on oltava skaalautuva 

vuositasolta alaspäin aina päivän työvuoron tasoon saakka. 

 

• Työpistekohtainen liikevaihto ja kulu työvuorotasolla. 

• Allokoitujen henkilö- ja koneresurssien määrä työpisteessä työvuoron 

aikana. 

• Tehty työmäärä työvuorossa. 

• Tehdyt työtoimenpiteet työvuorossa. 

• Mahdollisuus muodostaa uusia raportteja, kuten  

o Koneiden käyttöaste 
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o Eniten ja vähiten käytetyt koneet. 

o Työpistekohtainen tehovertailu (esim. eri varastojen tehot). 

o Asiakaskohtainen tuottovertailu: Eniten ja vähiten tuottavat 

asiakkaat. 

 

3.1.2 TUOTEPERSPEKTIIVI JA OMINAISUUDET 
 

OTLS tulee liittymään osaksi johdon raportointijärjestelmää Joraa. Jo 

kerättäviin operatiivisten toimintojen rinnalle rakennetaan kulu- ja 

liikevaihtoseuranta perustuen Ressujärjestelmän mies- ja konetyötunteihin 

sekä MASO järjestelmän tariffitietoihin. 

 

 

Kuva 9. Periaatekuva tietojen keräämisestä Jora järjestelmään. 

 

Vaihe 1: Ajastetut tietokanta-ajot keräävät kaikki halutut tiedot Joran 

tietokantaan raakadatan keruutauluihin. 

Vaihe 2: Ajastetut tietokanta-ajot yhdistävät tiedot koontitauluun riveiksi. 
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Vaihe 3: Cognos 8 lukee tiedot ajastetusti Cognos kuutioihin. 

Vaihe 4: Kuutiot siirretään ajastetusti tiedostopalvelimelle 

raportointihenkilöiden käyttöön. 

 

Raportointiominaisuudet on kuvattu kuvassa 10. Raportointijärjestelmän 

koontitaulut tulevat sisältämään tiedot satamatyöskentelyn toiminnoista 

(Flow), kustannuksista (Ressu) ja arvioidusta liikevaihdosta (Tariffi). 

 

Kuva 10. OTLS:n ominaisuudet. 

 

3.1.3 KÄYTTÄJÄLUOKAT JA TOIMINTAYMPÄRISTÖ 
 

Raportoinnin alkuvaiheessa tulee olemaan kolme käyttäjäluokkaa: 
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Johtajat, joiden tarve on saada nopeasti yleiskuva edellisen päivän 

satamatyöskentelyn liikevaihdosta ja kustannuksista. Heille suunnitellaan 

lähinnä graafisia raportteja joista käy ilmi yleiskuva. 

 

Kontrollerit, jotka analysoivat kerätyn datan yksityiskohtaisesti ja 

muodostavat mallit kunkin satamatyötoimenpiteen kannattavuudesta asiakas- 

ja satamakohtaisesti sekä raportoivat yhteenvedot johdolle. Heidän raporttinsa 

koostuvat graafisista yleisraporteista ja numerodataa sisältävistä 

taulukkoraporteista. 

 

Suunnittelijat, jotka rakentavat ja muokkaavat raportteja. 

 

Toimintaympäristö 

Operatiiviset tietokannat sekä Jora tietokanta toimii Oracle 10.2 ympäristössä 

HP-UX klusteripalvelimella. Raportointipalvelin STJORA ja tiedostopalvelin 

STKOTK1 ovat Windows 2003 palvelimia. OTLS-raportointi käyttää Cognos 

8.3 ympäristöä ja koostuu Framework Managerista (tietolähteiden hallinta), 

Transformerista (raportointikuutioiden määrittelytyökalu) ja PowerPlaysta 

(Raporttien rakennus- ja katselutyökalu), Cognos Report Studiosta (web-

raporttien rakennustyökalu) sekä Cognos Vieweristä (web-raporttien 

katselutyökalu). 

 

Käyttöliittymä 

Ohjelmiston käyttöliittymä loppukäyttäjälle on Cognos PowerPlay 7.4, joka on 

asennettu käyttäjän koneelle sekä Internet Explorerilla käytettävä Cognos 

Viewer. Käyttöliittymän suunnittelussa on otettava huomioon se, että 



 51 

graafisissa näkymissä pitää pystyä porautumaan vuositason tiedoista yhden 

päivän vuorokohtaisiin tietoihin. 

 

3.1.4. OTLS-DATAN YHDISTÄMINEN RAPORTOINTIA VARTEN 
 

Jora tietokantaan perustetaan näkymä (View) nimeltä 

JORA_VIEW_RESSU_02 johon haetaan tiedot Flow-tietojen datataulusta, 

Ressutietojen datataulusta sekä tarvittavista dimensiotauluista, kuten 

JORA_DIM_MACHINE, JORA_DIM_TARIFFI ja JORA_DIM_PERSON. 

Näkymä yhdistää resurssi- ja toimintodatataulut. Taulujen liitoksen 

yhdistävinä tekijöinä toimivat dimensiot aika, satama, vuoro, työkohde ja 

matka, jotka löytyvät molemmista datatauluista. Näiden dimensioiden kesken 

voidaan tehdyt toiminnot ja allokoidut resurssit jakaa osatekijöihin. 

 

 

Kuva 11. Periaate näkymän muodostamisesta OTLS raportoinnissa. 
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Eri data ja dimensiotaulut yhdistetään näkymään käyttäen UNION ALL –

liitosta. Näin saadaan yhdistettyä tehdyt työtunnit, liikevaihto aika- ja 

paikkakohtaisesti. Tämä näkymä tarjoaa kaiken tiedon Cognoksen 

raportointityökaluja varten. 

 

3.1.5 MUUT MÄÄRITTELYT 
 

Tietovuo 

Tietovuon rajapinnat tuotannon tietojärjestelmistä raportin lukemiseen ovat 

seuraavat: 

 

1. Kaikki tuotannon järjestelmien Oracle 10.2 tietokannat toimivat BedRock 

klusterissa, jossa tiedon keruu raportointitietokantaan tapahtuu Oraclen 

sisäisten tietokantalinkkien kautta. 

2. Windows 2003 –palvelimella oleva Cognos Framework Manageriin 

määritetään halutut tietokannat joista dataa luetaan. Tässä tapauksessa 

raportointitietokanta. Framework Manageriin luodaan haetuista 

tietokantaobjekteista paketti, jonka perusteella Framework Manager luo 

Cognoksen tarvitsemat IQD tiedostot. 

3. Cognos Transformer luo Cognos kuutiot IQD –tiedostojen perusteella. 

Tieto haetaan suoraan Oracle tietokannasta. 

4. Loppuraportit luodaan Cognos PowerPlay ohjelmistolla sekä Cognos 

Report Studiolla Cognos kuutioista. 

5. PowerPlay raportit sijoitetaan Windows tiedostopalvelimelle, jonne 

asianomaisilla henkilöillä on pääsy omilta tietokoneiltaan.  

6. Cognos Viewer –raportit luodaan Cognos 8 –ympäristöön. 
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Suorituskyky 

Tietokanta-ajot eivät saa häiritä tuotannon prosesseja hidastamalla 

tuotantojärjestelmien tietokantojen käyttöä. Tiedonkeruuprosessi 

tuotantotietokantojen lukemisesta lopullisen raportin muodostamiseen 

loppukäyttäjälle pitää pystyä suorittamaan alle 30 minuutissa. 

 

Tietoturva 

Käsiteltävä tieto on yhtiön sisällä luottamuksellista ja raportteihin pääsee 

käsiksi vain valitut henkilöt. Pääsyoikeus toteutetaan Microsoft Active 

Directoryyn luotavalla pääsyoikeuspolitiikalla. Lukuoikeuden myöntää JORA 

järjestelmän ylläpitäjä. 

 

3.2 TOTEUTUS 
 

OTLS:n rakenne on kuvattu kuvassa 12. Raportointijärjestelmään tehdään 

kaksi koontitaulua joista toinen tulee sisältämään tiedot satamatyöskentelyn 

toiminnoista (Flow) ja arvioidusta liikevaihdosta (Tariffi) ja toinen 

kustannuksista (Ressu). 
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Kuva 12. OTLS:n tietokanta-ajojen toimintaperiaate. 

 

Kuvasta 12 nähdään kuinka Flown tiedot Flow-tapahtumien ja Ressun tiedot 

Ressutapahtumien kokoomatauluihin. Tariffit ja PTJ -tiedot kerätään 

dimensiotauluihin. Tämän jälkeen Flown koontitauluun tiedot formalisoidaan 

riveiksi hakemalla dimensioiden koodit dimensiotauluista. Jos dimensioarvoa 

ei ole saatavilla, saadaan koontitauluun dimensiotaulua vastaava arvo ”Koodia 

ei löydy JORA-dimensiotaulusta”, jolloin raportilta voidaan nähdä jos 

dimensiotaulussa on puutteellinen tieto. 

 

Raportointijärjestelmän toteutus on tehty kahdelle eri käyttöliittymälle:  

• PowerPlay –käyttöliittymälle. 

• Cognos –Web-käyttöliittymälle. 
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PowerPlay-käyttöliittymälle on tehty tiettyjen yksittäisten varastokohteiden 

seuranta. PowerPlay –käyttöliittymä on käyttäjille tuttu, sekä mahdollistaa 

Web-käyttöliittymää suuremman vapauden muokata näkymää rivien ja 

sarakkeiden osalta, sekä tehdä nopeasti laskelmarivejä ilman uuden opiskelua. 

PowerPlay 7.3 version Online demoa on mahdollista käyttää IBM:n sivulla 

(IBM Demo). Demon käyttäminen vaatii henkilötietojen antamista. 

 

Cognos Web-käyttöliittymä mahdollistaa Useamman erillisen taulukon ja 

graafisen esityksen näyttämisen samalla sivulla. Web-käyttöliittymässä 

näkyvään yhteen raporttiin on mahdollista myös liittää dataa useammasta eri 

lähteestä, kuten vaikka eri tietokantoja, sekä RSS-syötteitä internetin 

sivustoilta. Toteutuksessa on tehty yksi PowerPlay –raportti sekä kaksi Web-

raporttia. 

PTJ

FLOW

RESSU

MASO

JORA järjestelmä

Dimensio-

taulut

-Tariffi

-Toiminnot

-Asiakkaat

Datataulut

-Flow tiedot

-Ressu 

tiedot
-Jne.

Tietokanta-

näkymät

- Yhdistää

dimensio- ja 

datataulut

Tuotanto-

järjestelmä JORA -tietokanta Cognos 8

Framework

Manager

-Datalähteiden 

hallinta

-Raporttiryhmie
n ja pakettien 

luonti

Transformer

-OLAP 

mallien

hallinta

-PowerPlay
kuutioiden 

luonti

PowerPlay

- Raportointi 

OLAP 

kuutioista

Cognos
Viewer

-Raportointi 

relaatiotieto
kannoista

-Raportointi 

OLAP 

kuutioista

Report
Studio

-Cognos

Viewer
raporttien 

luonti.

 

Kuva 13. OTLS-järjestelmän yhteydet 

 

Kuvan 13 OTLS-järjestelmän yhteydet toimivat seuraavasti: 
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1. Tuotantojärjestelmien tietokannoista haetaan tiedot Jora-järjestelmän 

tietokantaan. 

2. Jora:ssa luodaan tietokantanäkymiä yhdistelemällä dimensio- ja 

datatauluja. 

3. Tietolähteet (tietokantataulut, näkymät, OLAP kuutiot) lisätään Cognos 8 

Framework Manageriin, jossa luodaan Transformer –sovelluksen 

tarvitsemat määrittelytiedostot PowerPlay sovellusta varten. 

4. Transformer –sovellus luo OLAP kuutiot PowerPlay sovellusta ja Report 

Studiota varten. 

5. Report Studio luo raportit Cognos Viewer sovellukselle Framework 

Managerin tarjoamista OLAP kuutioista tai suoraan relaatiotietokannan 

näkymistä. 

 

3.2.1 TARIFFIEN PÄIVITYS 
 

Määritys 

Tariffeille pitää luoda oma dimensiotaulu Joraan. Taulussa pitää olla kaikki se 

tieto, mikä löytyy myös Tariffien ylläpitotaulusta. Tariffitaulu pitää päivittää 

kerran vuorokaudessa ja päivityksen pitää olla automaattinen. Taulussa oleva 

vanha tariffitieto ei saa hävitä, vaan aikaleimoilla pitää ilmaista ko. tariffin 

voimassaoloaika. Tiedot haetaan Mason tariffitaulusta. 

 

Toteutus 

Tariffien päivitys on kaksivaiheinen proseduuri: TARIFFI -taulun muuttuneet 

tiedot kerätään Mason välitauluun JORA_TARIFFI, josta tiedot haetaan Jora -

kannan tauluun JORA_DIM_TARIFFI.  
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Kuva 14. Tariffien päivitys. 

 

Vaihe 1 

Tariffien ylläpitäjä tekee muutoksen MASO –järjestelmässä olevaan tariffiin 

tai perustaa uuden tariffin. Maso päivittää rivitiedon TARIFFI –tauluun. 

 

Vaihe 2 

MASO –tietokannassa oleva Triggeri reagoi TARIFFI-taulun päivitykseen 

lukemalla uuden/muutetun rivin ja asettaa sille parametrin  ACTIONCODE = 

I, jos kyseessä on uusi tariffi ja parametrilla ACTIONCODE = U, jos kyseessä 

on vanhan tariffin päivitys. 

 

Vaihe 3 

Triggeri kopioi valitun rivin tauluun JORA_TARIFFI. Tariffille asetetaan 

kaksi päivämäärätietoa: Voimassaolon alku- ja loppupäivämäärä. 

Alkupäivämäärä on aina sen hetkinen päivä (SYSDATE). Loppupäivämäärä 

on 1.1.2100. 
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Vaihe 4 

HP11 –palvelimen Croniin tehty ajastettu ajo hakee kerran vuorokaudessa 

JORA_TARIFFI –taulusta kaikki rivit ja päivittää tiedot 

JORA_DIM_TARIFFI –tauluun. Jos kyseessä on uusi tariffi, alku- ja 

loppupäivämäärätiedot menevät ilman muutoksia. Jos päivitetään vanhaa 

tariffia, se tapahtuu seuraavasti: 

 

1. Prosessi tarkistaa onko taulussa JORA_DIM_TARIFFI olemassa tariffin X 

vanhaa riviä. 

2. Jos rivi löytyy, päivitetään X:n loppupäivämääräksi uuden tariffin 

luomista edeltävän päivän klo:23:59:59. Päivitetty tariffi astuu voimaan 

luomispäivänä klo:00:00:00. 

3. Kun rivi on kopioitu tauluun JORA_DIM_TARIFFI, poistetaan sen 

taulusta JORA-TARIFFI. 

 

Taulukko 8. Esimerkki tariffiriveistä taulussa JORA_DIM_TARIFFI. 

NIMI HINTA ALKUPVM LOPPUPVM 

Tariffi x 12,45 1.1.2006 31.1.2006 

Tariffi x 13,05 1.1.2007 15.9.2007 

Tariffi x 13,85 16.9.2007 25.8.2008 

Tariffi x 14,24 26.8.2008 1.1.2100 

 



 59 

3.3.2 KONEKUSTANNUSTIETOJEN PÄIVITYS 
 

Määritys 

Konekustannustietoja varten pitää luoda oma dimensiotaulu Joraan. Taulussa 

pitää olla kaikki olennaiset tiedot koneista, mukaan lukien koneen 

tuntikustannus. Konetietojen taulu pitää päivittää kerran vuorokaudessa ja 

päivityksen pitää olla automaattinen. Taulussa oleva vanha konetieto ei saa 

hävitä, vaan aikaleimoilla pitää ilmaista ko. koneen tietojen voimassaoloaika. 

Koneiden perustiedot haetaan Perustietojärjestelmästä ja hintatiedot 

Ressujärjestelmästä. 

 

Toteutus 

Konetietoja varten perustetaan dimensiotaulu JORA_DIM_MACHINE, johon 

listataan Stevecon kaikki koneet ja niille määritetty käyttöhinta. Tiedot 

haetaan Ressu järjestelmästä. Kun koneen tietoa Ressussa päivitetään, luodaan 

dimensiotauluun koneelle uusi rivi. Taulun JORA_DIM_MACHINE 

määrittely on dokumentin lopussa. Jokainen kone kuuluu johonkin 

koneryhmään. 

 

Taulukko 9. Esimerkki konekustannustietoriveistä taulussa 

JORA_DIM_MACHINE. 

Nimi Hinta Alkupvm Loppupvm 

Kone A 10,00 1.1.2006 31.12.2006 

Kone A 11,05 1.1.2007 15.9.2007 

Kone A 11,85 16.9.2007 25.8.2008 

Kone A 12,40 26.8.2008 1.1.2100 
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Konekustannustietoja varten perustetaan taulu 

JORA_DIM_MACHINEGROUP, johon listataan kaikki koneryhmät 

satamanosittain ja kullekin koneryhmälle satamanosakohtainen tuntihinta. 

Taulun JORA_DIM_ MACHINEGROUP määrittely on dokumentin lopussa. 

 

Johtuen Stevecon koneiden käyttötavoista ja tilastointiperusteista toteutetaan 

koneiden käyttötietojen päivitys ensin satamanosa- ja koneryhmäkohtaisesti, 

eli saman koneryhmän sisällä kaikilla koneilla on sama hinta riippumatta 

koneen iästä. Koneryhmähintojen päivitys suoritetaan aluksi käsin 

päivittämällä taulua JORA_DIM_MACHINEGROUP. 

 

Taulukko 10. Esimerkki vaiheen 1. konekustannustietoriveistä taulussa 

JORA_DIM_MACHINEGROUP. 

Satama Ryhmä Hinta Alkupvm Loppupvm 

Mussalo 1 10,15 1.1.2006 31.12.2006 

Mussalo 1 10,80 1.1.2007 1.1.2100 

Hietanen 1 15,30 16.9.2007 1.1.2100 

Hietanen 2 12,50 26.8.2008 1.1.2100 

 

 

3.3.3 HENKILÖKUSTANNUSTIETOJEN PÄIVITYS 
 

Määritys  

Henkilökustannustietoja varten pitää luoda oma dimensiotaulu 

JORA_DIM_PERSONGROUP, johon haetaan Perustietojärjestelmästä kunkin 

henkilöryhmän perustuntikustannus eri satamanosissa. Taulussa pitää olla 
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kaikki olennaiset tiedot henkilöryhmistä, mukaan lukien henkilöryhmän 

tuntikustannus.  

 

Toteutus 

Henkilökustannustietotaulun JORA_DIM_PERSONGROUP tiedot haetaan 

Perustietojärjestelmästä. Alkuvaiheessa henkilöryhmän tuntitietojen päivitys 

hoidetaan käsin. Henkilöiden kustannushintatiedot perustuvat kontrollereiden 

laskelmiin. 

 

Taulukko 11. Esimerkki henkilökustannustietoriveistä taulussa 

JORA_DIM_PERSONGROUP. 

Ryhmä Satosa Hinta Alkupvm Loppupvm 

Ryhmä Y Vuosaari 30 1.1.2006 31.12.2006 

Ryhmä Y Vuosaari 31,5 1.1.2007 1.1.2100 

Ryhmä Y Hietanen 32,75 1.1.2006 31.12.2006 

Ryhmä Y Hietanen 35 1.1.2007 1.1.2100 

 

Henkilökustannusten laskenta raportille perustuu Ressu-järjestelmästä 

saataviin tehtyihin tunteihin ja kertoimena joko normaalityö x1,0; ylityö x 1,5 / 

2,0 / 2,5 / 3,0 tai yötyö x 2,0 / 3,0. 

 

3.3.4 FLOW-TIETOJEN PÄIVITYS 
 

Määritys 

Flow tietoja varten pitää luoda oma datataulu Joraan. Taulussa pitää olla 

kaikki olennaiset tiedot varasto- ja laivatyöskentelystä (taljaustapahtumat). 
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Tauluun yhdistetään päivityksen jälkeen tariffitieto Joran 

tariffidimensiotaulusta. Taljaustapahtumien tiedot haetaan Flowsta, 

matkatiedot Tuonnista. Asiakas-, toiminto- ja muut tiedot haetaan Joran 

dimensiotauluista. Tariffitietojen muodostaminen Flow-tapahtumille tapahtuu 

yhdistämällä tapahtuman toiminto, tuote ja asiakastieto. 

 

Toteutus 

Flow tiedot päivitetään ensin kokoomatauluun 

JORA_STEX_TALLYEVENT_RESSU, jonka jälkeen datakentät muunnetaan 

numeraalitiedoksi dimensiotaulujen avulla ja tieto kopioidaan tauluun 

JORA_STEX_TALLYEVENT_RESSU_RAP. Taulussa 

JORA_STEX_TALLYEVENT_RESSU säilytetään tietoa 12 kk. 

 

Taulun JORA_STEX_TALLYEVENT_RESSU päivitysproseduuri 

Proseduuri hakee tietoa Flown ja Tuonnin tietokannoista ja koostaa ne 

ensimmäiseen keruutauluun JORA_STEX_TALLYEVENT_RESSU. Tiedot 

koostuvat työkohteissa tehdyistä toimenpiteistä, niiden ajankohdista ja 

siirretyistä tavaramääristä. 

 

Taulun JORA_STEX_TALLYEVENT_RESSU_RAP päivitysproseduuri 

Proseduurissa haetaan kaikki kentät taulusta 

JORA_STEX_TALLYEVENT_RESSU ja viedään tauluun 

JORA_STEX_TALLYEVENT_RESSU_RAP. Proseduurissa haetaan 

dimensiotietoja vastaavat koodit eri dimensiotauluista taulukon 12 mukaisesti. 
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Taulukko 12. Flown dimensiotietojen haku ja päivitys datatauluun 

JORA_STEX_TALLYEVENT_RESSU_RAP. 

JORA_STEX_TALL
YEVENT_RESSU DIMENSIOTAULU VERRATTAVA SARAKE HAETTAVA SARAKE 

JORA_STEX_TALLYEVENT_RE
SSU_RAP 

SOURCE_OBJECT JORA_DIM_LOCATIONTYPE LOC_LOCATIONTYPEDESC LOC_LOCATIONTYPEIDS TALRES_SOURCE_OBJECTIDS 

TARGET_OBJECT JORA_DIM_LOCATIONTYPE LOC_LOCATIONTYPEDESC LOC_LOCATIONTYPEIDS TALRES_TARGET_OBJECTIDS 

TERMINAL_PORTID JORA_DIM_TERMINAL TER_TERMINALCODE TER_TERMINALIDS TALRES_TERMINAL_PORTIDS 

LOADINGTYPE JORA_DIM_LOADINGTYPE LOA_LOADINGTYPECODE LOA_LOADINGTYPEIDS TALRES_LOADINGTYPEIDS 

OPERATION JORA_DIM_OPERATION OPE_OPERATIONTYPE OPE_OPERATIONIDS TALRES_OPERATIONYPEIDS 

LINE JORA_DIM_LINE LIN_LINECODE LIN_LINEIDS TALRES_LINEIDS 
GOODS_CLASS_TY
PEID JORA_DIM_GOODSCLASS GCL_GOODSCLASSID GCL_GOODSCLASSIDS TALRES_GOODSCLASSIDS 

MILL JORA_DIM_CUSTOMER CUS_CUSTOMER_ID CUS_CUSTOMERIDS TALRES_MILLIDS 
EVENT_TIME_STA
MP, 
TERMINAL_PORTID JORA_DIM_VUORO VUO_VUOROID VUO_VUOROIDS TALRES_VUOROIDS 

WAREHOUSEID JORA_DIM_WAREHOUSE WAR_WAREHOUSEID WAR_WAREHOUSEIDS TALRES_WAREHOUSEIDS 

INSERT_USER_ID JORA_DIM_EMPLOYEE EMP_EMPLOYEEID EMP_EMPLOYEEIDS TALRES_EMPLOYEEIDS 

PERSON_GROUP JORA_DIM_PERSONGROUP PER_PERSONGROUPCODE PER_PERSONGROUPIDS RESRAP_PERSONGROUPIDS 

 

Tariffinumeron muodostaminen tapahtumalle 

Kullekin riville kuusinumeroinen tariffi saadaan yhdistämällä 

kolminumeroiset Operaationumero (Operation) ja Tavaralaji (Goodsclass). 

Esim. Operaationumero on 123 ja tavaralaji on 456 � Tariffi on 123456. 

 

Kun raakadata on haettu tauluun JORA_STEX_TALLYEVENT_RESSU, 

luetaan tiedot tauluun JORA_STEX_TALLYEVENT_RESSU_RAP muuttaen 

tekstimuodossa oleva tieto numeraaliseksi tietokannan dimensiotaulujen 

avulla. Tämän hyöty on se, että ne tietokentät, joissa on joko tyhjä arvo 

(NULL) tai sellainen arvo, jota dimensiotauluissa ei ole, saadaan niille oma 

koodi näkymään loppukäyttäjälle. Esim. tyhjä tietokenttä saa tunnistearvon 0 

ja dimensiotaulussa olematon arvo saa tunnistearvon 1. Käyttäjät näkevät 

vastaavat tekstimuotoiset kuvaukset [Koodia ei saatu oper. järjestelmästä] ja 

[Koodia ei löydy JORA-dimensiotaulusta]. 

 

Näin raportoinnin käyttäjä voi antaa palautetta jos dimensiotauluista puuttuu 

tietoja tai jos luettavasta tietojärjestelmästä puuttuu tarvittavaa tietoa.   
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3.3.5 HINNAN JA VELOITUSPERUSTEEN MUODOSTAMINEN 
TAPAHTUMALLE KÄYTTÄEN TARIFFIA 
 

Tämä proseduuri päivittää Flowsta poimituille työtapahtumille (yksi 

tapahtuma = yksi rivi) tariffitietoa vastaavan hinnan ja veloitusperusteen 

ottaen huomioon konsernin, asiakastunnuksen, satamanosan sekä linjan kuvan 

15. mukaisesti. 

 

 

Kuva 15. Tariffin hinnan ja veloitusyksikön päivitysperiaate kuvana. 

 

1. Haetaan taulusta JORA_STEX_TALLYEVENT_RESSU kaikki ne rivit 

joiden APRICE ja YKSIKKO kentät ovat tyhjiä. 
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2. Haetaan taulusta JORA_DIM_TARIFFI vastaava yksikköhinta ja 

veloitusperuste toimenpiteelle. 

a. Ensin tarkastetaan onko ASIAKAS-, LINJA- ja SATOSA kohtaista 

tariffia. 

b. Jos sitä ei löydy, tarkastetaan onko ASIAKAS- ja LINJA kohtaista 

tariffia. 

c. Jos sitä ei löydy, tarkastetaan onko ASIAKAS- ja SATOSA 

kohtaista tariffia. 

d. Jos sitä ei löydy tarkastetaan onko ASIAKAS kohtaista tariffia. 

e. Jos sitä ei löydy, tarkastetaan onko KONSERNI-, LINJA- ja 

SATOSA kohtaista tariffia. 

f. Jos sitä ei löydy, tarkastetaan onko KONSERNI- ja LINJA 

kohtaista tariffia. 

g. Jos sitä ei löydy, tarkastetaan onko KONSERNI- ja SATOSA 

kohtaista tariffia. 

h. Jos sitä ei löydy, tarkastetaan onko KONSERNI -kohtaista tariffia. 

i. Jos sitä ei löydy, tarkastetaan onko perustariffia. 

j. Jos perustariffia ei löydy, päivitetään kenttään luku nolla. 

 

3.3.6 RESSU-TIETOJEN PÄIVITYS 
 

Määritys 

Henkilö- ja konetyötuntitietoja varten pitää luoda oma datataulu. Taulun nimi 

on JORA_STEX_RESSU ja jokaiselta riviltä löytyvät seuraavat asiat: 
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- Tehty työtuntimäärä ja työvuoro. 

- Henkilön numero tai työkoneen numero. 

- Varastotyö / laivaan tehty työ. 

- Työkohteen nimi (varasto/laiva). 

- Satama. 

- Lastaustapa ja tuote jos kyseessä laivatyö. 

- Normaali työ, ylityö, yötyö ja mikä yli- tai yötyölisä. 

- Luodaan sarake PERSON_OR_MACHINE erottamaan mies- ja 

konetyörivit. Kenttä pitää myös indeksoida. 

 

 

Muut määritykset 

Jos VOYAGE-tietoa ei ole, merkitse soluun ‘N/A’. 

Jos tekstiä kentässä MACHINE_NR, merkitse soluun 

PERSON_OR_MACHINE = 'M'. 

Jos tekstiä kentässä PERSON_NR, merkitse soluun 

PERSON_OR_MACHINE = 'P'. 

Jos kentässä WORK_PLACE on varaston nimi, päivitä WAREHOUSE –

kenttä dimensiotaulun JORA_DIM_WAREHOUSE mukaan.  

Jos kentässä WORK_PLACE on matkan nimi (VOYAGENAME), päivitä 

WAREHOUSE –kenttä nollaksi. 

 

Toteutus 

Ressun henkilö- ja konetyötuntien tiedot päivitetään ensin kokoomatauluun 

JORA_STEX_RESSU, jonka jälkeen datakentät muunnetaan 

numeraalitiedoksi dimensiotaulujen avulla ja tieto viedään tauluun 

JORA_STEX_RESSU_RAP. Taulussa JORA_STEX_RESSU säilytetään 
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tietoa 12 kk.  Taulu JORA_STEX_RESSU_RAP on tietojen lopullinen 

varastointipaikka, josta niitä ei koskaan tuhota. 

 

Taulussa JORA_STEX_RESSU, riveiltä löytyvät seuraavat asiat: 

 

- Tehty työtuntimäärä ja työvuoro. 

- Henkilön numero tai työkoneen numero. 

- Varastotyö / laivaan tehty työ. 

- Työkohteen nimi (varasto/laiva). 

- Satama. 

- Lastaustapa ja tuote jos kyseessä laivatyö. 

- Normaali työ, ylityö, yötyö ja mikä yli- tai yötyölisä. 

 

Taulun JORA_STEX_RESSU päivitysproseduuri 

Proseduuri hakee tietoa Ressun ja Tuonnin tietokannoista ja koostaa ne Joran 

ensimmäiseen koontitauluun JORA_STEX_RESSU. 

 

Taulun JORA_STEX_RESSU_RAP päivitysproseduuri 

Proseduurissa haetaan kaikki kentät taulusta JORA_STEX_RESSU ja viedään 

tauluun JORA_STEX_RESSU_RAP. Proseduurissa haetaan myös 

dimensiotietoja vastaava koodit eri dimensiotauluista ja jos dimensiotietoa ei 

ole saatavilla, sille muodostuu oma koodi ”Koodia ei löydy JORA-

dimensiotaulusta” tai ”Koodia ei saatu oper. järjestelmästä” riippuen siitä 

oliko lähtötiedoissa tyhjä arvo vai sellainen arvo jota ei löydy 

dimensiotaulusta. Dimensiotietojen haku tapahtuu taulukon 13 mukaisesti. 
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Taulukko 13. Ressun dimensiotietojen haku ja päivitys datatauluun 

JORA_STEX_RESSU_RAP. 

JORA_STEX_RESSU DIMENSIOTAULU VERRATTAVA SARAKE HAETTAVA SARAKE JORA_STEX_RESSU_RAP 

PORT JORA_DIM_TERMINAL TER_TERMINALCODE TER_TERMINALIDS RESRAP_TERMINALIDS 

LOADINGTYPE JORA_DIM_LOADINGTYPE LOA_LOADINGTYPECODE LOA_LOADINGTYPEIDS RESRAP_LOADINGTYPEIDS 

CREATED_BY JORA_DIM_EMPLOYEE EMP_EMPLOYEEID EMP_EMPLOYEEIDS RESRAP_EMPLOYEEIDS 

PERSON_GROUP JORA_DIM_PERSONGROUP PER_PERSONGROUPCODE PER_PERSONGROUPIDS RESRAP_PERSONGROUPIDS 

MACHINE_NR JORA_DIM_MACHINE MAC_MACHINE_NR MAC_MACHINEIDS RESRAP_MACHINEIDS 

SHIFT JORA_DIM_VUORO VUO_VUOROID VUO_VUOROIDS RESRAP_VUOROIDS 

PERSON_GROUP, PORT JORA_DIM_SALARY 
SAL_PERSONGROUP, 
SAL_TERMINAL SAL_AMOUNT RESRAP_AMOUNT 

 

 

3.3.7 POWERPLAY RAPORTTI 
 

PowerPlay on IBM Cognos raportointityökalu. PowerPlaylla voidaan 

tarkastella Cognos kuutioissa olevaa tietoa ja muodostaa erilaisia taulukkoja 

sekä graafisia näkymiä drag –and drop –menetelmällä. Kuutiot luodaan 

Cognoksen Transformer määrittelytyökalulla, joka voidaan ajastaa 

päivittämään kuutioiden tiedot haluttujen väliaikojen mukaan. 
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Kuva 16. PowerPlay ohjelma käytössä – testiraportti. 

 

PowerPlay mahdollistaa käyttäjältä eri dimensioiden yhdistelemisen nopeasti 

ja vaivattomasti. Kuva 16 on ensimmäisen vaiheen testinäkymä, josta voidaan 

seurata yhden satamanosan valitun varaston kriittisiä lukuja. Seurattavia lukuja 

ovat: 

 

• Henkilö- ja konelukumäärä (kpl) 

• Mies- ja konetyötunnit (h) 

• Käsitelty tonnimäärä (ton) 

• Mies- ja konetyökustannus (€) 

• Asiakasveloitus (€) 
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Kuva 17. Transformer –malli. 

 

Kuvassa 17. nähdään Cognos Transformerissa OLAP kuution 

määrittelynäkymä. Transformerissa hallitaan kuution dimensioita, tietolähteitä, 

mitattavia suureita ja kuution asetuksia. Transformerissa voidaan mm. 

yhdistellä dimensioita ja luoda laskennallisia suureita. Esim. suure 

MiesTotTyötunnit =  MiesNormtyötunnit + Ylityötunnit + Yötyötunnit. 

 

3.3.8 COGNOS VIEWER RAPORTTI 
 

Cognos Report Studiolla rakennettava toisen vaiheen käyttöliittymä tulee 

olemaan selaimen avulla käytettävä Cognos Viewer. 
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Kuva 18. Cognos Viewer käytössä. 

 

Cognos Viewer tarjoaa käyttäjille laajemmat graafiset näkymät kuin 

PowerPlay, kuten esim. useamman eri taulukon näyttämisen samalla sivulla 

kuten kuvasta 18 voidaan todeta. Cognos Viewer myös mahdollistaa tiedon 

hakemisen useamman eri kuution ja jopa tietokantalinkin kautta eri lähteistä 

samalle raportille. 

 

 

Kuva 19. Cognos Report Studio - esimerkkiraportti 
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Cognos Report Studiolla raporttien tekeminen mahdollistaa erilaisten 

näkymien ja taulukoiden yhdistämisen johon PowerPlay ei kykene. Kuvan 19 

testiraportti ilmaisee seuraavat asiat: 

 

• Varastotyön tulot- ja menot (€) satamanosasta, koko historia (Graafinen) 

• Varastotyön tulot- ja menot (€) satamanosasta, edelliset 7 vrk. (Graafinen) 

• Varastojen käsitellyt tonnit toiminnoittain, koko historia (Graafinen) 

• Päävarastot, tulot- ja menot (€) satamanosasta, koko historia (Taulukko) 

• Päävarastot, henkilö- ja konelukumäärä, koko historia (Taulukko) 

• Päävarastot, käsitellyt tonnit, koko historia (Taulukko) 

• Päävarastot, henkilö- ja konetyötunnit, koko historia (Taulukko) 

 

Taulukoista on luotu kontrollimatriisi, jossa yhden taulukon aikadimensioon 

porautuessa myös muut taulukot porautuvat mukana. Tämä 

käyttäjäystävällinen toiminto antaa käyttäjälle mahdollisuuden vertailla euroja, 

tonneja sekä tehtyjä työtunteja aikadimension alemmilla tasoilla (päivä, vuoro) 

huomattavasti vähemmillä klikkauksilla. 
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Kuva 20. Cognos Viewer -raportin taulukkonäkymät alimmalla ajan 

porautumistasolla. Kuvassa käytetty esimerkkilukuja. 

 

Kuvassa 20 nähdään Report Studiolla muodostetun raportin taulukkonäkymä. 

Kuvasta nähdään että raportilla on porauduttu yhden päivän eri työvuorojen 

tilanteeseen ja siitä voidaan tarkastella euroja, työtunteja käsiteltyjä toimintoja 

sekä henkilö- ja konelukumääriä. Otsikkotasot Koneryhmä ja 

Työntekijäryhmä voivat vielä jakautua eri kone- ja työntekijäryhmätasolle 

jolloin voidaan tarkastella mm. mitä eri konetyyppejä varastoissa käytetään. 
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4 TYÖN ARVIOINTI 

 

Luvussa arvioidaan työn onnistumista keskeisiä kysymyksiä vasten, tuodaan 

ilmi asioita järjestelmän jatkokehitystä varten ja esitetään johtopäätökset työn 

onnistumisesta. 

 

4.1 VASTAUKSET KESKEISIMPIIN KYSYMYKSIIN 
 

Stevecolla oli ennen OTLS raportointia käytössä yhteensä 121 erilaista 

vuorokausittain ajettavaa raporttia tuotannon ja yrityksen seurantaan sekä 30 

reaaliaikaista tuotantojärjestelmästä ajettavaa raporttia. Tieto on hajautunut eri 

raportteihin ja on selvää että niistä ei voi saada selkeää kokonaiskuvaa 

yrityksen toiminnasta ilman syvällistä perehtymistä. OTLS on pyrkinyt 

luomaan sellaisen raportoinnin, josta selviää kokonaiskuva yrityksen 

operatiivisesta toiminnasta yhdellä silmäyksellä sekä yhdistämään eri tekijöitä 

siten että samalta raportilta on mahdollista porautua tarkastelemaan kulujen ja 

tuottojen osatekijöitä ilman että se vaatii useiden eri raporttien tietojen 

yhdistämistä. Tässä on onnistuttu. 

 

Vastaukset luvussa 1.2 esitettyihin keskeisimpiin kysymyksiin: 

 

Kysymys 1: Miten satamatyöskentelystä voi saada mahdollisimman nopeasti 

mahdollisimman tarkkaa tietoa liikevaihdosta ja kustannuksista? 

 

Vastaus: Sataman operatiivisesta työstä voi saada tarkkaa tietoa 

yhdistämällä henkilö- ja koneresurssien käytöstä aiheutuvat 

kulut asiakkaille tehdyistä toiminnoista tuleviin tariffien 
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mukaisiin tuottoihin. Edellisen päivän tiedot saadaan 

seuraavana päivänä. 

 

Kysymys 2: Jos tietoa on saatavissa, onko se saatavissa helposti luettavaan 

muotoon? 

 

Vastaus: OTLS:ään on muodostettu raportteja, joista nähdään sekä 

konsernitasolla että satamittain operatiivisesta toiminnasta 

syntyneet tuotot ja kulut, niistä derivoituvat toiminnot ja 

työtunnit työpisteittäin skaalautuen vuositasolta yhden päivän 

vuorotasolle yhdeltä raportilta. Raporteissa on sekä graafisia 

että taulukkonäkymiä. 

 

Kysymys 3: Onko OTLS raportoinnista saatavissa oleva tieto yhtäpitävää 

laskutuksen antamien tietojen mukaan kun laskutus tapahtuu? 

 

Vastaus: Raporteilta saatavissa oleva tieto on pääosin yhtäpitävää 

laskutuksen tietojen kanssa. Eroja on olemassa ja yksi syy niihin 

on sopimuksissa olevien pykälien mukaisista alennuksista 

johtuvaa. Näiden erojen selvittäminen on oma projektinsa ja 

vaatii tarkkaa OTLS:n raporttien ja laskutuksen välisten tietojen 

syvällisempää analysointia. 

 

Kysymys 4: Voidaanko OTLS –raportoinnista saatavaa tietoa käyttää 

tuottavien ja ei-tuottavien osa-alueiden tunnistamiseen ja 

toimintatapojen kehittämiseen? 
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Vastaus: Kyllä voidaan. Raportilta on mahdollista katsoa toiminto-, 

työpiste- ja asiakaskohtaisesti saatavaa liikevaihtoa ja kuluja 

sekä niihin käytettyjä resursseja yksityiskohtaisesti. 

 

Automaattisen laskennan edut ovat ilmeiset: Voidaan nähdä heti edellisen 

päivän operatiivinen tulos, mistä tekijöistä se koostui, mitkä asiat olivat 

tuottavia ja mitkä eivät. Lisäksi tiedot ovat vertailukelpoisia myös 

tulevaisuudessa kun operatiivisia malleja tai tariffihintoja on muutettu, koska 

OTLS järjestelmä pitää tariffien ja työntekijöiden sekä työkoneiden 

tuntihintojen historiatiedon tallessa. Analysoimalla OTLS:n antamaa 

informaatiota saadaan arvokasta tietoa yhtiön toiminnan kehittämiseksi. 

 

OTLS:n koko merkitys tulee näkymään vasta ajan kanssa, kun raporttien 

antamien tietojen pohjalta voidaan tehdä strategisia että operatiivisia 

muutoksia yhtiön toimintoihin. Jotta OTLS:n todellinen hyöty voidaan ottaa 

käyttöön, vaatii se yhtiöltä sitoutumista tietojen hyödyntämiseen mm. 

toimintatapoja kehittämällä. OTLS mahdollistaa yhtiön strategian kehittämisen 

tuomalla ilmi operatiivisen toiminnan vahvat ja heikot puolet liikevaihdon ja 

toimintatapojen kannalta. 

 

4.2 KEHITYSKOHTEITA 
 

Diplomityön tekemisen aikana havaittiin monia asioita, joita raportoinnissa ja 

yrityksen toiminnassa on kehitettävä. Alle on listattu ne asiat, jotka ovat tulleet 

työn aikana ilmi: 

 

1. Diplomityö sisältää vain maapuolen kateseurannan. Jotta konsernin kaikki 

tehty satamatyö tulee seurattua, tarvitaan vielä Laivapuolen työ sekä 
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Depokonttien käsittely. Nämä tullaan toteuttamaan samalla periaatteella 

kuin maapuolen kateseuranta, mutta eivät sisälly diplomityöhön. 

 

2. Varastokohtainen mittari joka vertaa tehdyn työn määrää (käsitellyt tonnit) 

työkohteessa tehtyihin työtunteihin eri työryhmäkokoonpanoilla. Näin 

löydetään optimaalinen työryhmän koko. 

 

3. Graafista ulkoasua on kehitettävä. Cognos Viewer 8.3 mahdollistaa 

useiden graafisten elementtien näyttämisen samalla sivulla, sekä 

linkityksen lisätietoa antaviin raportteihin. 

 

4. Selainpohjaista raportointia kehitettäessä raporttiryhmät on suunniteltava 

eri käyttäjäryhmiä varten. Esim. Johdolle oma kategoria ja raportit, 

kontrollereille oma ja operatiiviselle työnjohdolle omansa. 

 

5. Raportti näyttää työkohteisiin allokoidun henkilöstön ja työkohteissa 

tehdyn työn kohtaamattomuuden, eli jos varastoon allokoidut henkilöt 

tekevät työtä jossain muualla, näkyy se raportilla heikkona työtehona 

varastossa. Operatiivisten järjestelmien käytön kehitysprojekti. 

 

6. Työkonekohtainen kustannusseuranta. Raportointijärjestelmään on 

syötetty työkoneryhmien arvioidut tuntikustannehinnat, mutta koska 

vanhojen koneiden ylläpitokulu on suurempi kuin uusien, olisi 

konekohtainen kustannusseuranta parempi. 

 

7. Työkoneiden käyttöasteiden seuranta –raportti. Yksiköt varaavat 

työkoneita kiirehuipun mukaan, jolloin suuri osa koneista seisoo ison osan 

ajasta käyttämättömänä. Tällaiset koneet voidaan poimia koneiden 

käyttöaste-raportista. 

 

8. Asiakaskohtainen kate- ja liikevaihtoseuranta. OTLS mahdollistaa myös 

asiakaskohtaisen seurannan ja ei-tuottavien asiakkaiden seulomisen 
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joukosta. 

 

9. Tariffien mukaisen veloituksen ja laskutuksen todellisen veloituksen 

erojen syiden selvittäminen. 

 

10. Raporttien pohjalta voidaan laskea keskimääräisiä työtehoja eri 

toiminnoille. Näille voidaan tehdä jopa omia raporttejaan. Niitä voidaan 

hyödyntää esim. luomalla palkitsemisjärjestelmä niille henkilöille / 

työryhmille jotka jatkuvasti ylittävät keskimääräisen tehon. 

 

4.3 JOHTOPÄÄTÖKSET 
 

Yrityksen suorituskykyä voi mitata neljässä eri pääkategoriassa: 

Kustannustehokkuus, laatu, luotettavuus/palvelu ja joustavuus (Dilworth, 

2000). Tämän työ tarjoaa Stevecolle paremman mahdollisuuden vastata 

suoraan kustannustehokkuuden ja laadun haasteisiin. Tehdyistä raporteista käy 

ilmi eri toimintojen kustannustehokkuus (operatiivinen voitto/tappio), sekä eri 

työkohteissa ylläpidetty palvelun taso (käsitellyt tavaramäärät / aikayksikkö). 

 

Raporttien antamaa dataa voidaan käyttää satamatoimintojen kehittämiseen 

sekä talouden, että palvelun mittapuulla, koska eri asiakkaille suoritettuja eri 

toimenpiteitä voidaan nyt tarkastella ensimmäistä kertaa porautuen yksittäisiin 

työkohteisiin ja niissä tehtyihin toimiin. Myös eri asiakkaille tehdyistä 

palveluista saadaan operatiivinen tuotto tietoon jo seuraavana päivänä. 

 

Työn aikana on käynyt ilmi myös sisäisiä kehityskohteita, joihin panostamalla 

raportoinnin tarkkuutta ja luotettavuutta voidaan edelleen kehittää. Raportit 

myös näyttävät selvästi ilmi kehityskohteet operatiivisten järjestelmien 
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käytössä, esim. työkohteessa on tehty työtä mutta sinne ei ole allokoitu 

henkilöitä. 

 

Työn suurimpana haasteena on ollut raportoinnin määrittelyssä saada eri 

parametrit kohdalleen siten, että raportin antamiin tietoihin voi luottaa. 

Esimerkiksi Tariffien antama laskutustieto ei ole aina se, mitä asiakkaalta 

veloitetaan. Laskutusjärjestelmän sopimuksissa on usein pykäliä ja ehtoja, 

jotka huomioidaan asiakkaan laskutuksen yhteydessä mutta laskutuksesta ei 

ole takaisinkytkentää tariffeihin ja laskutuksen järjestelmä ei ota kantaa 

työkohteissa tehtyihin toimenpiteisiin vaan sopimusten pykäliin. 

Reaaliaikaiseen seurantaan laskutus ei myöskään sovi, koska laskutus tapahtuu 

aina useiden päivien, jopa viikkojen viiveellä operatiiviseen toimintaan 

nähden. 

 

Tämä työn aikana luodut raportit ovat vasta ensimmäinen askel yrityksen 

toimintatapojen kehittämisessä. Raporteista on saatavissa informaatio ”Mitä 

on tehty”, mutta niitä tulkitsemalla pitää osata vastata kysymyksiin: ”Miksi 

näin on tehty?” ja ”Mitä teemme seuraavaksi?”. Näiden askelien ottaminen on 

tärkeää, jotta tämän työn tarjoamalla raportoinnilla on yhtiölle arvoa. 

 

Todellinen haaste on kehittää yrityksen toimintaa annettujen tietojen pohjalta. 

Yksi tapa olisi muodostaa ns. palvelupaketteja jotka sisältävät tietyt toiminnot. 

Paketti voisi olla esimerkiksi: Tavaran purkaus ajoneuvosta, varastointi max. 7 

vrk. ja lastaus laivaan. Kun kaikki toiminnot olisi paketoitu, voitaisiin 

asiakkaille tarjota hyllystä sopiva paketti joka sisältää kaiken tarvittavan 

palvelun sen sijaan että jokaisesta yksittäisestä toiminnosta neuvotellaan eri 

hinta. Asiakkaalle tämä olisi verrattavissa siihen että ostaa kaupata valmiiksi 

kootun tietokoneen sen sijaan että ostaa kaikki komponentit irrallisina ja kasaa 

koneen itse. Pienasiakassegmenttiin tämä olisi hyvä, koska sillä Stevecolla on 
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vuosittain tuhansia yhden tai kahden kerran asiakkaita jotka pääosin kysyvät 

samoja asioita ja joiden asiakastransaktion liikevaihto ei ole suuri. 

Pakettiratkaisujen tarjoaminen kustomoitujen ratkaisujen sijaan voisi tehostaa 

myyntitoimintaa, laskutusta ja vähentää muun organisaation taustatyötä 

hyvinkin paljon. Suurasiakassegmentille ja projektiasiakkaille tehtäisiin 

edelleenkin kustomoituja ratkaisuja. 
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