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MATERIAALINOHJAUSJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN 
RAHA-AUTOMAATTIYHDISTYKSESSÄ
Tutkimuksen tavoitteet

Tutkimuksen tarkoituksena oli tutkia Raha-au
tomaattiyhdistyksen teollisuuden nykyinen ma
teriaalinohjaus j ärj estelmä ja sen parannustar
peet. Tavoitteeksi asetettiin uuden järjestel
män tavoiteratkaisujen periaatteiden selvitys.

Lähdeaineisto
Teoriaosan perustana olivat alan kirjallisuus 
ja artikkelit. Nykyjärjestelmän kartoituksen 
tukena olivat käyttöhenkilökunnan haastattelut 
ja tutkijan käyttöön annettu kirjallinen 
aineisto. Merkittävänä lisänä on ollut tutki
jan osallistuminen tietotekniikkatyöryhmän jä
senenä ja materiaalitoimintojen esimiehenä 
uuden järjestelmän luomiseen. Loppuosassa tut
kimusta ei ole lähdeviitteitä erikseen. Tämä 
johtuu juuri mainitusta tutkijan omakohtaises
ta osuudesta.

Tulokset
Nykyinen järjestelmä on palvellut hyvin oman 
aikansa. Käyttäjät ovat kuitenkin nyt tyyty
mättömiä moniin puutteisiin ja ennen muuta 
kokonaisuuden kankeuteen. Materiaalitoiminnot 
nähdään jatkossa eräänä avainalueena, jota ha
lutaan kehittää. Uuden järjestelmän avulla 
saadaan tieto liikkumaan ripeästi päättäjältä 
toiselle. Se vähentää päällekkäisiä toiminto
ja. Raportointi saadaan joustavaksi ja parem
min päätöksentekoa tukevaksi. Samalla voidaan 
järjestelmään liittää kokonaan uusia osa-alu
eita. Tällaisia ovat esimerkiksi laskujentar- 
kastus ja huolinta. Manuaalitoimenpiteet vähe
nevät muissakin työtehtävissä. Järjestelmä 
hoitaa rutiinitarkastukset ja tilastoinnin 
muun ohella.
Käyttöön tulevan uuden järjestelmän avulla on 
Raha-automaattiyhdistys entistä vankemmin mu
kana myös lähivuosina automaattipelien valta
kunnallisena hoitajana.

Avainsanat
materiaalinohj aus, tietoj ärj estelmät
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1
JOHDANTO
1.1Tutkimuksen tausta

Ostettavat materiaalit ja palvelut muodostavat^ suoma
laisessa teollisuusyrityksessä reilusti yli 60 % kus
tannuksista . Niiden osuus on lisäksi kasvamassa lähi
vuosina. Yritykset siirtyvät käyttämään yhä enemmän 
osahankintaa ja keskittyvät omassa tuotannossaan ehkä 
vain loppukokoonpanoon ja testaukseen. Kuviossa 1 näkyy 
mainittu kustannusj akauma.
Kuvio 1

TEOLLISUUDEN KUSTANNUKSET 1984
Suomessa

Koko teollisuus

Lähde: Teollisuustilasto
Varastoihin sitoutunut pääoma on haluttu vapauttaa 
tuottavampaan käyttöön. Arvokas varasto ei ole enää 
pääomaa vaan velkaa. Se aiheuttaa myös merkittäviä 
kustannuksia. Arvioitu keskimääräinen kulu on noin 30 % 
varastoitavan tavaran hankintahinnasta.
Automaattisen tietojenkäsittelyn kehityttyä viime 
vuosina merkittävästi on ollut mahdollista käsitellä 
materiaalitoiminnoissa esiintyviä suuria tietomassoja. 
Näin on saatu päättäjille selvitettyä aikaisempaa 
paremmin materiaalitoimintojen merkitys yrityksen 
rahanvartijana ja kilpailuedun ylläpitäjänä.
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1.2Tutkimuksen tarkoitus ja rajaus
Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Raha-automaatti
yhdistyksen teollisuuden materiaalinohjauksen nykyinen 
järjestelmä ja sen parannustarpeet. Lopputuloksena on 
uuden järjestelmän tavoiteratkaisut.
Toteutuksessa selvitetään aluksi materiaalinohjauksen 
perusteita kirjallisuuden ja artikkeleiden avulla 
lähinnä materiaalitoimintojen kannalta. Nykyjärjestelmä 
käydään läpi pääkohdittain. Samalla tarkastellaan eri 
toimintojen edustajien näkemyksiä parannuskohteista. 
Kehitysprojekti esitellään esitutkimuksesta alkaen.
Tutkimuksessa tarkastellaan Raha—automaattiyhdistyksen 
teollisuuden hankintoja, varastointia ja kuljetuspal
veluja. Se ei sisällä konttorikoneiden ja -tarvikkeiden 
eikä kiinteistön huollon hankintoja. Koko materiaalin
ohjausta ei pyritä käsittelemään tyhjentävästi. 
Pääpaino on materiaalitoimintojen osuudella tässä koko
nais j ärjestelmässä.

1.3
Käsitteiden määrittely

Materiaalitoiminnoilla toteutetaan materiaalivirta yri
tykseen, yrityksen sisällä ja yrityksestä. Kolme pää
aluetta ovat osto, varastointi ja kuljetus.
Materiaalihallinto kehittää yhteistyötä materiaalitoi
mintojen, valmistuksen ja markkinoinnin välillä. Ta
voitteena on saada materiaalivirta ja siitä aiheutuvat 
kustannukset hallintaan.
Materiaalinohjauksella pyritään parantamaan varaston 
kiertonopeutta. Tämä tulee hoitua ilman, että varaston 
palveluaste kärsii. Toimintaan ottaa osaa koko materi
aalihallinto. Toimenpiteet alkavat tarvemäärittelystä 
ja ostojen suunnittelusta. Ne sisältävät kaiken, mikä 
liittyy tavoitteen aikaansaamiseen.
Logistiikka ohjaa yrityksen materiaalivirtaa alkuläh
teiltä lopulliselle kuluttajalle saakka. Se on erään
lainen filosofia, jonka avulla keskitetysti ohjataan 
materiaalivirtaa kokonaisvaltaisesti. Suurimmissa yri
tyksissä on oma logistikkonsa riittävän korkealla or
ganisaatiossa, jotta hänen sanallaan on painoarvoa.
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2MATERIAALINOHJAUKSEN PERUSTEITA
2.1Materiaalinohjauksen merkitys

Materiaalihallinnon kehittäminen voidaan jakaa kolmeen 
pääosaan (Sakki 1986b, 15 - 16) :
1 Materiaalinohjaus

- varaston kiertonopeuden ja palvelu- 
asteen parantaminen

2 Materiaalikustannukset
edulliset hinnat ja hankintaehdot

3 Toimintakustannukset- materiaalihallinnon työn tuotta
vuuden parantaminen

Materiaalinohjausta voidaan pitää kaiken muun selkä
rankana. Edullisista hinnoista ja paikallisesta tehok
kaasta toiminnasta ei ole hyötyä, jos ohjaus kangerte- 
lee.
Varaston kiertonopeuden parantaminen ja palveluasteen 
kärsiminen on usein koettu vastakkaisina asioina. 
Hyvällä materiaalinohjauksella voidaan kuitenkin paran
taa näitä molempia. Kokonaisjärjestelmänä tähän joutu
vat ottamaan osaa useat yrityksen eri organisaatiohaa- 
roihin kuuluvat henkilöt. Yhteispelin sujuminen on 
ehdoton edellytys hyvän lopputuloksen aikaansaamiseksi.
Materiaalinohjauksen perusajatus on varsin yksinker
tainen (Sakki 1986a, 15): Yritykseen saapuvat ja sieltä 
lähtevät tavaravirrat tulee sopeuttaa mahdollisimman 
tarkoin yhteen. Tämä varsin käytännönläheinen ilmaus 
on mahdollista toteuttaa ilman monimutkaista matema
tiikkaa. Pelkällä tietotekniikalla sitä ei voida 
hoitaa, vaikka toki hyvin toimiva tietojärjestelmä luo 
edellytyksiä onnistumiselle. Tärkeintä on saada mate
riaalinohjaukseen osallistuvat henkilöt oivaltamaan 
pääperiaatteet ja toimimaan yhdessä.

2.2
Ostaminen

Ostoja tekevä henkilö on keskeisessä asemassa vaikutet
taessa materiaalinohjaukseen. Vaikka yrityksessä teh
täisiin hyviä ohjeita ja suunnitelmia, niin lopputulos 
ei perane, jos ostaja ei muuta menetelmiään.
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2.2.1
Päätavoitteet

Oston on oman toimintansa onnistumiseksi kehitettävä 
markkinatuntemustaan. Se tapahtuu varsinaisen muun 
toiminnan ohella. Samalla kun ollaan yhteydessä yri
tyksen sidosryhmiin kertyy tietoa uusista materiaa
leista ja toimittajista. Turvallisuuden takia on myös 
hyvä laatia toimiva ennakointijärjestelmä hintojen muu
toksiin ja tärkeimpien materiaalien saatavuuden vaihte
luihin.
Tavarantoimittajiin tulee olla pitkäaikainen ja luot
tamuksellinen suhde. Ostajan ei kannata hetken etuuden 
toivossa harhauttaa toimittajaa. Jatkuvassa yhteis
työssä on oltava ehdottoman rehellinen ja luotettava. 
Tämä pätee erityisesti kerrottaessa tulevaisuudesta 
toimittajalle. Kriisitilanteissa havaitaan hyvin hoi
detun toimittajasuhteen vaikutus. Kun ostaja voi ottaa 
suoraan yhteyttä oikeaan henkilöön, saadaan kiperäkin 
tilanne kuntoon.
Jokapäiväiset rutiinit ovat jatkuva uhka käytännön 
ostotoimintaa hoidettaessa. Ostajan on hyvä tutkia 
kaikki mahdollisuudet automatisoida yksinkertaiset 
rutiinit. Tietotekniikka tarjoaa tähän apuvälineitä 
(Setkänen 1982, 252 - 253). 80/20-sääntö on erityisen 
tärkeä pitää mielessä. 80 prosenttia ajasta käytetään 
20 tärkeimmän prosentin hoitamiseen. ABC-analyysillä 
löydetään helposti nuo 20 tärkeää prosenttia.
Materiaalinohjauksessa on edelleen vanha sanonta

oikea tavara 
oikeaan aikaan 
oikessa paikassa

erinomaisen hyvä. Onnistuminen nähdään varastojen 
sivukäytävillä. Yksinkertainen tapa saada varastoarvo 
pieneksi on kalliiden nimikkeiden jaksottaminen oikein. 
Näiden tarkka seuranta vaatii runsaasti aikaa. Se 
täytyy irrottaa muiden asioiden niputtamisella ja 
esimerkiksi runkosopimuksia tekemällä. Ostaja voi tehdä 
C-nimikkeistä sopimuksia, joiden perusteella käyttäjät 
tilaavat tarvitsemansa erät itse.
Yhteydenpitäjänä ostolla on hyvät mahdollisuudet välit
tää tietoa yrityksen ulkopuolelta. Suunnitteluvaiheessa 
olevan tuotteen materiaaleja valittaessa ostajan tulee 
olla mukana. Hänellä on tietoa saatavuudesta ja hin
noista. Samalla voidaan myös välttää standardienvas- 
taisten materiaalien joutuminen tuoterakenteeseen.



10

2.2.2Tarjouspyynnöt ja tilaukset
Tarjouspyynnöillä selvitetään markkinatilanne, hinnat 
ja muut ehdot. Suppeassa versiossa tapahtuu vertailu jo 
hallussa olevien hinnastojen ja puhelinsoittojen 
perusteella. Tärkeän hankinnan kohdalla on kuitenkin 
järjestettävä varsinainen tarjouspyyntökierros. Pyyntö 
lähetetään 3-5 potentiaaliselle toimittajalle. Luon
nollisesti se lähetetään myös kaikille niille, jotka 
ovat pyyntöä toivoneet. Pyyntökierroksesta ei ole tar
peen tehdä liian laajaa. Silloin kuluu kallisarvoista 
aikaa saatujen tarjousten vertailuun ja karsintaan. 
Ammattiostajan taitoihin kuuluu valikoida markkinoilta 
parhaat ehdokkaat.
Pyynnössä yksilöidään kohde. Usein on syytä kiinnittää 
erityistä huomiota laadun määrittelyyn. Toimitusaika- 
toivomus on syytä antaa jo pyynnössä. Samoin mahdol
liset muut erityistoiveet toimitusehdon, hintaryhmit- 
telyn ja maksuehdon osalta esitetään. Tavoitteena on 
saada riittävästi eritelty tarjous, jotta vertailu 
voidaan tehdä sujuvasti. On korrektia esittää jo pyyn
nössä kaikki oleellisen tärkeät seikat.
Vertailu ja valinta tehdään keskenään vertailukelpoi
siksi saatettujen tarjousten perusteella. Kustannus- 
jakauman selvittäminen auttaa ostoneuvotteluissa. 
Varsin helposti ostaja saa pääryhmät erikseen: tär
keimmät raaka-aineet, työkustannukset ja energian.
Rahallisen arvon kasvaessa on kaikille osapuolille 
eduksi laatia sopimus. Joskus kirjallinen sopimus 
tehdään myös muilla perusteilla. Kohde on esimerkiksi 
yrityksen toiminnalle tärkeä tai saanti saattaa olla 
epävarmaa. Sopimuksen kolme tärkeää osa-aluetta ovat

kaupallinen sisältö 
tekninen sisältö 
juridinen sisältö.

Periaatteessa kaikki kolme osaa on oltava hallinnassa, 
jotta sopimuksesta tulee luotettava. Riippuu sovitta
vasta kohteesta, minkälaisia painoarvoja osa-alueet 
saavat. Usein kaupallisilla näkökohdilla on pääpaino, 
mutta kohteen ollessa hyvin tekninen, saattaa tekninen 
sisältö vaatia suurimman huomioin. Aina on kuitenkin 
varmistettava sopimuksen juridinen puoli.
Sopimuksia kutsutaan esimerkiksi vuosi- , runko- tai 
puitesopimuksiksi. Yritysten omien sopimustekstien 
tueksi voidaan ottaa yleisesti käytettyjä vakiosopi
muksia. Sellaisia on esimerkiksi ECE 188, NL 79 ja vas-
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taavat yleisesti sovittavalla alalla käytettävät val
miit tekstit. Usean asiakirjan muodostaman kokonaisuu
den suhteen on sovittava aina niiden keskinäinen päte- 
misjärjestys.
Yksittäiset tilaukset muodostavat suurimman ryhmän os- 
tositoumuksia. Ajoittain on syytä tarkastella kriitti
sesti, voitaisiinko osa näistä siirtää runkosopimusten 
piiriin. Näin säästyisi ostajan aikaa rutiinien vähen
tyessä. pientllaukset saattavat muodostua oston kehi 
tyksen jarruksi. Ne työllistävät turhaan ammattros
ta jaa. Juuri niiden kohdalla voidaan esimerkiksi
hankintaohj eistusta kehittämällä siirtää vastuuta 
tarvitsijoille.

2.2.3Toimitusaikaiset toimet
Toimitusten valvonta on erittäin tärkeä materiaalivir
ran hallintaan vaikuttava tekijä. Valvonnassa selvite
tään myöhästymisen syyt ja miten se voitaisiin välttää. 
Toteutuksen kehittämiseen on myös kiinnitettävä 
tarpeellinen huomio. Tietotekniikkaa hyväksi käyttämäl
lä on mahdollista keventää rutiinivaiheita. Tyypillisiä 
atk-tekniikalla toteutettavia osia ovat erilaiset 
valvontalistat ja tilastoinnit saapuneista eristä.
Ennalta voidaan vaikuttaa oikeaan aikaan tapahtuvaan 
toimitukseen. Valittaessa toimittajaa tutkitaan perus
asioiden lisäksi toimituskyky ja -halu (Tanskanen 1985, 
24 - 29). Samoin tilausta tehtäessä yksilöidään
toimitusajat yksiselitteisesti. Varsinkin ulkomailta 
tulevissa toimituksissa saattaa olla erilaisia käsityk
siä sekä myyjällä että ostajalla siitä, mitä toimitus
ehto ja -aika tarkoittavat. Tarkistetaan tärkeän 
toimituksen edistyminen jo ennen varsinaista toimi- 
tushetkeä.
АВС-analyysin mukaisen jaon puitteissa päätetään eri 
ryhmien valvontatavoista. A—ryhmä saa luonnollisesti 
eniten huomiota. C-ryhmä puolestaan hoitunee suurem
milla varastoilla ja jälkikäteiseHäkin valvonnalla.

2.2.4
Laskuntarkastus

Aika-ajöin on kiistelty siitä, kuuluuko laskuntarkastus 
ostolle vai laskentaosastolle. Koska alkuperäinen sopi
mus on tehty ostossa, on luonnollista, että tarkastami
nen tapahtuu samassa paikassa (Leenders 1982, 60). Näin 
voidaan havaittuihin eroihin puuttua välittömästi.
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Tärkeänä toimena on nähtävä oikeellisuuden lisäksi se, 
että mahdolliset käteisalennukset saadaan yrityksen 
hyväksi. Tässäkin tietotekniikkaa hyväksi käyttämällä 
saadaan tarkastusta ja tiedonkulkua nopeutettua.
Vielä tuntuu olevan lähes ikuisuuskysymys varsinaisen 
fyysisen laskun kierrättäminen eri organisaatioportais
sa. On aivan selvää, että mitä useammalla työpöydällä 
lasku joutuu kiertämään, sitä kauemmin maksuun meno 
kestää. Tässä vaikuttavat yrityskohtaiset tottumukset 
ja varsinkin tilintarkastajien vaatimukset. Nyt atk- 
aikana on luonnollista, että laskujen tarkastus pyri
tään hoitamaan toisin. Järjestelmä voidaan kehittää 
nopeaksi tiedonvälittäjäksi.
Itse tarkastusta voidaan helpottaa esimerkiksi seuraa— 
villa järjestelmän toiminnoilla (Setkänen 1982, 262) :

laskun kohdistaminen usealle tilaukselle 
hintaerojen valvominen
kulutietojen siirtäminen työnumeroille 
laskutettujen ja vastaanotettujen määrien 
kontrolloiminen 
laskutoimitusten oikeellisuus 
yhteys kirjanpitoon.

2.3
Varastoiminen

Varaston kiertonopeuden parantaminen on monessa yrityk
sessä ajankohtainen ongelma. Syyt varastojen muodostu
miselle ovat monasti jääneet selvittämättä. On tuntunut 
jopa järkevältä tilata ja kuljettaa suuria eriä kerral
la. Suuren erän hinta on edullinen. Samoin suuri erä 
voidaan kuljettaa edullisesti. Todellista tarvetta ei 
ehkä tiedetä. Ostetaan varmuuden vuoksi. Perinteisesti 
on totuttu pitämään suuria varastoja. Asennemuutoksen 
aikaansaaminen on hidasta. Pelätään puutteita.
Vaikka suuri erä on ehkä edullinen ostaa ja kuljettaa, 
ei huomata selvittää, mitä kustannuksia sen varastoimi
nen aiheuttaa. Nämä kustannukset jakaantuvat kahteen 
pääryhmään: pääomakulut ja toimintakulut. Taulukossa 1 
on tarkempi jaottelu.

2.3.1
Päätavoitteet

Varaston osalta alkaa materiaalivirta vastaanoton jär
jestämisellä. Vastaanotossa tehdään tarpeelliset tar
kastukset ja ohjataan tavara edelleen. Tilaustiedot 
tulevat ostolta. Tarkastamisen voi hoitaa myös eril
linen tarkastustoimi. Varastosaldoj en oikeellisuuden 
kannalta on tärkeää, että jo tässä vaiheessa ollaan 
tarkkoja.
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Taulukko 1

VARASTOINTI KUSTANNUKSET

Pääomakulut 15 - 20 %
* pankkikorko 
x vaihtoehtoinen sijoitus

Säi1ytyskulut 1 - 5 %
x tilakustannukset

Tavaran käsittely 3 - 12 %
x työvoima ja kalusto 
x sisäiset kuljetukset

Hävikki 2 - 5 %
x rikkoutuminen 
x epäkuranttisuus

Muut kulut 1 - 6 %
x vakuutus, puute

Yhteensä 22
Keskiarvo 2.5 %/kk ja

48
30

Lähde: Sakki 1986a, 21.

Varsinainen varastotoiminta huolehtii sinne säilytettä
väksi tuoduista tavaroista. On tärkeää, että tavarat 
saadaan aikanaan samassa kunnossa pois. Toiminta käsit
tää vastaanoton, hyllytyksen, sisäiset siirrot, 
keräilyn, pakkaamisen ja inventoinnin. Erilaiset 
tavarat on osattava sijoittaa omille alueillensa. 
Elintarvikkeet muodostavat tässä oman vaatimusryhmän. 
Metalliteollisuudessa on huolehdittava esimerkiksi 
palavien aineiden eriyttämisestä. Samoin tulee 
huomioida lämpötilanvaihteluille alttiit raaka-aineet 
ja vanheneminen. FIFO-periaatetta tarvitsevat tavarat 
vaativat oman käsittelynsä (Pouri 1983, 10 - 11).
Luovutettaessa tavaroita varastosta joudutaan usein 
pakkaamaan ne matkan ajaksi. Tässä ammattipakkaaja voi 
säästää yritykselle merkittävästi. Taidolla tehty pak-
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kaus kestää perille ja pakkauskustannukset jäävät koh 
tuullisiksi. Myös kuljetuskustannuksiin voidaan vaikut
taa, koska hyvin tehty lavakuorma aiheuttaa vähemmän 
kustannuksia.
On joskus väitetty, että varasto ei tuota mitään. 
Tarkemmin asiaa tutkittaessa todetaan kuitenkin, että 
palveluahan siellä syntyy (Jotuni 1985, 60). Palvelu 
on jo nyt oivallettu monessa muussa yhteydessä merkit
täväksi tekijäksi. Varaston tuottama palvelu on yrityk
selle yhtä välttämätöntä kuin muutkin perustoimet. 
Tulevaisuudessa sen merkitys vielä korostuu, kun 
kehitetään juuri ajallaan tapahtuvaa (JOT) toimintaa. 
jOT: n myötä luultiin varastojen katoavan (Kurikka 1985, 
107). Näin tuskin käy yleisesti. Varastoinnilta vain 
vaaditaan muuntautumiskykyä ja entistä parempaa 
palvelua. Varastotyön arvostus on vielä valitettavasti 
monessa yrityksessä ala-arvoista. Mikäli yritys aikoo 
saada asian kuntoon, on jo kiire huomata ja huomioida 
varaston merkitys.

2.3.2
Vastaanotto

Vastaanottopiste on yrityksen käyntikortti tavaroita 
tuoville. Se on syytä pitää siistinä ja opastaa siinä 
työskentelevät oivaltamaan tärkeä roolinsa. Silmämää
räinen tarkistus tehdään jo kolleja siirrettäessä 
laiturille. Varsinainen tarkastus voi jakaantua kahteen 
osaan. Ensin todetaan nimike ja määrä. Toisessa vai
heessa tehdään annettujen ohjeiden mukaan tarvittavat 
mitta-, toiminta- ja kestävyystestit. On tavallista, 
että tarkastus tehdään näyteenottoperiaatteella. Muuten 
tarkastamisesta koituisi aivan liikaa puuhaa (Sakki 
1982, 146 - 147). Toimittajat voidaan myös luokitella 
laatuluokkiin, joiden perusteella jotkut toimittajat 
vapautetaan kokonaan vastaanottotarkastuksesta. Heidän 
kohdalla luotetaan tuotantoprosessin aikana tehtyihin 
tarkistuksiin ja tavaran mukana olevaan tarkastusilmoi
tukseen.
Laatupoikkeamista raportoidaan ostoon ja tuotannonsuun
nitteluun, joissa ryhdytään tarvittaviin toimiin. Laa
duntarkastaja selvittää yhdessä toimittajan laatuvas- 
taavan kanssa virheen syyt.
Vastaanoton tuloksena päivittyy varastosaldo ja tehdään 
saapumisilmoitus. Lomakkeet voi tässä korvata tieto
tekniikkaa käyttämällä. Tiedot annetaan järjestelmälle, 
josta ne näkyvät tarvitsijoille. Käytössä on erilaisia 
hakumenettelyjä etsittäessä oikeaa tilausta, koska aina 
ei toimittaja ole maininnut tilausnumeroa. Järjestel
mään voidaan antaa toleranssialue vastaanotettavalle
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määrälle. Jos tullut position yhteismäärä osuu tuolle 
alueelle, niin positio katsotaan loppuuntoimitetuksi. 
Tällöin ei järjestelmään jää roikkumaan melkein täysiä 
tilauksia.
Vastaanottoja tehtäessä syntyy helposti virheitä, jotka 
vaikuttavat saldojen oikeellisuuteen. Vastaanotossa on 
oltava selvät pelisäännöt myös poikkeustilanteita var
ten. Päätekuvien ja -ohjeiden tulee olla selkeitä ja 
opastavia. Pahimpana kompastuskivenä on reklamaatiota- 
paukset. Niiden hoitaminen vastaanoton kannalta vaatii 
ehdotonta tarkkuutta. Varsinkin palautettaessa tavaraa 
ja otettaessa korvaavaa erää vastaan saattaa tulla 
kömmähdyksiä, joita on vaikea jälkeenpäin selvittää. 
Kiertävä inventointi voi myös yllättää, mikäli synkro
nointi vastaanottoon ei toimi. Ongelmana on se, että ei 
olla varmoja vastaanottokirj auksen ja inventointi- 
kirjauksen ajoituksesta.

2.3.3
Hyllytys ja keräily

Materiaalikirjanpidon oikeellisuuden varmistamiseksi 
tulee vastaanoton lisäksi myös tavaroiden hyllytys ja 
keräily olla järjestyksessä. Vierailevien varastomies- 
ten osuus on hyvä minimoida eli

— varastoalue on suljettu tila
- tavaraa saa vain tositteella 

kaikki tositteet ovat huolella 
täytettyjä.

Palveluyksikkönä varastolta edellytetään joustavuutta 
ennalta-arvaamattomissa tilanteissa. Silloin on henki
löstön pätevyys koetuksella. Nimikemäärän ja tapahtu
mien lisääntyessä jatkuvasti joutuu hyllyttäjä ja ke
rääjä olemaan tarkkana. Työn hyvän onnistumisen edel
lytyksenä on moitteeton työtila ja apuvälineet. Fyy
sinen puoli on jo nyt usein kunnossa. Tulevaisuudessa 
joudutaan kiinnittämään huomiota tietotekniikan ja 
henkisen hyvinvoinnin kehittämiseen (Paasikivi 1986, 
9). Hyllystöhississä työskenteleminen on koettu rasit
tavaksi, koska koko työpäivän aikana ei voi olla 
ulkomaailmaan yhteydessä (Pouri 1983, 416).
Keräilylistat järjestetään hyllyosoitteen mukaiseen 
järjestykseen. Silloin voidaan kerätä useaa listaa sa
manaikaisesti. Nykytekniikalla on myös mahdollista si
joittaa atk-pääte trukkiin. Kerääjä saa keräystiedot 
kuvaruutuun ja kuittaa käräyksen joko sellaisenaan tai 
muutettuna todellisen määrän mukaan. Nopeatempoisessa 
toiminnassa tällä järjestelyllä voidaan tavara saada 
kerättyä ja toimitettua hyvin ripeästi (Saksela 1988, 
15 - 17) .
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2.3.4
Varaston valvonta

Tavanomaisia varaston tunnuslukuja ovat
varastoarvo
kiertonopeus
palveluaste.

Varastoarvo sinänsä on varsin selkeä käsite, mutta on 
kuitenkin syytä tarkkailla sen perusteita. Nimikkeiden 
hintojen määrittäminen tulisi pysyä samanlaisena ja 
mahdollisimman oikeana sekä oikea-aikaisena.
Apuvälineenä arvioitaessa varaston toimintaa käytetään 
АВС-analyysiä. Sillä saadaan nimikkeet ryhmiteltyä 
niin, että voidaan jakaa rajallisia resursseja oikein. 
Varsin tavanomainen on kuviossa 2 näkyvä ABC-analyysin 
mukainen tilanne. Tulos voi olla paljon jyrkemmästikin 
nouseva. Aivan muutamasta nimikkeestä jo muodostuu to
della merkittävä osuus koko kuluvasta rahamäärästä.
Kuvio 2

ABC-ANALYYSI

20000

15000

10000

5000

0
A1 A2 В C1 C2 C3 C4

KUMULATIIVINEN NIMIKKEIDEN KÄYTTÖ

Lähde : Sakki 1982, 180 - 183 
mukaeltu

Kiertonopeus on suhdeluku, joka kertoo kuinka monta 
kertaa vuodessa varaston raha-arvo kiertää. Se laske
taan niin, että koko vuoden käyttöä vastaava raha-arvo
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jaetaan hetkellisellä arvolla. А-nimikkeiden tarkalla 
valvonnalla ja jaksottamisella on suurin vaikutus kier
tonopeuteen.
Palveluaste puolestaan kertoo kuinka monta kertaa sataa 
pyyntöä kohden varasto pystyy toimittamaan tavaran vä
littömästi. Esimerkiksi palvelusteen ollessa 96 %, jää 
neljä pyyntöä sadasta täyttymättä.
Alan kirjallisuudessa on käytetty runsaasti tilaa tila- 
userän optimointia ja varmuusvarastointia varten. Nyt 
on kuitenkin juuri oikeaan aikaan tapahtuva ( JOT ) 
toiminta johtanut siihen, että käytännössä A- ja B-ni- 
mikkeet hoidetaan nettotarpeen mukaan. Tämä tarkoittaa 
juuri oikean tarvittavan nettomäärän selvittämistä las
kemalla varastosaldon, tilauskannan ja tuotanto-ohjel
man avulla puuttuva määrä. Tarvelakennan tapahtumat 
ovat kuviossa 3.
Sopimukset voidaan tehdä esimerkiksi koko vuodeksi. 
Sovitaan kerralla valmistettava määrä. Varsinainen 
toimituspyyntö tapahtuu todellisen tarpeen mukaan. 
Ehkä C-nimikkeiden hoidossa voidaan vielä hyödyntää 
perinteistä hankintaerän optimointia. Optimointikaavat 
ovat kuviossa 4.
Tarkasta toiminnasta huolimatta aina jokaisessa varas
tossa sattuu virheitä, jotka heijastuvat saldoihin. 
Niiden eliminoimiseksi tehdään jatkuvaa työtä. Tehokas 
inventointi on eräs tällainen väline. Puhutaan kiertä
västä inventoinnista. Silloin inventointia tehdään jat
kuvasti eikä vain kerran vuodessa. А-nimikkeet ovat 
tässäkin tarkimman seurannan alla. Ne käydään läpi esi
merkiksi neljä kertaa vuodessa. B-ryhmän inventointi on 
ehkä kaksi kertaa vuodessa ja C-ryhmälle riittää yksi 
kerta. Usein inventointiin on erikoistunut oma henkilö 
tai henkilöt. Eroraporteissa kerrotaan plussat ja mii
nukset. Oikeellisuuden kannalta on aivan yhtä paha 
virhe plussa kuin miinus. Virheet tulisi myös selvit
tää. Näin voidaan samantyyppinen virhe paremmin 
välttää tulevaisuudessa.

2.4
Kuljettaminen

Kuljetustarve on viime vuosina lisääntynyt huomattavas
ti. Osasyynä lienee yritysten erikoistuminen omalle 
osaamisen alueelle. Tällöin joudutaan siirtämään tava
roita tekijältä toiselle yhä enemmän. JOT-toiminta on 
tuonut omat vaatimuksensa (Tanskanen 1985, 52 - 55). 
Nykyään liikutellaan tavaraa pienemmissä erissä kuin 
ennen. Kuljettamiselle asetetaan erityisvaatimuksia.
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Kuvio 3

TARVELASKENNAN PERIAATE

ENNUS
TEET /

TILAUS
KANTA ,

NIMIKE-
TIEDOT

TUOTE-
RAKENNE

z OSTO- 
TILAUKSET

VARASTO
TILANNE

3RUTTOTARVE

VALMISTUS- 
EHDOTUS

TARVE-
LASKENTA

NETTOTARVE

OSTO-
EHDOTUS

Lähde: Sakki 1982, 204.

Perinteisesti jaetaan kuljetus ryhmiin eri perustein. 
Puhutaan ulkoisista ja sisäisistä kuljetuksista. Ulkoi
set jaetaan etäisyyden perusteella vielä kauko-, pai
kallis- ja lähikuljetukseen. Myös kuljetustapahtuman 
liittyminen muuhun toimintaan mielletään keräilynä tai 
jakeluna riippuen kummassa päässä ketjua se on. Tässä 
tutkimuksessa käsitellään vain ulkoisia kuljetuksia.
Kuljetusmuodolla tarkoitetaan lähinnä ulkoisen kulje
tuksen ryhmittämistä käytettävän välineen mukaan. 
Maantiekuljetus toteutetaan tavallisesti kuorma-autol
la. Se on kilpailukykyisimmillään lyhyillä ja keskipit- 
killä etäisyyksillä. Sensijaan pitkillä etäisyyksillä 
on rautatiekuljetus parhaimmillaan (Käyhkö 1977, 346).
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Kuvio 4

TILAUSERÄN OPTIMOINTI TILAUSJAKSON OPTIMOINTI

EOQ = economical order quantity POQ = periodical order quantity

EOQ =
2T x TK 

H x VK

48 x EOQ
POQ =

EOQ = optimi tilauserä POQ - optimi tilausjakso

T = vuositarve (yksikköinä)

TK = ti lauskustannus 

H = yksikköhinta
VK = varastokulu (% yks.hinnasta)

Lähde: Sakki 1982, 191 - 193.

Suomen kannalta vesikuljetus on välttämätön. Maantie
teellinen sijaintimme on ulkomaankauppaa käytäessä 
sellainen, että vesitse kulkevat niin tuonti kuin 
vientikin. Lentokuljetus on nopeutensa puolesta lyömä
tön. Muihin verraten se on kallis. Pienet, arvokkaat 
ja nopeaa siirtoa vaativat tavarat ovat omiaan tähän 
kuljetusmuotoon.

2.4.1
Päätavoitteet

Kuljetus on tärkeä osa materiaalivirtaa. Sen avulla ni
veltyvät muut osat toisiinsa. Kuljetuksesta on tullut 
yhtä tärkeä kuin osahankkinnasta jo aiemmin (Raia 1988, 
77). Uusien haasteiden edessä joutuu kuljetustoimi 
miettimään parannuskeinoja. Erityyppiset keräilylinjat 
ovat tulleet käyttöön pienten yksikköerien siirtämisek
si edullisesti. Kalustoa on myös kehitetty. On 
toteutettu omia erikoiskalustoratkaisuja. Niistä esi
merkkinä vaatteiden riippukuljetus ja siirtolavojen 
käyttö. Eri kuljetusmuotojen joustava yhdistely antaa 
mahdollisuuksia edulliseen kuljettamiseen. Jatkossa 
vastaava erikoistuminen omille tavararyhmille on keino 
jatkuvassa kustannuspaineessa.
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Joustavuus lienee avainsana kuljetusta arvosteltaessa. 
Samoin varmuus ja oikea-aikaisuus ovat etusijalla kul
jetuksesta päätettäessä. Buick Cityssä saapuvat istui
met kerran tunnissa osahankkijalta (Raia 1988, 72). 
Davidson Instrument toimittaa joka neljäs tunti koje- 
taululastin 850 mailin päästä Detroitiin. Vielä kertaa
kaan ei toimitus ole myöhästynyt. Reitti on suunniteltu 
niin, ettei auto kohtaa punaisia liikennevaloja matkal
laan. Mahdollisia auton vikoja varten on valmiina kor
jauspaikat reitin varrella (Raia 1988, 77). Kehitys 
kuljetusten seurannassa on todella huimaa. General 
Motorsin tehtaille tulevia kuljetuksia suunnitellaan 
seurattavaksi sateliitin välityksellä. Jokaisessa 
kuorma-autossa olisi tunnistin (Beck 1988, 71). Vaikka 
meillä Suomessa ei ehkä vielä ole aivan näin tarkkaan 
suunniteltuja vakiokulj etuksia, niin tulevaisuudessa 
varmasti joudutaan paneutumaan asiaan.

2.4.2
Kustannukset

Kokonaiskustannukset muodostuvat usein monesta osavai
heesta. Tällöin myös ovat tavallisesti eri kuljetus
muodot mukana. Kustannusten hajaantuessa moneen vai
heeseen vaikeutuu niiden seuranta. Toisaalta kuluihin 
vaikuttavat kuljetustoimen ulkopuoliset seikat. Pak
kaaminen vaikuttaa oleellisesti kustannuksiin ja se 
onkin sidoksissa kuljetusmuodon kanssa. Vesikuljetus 
vaatii aivan erilaisen pakkauksen kuin maantiekuljetus 
omalla kuorma-autolla. Kerralla liikuteltava eräkoko 
muuttaa hinnoittelua. Voidaan sanoa, että kuljettamisen 
kustannukset ovat usean osatekijän summa.
Kuljetuskaluston toiminta-asteessa on monasti toivomi- 
senvaraa. Turhan usein ajaa auto vajaalla kuormalla ja 
seisoo laiturissa. Kalustoa ja toimintaa kehittämällä 
voidaan varmasti saada merkittäviä säästöjä aikaan.

2.4.3
Standardeja ja suosituksia

Jo vuonna 1970 on Kansainvälinen Standardisoimisjärjes
to IOS hyväksynyt yleiseksi kuljetusmoduuliksi 400 x 
600 mm pohjapinta-alana. Tämä mitta sopii hyvin meillä 
Suomessa käytettävälle kuormalavalle 1000 x 1200 mm.
Pakkausten moduulina on 96 mm. Tällöin jää pakkausten 
väliin riittävästi tilaa pakkausmateriaalien paksuus- 
vaihtelulle.
Kontti on tullut kuljetukseen jäädäkseen. IOS suosit- 
telee kolmea kokoa, joiden mitoitus selviää taulu
kosta 2.
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Taulukko 2

KONTTIEN MITOITUS
(sisämittoja metreinä)

pituus leveys korkeus lavoja
1000x1200mm

40 jalkaa 11,997 2,4 2,332 20

30 jalkaa 8,930 2,3 2,195 15

20 jalkaa 5,967 2,3 2,195 10

Lähde: Käyhkö 1977, 366.

Kuljetusstandardoinnin hyötyjä ovat ainakin seuraavat:
- käsittely ja jakelu helpottuu

pakkauskokoja vähemmän 
automatisointi mahdollista 
tehokas tilankäyttö.

3NYKYJÄRJESTELMÄ JA TÄRKEIMMÄT PARANNUSTARPEET 
3.1Raha-automaattiyhdistyksen yleiskuvaus ja 
organisaatio

Raha-automaattiyhdistys (RAY) on julkisoikeudellinen 
yhteisö, joka on perustettu 1938. Jäsenistöön kuuluu 
yli 80 valtakunnallista vapaaehtoista sosiaalitoi
mintaa tukevaa järjestöä. Eräitä suurimpia ovat:

Invalidiliitto
- Kehitysvammaisten Tukiliitto 

Kuurojen Liitto 
Näkövammaisten Keskusliitto

- Suomen Punainen Risti.
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Tarkoituksena on hankkia varoja näiden järjestöjen toi
minnan tukemiseksi pitämällä pelilaitteina yleisön pe
lattavana. Pelilaitteita on vaihtuva valikoima. Ne 
pyritään pitämään kiinnostavina ja toimintavarmoina. 
Pääryhmät ovat:

raha-automaatit
aj anvieteautomaatit
kasinopelit
musiikkiautomaatit.

Raha-automaatit valmistetaan suurimmaksi osaksi omalla 
tuotantolaitoksella Espoon Leppävaarassa. Muut ostetaan 
ulkomaisilta laitevalmistajilta. RAY :llä on koko 
valtakunnan kattava organisaatio hoitamassa pelejä. 
Henkilöstöä on kaikkiaan 1215, joista noin puolet on 
päätoimisia ja puolet sivutoimisia. Kaikilla suurimmil
la paikkakunnilla on oma toimisto vastaamassa alueen 
pelilaitteista. Pelejä oli 1987 lopulla sijoitettuna 
15755 kappaletta. RAY vuokraa pelin tarvitseman tilan 
huoneistonhaltijaita. Vuokran suuruus on määräprosentti 
pelin tuotosta. Vuonna 1987 RAY maksoi kyseistä vuokraa 
yli 170 mmk.
Kuvio 5

RAY TUOTOT JA JAKO
TUOTOT 1987
YHTEENSÄ 940-9 mmk

AJANVIETEAUTOM. 5.2%

MUSIIKKIAUTOM. 2.4%
JAKO 1988
YHTEENSÄ 502.2 mmk

LOMANVIETTO 13.6%
RAHA-AUTOM. 86.1%

VANHUSTEN HUOLT 18.1%^.

INVALIDIHUOLTO 22.7%

Lähde: Toimintakertomus 1987
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RAY:lie on annettu yksinoikeus näiden pelilaitteiden 
pitämiseen. Poikkeuksena ovat musiikkiautomaatit, niitä 
saavat pitää muutkin. Toimintaa säätelevät lait ja 
asetukset:
- Arpajaislaki 01.09.1965 

Raha-automaattiasetus 29.12.1967
- Laki ajanvieteautomaateista 27.05.1976.
Toimintaa valvoo Sisäasiainministeriö ja avustusten ja
koa Sosiaali- ja terveysministeriö. Tilintarkastuksen 
lisäksi on oma tarkastustoimisto, joka on erikoistunut 
rahaliikenteen tarkkailuun. Avustusosasto puolestaan 
valvoo varojen käyttöä avustuskohteissa. Hallituksessa 
on ministeriöiden edustajia mukana. Kuviossa 5 on peli- 
toiminnan tuotot ja avustusten jako. Kuten nähdään, on 
raha-automaattien merkitys ylivoimainen tulon hankkimi
sessa. Tuoton määrää tarkasteltaessa on huomioitava 
eräs seikka. Tuottosummasta on jo pelaajien voitot mak
settu. Pelivoittoina jaettiin vuonna 1987 kaikkiaan 
noin 3,8 miljardia markkaa.
Kuvio 6

[MY TEÖLUSyOS ©MÄMSMTD©

TSTO VARASTO

OSASTO
PÄÄLLIKKÖ 
R Lehtinen

SIHTEERI / 
TSTO 
P Ilves

TUOTESUUN
NITTELU 

0 Hämäläinen

MATERIAALI
TOIMINNOT 
P Salli K Österman

VALMISTUS KESKUSHUOLTO

H Antila

VARATOIMITUS
JOHTAJA

Lauri Martti

henkilöräärä keskimäärin 110

Lähde: RAY toimintasuunnitelma 1989
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Teollisuusosasto kuuluu Raha—automaattiyhdistyksen tuo- 
tantohaaraan. Liitteessä 1 on esitettynä pääkaavio or
ganisaatiosta . Teollisuuden organisaatio selviää kuvi
osta 6. Suurin osuus henkilömäärinä ja markkoina on 
pelitoiminnassa. Teollisuuden kannalta tärkeä liittymä 
on myös markkinointi. Siellä tapahtuu uusien peli-ide
oiden kehittely.
Toimintasuunnitelman mukaan teollisuuden tehtävänä on 
huolehtia tuotekehityspäätösten mukaisesta tuote
suunnittelusta, valmistuksesta, materiaalitoiminnois
ta, keskitetystä huollosta ja kentän huoltopalve
luista. Tuotannon arvo on noin 57 milj. markkaa vuonna 
1989 ja tarkoituksena on valmistaa 3000 - 3500 raha-au
tomaattia. Määrästä tulee menemään noin 30 % vientiin.

3.2Käytössä olevan järjestelmän pääpiirteet
Nyt käytettävää järjestelmää ryhdyttiin rakentamaan 
kesällä 1978. Silloin valmistustoiminta siirtyi Helsin
gin keskustasta Espoon Leppävaaraan. Kesän ja syksyn 
kuluessa tehtiin perustietojen syöttö ja varaston 
inventointi. Yleisesti ei ollut myytävänä valmiita
Kuvio 7
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TARVELASKENTA
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TYÖVAIHEET PALKANLASKENTA

KUSTANNUS
LASKENTA
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KIRJANPITO

KENTÄN KULUTUS
TOIMITUSVAL- 
VONTA &

RAHTIKIRJAT

Lähde: RAY atk-järjesteinät 1988
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soveltuvia järjestelmiä. Työhön ryhdyttiin omin voimin. 
Aluksi olivat mukana tuoterakenne ja nimiketiedot. 
Ensimmäisinä kuukausina hoidettiin ostotoimintaa 
pelkkien listojen perusteella. Vähitellen on järjestel
mää kehitetty.
Järjestelmän integraatio on esitetty kuviossa 7.

3.3
Tuoterakenteen määrittely

Tuotesuunnittelussa on omat sisäiset järjestelmät, 
joilla he hoitavat suunnitteluaikaisen osaluettelo- 
tekstityksen. Kun tuote on saatu suunnittelun osalta 
valmiiksi, siirtyy kyseisen järjestelmän lista tuontan- 
nonsuunnitteluun. Siellä tuo lista syötetään varsinai
seen teollisuuden järjestelmään. Tämä on alkuvaiheen 
töistä herättänyt eniten keskustelua. On kovin turha
uttavaa näpelöidä samaa asiaa toiseen kertaan.
Osaluetteloissa voidaan antaa erilaisia tarvelasken
taa ohjaavia tunnuksia. Niiden mukaan tarvelaskentaa 
tehtäessä yksittäiset rivit otetaan eri tavoin huomi
oon. Tuotannossa on kaikki pienet tarvikeosat sijoi
tettuna hyllyköihin, joista työntekijä hakee tarvitse
mansa erän. Työnjohtajan toimesta hyllyköitä täyden
netään varastosta. Tarvikkeet eivät tulostu varasto- 
määräimeen, mutta tarvelaskenta huomioi ne kuitenkin. 
Pelkästään työnumerolle tilattavat osat eivät ole 
laskennassa mukana.
Tuotanto-ohjelma ei tee mitään varauksia. Tämä on usein 
koettu hankalaksi asiaksi. Eri töitä laitettessa työn- 
alle ei ole mahdollista tarkistaa kuin yksi työ kerral
laan osien riittävyys. Varsinainen tarvelaskenta ottaa 
mukaan sekä kuuden kuukauden tuotanto-ohjelman että 
varaosamenekin edellisiltä kuudelta kuukaudelta. Saatu 
kuukausikulutus on keskimääräinen. Todellisuus ei ole 
juuri koskaan sen mukainen. Vaihtelut tuon keskimää
räisen ja oikean menekin välillä aiheuttavat ikäviä 
yllätyksiä.

3.4
Tuotannonsuunnittelun tehtävät

Materiaalitoimintojen kannalta nähtynä ovat tuotannon
suunnittelussa tehtävänä tuotannon rakenteiden muokka
us, tuotanto-ohjelman suunnittelu ja varastomääräimien 
tulostus sekä kustannuslaskenta. Luonnollisesti siellä 
hoidetaan myös muita asioita, mutta tässä tutkimuksessa 
rajoitutaan näihin.
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Tuotannon rakenteiden muokkauksessa tehdään varsinai
sesta tuoterakenteesta valmistukselle sovelias versio. 
Siinä ryhmitellään osat JOT-kokoonpanolle soveltuviksi 
seteiksi. Setti sisältää kahdenkymmenen lopputuotteen 
osat. Yksi setti saattaa koostua kymmenistä osista ja 
se siirretään varastosta tarkoitukseen rakennetuilla 
settikärryillä valmistukseen.
Viikkotuotannon määrä ilmoitetaan loppukoonpanopis- 
teessä olevalla taululla. Kokoonpanoryhmä hoitaa itse
näisesti työnjaon. Settikärryjä on kaksi sarjaa, joista 
toinen on kokoonpanopisteessa ja toinen varastossa ke
räilyssä. Paperien määrä on vähentynyt, mutta vielä ei 
olla täysin tyytyväisiä. Järjestelmän tulisi olla pa
remmin JOT-toimintaan soveltuva.
Kustannuslaskentaa hoidetaan työnumeroiden mukaan. Var
sinainen laskenta hoituu hyvin niissä tapauksissa, 
joissa tarvikkeet on otettu normaalisti varastosta. Jos 
kuitenkin on tilattu työlle suoraan tulevia tavaroita, 
joudutaan seuraamaan tilauskopioiden avulla kertyviä 
laskuja. Järjestelmä on melko kankea ja siihen 
toivotaankin parannusta.

3.5
Hankintaohj eet

Ohjeistukseen kuuluu hankintapolitiikkatiivistelmä, 
joka on yhteinen sekä teollisuudelle että pelitoimin- 
nalle. Tiivistelmää voi tarvittaessa jakaa myös toi
mittajille. Politiikan mukaan kaikkiin hankintoihin 
sovelletaan RAY : n kirjallisia hankintaehtoj a, jotka 
ovat painettuna tilauslomakkeen kääntöpuolelle. Edel
leen mainitaan, että RAY pyrkii pitkäjänteiseen yhteis
työhön ja arvostaa kokonaislaatua. Laskujen maksatuk
sen hoitoon kiinnitetään myös huomiota. Kaikki täysin 
selvät laskut luvataan maksaa sovitun maksuehdon mu
kaisesti .
Varsinaiset ohjeet jakaantuvat kahteen osaan. Pääohjeet 
sisältävät suurehkojen hankintojen hoidon ja pientila- 
uksia varten on oma osansa. Nämä ohjeet koskevat RAY 
teollisuuden hankintoja. Pelitoiminnalla on omat oh
jeensa.
Hankinnat ryhmitellään kolmeen ryhmään:

investointihankinnat 
osahankinnat 
palvelujen hankinnat.
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Hankintaoikeudet jaetaan hankintaryhmien ja rahapajojen 
mukaan arvoluokkiin. Oikeus tarkoittaa tässä oikeutta 
hyväksyä hankinta tehtäväksi. Lopullisen tilauksen 
allekirjoittaa aina ostaja. Hankintasopimuksen allekir
joittavat tarvitsijayksikön esimies ja materiaalitoi
mintojen esimies. Nimiketunnustavaroiden hoitoa varten 
annetaan ohjeet perustamista, muuttamista ja poista
mista varten. Nimiketunnustavaroita ovat keskusvaras
tossa varastoitavat osat ja osakokonaisuudet.
Pientilauksia voi tehdä kussakin yksikössä siihen val
tuutettu vastuuhenkilö. Pientilaus on toistaiseksi ra
jattu koskemaan alle 600 markan hankintaa. Menettelyä 
saa käyttää vain kotimaanhankintoihin.

3.6
Ostaminen

Tarvetiedot saadaan tuotannonsuunnittelun antaman tuo
tanto-ohjelman muodossa ja järjestelmän laskemana vara
osien menekkinä. Lisätarpeet hoidetaan erillisten han
kinta-aloitteiden perusteella. Järjestelmässä on mukana 
tilauspisteen ja tilauserän laskenta.
Tilauspistettä laskettaessa otetaan huomioon toimitus- 
ajanaikainen kulutus ja haluttu palveluaste. Tilauserän 
määrittelyssä käytetään EOQ-kaavaa. Kaavan laskemaa tu
losta on rajattu ylä- ja alapäästä. C-nimikkeitä ei os
teta yli yhdeksän kuukauden tarpeen. Myös muissa 
АВС-luokissa on omat raja-arvot. Kerran kuukaudessa 
lasketaan uudelleen tilauspisteet ja -erät. Joka viikko 
järjestelmä tekee tilausehdotuslistan tilauspisteen 
alle menneistä nimikkeistä. Avoin tilauskanta otetaan 
huomioon. Periaatteessa ehdotuksista tulee tilauksia 
ellei ostaja muuta tai poista niitä. Ehdotukset näkyvät 
tarvitsijoiden kyselykuvissa ikäänkuin oikeat tilauk
set. Tämä on joskus aiheuttanut väärinkäsityksiä.
Ostoja tekevät kaksi päätoimista ostajaa ja materiaali
toimintojen esimies oman toimen ohella. Työt on jaettu 
tavararyhmittäin.

3.6.1
Vuosisopimukset

Tärkeimpien osahankkijoiden kanssa on tehty vuosisopi
muksia. Sopimuksissa annetaan kauden yhteisvolyymiar- 
vio. Varsinaiset tilaukset tehdään kuitenkin erikseen. 
Sopimuksia tehtäessä käytetään normaalia tekstinkäsit
telyohjelmaa ja mikrotietokonetta. Sopimusten valvon
nan liittämistä tilauksiin on toivottu. JOT-toiminta on 
luonut tarvetta kotiinkutsumenettelylle. Nykyjärjestel-
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mässä sitä ei ole voitu järkevästi toteuttaa. Kotiin
kutsussa esimerkiksi loppukokoonpanon työnjohtaja 
ilmoittaa osahankkijalle todellisen viikkotarpeen. 
Kotiinkutsu voi tapahtua vain, jos taustalla on sopimus 
ja mahdollisesti runkotilaus.
Tulevaisuudessa tarvitaan lisää sopimuksia ostajien ka
pasiteetin vapauttamiseksi rutiinitilausten hoitami
sesta. Sopimustekniikkaa joudutaan kehittämään.

3.6.2
Hankinta-aloitteet

Tuotanto-ohjelmasta poikkeavat ja muut tarpeet kuten 
investoinnit hoidetaan hankinta-aloiteella. Tarkoituk
seen on lomake, jonka käyttö on selvitetty RAY:n han
kintaohjeessa. Aloitteen arvon mukaan tapahtuu sen 
hyväksyminen. Hyväksytty aloite tulee ostoon, jossa 
ostaja tekee tarvittaessa normaalin tarjouspyyntökier- 
roksen. Tilauksen tekemistä varten on ostajalla mahdol
lisuus käyttää tilauksen otsikkotietojen ja -rivitieto- 
j en syöttämiseen omia päätekuvia. Käytäntö on koettu 
kankeaksi ja vanhahtavaksi. Tällä menettelyllä tehtyjä 
tilauksia ei voi liioin valvoa ja vastaanottaa kuten 
normaaleja varastoeriä.
Koska kaikilla päättäjillä jo nyt on näyttöpääte pöy
dällään, olisi luonnollista hoitaa hankinnan alkuvai
heet tietotekniikkaa hyödyntämällä. Varsinkin ne peli- 
toiminnan aloitteet, jotka tulevat teollisuuden oston 
hoidettavaksi, ovat matkalla kovin pitkään.

3.6.3
Tavanomaiset tilaukset

Tavanomaisella tarkoitetaan tässä varaston täydennys- 
tilauksia. Ehdotukset käsitellään kerran viikossa. Käy
tännössä tämä merkitsee, että myös tilaukset postite
taan kerran viikossa torstaisin. Erikseen hankinta- 
aloitteiden perusteella tehdyt tilaukset tulostuvat 
samanaikaisesti. Kerran viikossa tulostus on aivan 
liian harvoin. Asiaa on hieman lievittänyt se, että 
erillistilauksia tulostetaan myös maanantaisin.
Tilausehdotuksia käsitellessään joutuu ostaja selaamaan 
eri näyttökuvia. Toimitustilanteen saaminen vaatii ky
selymenettelyn käyttöä. Kaikkiaan on hankalaa saada ni
mikkeen kokonaistilanne selville. Toivomuksena olisikin 
muuntaa ehdotusta niin, että kaikki tarpeellinen tieto 
ostajan päätöksentekoon olisi näkyvillä samaan aikaan.
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Tilaus tulostetaan esipainettuun settiin, jossa tilaus 
ja tilausvahvistus ovat valmiiksi kirjeen sisällä. Näin 
voi postitus tapahtua vaivattomasti. Setin muut kappa
leet on pyritty pitämään minimissä. Ostajalle jää yksi 
ja ulkomaisilta toimittajilta tilattaessa menee huolin
taan yksi jäljennös. Tavaran vastaanottoon ei enää lä
hetetä kopiota. Siellä saadaan tilaustiedot näyttö
päätteelle tarvittaessa.

3.6.4
Pien- ja pikatilaukset

Pientilauksien hoito on vuoden 1988 aikana hajautettu 
tarvitsijoille. Kunkin yksikön esimies on valtuuttanut 
yksiköstään näiden tilausten tekoon vastuuhenkilön. 
Toimenpiteellä on voitu vapauttaa ostajien aikaa muiden 
tehtävien tekoon. Lisäksi tarve voidaan täyttää nope
ammin. Poikkeustapauksessa ostaja tekee vielä toki 
näitä tilauksia, mikäli tarvitsijalla on vaikeuksia 
selviytyä. Pientilauksia ei nyt syötetä ollenkaan atk- 
seurantaan. Järjestelmä on täysin manuaalinen. Jälki- 
toimitukseen jäävien erien siirtämisestä toimitusval- 
vonnan piiriin on keskusteltu.
Pikatilauksia tehdään puhelimitse, teleksillä tai tele
faksilla. Ostajilla on käytössä näyttöpäätteellään te
leksin lähetys. Osaston yhteinen telefaksilaite on kau
kana toisesta ostajasta. Toiveena on saada myös tele
faksi päätekäyttöön. Tehdyt pikatilaukset joudutaan 
tallentamaan järjestelmään erikseen.

3.6.5
Toimitusvalvonta

Tilauksien teon yhteydessä syntyy kirjaus tilausrekis- 
teriin. Pyydetty toimitusviikko on positiokohtaisesti 
näkyvissä. Kun toimittajalta saapuu tilausvahvistus tai 
ostaja muutoin saa toimitustietoja, hän vertaa rekis
teritietoja. Mikäli vahvistusaika poikkeaa pyydetystä, 
merkitään uusi aika. Ongelmana on, että vain yksi aika 
voi olla kerrallaan näkyvissä. Toimitusaikavarmuutta 
arvioitaessa olisi eduksi, jos sekä pyydetty että vah
vistettu aika olisivat tallessa. Toinen ongelmaksi 
koettu seikka on se, että tilauspositiön osatoimituk
sien toteutumaa ei rekisteröidä. Ainoastaan position 
lopputoimitus on nähtävissä normaalissa kyselykuvassa.
Järjestelmä tulostaa kerran viikossa listan myöhässäo- 
levista tilauspositioista ostajittain. Ostaja voi ryh
tyä asian vaatimiin toimiin. Mitään postitettavaa tu
lostetta ei ole nähty tarpeelliseksi. Keskusteltu on 
runsaasti siitä, että lista on auttamattoman myöhäinen
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tapa hoitaa tiukassa tilanteessa valvontaa. Käytännössä 
ostaja joutuu А-nimikkeiden kohdalla toteuttamaan omaa 
manuaalipohjaista tai mikrolla toteutettua järjestel
mää.

3.6.6Laskujen tarkastus ja kustannusten kirjaus
Varsin usein on yrityksissä melko kankea laskujen 
käsittelyrutiini. Tuottaa vaikeuksia selviytyä mak
suehto j en puitteissa koko rutiinin läpi. Varsinkin 
pyhäpäivien ja loma-aikojen kohdalla on lähes mah
dotonta hoitaa maksatus ajoissa. RAY:n teollisuus ei 
tee tässä poikkeusta. Tulevat laskut menevät ensiksi 
pääkonttorin reskontraan kirjattaviksi. Sieltä ne tu
levat oston laskuj entarkastaj alle. Numerotarkastuksen 
jälkeen lasku käy ostajalla, jos laskutettu hinta 
poikkeaa tilatusta. Vastaanottotiedot tarkastaja saa 
tavaran vastaanotossa tulostetusta vastaanottoilmoi
tuksesta. Hankintaohjeen mukaan lasku käy vielä asia- 
tarkastuksessa ja hyväksynnässä ennen palauttamista 
pääkonttoriin. Sieltä hoidetaan laskun maksatus.
Numerotarkastaja syöttää mahdollisesti muuttuneen osto
hinnan nimikerekisteriin. Jos tavara on tilattu työnu
merolle suoraan lähettää hän kustannuslaskentaan lasku- 
kopion. Koko järjestelmä on täysin manuaalinen.
Ostoreskontra on pääkonttorissa. Ostajan tarvitsemien 
toimittajakohtaisten tietojen saanti koetaan hanka
laksi. Kuluneen vuoden aikana on keskusteltu laskujen- 
tarkastusrutiinin yksinkertaistamisesta.

3.6.7
Huolinta

Huolinta-asioita hoitava henkilö on markkinointiorga
nisaatiossa. Hän vastaa sekä tuonnin että viennin vaa
timien huolintapapereiden hoitamisesta. Lisäksi hän 
tekee tilaukset ulkomailta tilattavien peliautomaattien 
osalta. Materiaalitoimintojen kannalta tulisi huolinta 
olla samassa yhteydessä. Nyt jo pelkästään maantie
teellinen sijainti kokonaan erillään rakennuksen toi
sessa päässä haittaa yhteistoimintaa.
Huolintahenkilö tarkastaa ulkomailta tilattujen tava
roiden laskut. Hän myös hinnoittelee niiden ostohinnat 
nimikerekisteriin. Järjestelmä on manuaalinen. Oikeiden 
hintojen saanti kestää toisinaan melko kauan, koska 
kustannuksia odotetaan monelta taholta.
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Vientipapereiden kirjoittaminen on perinteistä eli ne 
kirjoitetaan valmiille lomakkeille kirjoituskoneella. 
Tällöin on ongelmana kohdistaa teksti kohdalleen ja 
lomakkeiden asettelu kirjoituskoneeseen on myös hi
dasta. Aika-ajoin on keskusteltu mahdollisuuksista 
hankkia valmis ohjelmisto asiaa helpottamaan.
Taulukko 3

KESKUSVAEASTrø

ТПШШиЗЫЖША

Lähde : Ray toimintasuunnitelma 1989
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3.7
Varastotoimet
3.7.1
Fyysiset puitteet

Nykyisellään keskusvaraston tilat ovat olleet vuoden 
1985 lopulta, jolloin toimitalon laajennus valmistui. 
Joitain perustietoja ilmenee taulukosta 3.
Keräilytrukit ovat minikisko-ohjattuja ja niissä ke
rääjä nousee mukana niin, että hän voi ottaa tai jät
tää tavarat taakan ollessa hyllyssä. Minikisko-ohj aus 
tarkoittaa lattiaan pultattuja U-profiileja, joihin 
trukki ohjataan käytävän päässä. Hyllyvälissä ei tar
vitse ohjata lainkaan. Kääntökelkkatrukki on varustettu 
videokameralla taakan asettelun helpottamiseksi. Kään— 
tökelkan ansiosta voitiin hyllyvälit pitää normaalia 
kapeampina, joten tilaan mahtui enemmän lavapaikkoja. 
Tavaran vastaanotossa ovat elektroniset vaa'at sekä la- 
vakuormia että pieneriä varten. Trukeissa on myös pieni 
elektroninen vaaka laskentaa helpottamassa. Nauhassa 
olevien elektroniikan komponenttien laskentaa varten on 
oma laskentalaite. Pääosa elektroniikan komponentteja 
on varastoituna paternostimeen kokoonpano-osaston yh
teydessä. Pakkaamossa on työtä helpottamassa erityi
sesti pajatsojen pakkamiseen suunniteltu laite. Lisäksi 
siellä on kiristekalvon vetoon lavan pyörityslaite. 
Atk-päätteitä on käytössä neljässä paikassa ja mikro
tietokone työnjohtajalla.

3.7.2
Vastaanotto ja laadunvalvonta

Nimikkeen perustiedoissa on merkintä laadunvalvonnan 
tarpeellisuudesta. Osa nimikkeistä otetaan vastaan vain 
määrätarkistuksen parusteella. Ne nimikkeet, jotka on 
määritelty tarkemmin tarkistettaviksi ohjataan määrä- 
tarkastuksen jälkeen laadunvarmistukseen. Tuotesuunnit
telun laatimien ohjeiden ja piirustusten mukaan tehdään 
otantatarkastus. Laadunvalvoja voi myös itse tehdä tar
peelliseksi katsomansa lisätarkistukset. Virheellisistä 
ja huomautettavista eristä tehdään tarkastuspöytäkirja. 
Yhdessä tuotannonsuunnittelijan ja ostajan kanssa laa
dunvalvoj a neuvottelee menettelystä hylkyerän kohdalla. 
Hän on myös yhteydessä osahankkijan laadusta vastaavan 
henkilön kanssa. Ostaja vastaa kuitenkin lopullisesta 
päätöksestä ja mahdollisista kaupallisista tai juridi
sista seikoista.
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Laadunvalvonta palauttaa tavaraerän vastaanottoon, joka 
ohjaa sen edelleen joko hyllytettäväksi tai odottamaan 
palautusta. Samalla kun vastaanottaja syöttää tulleen 
määrän tilaukselle päivittyy myös varastosaldo. Tämä on 
aiheuttanut hämminkiä reklamaatiotapauksissa. Tarvit
sijan katsoessa omalta päätteeltään näyttää ikäänkuin 
nimikettä olisi käytettävissä, mutta todellisuudessa 
näin ei ole.

3.7.3
Varastokirjanpito

Tehtävässä on tähän saakka ollut yksi kokopäivätoimi- 
henkilö ja yksi osapäiväinen henkilö. Syksyllä 1988 
todettiin yhden kokopäiväisen riittävän. Osatekijänä 
tässä on ollut JOT-toiminnan käynnistyminen valmistuk
sessa. Sen yhteydessä otettiin käyttöön settipoisto. 
Settipoistossa voidaan settitunnuksen avulla poistaa 
varastokirjanpidosta kokonaisen listan nimikkeet yh
dellä kerralla. Näin on voitu vähentää syöttökertojen 
tarvetta. Vastaanoton yhteydessä päivittyy myös saldo, 
joten sekään ei kuormita varastokirjanpitäjää. Hänen 
tehtäviinsä kuuluu varastosyöttöj en lisäksi kentän 
varaosatilausten kirjaaminen järjestelmään ja rahtikir
jojen printtaus sekä inventointitietojen syöttö. 
Lisäksi hän tekee varaston tilastointia ja printtaa 
ostotilaukset.

3.7.4
Keräily ja lähettämö

Keräilyä hoitaa kaksi henkilöä. Keräyslistat saadaan 
varasto-osoitejärjestyksessä, joten samalla voidaan ke
rätä useampaa listaa. Valmistuksen JOT-toiminta toi mu
kanaan settien keräämisen. Yhdessä setissä on kahden
kymmenen pelilaitteen osat. Settisarjaan kuuluu mal
lista riippuen 10 - 15 kärryä. Kärryillä on omat 
merkityt paikkansa varastossa. Valmistus palauttaa 
tyhjät kärryt. Palautettu tyhjä kärry on samalla 
tilaus. Kärryn mukana on varastomääräin. Varastolla on 
kaksi työpäivää aikaa täyttää kärryt. Kerääjä joutuu 
niputtamaan tavaroita näihin setteihin sopiviksi, 
mikäli niitä ei ole jo valmiiksi niputettu esimerkiksi 
osahankkij alla.
Keräilyn aikana havaituista saldovirheistä raportoidaan 
työnjohtajalle. Samalla päätetään myös pelitoiminnan 
varaosatilausten mahdollisista jälkitoimituksista. Pal- 
veluaste on erittäin korkea. Se on jo usean vuoden 
ollut yli 95 %. Kuviossa 8 näkyy tämä tilanne. Peli- 
toiminnan strategiaan kuuluu, että laitteiden tulee 
olla toimintakunnossa jatkuvasti. Varaosatilausten hoi-
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toon on kiinnitetty erityistä huomiota. Käytännössä ei 
ole ehkä enää mahdollista paljon nopeuttaa toimintaa 
keskusvarastossa. Trukkipäätteet ovat herättäneet 
runsaasti keskustelua. Niiden avulla voisi keräys ta
pahtua paperittomasti. Toimitukset lähtevät ripeästi, 
mutta tilauksen saapumisessa keräilyyn ja tavaroiden 
jakelussa on vielä mahdollista kehittyä.
Kuvio 8

Lähde: Ray toimintakertomus 1987

Lähettämössä ei ole nyt varsinaisesti mitään liittymää 
atk-j ärj estelmään. Tulevaisuudessa olisi hyvä saada 
joitain asioita hoidettua tietotekniikan avulla. Vien- 
tilähetyksistä tulisi saada tieto lähettämöön jo kun 
tilaus on vastaanotettu. Näin voitaisiin varmistaa 
pakkausmateriaalien riittävyys ja hoitaa kuljetusten 
varaus ajoissa. Samoin voitaisiin kehittää rahtikirja- 
rutiinia ja osoitelappujen kirjoittamista. Paluutietona 
saisi myynti tiedon tavaraerän lähettämisestä. Myös ti
lastointia varten voitaisiin kerätä lähetettyjen kolli
en määrä, kuutiot, kilot ja asiakkaat.

3.8
Kuljetus

Keräilykuljetuksia ei ole järjestetty. Ostajat ovat 
sopineet osahankkijoiden kanssa kaikkien merkittävien
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nimikkeiden toimitusehdoksi vapaasti ostajan varas
tossa. Jatkossa ehkä tulee ajankohtaiseksi tämän suun
nitteleminen uudelleen. Tässä tutkimuksessa käsitel
lään lähemmin j akelukulj etusta.
Lähikuljetusta varten on pakettiauto, jolla hoidetaan 
sekä osahankkijoille vietäviä eriä että jakelua pää
kaupunkiseudulla . Osa lähistön käyntikohteista on niin 
ahtaissa paikoissa, että kuorma-autolla ei ole mahdol
lista päästä tarpeeksi lähelle. Perinteisesti on 
RAY :llä ollut myös kuorma-auto tai kaksi hoitamassa 
Etelä-Suomen toimistojen jakelua. Marraskuussa 1988 
kuitenkin myytiin kuorma-auto sen kuljettajalle. Nyt 
hän jatkaa yksityisenä ammatinharjoittajana samaa 
työtä.
Jakelukuljetusta hoidetaan ympäri Suomen oleviin toimi
pisteisiin. Päätoimisen henkilöstön miehittämiä paikko
ja on lähes 50. Sivutoimisten asiamiesten tarpeet hoi
detaan osaksi lähimmästä toimistosta käsin ja osaksi 
suoraan keskusvarastosta. Sivutoimisia asiamiehiä on 
noin 110.
Kuvio 9

AJOREITIT

Lähde: Ray toimintasuunnitelma 1989
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Maakuntaan varsinaisia pidempiä ajoreittejä on kolme ja 
niitä ajetaan tarvittaessa. Reitti yksi ajetaan paril
lisilla viikoilla ja reitit kaksi ja kolme parittomilla 
viikoilla. Ajoreitit ovat kuviossa 9. Jos tavaraa ei 
ole tarpeeksi, lähetetään ne muilla kulkuneuvoilla. 
Paluukuormassa tulee keskusvarastoon palautettavat 
pelilaitteet ja vaihto-osat. Omalla autolla kuljetetta
essa voidaan pelit pakata huomattavasti kevyemmin kuin 
muutoin tapahtuvissa kuljetuksissa. Merkittävää rahti- 
maksusäästöä saadaan myös esimerkiksi rulettipöydän 
kuljetuksessa oraalla autolla. Sen hankala muoto aiheut
taa rahtimaksuun kiitolinjassa korotusta. Pidemmät 
kuljetuset hoidetaan pääasiassa kiitolinjoilla. RAY : 11ä 
on edullinen sopimus Kiitolinja Oy: n kanssa. Käytettä
vän kuljetusmuodon valintaan vaikuttaa ennen muuta 
lähetyksen kiireellisyys ja maantieteellinen sijainti. 
Pitkäaikaisen kokemuksen perusteella osataan sanoa, 
mitä muotoa kannattaa käyttää.
Keväisin on tarvetta erityisen suurien erien kertakul- 
jetuksiin. Silloin avautuvat kesänviettopaikat ympäri 
Suomen. Erilaisia huvipuistoja on syntynyt jatkuvasti 
lisää. Niiden tarvitsemat pelilaitteet lähetetään 
kerralla. Näitä kuljetuksia varten on pyydetty tarjouk
sia aina erikseen. Syksyisin taas tuodaan pelit takai
sin ja silloin sama operaatio toistetaan.
Pikapakettien kuljetuksessa käytetään yön aikana peril
le toimittavaa yritystä. Vielä iltapäivällä tilattu 
pikkuerä saadaan jo seuraavaksi aamuksi maakuntaan. 
Yritys noutaa paketit keskusvarastosta sovitusta pai
kasta ja hoitaa ne aamuksi kaikille suurimmille paikka
kunnille tiettyyn noutopaikkaan. Postin käytöstä pika
pakettien kohdalla on lähes kokonaan luovuttu korkean 
taksan takia. Kiitolinjoilla on myös pikkupakettien 
lähettämiseen soveltuva järjestelmä, jota käytetään 
äänilevyjen toimittamiseen.

3.9
Materiaalitoimintojen tunnuslukuja

Ostossa on vuoden 1988 ollut kokeiltavana ostajakohtai- 
set tavoitteet. Seurattavina asioina ovat:

varaston kiertonopeus
varastoarvo
palveluaste

- epäkuranttien määrä
hintaindeksi
uudet hankintasopimukset 
A-toimittajien tapaamiset.
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Kiertonopeudet lasketaan erikseen kullekin ABC—ryhmäl
le. Koko ostajan varastolle on myös oma tavoitteensa. 
Varastoarvo- ja kiertonopeustavoitteet näyttivät alku
vuodesta varsin realistisilta. Loppuvuodesta on ostos
ta riippumattomista syistä johtuen jouduttu tilantee
seen, jossa tavoitteisiin ei ilmeisesti päästä. Ta
voitteena on ollut:

А-nimikkeet kierto 12 
В-nimikkeet kierto 6 
C-nimikkeet kierto 2 

- koko varaston kierto 5.5
varastoarvo - 10 %.

Hintaindeksitavoiteeseen alle 103 päästään ilmeisesti 
hyvin. Indeksiluvussa on mukana kunkin ostajan 20 mer
kittävintä nimikettä eri nimikeryhmistä. Alkuvuoden 
hintataso määriteltiin arvoon 100. Tarkoituksena on 
tulevassa vuodenvaihteessa käydä nämä asiat uudelleen 
läpi ja päättää jatkotoimista. Varmaa kuitenkin on, 
että myös tulevaisuudessa ostajilla tulee olemaan hen
kilökohtaiset tavoitteet.
Palveluaste on pitkään ollut korkea, kuten kuviosta 8 
ilmenee. Valmistukselle se on käytännössä lähes 100 %.
Kentän osalta on yli 95 % vakiintunut taso.
Kuvio 10

RAY KESKUSVARASTO TUOTTAVUUS
V.1984 - 1987

tuottavuus

Lähde: Ray toimintakertomus 1987
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Tilauksia ostajat tekivät vuonna 1987 2943 kappaletta 
ja ostolaskuja käsiteltiin 4828 kappaletta.
Varastossa käsiteltiin vuonna 1987 yhteensä 11582 au
tomaattia ja muita käsitelyrivejä oli 80342. Lisäksi 
inventoitiin nimikkeitä 6473 kertaa. Tuottavuutta on 
seurattu jo usean vuoden ajan. Laskelmassa ovat suo
ritteina mukana : käsittelyrivit, automaatit, romutuk
set, inventoinnit ja pakatut kartongit. Työtunteihin 
otetaan mukaan tehdyt tunnit. Kehitys on ollut hyvä, 
kuten kuvio 10 osoittaa.

4
TUOTANNON- JA MATERIAALINOHJAUKSEN
ATK-JÄRJESTELMÄN KEHITTÄMISPROJEKTI

Käytössäoleva järjestelmä on aika ajoin ollut tarkas
teltavana. Viimeisten kolmen vuoden kuluessa on esi
tetty yhä painokkaammin sen parannustarpeita. Samoin 
ollaan käyttäjien taholta oltu tyytymättömiä oman atk- 
yksikön palveluihin. Pienenkin muutoksen aikaansaami
nen on vienyt kohtuuttomasti aikaa ja voimavaroja. 
Osaltaan on tähän saattanut vaikuttaa se, että doku
mentointi on useiden muutosten saatossa jäänyt puut
teelliseksi. Vastuuhenkilöt atk-yksikössä ovat vaihtu
neet. Lopulta tehtiin RAY:n johdon myötävaikutuksella 
päätös uuden järjestelmän aikaansaamisesta. Asiaan on 
vaikuttanut myös materiaalitoimintojen merkityksen ha
vaitseminen. Tärkeimpien raha-automaattien kustannus
rakennetta tarkasteltaessa saatiin kuvion 11 mukainen 
tulos. Tämä tulos osoittaa vielä selvemmin materiaalien 
vaikutuksen kuin tutkimuksen johdannossa esitetty koko 
Suomen teollisuuden vastaava kuvio.

4.1
Esitutkimus

Vuoden 1985 lopulla kokoontui kuusihenkinen työryhmä 
tarkastelemaan Hewlett Packardin (HP) markkinoiman 
ММ3000-järjestelmän soveltumista. Työryhmä perehtyi 
käytössä olevaan järjestelmään ja sen etuihin sekä 
haittoihin. Tutustuttiin kehdessa yrityksessä käytös- 
säolevaan ММ3000reen. Ryhmä jätti lausuntonsa tammi
kuussa 1986. Lausunnossa otettiin kantaa muutostöihin 
ja sen soveltuvuuteen. Yleisesti oltiin sitä mieltä, 
että siitä saataisiin RAY:lie sovelias järjestelmä.
Samoihin aikoihin alkoi JOT ja sen soveltaminen tulla 
ajankohtaiseksi. Valmistuksessa ryhdyttiin toimiin lop
pukokoonpanon muuttamiseksi ja aloitettiin henkilökun-
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Kuvio 11

RAHA-AUTOMAATTI EN KUSTANNUSJAKAUMA

Lähde: Ray toimintakertomus 1987
nan koulutus. Tällöin todettiin, että samanaikaisesti 
ei kannata ryhtyä atk-järjestelmän uusimiseen. Halut
tiin selvittää JOT:n mukanaan tuomat lisätarpeet. 
Vuoden puurtamisen jälkeen oltiin JOT saatu sellaiseen 
vaiheeseen, että oltiin valmiit jatkamaan atk:n kehit
tämistä.

4.1.1
Tietotekniikkastrategia

Järjestelmän kehittäminen päätettiin aloittaa aikaisem
paa perusteellisemmin. Ulkopuolisen konsultin avustuk
sella käytiin kokonaisuus läpi. Kevään 1987 aikana tut
kittiin kokonaistilanne. Tietohallinnon kehittämistyö
ryhmä määritteli päätavoitteiksi seuraavalle viidelle 
vuodelle:
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määrittää tietohallinnon ja tietotekniikan 
strateginen ja operatiivinen rooli RAY:n 
kokonaiskehittämisessä
pyrkiä RAY : n tietojenkäsittelyn hallittuun ja 
suunnitelmalliseen uudistamiseen
luoda selkeä pohja tietohallinnon pitkävaikut
teisille linjaratkaisuille.

Nykytila selvitettiin lähtien toiminta-ajatuksesta, 
toiminnoista, organisaatiosta, resursseista päätyen 
tuotto- ja avustusodotuksiin. Tietohallinnon osalta 
todettiin, että pelitoiminta on saanut 70 %, teolli
suus 20 % ja hallinto 10 % atk-yksikön työtunneista.
Arkkitehtuuriksi ehdotettiin kolmitasoista hierarkiaa. 
Tässä esimerkkejä teollisuutta kiinnostavista osista:
taso 1 keskitetyt järjestelmät

kirjanpito
reskontra
budjetointi
käyttöomaisuuskirjanpito

taso 2 päätoimintojen operatiiviset järjestelmät
tarvelaskenta
tuntipalkkalaskenta
kustannuslaskenta
kannattavuusseuranta
laadunvalvonta
kuormitusjärjestelmä
työkaluvarasto

- ostosysteemi 
vastaanotto 
varastokirjanpito 
laskuntarkastus 
kuljetus

taso 3 käyttäjäkohtaiset järjestelmät
tuotesuunnittelu 
valmistuksen ohjaus 
tuotantotietojen keruu

- toimistotyön tukijärjestelmä 
käyttäjien mikrojärjestelmät.

Laitteistoehdotuksena teollisuuden kannalta kiinnosta
vin oli täysin oma laitteisto, josta myös teollisuus 
vastaisi.
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Loppulausunnossaan toteavat konsultit, että RAY :ssä on 
saavutettu hyvä järjestelmien kattavuus. Toteutuksissa 
on ollut puutteita viivästymien muodossa. Nykyinen tie
tohallinto-organisaatio ei vastaa toimintojen vaatimuk
sia. Laitteisto on hajautettu, mutta tietohallinnon 
johtaminen on keskitettyä.
Tietotekniikan kehittämisen painopistealueina tulisi 
olla tuotesuunnittelu, valmistuksen- ja materiaalien- 
ohjausjärjestelmä sekä peliautomaattien ja paikallis
toimisto järjestelmien kytkennät.
Toimenpide-ehdotuksina tuotiin esiin pelitoiminnan ja 
teollisuuden systeemistrategian laatiminen kriittisten 
menestystekijöiden pohjalta. Myös tuotantolinjan tieto
teknisten valmiuksien parantamiseen koulutuksella tu
lisi kiinnittää huomiota.
Suunnittelukokouksessa 16.06.1987 päätettiin ryhtyä 
laatimaan teollisuuden systeemistrategiaa. Työryhmään 
kuuluivat teollisuuden osastopäällikkö, huoltopäällik- 
kö, tuotesuunnittelun päällikkö, tuotantopäällikkö, 
tuotannonsuunnittelun esimies, ostaja ja konsultti. 
Tavoitteena oli vuoden 1987 kuluessa tehdä ehdotukset 
painopisteasettelusta, tavoiteratkaisuista, arkkiteh
tuurista ja tietohallinnon johtamisesta.

4.1.2
Kriittiset menestystekijät

Työryhmä tutustui aluksi teollisuuden yleisiin tavoit
teisiin ja strategioihin. Näitä yleisiä strategioita 
ovat:

tuotesuunnittelun menetelmät 
viennin lisääminen

- toimintavarmuus ja huollettavuus peleissä
ohjausjärjestelmät valmistuksessa 
työmenetelmät ja kokonaistuottavuus 
valmistuksessa 
materiaalivirran optimointi.

Teollisuuden päätavoitteiksi todettiin:
vähintään kaksi uutta raha-automaattimallia 
vuodessa
vikatiheys ja huoltokustannukset vähenevät 
viisi prosenttia vuosittain 
toimintavarmuus peleissä 100 % 
tuottavuus kasvaa neljä prosenttia vuodessa
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- ohjausjärjestelmään JOT-piirteet
vaihto-omaisuus enintään kahdeksan prosenttia 
valmistuksen liikevaihdosta vuonna 1990 
tuotteen läpimenoaika pienenee vuoden 1986 
12 :sta viikosta kahteen viikkoon 1988 aikana 
materiaalitoimintojen tuottavuuden seuranta
järjestelmä.

Viimeaikaisina suurempina muutoksina huomioitiin val
mistettavien raha-automaattien muuttuneen mekaanisista 
elektronisiin. Aikaisemmin tehtiin vain yhtä automaat- 
tityyppiä kerrallaan, kun nyt voi olla viidestä kuuteen 
versiota samaan aikaan työnalla.
Varsinaisia kriittisiä menestystekijöitä valmistuksessa 
ovat läpimenoaika, joustavuus, kannattavuus, laatu ja 
resurssien järjestely. Materiaalitoimintojen menestys
tekijöinä ovat ainakin tarve-ennusteet, kentän kytkemi
nen materiaalinohjausjärjestelmään, JOT-ohjaus ja oston 
toimintamalli. Viimeksi mainitulla tarkoitetaan ostajan 
kapasiteetin vapauttamista rutiineista.
Kehittämiskohteita mietittäessä valmistuksessa nähtiin 
tärkeimpänä JOT-piirteet sisätävä ohjausjärjestelmä. 
Materiaalitoimintojen kehittämiskohteet on esitettynä 
taulukossa 4.

4.1.3
Tavoiteratkaisu

Tavoiteratkaisut esitetään tässä vain materiaalitoimin
tojen kannalta. Järjestelmä jakaantuu kahteen osaan:

hankintajärjestelmä
ostotilaukset 
ostolaskujen käsittely 

varastojärjestelmä
varastotilaus 
varastokirjanpito.

Hankintajärjestelmä on periaatteessa kaikkien tarvit
sijoiden käytössä näyttöpäätteellä. Materiaalinohjaus 
tapahtuu tarvepohjaisesti. Tarvitsijat voivat seurata 
tilannetta ja tehdä muutoksia omalla näyttöpäätteel
lään. Tieto tallennetaan vain kerran järjestelmään. 
Tavoitteena on tulostaa mahdollisimman vähän paperia. 
Käyttäjää varten tulee oheiskirjoitin, jolla hän voi 
halutessaan tulostaa listoja. Tutkitaan mahdollisuudet 
muuttaa esipainetuille lomakkeille tulostaminen niin,
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Taulukko 4

Materiaalitoimintojen kehittämiskohteet

Kohde Kehittämisen vaikutukset Tärkeys

JOT-ohjaus -kiertonopeus kasvaa 

-sidottu pääoma pienenee 
-infovirta paranee

2

Oston toimintamalli -ohjaus tarkentuu

-päätöksenteon tuki paranee

Kentän palvelu -palvelutaso paranee 4

Osaavat resurssit -tehokkuus kasvaa 3

Lähde : Ray tietotekniikkastrategia 1987

että sekä lomakepohja että teksti printattaisiin saman
aikaisesti tyhjälle paperille. Elektronista postia 
hyödynnetään. Varastossa toteutetaan settijärjestelmä. 
Näyttöpäätteet siirretään trukkeihin. Taulukossa 5 on 
kiteytettynä joitain yksityiskohtia.
Liitteenä 2 on pääkaavio tavoiteratkaisun materiaalin- 
ohjausjärjestelmästä. Liitteessä 3 puolestaan esitetään 
koko tuotannon ja materiaalinohjausjärjestelmän kaavio 
ja merkinnät tarjouspyyntöön kuulumattomista osista.

4.2
Tarjouspyyntö ja karsinta

Helmikuussa 1988 saatiin järjestelmän tarjouspyyntö lä
hetetyksi valikoidulle joukolle. Tietotekniikkatyöryhmä 
oli jo aikaisemmin tutustunut esitteiden ja käyntien 
muodossa osaan tarjolla olevia systeemejä. Niiden pe
rusteella tehtiin alustava karsinta. Tämä katsottiin 
tarpeelliseksi, koska muutoin olisi ollut aikatauluun 
nähden kohtuuton työ selviytyä tarjousten käsittelystä.
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Taulukko 5

Materiaalitoimintojen tavoiteratkaisut

Kohde

JOT-ohjaus

Oston toimintamalli

Kentän palvelu

Osaavat resurssit

Tavoiteratkaisu

* ATK-yhteys tärkeimpiin osahankkijoihin

* tarve-ennusteet

* varaosatarpeen hoito

* tilausehdotukset kuvana

* tietoyhteydet päätteeltä: telefaksi, teleksi

* eri rekisterit kuntoon
* kotiinkutsumenettely

* laskujentarkastus mukaan

* tilaukset suoraan keräilyyn 

■x- varausmahdollisuus

* tietotekniikkakoulutusta

Lähde: Ray teollisuuden tietotekniikkatavoiteratkaisut 
1987

Pääasiallinen alkukarsinnan peruste oli systeemin 
soveltuvuus ja kokonaishinta. Menetelmänä käytettiin 
työryhmän jäsenten keskinäistä neuvottelua. Tavoittee
na oli jättää noin kymmenen potentiaalista pyyntöä. 
Alusta asti oli selvää, että nykyinen laitetoimittaja 
ei saa mitään etuutta. Uusi järjestelmä tulisi perustu
maan täysin vapaasti valittavalle laitteistolle.
Tarjoukset lähetettiin taulukossa 6 mainituille yrityk
sille. Määräaikaan mennessä tuli tarjouksia kymmenen. 
Jostain syystä Unisys ei tehnyt tarjousta. Alkupe
räisten pyyntöjen lisäksi saatiin tarjoukset Avonius 
Oy:Itä ja Tietonauha Oy:Itä. He olivat saaneet pyyntö- 
tiedot laitetoimittajilta. Päätettiin ottaa heidät 
mukaan vertailuun.
Maaliskuun puolivälissä alkoi työryhmän perehtyminen 
saatuihin tarjouksiin. Valintakriteereinä käytettiin jo 
tarjouspyynnössä ilmoitettuja seikkoja:
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Taulukko 6

TARJOUSPYYNTÖJEN KOHTEET
Yritys Systeemi Keskus-

laitteisto

Oy Databolin Ab Mäster Prime

Hewlett Packard Oy MM-JOT HP

Nokia Informaatio Työkalupakki Honeywel 1

Procons Promacs Digital

Tietolinkki Oy MAPS IBM

Tietoteekki Oy MM-JOT HP

Tietotehdas Oy Terttu Data General

Unisys EI tarjousta

Valmet Data Oy X-man IBM

Lisäksi käsittelyn aikana tulleet muut tarjoukset :

Avonius Oy AVO IBM

Tietonauha Oy MM-JOT HP

Lähde: Ray tietojärjestelmätarjouspyyntö 1988

kokonaistoimitus sisältäen laitteiston, varus
ohjelmistot, sovellusohjelmistot, systeemityön 
ja koulutuksen sekä käyttöönoton tuen
toimituksen varmuus ja luotettavuus
laitteistojen ja ohjelmistojen laajennettavuus 
ja arkkitehtuurin yhdenmukaisuus
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ohjelmiston ylläpidon saatavuus ja taloudelli
suus
kyky toimia organisaation kanssa, jolla ei ole 
atk-asiantuntijaresursseja
sopivuus koko RAY:n tietotekniikan arkkiteh
tuuriin
kyky hyödyntää nykylaitteistoa
työasemapohjainen järjestelmäratkaisu.

Tarkasti laaditusta pyynnöstä ja siinä esitetyistä 
vaatimuksista huolimatta todettiin saaduissa tarjouk
sissa yllättävän paljon puutteita. Niinpä jouduttiin 
monia asioita tarkentamaan palavereissa. Vähitellen 
saatiin tarjoukset toisiinsa nähden verrannollisiksi. 
Toukokuun 1988 aikana oli jäljellä vielä kolme 
tarjousta. Muut olivat pudonneet pois edellä mainittui
hin valintakriteereihin kariutuneisiin seikkoihin. Nuo 
kolme jäljelle jäänyttä olivat:

Oy Databolin Ab
Tietonauha Oy ja Tietoteekki Oy 
Valmet Data Oy.

Sekä Tietonauha Oy että Tietoteekki Oy katsottiin niin 
yhteneväisiksi, että ne pidettiin toistaiseksi rinnan.
Seuraavan kuukauden kuluessa tarkennettiin työryhmässä 
kantaa jäljelle jääneiden kesken. Kaikilla kolmella oli 
tilaisuus vielä kerran esitellä laitteistoaan ja 
ohjelmistoaan. Ryhmä valitsi ohjelmiston toimivuuden 
perusteella paremmuusjärjestykseksi: Valmet Data, Tie- 
tonauha/Tietoteekki ja Databolin. Hintavertailussa 
Valmet Data:n X-man oli aivan liian kallis. Lisäksi 
IBM:n yhteensopivuus muualla RAY :ssä käytössäolevaan 
Hewlett Packardin laitteistoon jäi lopullista varmuutta 
vaille. Hintavertailussa puolestaan Databolin hävisi 
Tietonauha/Tietoteekille. Lopullinen valinta tehtiin 
Tietoteekin hyväksi, koska heillä on aikaisempaa 
kokemusta RAY : n järjestelmistä.
Kesäkuussa 1988 tehtiin sopimus määrittelytyön tekemi
sestä Hewlett Packard Oy:n ja RAY : n kesken. Tähän pää
dyttiin, koska katsottiin HP:llä olevan perusohjelmis
tojen osalta parempi tuntemus Tietoteekkiin verrattuna. 
Sovitun aikataulun mukaan työ tulisi olla valmiina 
lokakuussa 1988. Vaikka Tietoteekki ei ollut varsinai-
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sena sopijana, niin sovittiin heidän olevan kiinteästi 
mukana. Sopimusta itse laitteistosta ja ohjelmistosta 
ei vielä haluttu tehdä.

4.3
Määrittelytyö

Työhön päästiin käsiksi käytännössä kesälomien jälkeen. 
Alkoi varsin tiivis ja työntäyteinen syksy. Vähintään 
kaksi työpäivää joka viikko käytettiin keskinäiseen pa
laveriin. Työtä tehtiin muiden töiden ohella.
Työ sovittiin tehtäväksi niin, että käydään läpi val
misohjelmisto. Tutkitaan sen soveltuminen RAY:lie ja 
tehdään muutostarpeista muistiinpanot. Käsiteltävät 
ohjelmistot olivat:

MM/JOT-materiaalinohjaus
HPOSTO
HPMYYNTI
HPVIENTI
PP/PC-tuotannonohj aus.

Nykyisestä ohjelmistosta siirtyy uuteen seuraavat:
tuntipalkanlaskenta 

- paternostimen ohjaus
jälkikustannuslaskenta.

Materiaalitoimintojen osalta todettiin useita parannus- 
tarpeita, joita käsitellään tässä pääpiirteissään.
Tarvelaskentaa suunniteltaessa mietittiin kentän vara- 
osatarpeen huomioimisen mahdollisuuksia. Kentän omalta 
materiaalityöryhmältä oli jo aikaisemmin tullut esitys 
tärkeimpien varaosien kulutusennusteen laatimisesta. 
Jokaisessa toimistossa laaditaan mikrolla taulukko, 
jossa juoksevasti ennustetaan kuudeksi kuukaudeksi 
kulutus. Varaudutaan ottamaan nuo taulukot vastaan 
tähän järjestelmään. Tarvelaskentakuvioksi saatiin 
kuvion 12 mukainen tulos.
Varaosanimikkeiden paremman hoidon turvaamiseksi pää
tettiin, että niille avataan aina oma nimiketunnus. 
Tällä voidaan varmistaa, että sekä tuotanto että kenttä 
saavat varaamansa tavarat. Seuranta on myös helpompi 
järjestää. Samalla sovittiin varausmenettelyn ottami
sesta käyttöön. Kentän varausten kohdalla tämä merkit
see varattujen nimikkeiden toimittamista, mikäli vara
usta ei ole peruttu tai muutettu. Toki varaus voidaan
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perua vielä vaikka se olisi jo keräyksessä, mutta 
tavarat veloitetaan kuitenkin. Näin vältetään perus
teettomat varaukset.
Kuvio 12

TARVELASKENTAEHDOTUS

KENTTÄ-
TOIMISTO

JOT-OH-
JELMA

VARAOSA-
KULUTUS

KULUTUS-
LASKENTA

TILAUS-
LASKENTA MYYNTI-

TILAUKSET

TULEVA
TULEVA
KULUTUS KULUTUS

TARVE-
LASKENTA

MM-VARA-
UKSET

Lähde : Ray määrittelyproj ektin pöytäkirja 1988 
mukaeltu

Järjestelmässä olevien hakumenettelyjen lisäksi liite
tään mukaan myös Omnidex-haku. Sillä on mahdollista 
tehdä hakuja, joissa annetaan vain sanan osa. Tuo osa 
voi olla missä tahansa määritellyssä kentässä. Menet
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telyllä on tärkeä merkitys etsittäessä esimerkiksi 
nimikerekisteristä jotain tietoa, eikä ole tiedossa sen 
tarkkaa nimeä tai numeroa.
Nimikerekisteriin lisätään paljon tietoa nykyiseen ver
rattuna. Tällaisia ovat esimerkiksi:

toimitettava minimierä 
tarkastustaso (AQL) 
alkuperämaa 
tilauksen esto
inventaarierot vuoden alusta 
erilaisia hintakenttiä.
kulutustiedot erikseen valmistus ja kenttä 
vastaanoton ohjaustieto 
standardi valmistusaika 
lopputuotteen tunnus

Osahankinta-asioita pohdittaessa jouduttiin miettimään 
kustannusseurannan ja keskeneräisen tuotannon selvittä
miseen liittyviä seikkoja. Pitkän pohdiskelun jälkeen 
päädyttiin osahankkijalle lähetettävien osien seuran
nassa kuvion 13 mukaiseen ratkaisuun. Kokoonpanotyö on 
näennäisnimikkeenä osaluettelossa, koska se täytyy
Kuvio 13

©SÂHÂMMMMÂIM SEUBÂIMTÂ

TARVELASKENTA 
KATKAISTAAN

TARVELASKENTA
KATKAISTAAN
VAIHTOEHDOT

ST ANDARDILASKENTA 
KATKAISTAAN TÄHÄN

RAAKA-
AINE

OSA 1 RAAKA-
AINEOSA 2

OSAHANKKI- 
JAN HANKKI
MAT OSAT

RAY-OSAT
1. OSAHANK

KI JA 
OVET

KOKOAMINEN
(näennäinen

nimike)

2. OSAHANK
KI JA

KAAPPI

Lähde: Ray määrittelyprojektin pöytäkirja 1988 
mukaeltu
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saada näkyinään materiaalina kustannuslaskennassa. Tar
velaskentaa varten tehdään katkokohdat niin, että osa- 
hankkijan hoitamat osat eivät näy RAY : n tarvelaskennas
sa. Peräkkäisten osahankintatapausten hoitamiseksi 
tullaan tekemään kuvion 14 mukainen menettely. 
Kuviossa 13 seurataan tarkemmin eriä, koska ne yleensä 
ovat arvoltaan suurehkoja. Sen sijaan kuviossa 14 ei 
nähty tarpeelliseksi näin tarkkaa seurantaa. Siinä 
vastaanottokirj auksen yhteydessä merkitään samalla 
aikaisemmat vaiheet selvitetyksi.
Kuvio 14

RAY-TYÖRAAKA-AINE
1. OSAHANK

KI JA 
HIONTA

2. OSAHANK- 
KI JA 

MAALAUS

RAY-OSA

TARVELASKENTA JA 
ST ANDARDIL ASKENTA 
KATKAISTAAN TÄHÄN

Lähde: Ray määrittelyprojektin pöytäkirja 1988 
mukaeItu

Osto-ohjelmistoon tehdään lisäyksiä. Hankinta-aloite 
tullaan tekemään näyttöpäätteellä. Mikäli aloitteen 
rahallinen arvo ylittää järjestelmälle annetun rajan, 
siirtyy se hyväksyttäväksi aloitteentekijän esimie
helle elektronisen postin välityksellä. Ostaja saa 
aloitteen työtiedostoonsa hyväksyttynä ja hän voi 
vähäisin lisäyksin tehdä siitä tilauksen.
Tarvelaskennan tuloksena syntyy tilausehdotus, joka 
myös on ostajan työtiedostossa. Ehdotukseen otetaan 
mukaan kaikki ne nimikkeet, joiden saldo on alle tila- 
uspisteen. Lisäksi järjestelmä ottaa huomioon saman 
toimittajan nimikkeet, joiden saldo on vähenmmän kuin 
+10 % tilauspisteestä.



51

Tilaukset tullaan tulostamaan tyhjälle paperille. 
Tulostuksen yhteydessä saadaan samanaikaisesti sekä 
lomakepohja että teksti. Samalla kun tilaus kuitataan 
valmiiksi, voi ostaja välittömästi lähettää sen joko 
teleksillä tai telefaksilla osahankkijalle. Toiminta 
tapahtuu vain muutaman näppäimen painalluksella ostajan 
omalla näyttöpäätteellä.
Vuosisopimusten perusteella tehdään kotiinkutsuja. 
Tällä tarkoitetaan kokoonpanon työnjohtajan tekemiä 
pyyntöjä osahankkijalle. Ostaja on lähettänyt 
osahankkijalle toimitusaikataulun. Työnjohtaja tekee 
päätteellään merkinnät järjestelmään, jotta vastaan
otto ja laskujentarkastus käy mahdolliseksi.
Vastaanotto tehdään kaksivaiheiseksi. Ensin kerrotaan 
järjestelmälle, että tavara on tullut. Laaduntarkastuk
sen jälkeen tehdään uusi merkintä. Vasta tällöin vapau
tuu määrä käyttöön. Laaduntarkastuksessa on tarkas
tuspöytäkirjan tekoa varten oma osuus. Hylättävistä ja 
huomautuksen saaneista eristä tehdään pöytäkirja. Se 
tallennetaan järjestelmään. Pöytäkirjaa tarvitseva saa 
sen näkyviin omalle päätteelleen ja voi tulostaa oheis- 
kirjoittimellaan tarvisemansa määrän kopioita. Tarkas
tuksen yhteydessä tallennetaan laatutietoa toimitus- 
eristä.
Laaturaporttej a saadaan osahankkijasta sekä erätarkkuu- 
della että virhetarkuudella. Järjestelmä tulee myös 
antamaan osahankkijakohtaisen laatuluokan. Tämän laatu
luokan mukaan järjestelmä päättelee saapuvan erän tar- 
kastustason. Ostaja voi halutessaan lähettää toimitta
jalle selvityksen laatu- ja toimitusaikavirheistä.
Kentän toimistot liitetään järjestelmään. He voivat 
tehdä hankinta-aloitteita kuten Leppävaarassakin ole
vat tarvitsijat. Kukin toimisto tekee myös ennustetta 
tarvisemistaan tärkeimmistä varaosista. Nämä varaosa- 
varaukset talletetaan myyntijärj estelmään.
Myyntijärjestelmän osatoimintona on rahtikirjojen tu
lostus varastossa. Siinä käytetään hyväksi asiakastie
toja. Lisätään mahdollisuus tehdä rahtikirja myös sel
laisessa tapauksessa, että vastaanottaja ei ole rekis
terissä.
Vientijärjestelmään ei todettu tarvittavaksi toistai
seksi mitään muutoksia. Järjestelmä tulostaa tyhjälle 
paperille viennin yhteydessä tarvittavat asiakirjat. 
Vain EUR1- ja vientitavaran tullausilmoitus tehdään
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tullin vaatimalle erityislomakkeelle. Nekin printa
taan kuitenkin samalla kun muut lomakkeet. Tulostetta
vat asiakirjat ovat:

tilausvahvistus 
lähetysluettelo 
lasku/proforma 
huolintaohje

- tavaran lähtöilmoitus 
kansainvälinen autorahtikirja.

Laskuntarkastus tapahtuu järjestelmän avulla. Tarkasta
ja saa tilaus- ja vastaanottotiedot järjestelmältä. 
Varastonimikkeiden kohdalla päivitetään hinta. Hinnan 
laskentaan on useita vaihtoehtoja. On todennäköistä, 
että laskenta tehdään keskihintaperiaatteella. Järjes
telmä vertaa varastossa olevaa saldoa ja laskujen hin
toja. Se laskee keskihinnan niiden erien mukaan, jotka 
muodostavat tämänhetkisen saldon. Työnumerotapauksissa 
siirretään kulutiedot kustannuslaskentaan. Laskun lop
pusumman ylittäessä määritellyn rajan, siirtää tarkas
taja laskun hyväksyttäväksi asianomaiselle elektronisen 
postin avulla. Laskun perustietoja annettaessa saa pää
konttorin raskontra tiedon tulleesta laskusta ja sen 
eräpäivästä. Kun tarkastaja toteaa kaiken olevan sel
vää, hän antaa järjestelmän avulla maksatusluvan. 
Mikäli vielä jatkossa tarvitaan fyysistä laskun kierrä
tystä ja puumerkkejä, niin ne hoidetaan jälkikäteen. 
Kuvatulla järjestelmällä varmistetaan laskujen nopea 
kierto ja mahdollisten käteisalennusten saanti.
Varaston trukkipäätteiden osalta todettiin, että työ
ryhmän aika ei riitä perusteelliseen selvitykseen. 
Sovittiin, että marras- joulukuun aikana tämä osuus 
hoidetaan kuntoon.
Järjestelmän vastausaikavaatimuksiksi määriteltiin:

normaalikirjaus 95 %:sti alle kaksi sekuntia 
settitapahtuma 95 %:sti alle viisi sekuntia

- haut yhdestä tiedostosta 95 % :sti alle kaksi 
sekuntia
haut useammasta tiedostosta 95 % :sti alle 
yksi minuutti.

Jos haku useammasta tiedostosta kestää yli yhden mi
nuutin, se siirtyy taustalla tapahtuvaksi. Tämä tar
koittaa näyttöpäätteen vapautumista muuhun käyttöön. 
Jonkun ajan kuluttua voi tarvitsija käydä tarkistamas
sa, onko haku jo suoritettu. Lisäksi todettiin, että
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jäljelle jäävä viisi prosenttia ei saa systemaattisesti 
kohdistua samaan toimintaan.
Määrittelytyö saatiin sovitussa laajuudessa päätökseen 
18.10.1988.

4.4
Nykytilanne

Tätä kirjoitettaessa ollaan vaiheessa, jossa määrittely 
on saatu valmiiksi. Hewlett Packardin ja Tietoteekin 
tarkennettuja tarjouksia odotetaan. On todennäköistä, 
että asiassa päästään eteenpäin aivan lähipäivinä.
Suunniteltu aikataulu näkyy liitteesä 4. Siinä on myös 
nähtävissä tähän saakka käytetty aika ja projektin vai
heet. Tekemättömiä töitä ovat:

valmisohjelmiston tekninen muutos määrittelyn 
mukaiseksi
koulutuksen suunnittelu ja toteutus 
laitteistoasennukset ja testaukset 
järjestelmätestaus
tiedostojen siirto ja uusien perustaminen 
rinnakkaisajo
varsinainen tuotantokäyttö.

Arvioitu tuotantokäytön aloitus on vuoden 1989 kesälo
mien jälkeen. Koulutustarvetta ja käytönohjausta hel
pottaa se, että henkilöstöllä on jo yli kymmenen vuoden 
kokemus atk-j ärj estelmistä.

5
UUDEN JÄRJESTELMÄN TAVOITTEITA
5.1
Yleiset tavoitteet

Kaikilla järjestelmään osallisilla on jo nyt päätteet 
käytössä. Pelitoiminta antaa nykyään rahastustiedot 
pääkonttoriin linjoja pitkin. Melko pienillä laitein
vestoinneilla ja parannuksilla saadaan tieto kulkemaan 
pöydältä toiselle. Itse toimiva järjestelmä sinänsä 
vaatii enemmänkin ponnisteluja. Vaikka tarkoituksena on 
lähteä matkaan valmiilla ostettavalla järjestelmällä, 
niin talokohtaisen sovelluksen tekeminen on aikamoinen 
urakka.
Eräinä perusajatuksina on ollut alusta alkaen ainakin 
seuraavat tavoitteet. Tieto tallennetaan vain kerran 
järjestelmään ja tuo tallentaminen tapahtuu siellä,
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missä tieto syntyy. Järjestelmä siirtää tiedon kaikki
alle sinne, missä sitä tarvitaan. Paperitulosteita ei 
automaattisesti tulosteta muuta kuin poikkeustapauk
sessa. Käyttäjille tulee oheiskirjoittimet, joilla he 
itse voivat tulostaa haluamansa asiat. Näyttökuvia ja 
kyselykuvia tehdään kunkin työn kannalta riittävä 
määrä. Lisäksi koulutetaan muutama henkilö tekemään 
raporttigeneraattorilla mahdollisia muita tulosteita. 
Esipainetuista lomakkeista pyritään eroon. Tarvittavat 
tulosteet printataan tyhjälle paperille niin, että lo
makepohja tulostuu samaan aikaan tekstin kanssa.
Tilastointiin ja seurantaan liittyvät asiat pyritään 
hoitamaan niin, että ne syntyvät muun toiminnan ohella. 
Dokumentointi ja käyttäjien ohjeet tulevat olemaan 
riittäviä. Keskuslaitteen hoitajaksi koulutetaan henki
lö. Uutta atk-henkilökuntaa ei tulla hankkimaan.
Tiedonsiirrossa varaudutaan yhteyksien rakentamiseen 
tärkeimmille osahankkij oille. Aluksi ei varsinaisia 
suoria linjoja rakenneta, vaan käytetään teleksiä tai 
telefaksia. Niiden käyttö tehdään mahdollisimman yksin
kertaiseksi eli jokainen tarvitsija voi omalta päät
teeltään hoitaa niiden lähetykset.
Pelitoiminnan liittymät ja tiedonvastaanotto tehdään 
valmiiksi. Varsinainen toiminnan käynnistyminen tältä- 
osin on kiinni pelitoiminnan vastaavan projektin edis
tymisestä.

5.2
Tuoterakenne ja tuotannon rakenne

Tuotesuunnitteluun on hankittu vuoden 1988 aikana Sun- 
merkkisiä työasemia. Niiden liittäminen tuotannonsuun
nittelun järjestelmään ja sen HP-laitteistoon on tuot
tanut vaikeuksia. Asia nähdään kuitenkin niin tärkeäk
si, että tarvittaessa omaa ohjelmontikapasiteettia 
käyttämällä tehdään tuo liityntä. Tarkoituksena on 
saada olemassa olevia tuoterakenteita siirrettyä tuo
tesuunnittelijoille. Tällä voidaan varmistaa se, että 
käytetään jo olemassa olevia nimikkeitä. Samoin hel
pottuu uusien osaluetteloiden teko. Kun uusi rakenne on 
saatu valmiiksi, siirtää suunnittelija sen tuotannon
suunnitteluun .
Mahdolliset uusien nimikkeiden perustiedot täydenne
tään sekä tuotannonsuunnittelijan että ostajan toimes
ta. Puolivalmiit nimikkeet ovat nähtävissä elektronisen 
postin välityksellä myös pelitoiminnan henkilöillä. He 
saavat näin tiedon uusista varastoitavista nimik
keistä. Tuotannonsuunnittelij a tekee omalla
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päätteellään valmistusta varten oman tuotantorakenteen. 
Tämä tuotantorakenne on vähempitasoinen verrattuna 
alkuperäiseen. JOT-setit muodostetaan myös yhdessä 
tuotannonsuunnittelijan ja tuotantoteknikon kanssa.
Erilaisilla rivikohtaisilla merkinnöillä annetaan tar
velaskennalle ja kustannuslaskennalle tietoa. Työnume- 
rokohtaisesti tarvittavat nimikkeet siirretään järjes
telmän toimesta elekronisen postin avulla ostajalle 
hankintaa varten.

5.3
Tarvelaskenta ja varaukset

Nykyjärjestelmän eräänä huonona puolena on ollut vara
usmahdollisuuden puuttuminen. Vaikka JOT on vähentänyt 
varaamisen tarvetta, niin nähtiin tarpeelliseksi luoda 
siihen mahdollisuus uudessa järjestelmässä. Koska RAY 
tarvitsee hyvin erilaisia tavaraeriä ja erilaisiin 
kohteisiin, oli ongelmana suunnitella kaiken kattava 
varaus- ja laskentamenettely.
Tarvelaskenta jakaantuu useampaan vaiheeseen, joita on 
esitetty kuviossa 12. Perinteisellä tavalla hoidettavat 
työt aiheuttavat varauksen. JOT-ohjelman mukaan tehtä
vät lopputuotteet tulevat mukaan niin, että ensin las
ketaan oma JOT-tarvelaskenta tulevan valmistusaikatau- 
lun perusteella. Kentän varaosamenekki tärkeimpien 
osien osalta annetaan jokaisen toimiston toimesta myyn
ti järjestelmän kautta.
Kerran kuukaudessa tekee tuotannonsuunnittelu uuden 
version tuotantoaikataulusta, joka kattaa seuraavat 
kuusi kuukautta. Sen jälkeen käynnistyy tarvelaskennan 
ajojono. Nimikekohtainen menekki tallentuu nimikerekis- 
teriin.

5.4
Tilausprosessi

Valmiissa HPOSTO-ohjelmistossa ei vielä nyt ole vaati
musten mukaista menettelyä tilausehdotusten ja tilaami
sen hoitamiseksi. HP on kuitenkin ollut kiinnostunut 
tekemään perusohjelmaan RAY : n vaatimusten mukaisia 
lisäpiirteitä. Tältä osin käynnistyy määrittely tule
vassa vuodenvaihteessa. Jokatapauksessa tullaan nyt 
kuvattava järjestelmä tekemään tavalla tai toisella.
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5.4.1
Hankintaehdotukset

Kukin tarvitsija voi omalla päätteellään tehdä hankin
taehdotuksen. Periaatteesa ei ole väliä maantieteelli
sellä sijainnilla, koska kaikki tieto liikkuu järjes
telmässä elektronisesti. Järjestelmään on parametri- 
tietona tallennettu hankintaohjeen markkamääräiset ra
jat. Jos raja ylittyy ohjaa järjestelmä tekijää lähet
tämään ehdotuksensa esimiehelleen hyväksyttäväksi. 
Henkilökohtainen salasana ja päätekuvien valikoima on 
riittävä tae sille, että voidaan katsoa juuri oikean 
henkilön tehneen merkinnät hyväksymisestä.
Tätä järjestelmän osaa käytetään myös työnumerokohtai- 
siin tilausehdotuksiin. Tuotannonsuunnittelun laitta
essa työn valmistukseen, järjestelmä tekee automaatti
sesti ehdotuksen ostoon varastoimattomista nimikkeistä.
Kun ehdotus on hyväksytty, lähettää viimeisin hyväksy
jä sen ostoon. Joku ostajista kuittaa ehdotuksen omaan 
työnallaolevien rekisteriin. Ostaja voi yhdistellä tai 
tarvittaessa siirtää ehdotuksia toisilleen työnjaon 
puitteissa. Mikäli jokin ehdotuksista on ollut kuittaa- 
mattomana yli määriteltävän ajan, se tulostuu virhera
portti-ilmoitukseen. Materiaalitoimintojen esimies 
päättää tällöin jatkotoimista.
Uudella järjestelmällä vältetään turhaa paperin käyttöä 
ja nopeutetaan huomattavasti ehdotusten käsittelyä. 
Varsinkin pelitoiminnan investointiehdotukset ovat 
olleet melko kauan matkalla eri paikkakuntien välillä. 
Ostajan on myös helppo jatkaa asian käsittelyä ja täy
dentämällä saada tilaus matkaan. Kuviossa 15 on kaavio 
tässä esitetystä toiminnasta. Liitteessä 5 ovat tässä 
ja muissa systeemikaavioissa käytetyt symboolit.

5.4.2
Tilausten teko

Ostaja voi halutessaan käynnistää ajon, jolla selvite
tään alle tilauspisteen menneet nimikkeet. Järjestelmä 
ottaa mukaan myös ne muut saman toimittajan nimikkeet, 
joiden saldo on lähestymässä tilauspistettä. Rajana on 
+ 10 %. Hän voi myös liittää toisiinsa eri tavoilla 
tilattavaksi tulleita ehdotuksia. Koko toiminta tapah
tuu näyttöpäätteellä ilman tulostettavia listoja. Luon
nollisesti ostaja voi halutessaan printata laserkir- 
joittimellaan yksittäisenkin tilauksen välittömästi 
paperille.
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Kuvio 15

Hankinta-
pyynnön
syöttö

Ostoehdo-
tukset

Parametrit
Hankinnan
hyväksyntä

Selailu
Kuittaus

Ti laus-
kanta/
työnal1

Epäselvät

Lähde: Tarjouspyyntö 1988
Tilauksia valmistellessaan on ostajalla näkyvissä 
kaikki tarpeellinen tieto. Funktionäppäimiä käyttämällä 
hän voi siirtyä näytöstä toiseen joustavasti. Varaukset 
ja niiden ajoitus sekä avoin tilauskanta saadaan näin 
tarkasteltavaksi vaivattomasti. Nimikerekisteri on 
tehty niin, että siihen on tallennettu hyväksyttyjen 
toimittajien omat tyyppimerkinnät. Näin saadaan juuri 
oikea merkintä kuhunkin tilaukseen. Jos ostajalla on
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Kuvio 16

MDCCÄÄWI© TDLÄPGCa

\. , Kotiinkutsu
ylläpito

Varaukset/ 
sisäiset 
tilaukset

Valm

Hank.

ohjaus

pyynnöt

fC7
(

Lähde: Tarjouspyyntö 1988

tiedossa toimittajan alennusprosentti, niin järjestelmä 
laskee nettohinnan itse. Samoin saadaan tilauskohtainen 
yhteisarvo ja ulkomaisen tilauksen arvo Suomen mark
koina. Kuviossa 16 näkyy pääperiaate.
Ostajalla on mahdollisuus lähettää hyvin helposti 
tilaus myös teleksillä tai telefaksilla. Tilauksen 
muokkauskuvassa on funktionäppäimen takana tälläinen
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ominaisuus. Piirustusten lähettämiseksi on toistaiseksi 
mentävä yhteisen telefaksin ääreen. Jatkossa ehkä 
hankitaan piirroksen lukulaite ostajan mikron yhtey
teen. Silloin hän voi muokata ja lähettää myös kuvia.

5.4.3
Kotiinkutsut

Kaikista tärkeimmistä osahankintakohteista tullaan te
kemään vuosisopimukset. Ostaja välittää toimittajalle 
tuotantoaikataulun aina kuudeksi kuukaudeksi kerral
laan. Loppukokoonpanon työnjohtaja voi halutessaan 
muuttaa viikkotarvetta esimerkiksi värien suhteen pu
helimitse. Työnjohtajalla on periaatteessa käytettä
vissään sama syöttökuva, kuin ostajalla. Hänen on an
nettava järjestelmälle tieto tulevista osatoimituk
sista. Tieto tarvitaan toimitusvalvonnassa, tavaran 
vastaanotossa ja laskujentarkastuksessa. Kuviossa 16 on 
merkittynä myös tämä toiminta.

5.5
Toimitusaikainen valvonta

Kaikki järjestelmään syötetyt tilaukset ovat valvonnan 
piirissä. Jokaisesta tilauksen positiosta talletetaan

pyydetty viikko 
vahvistettu viikko 
voimassaoleva viikko 
toteutunut viikko, 
tilattu määrä
tullut kumulatiivinen määrä

Aluksi kolmessa ensinmainitussa on sama viikko. Ajan 
kuluessa saapuu esimerkiksi tilausvahvistus, jolloin 
toinen ja kolmas viikko mahdollisesti muuttuvat. Jos 
vahvistettua viikkoa joudutaan muuttamaan tämän jäl
keen, niin silloin muuttuu vain kolmas viikko. Luon
nollisesti neljäs viikko päivittyy tavaran vastaanoton 
yhteydessä. Jokainen osatoimitus rekisteröidään tällä 
tarkkuudella. Toimittajan varmuutta on myöhemmin helppo 
seurata ja muutoinkin saadaan tilastotietoa jatkokäyt
töön. Kuviossa 17 on periaate tästä toiminnosta. Siinä 
näkyy myös varauksena osahankkijan liittäminen järjes
telmään. Se on nyt vain varaus, mutta tarkoitus on muun 
järjestelmän käynnistyttyä katsoa asiaa lähemmin. Aja
tuksena on reaaliaikainen yhteys, jossa osahankkija 
antaa tietoja työn edistymisestä omalla tehtaallaan.
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Kuvio 17
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Tärkeiden nimikkeiden kohdalla ostaja voisi seurata 
työn edistymistä ja puuttua vain tarpeen vaatiessa 
asiaan.
Valvontaa tekevä henkilö voi tarpeen mukaan ajaa seu
ranta-ajon vaikka viikon kuluttua tapahtuvista toimi
tuksista. Hän voi valita mieleisen valvontamarginaalin. 
Kyselyjä voi tehdä myös tietylle työnumerolle tulevista 
toimituksista. Tulosteet ovat näyttöpäätteellä selat
tavia.
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5.6
Varastoinnin kehittäminen
5.6.1
Perustoimet

Varasto-osoitejärjestelmää parannetaan. Nimikkeelle voi 
antaa useita osoitteita, jotka näkyvät kyselykuvassa. 
Keräilyyn ehdotetaan sen kannalta edullisinta paikkaa.
Kuvio 18

Lähde: Tarjouspyyntö 1988
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Keräysmäärän mukaan katsotaan paikka huomioiden tavaran 
ikä. Osoitteessa käynnit rekisteröidään. Se mahdollis
taa kuranttisuuden seurannan.
Perustiedostona toimiva nimikerekisteri tulee olemaan 
paljon kattavampi tiedoiltaan. Näitä lisäpiirteitä on 
esitelty jo aiemmin. Itse rekisterin luominen ja yllä
pito tulee myös uudistumaan. Kuvio 18 antaa siitä kaa
vion muodossa kuvan.
Nimikkeet on jaettu vastuualueisiin, joilla kullakin on 
oma hoitajansa. Suuri osa uusista nimikkeistä tulee 
tuotesuunnittelun kautta. Sieltä siirtyy perustieto 
täydennettäväksi vastuuhenkilöille. Siirroista ilmoit
tamiseen käytetään elektronista postia. Tuotannonsuun
nittelun ja ostajan täydennettyä riittävästi alkutie
toja, vapautuu nimike ostettavaksi. Tuotesuunnittelu 
pitää yllä niinsanottua standardikomponenttiluetteloa. 
Se on lista käyttöön hyväksytyistä elektroniikan 
komponenteista, joita ostajan on lupa hankkia. Nämä 
tiedot näkyvät nimikkeen perustiedoissa ja kunkin 
toimittajan oma koodi on myös rekisteröitynä. Näin 
saadaan tilauksiin juuri kyseisen toimittajan käyttämä 
merkintä. Tämä helpottaa vastaanottotoimintaa.
RAY joutuu varastoimaan ulkomailta ostettujen ajanvie
te- ja musiikkiautomaattien varaosia useita tuhansia 
nimikkeitä. Huoltotehtävien hoitoa varten on hankittu 
toimittajilta alkuperäisiä ohjekirjoja, joissa on mai
nittuna osanumerot. Tämän takia joudutaan nimikkeelle 
merkitsemään sekä RAY-koodi että alkuperäinen varaosa- 
koodi. Ongelmana on löytää varaosakoodin perusteella 
RAY-koodi. Järjestelmään tehdään hakumenettely, jossa 
on mahdollista löytää kummalla tahansa koodilla aina 
toinen. Samoin tehdään haku, jolla voi etsiä osan nimen 
mukaan koodit. Jos vaikkapa kyselijä tietää vain, että 
kyseessä on lamppu. Järjestelmä hakee kaikki ne nimik
keet, joissa esiintyy lamppu-sana.
Hallinnon yhteys tarkoittaa kuviossa 18 sitä, että he 
voivat halutessaan saada varastoarvon ja automaattisal- 
dot.

5.6.2
Sisäiset varaukset ja tilaukset

Varaaminen tehdään mahdolliseksi sekä valmistukselle 
että pelitoiminnalle. Valmistuksen osalta hoitaa itse 
järjestelmä varaamisen. Pelitoiminnassa ryhtyvät kentän 
toimistot tekemään ennustetta tärkeimmistä varaosista.



63

Peleihin tehdään määräaikaishuoltoja. Niiden osatarve 
on ennustettavissa. Varsinainen toimistokohtainen hoito 
tapahtuu mikron taulukkolaskennalla. Pääjärjestelmä ot
taa vastaan noiden taulukoiden tiedot ja merkitsee ne 
myyntijärjestelmään. Ennuste tehdään juoksevasti kuu
deksi kuukaudeksi. Varaus muuttuu tilaukseksi noin 
kaksi kuukautta ennen toimitusaikaa. Periaatteessa on 
sovittu, että tehty varaus voidaan toki perua vaikka 
vielä sen keräilyä jo tehtäisiin, mutta tilatut osat
Kuvio 19
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Lähde : Tarjouspyyntö 1988
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veloitetaan kuitenkin. Tällä halutaan välttää asiatto
mat varaukset. Ostaja hankkii varausten perusteella 
osat ja ne jäisivät keskusvaraston riesaksi.
Samoin on sovittu, että varaava toimisto voi siirtää 
varatun erän toimittamista varauskuukauden sisällä 
haluamallaan tavalla.
Pelitoiminta voi myös tietenkin suoraan tilata tällä 
menettelyllä osia ilman varausta. Heillä on reaaliai
kainen yhteys keskusvarastoon ja he näkevät vapaasal- 
don. Vapaasaldosta voi tehdä normaalin tilauksen tai 
pikatilauksen. Tilaus menee keräilyyn kaksi päivää 
ennen kyseisen toimiston ryhmälähetystä. Pikatilaus 
taas menee välittömästi keräilyyn ja se keskeyttää muun 
keräilyn siksi aikaa. Pikatilaus toimitetaan aina heti. 
Kuvio 19 kertoo varaus/tilausmenettelystä.

5.6.3
Vastaanotto

Vastaanotossa siirrytään kaksivaiheiseen menettelyyn. 
Lähetyslistaan on merkitty RAY-tilausnumero ja pakka
usten päällä on nimiketunnus. Näiden tietojen perus
teella vastaanottaja ottaa näyttöpäätteelleen tilaus- 
tiedot. Hän vertaa niitä keskenään ja tekee määrätar
kastuksen. Kuvaan syötetään vastaanotettava määrä ja 
kirjataan se järjestelmään. Tällöin näkyy tuo määrä 
tulleena, mutta se ei vielä ole vapaasti käytettävässä 
saldossa. Tilaustietojen yhteydessä näkee vastaanottaja 
myös merkinnän siitä, että kuuluuko kyseinen nimike 
laadunvalvonnan piiriin. Jos se kuuluu, hän printtaa 
vastaanottoilmoituksen laadunvalvojaa varten. Valvoja 
näkee tuosta ilmoituksesta tarkastettavan nimikkeen, 
sen määrän, piirustusnumeron ja toimittajan laatuluo
kan.
Tarkastuksen jälkeen erä palautuu vastaanottopistee
seen. Tuloksen mukaan tehdään jatko. Hyväksytty erä 
merkitään järjestelmään ja tämän jälkeen se on käytet
tävissä. Kirjauksen yhteydessä näkyvät mahdolliset jäl- 
kitoimitukset. Ne erotetaan hyllytettävästä määrästä ja 
ohjataan suoraan lähettämöön tai valmistukseen. Hylly
tystä varten näkyvät nimikkeen varasto-osoitteet. 
Järjestelmä ehdottaa keräilyn kannalta edullisinta 
osoitetta. Jos erä viedään muualle, osoite täytyy 
muuttaa. Hylkyerä tai -määrä puolestaan jää odottamaan 
ostajan toimenpiteitä. Jos erä palautetaan 
toimittajalle, siirtyy tieto siitä lähetykseen. Siellä 
voidaan helposti tulostaa rahtikirja ja hoitaa tavarat 
matkaan. Kuviossa 20 on kerrottuna päätoiminnot 
vastaanotosta.
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Vastaanotto-toimenpiteen yhteydessä syntyy myös toimit
tajarekisteriin merkintä tulleen erän vastaanottoajas
ta. Niistä voidaan myöhemmin tehdä tilastointia kysei
sen toimittajan toimitusvarmuudesta.
Mikäli vastaanottajalla on vaikeuksia tunnistaa tullut 
erä, niin hänellä on käytössä lähestyvä haku. Haulla 
hän voi tehdä erilaisia kyselyjä järjestelmälle. Esi
merkiksi kaikki kyseisen toimittajan aukiolevat erät
Kuvio 20
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tällä viikolla tai nimiketunnuksen avoimet erät kai
kilta toimittajilta.

5.6.4
Keräily ja lähetys

Keräilyn kannalta oleellinen trukkipääteasia on vielä 
tätä kirjoitettaessa avoin. Tarkoituksena on viedä kol
meen trukkiin näyttöpääte. Tieto siirtyisi radiotaajuu
della ilman kaapeleita tai keruulaitetta. Toiminnan
Kuvio 21
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kannalta asia antaisi sen edun, että paperittomuus voi
taisiin hoitaa aina keräilyyn saakka ja tieto liikkuisi 
nopeasti.
Toinen selvityksen alla oleva asia on viivakoodin käyt
tö. Pelkästään keskusvarastossa ei ilmeisesti ole kan
nattavaa ottaa sitä käyttöön. Nyt onkin pelitoiminta 
selvittämässä, miten he voisivat hyödyntää sitä. Vasta 
sen jälkeen ratkaistaan viivakoodin kohtalo teollisuu
dessa. Virheettömyyden kannalta olisi siitä etua, koska 
numerosarjoja joudutaan lukemaan ja kirjoittamaan mer
kittävän paljon. Luku- ja kirjoitusvirheet voitaisiin 
eliminoita. Muut inhimilliset virhemahdollisuudet toki 
olisivat edelleen olemassa. Viivakoodi ei poista esi
merkiksi väärästä osoitteesta keräilyä tai väärin las
kettua määrää.
Kerättävät määrät tulevat järjestelmän eri osista va- 
rastotyönj ohtaj alle selattavaksi hänen päätteellään. 
Hän voi halutessaan yhdistellä sovivaksi katsomiaan ke- 
räilyeriä. Trukkipääte näyttää kerääjälle osoitteen, 
nimiketunnuksen ja määrän. Keräilyperiaate on esitet
ty kuviossa 21.
Keräyilyerät on ryhmitelty niin, että kukin trukki 
liikkuu vain omalla vastuualueellaan. Keräilyjärjestys 
on suunniteltu työn kannalta edullisimmalla tavalla. 
Osoitteeksi tulee sellainen paikka, josta kerättävä 
määrä saadaan kokoon helpoimmin. Järjestys on myös 
osoitteissa nouseva, jottei trukilla tarvitse ajaa 
edestakaisin.
Kerääjä joutuu käytännössä kertomaan päätteelleen 
poikkeavat määrät tai puutteet. Täysin pyynnön mukai
sen työn hän vain kuittaa tehdyksi. Samalla päivittyy 
välittömästi nimikkeen saldo ja mahdollinen varaus 
purkautuu. Kerättyään yhden kokonaisuuden hän tulostaa 
tavaran mukaan laitettavan listan.
Lähettämö saa tiedon myyntijärj estelmältä kaikista tu
levista toimituksista. Tällöin voidaan varmistaa pak
kausmateriaalien riittävyys ja tehdä varaukset kulje
tuksesta. Pakkausmateriaali on sikäli tärkeä tekijä, 
että raha-automaatteja varten on omat juuri kuhunkin 
sopivat pakkaukset. Niiden toimitusaika on sellainen, 
että kovaan kiireeseen ei niitä saa. Toisaalta oikea 
pakkaus antaa parhaan suojan kuljetuksen aikana. 
Keräilyn tuottama lähetyslista pannaan pakkauksen si
sään ja printataan rahtikirja. Rahtikirjan kirjoitus 
tapahtuu päätteen ja printterin avulla.
Kuviossa 22 on lähettämön kaavio.
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Kuvio 22
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Samassa kuviossa näkyy myös huolinnan osuus. Sitä 
varten hankitaan HPVIENTI-ohjelmisto. Alkuperäiseen oh
jelmaan ei tarvitse todennäköisesti tehdä paljoakaan 
muutoksia. Ohjelmalla saadaan tulostettua kaikki tar
vittavat vientiasiakirjat. Hankala esitäytettyjen set
tien täyttäminen kirjoituskoneella jää pois. Myyntijär
jestelmästä saadaan asiakastiedot ja tavaratiedot, 
joten täydentäminen käy helposti.



69

5.7
Kuljetus

Tässä vaiheessa ei nähty tarpeelliseksi ottaa varsi
naista kuljetustointa atk-järjestelmän piiriin. Tule
vaisuudessa katsotaan asiaa uudelleen. Nyt voidaan ke
hittää jakelua esimerkiksi suunnittelemalla uusia 
reittejä ja tekemällä nykyisiin tarkennuksia. Reitillä 
kolme kuviossa 9 on suunniteltu kahta uutta pysähdys
paikkaa. Ne toteutetaan lähiviikkoina. On myös keskus
teltu nykyisten reittien pohjoispuolelle jäävien toi
mistojen sopimuskulj ettamisesta tiettyyn etäisyyteen 
saakka. Pienenä kehitysaskeleena voidaan pitää NMT-pu- 
helimen hankkimista kuorma-autoon 1988 alussa. Miehit- 
tämättömätöntä huoltopistettä lähestyessään voi kul
jettaja ilmoittaa tulostaan lähimpääm toimistoon, joka 
hoitaa vastaanottajan paikalle.

5.8
Laadunseuranta

Toimittajille annetaan laatuluokka. Merkintänä käyte
tään kirjaimia A, B, C ja D. A on paras ja D vastaa
vasti huonoin. Arvostelussa käytetään laatuvastaavien 
täyttämää kyselylomaketta, joka täytetään osahankkijan 
luona tehtävän käynnin jälkeen. Alkuvaiheessa on tuo 
arvostelulomake ainoa laatuluokan määräytymisen perus
ta. Jatkossa siihen vaikuttaa osahankkijan selviytymi
nen. Kaikki toimitukset rekisteröidään ja niiden toi- 
mitustarkkuus vaikuttaa yhtenä tekijänä luokkaan. 
Kolmas tekijä tulee olemaan laaduntarkastuksessa havai
tut virheet.
Laaduntarkastus tehdään jatkossakin otantaperiaatteel- 
la. Toimittajan laatuluokan mukaan valitaan jokin tar- 
kastustaso:

tiukennettu
normaali
helpotettu.

Käytännössä tämä merkitsee, että näyte-erän koko vaih- 
telee ja hylkäysraja muuttuu. Järjestelmään perustetaan 
otantaa varten näytteenottotaulukot ja laatuluokat. 
Tavaran vastaanotossa tulostetaan vastaanottoilmoitus. 
Siinä näkyy normaalien vastaanottotietoj en lisäksi 
toimittajan laatuluokka, siitä seuraava tarkastustaso 
ja näyte-erän koko.
Tarkastustaso muuttuu tulleiden erien laadun mukaan. 
Jos erä joudutaan hylkäämään, niin seuraaviin tarkas
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tuksiin järjestelmä muuttaa tason tiukemmaksi. Vastaa— 
vasti liikutaan toiseen suuntaan, jos on saatu määri
telty määrä täysin virheettömiä eriä. Erikseen voidaan 
myös osahankkija vapauttaa toistaiseksi vastaanoton 
laatutarkastuksesta. Silloin on kyseessä luotettavaksi 
havaittu osahankkija, joka saa siitä erikoismaininnan.
Laatutarkastuksesta tehdään tarkastuspöytäkirja, jos 
havaitaan huomautettavaa. Pöytäkirja tehdään näyttö
päätteellä. Se tallentuu järjestelmään ja määritellyt 
asiat erikseen myös toimittaja— ja tilausrekistereihin. 
Ostaja näkee omalta päätteeltään merkinnän tehdystä 
pöytäkirjasta. Hän voi halutessaan ottaa pöytäkirjan 
katsottavaksi omalle päätteelleen ja tulostaa oheiskir- 
joittimellaan osahankkijalle lähetettäväksi.

5.9
Laskuntarkastus

Nykyinen täysin manuaalinen menettely muutetaan koko
naan. Muutos koskee myös laskujen saapumista RAY :een. 
Tulevaisuudessa laskut pyydetään suoraan tilauksen teh
neelle osastolle, eikä enää pääkonttoriin.
Tullut lasku söytetään järjestelmään teollisuuden las- 
kuntarkastajan toimesta. Jo tässä vaiheessa saa pää
konttorin reskontra tiedon saapuneesta laskusta. 
Perustietojen tallentamisen jälkeen ottaa tarkastaja 
päätteelleen näkyviin tilaustiedot ja vastaanottotie- 
dot. Mikäli kaikki täsmää keskenään, niin määriteltä
vään rajaan saakka hän itse voi hyväksyä laskun. Jos 
kuitenkin laskun loppusumma on rajaa korkeampi tai las
kussa on jotain epäselvää, lähettää tarkastaja laskun 
tiedot elektronisella postilla hyväksyttäviksi hankin
taohjeen mukaisesti. Hyväksymismerkinnän jälkeen jatkaa 
tarkastaja käsittelyä tekemällä 1askurekisteriin 
merkinnän laskun maksukelpoisuudesta. Pääkonttorin res
kontra ryhtyy maksatustoimiin. Järjestelmä hälyttää 
laskun eräpäivästä, jotta mahdolliset käteisalennukset 
saadaan kuitattua.
Loppukirj auksen yhteydessä päivittyy nimiketunnustava
roiden kohdalla varastohinta. Hinnaksi tulee todennä
köisesti saldolla olevien keskihinta. Järjestelmä ver
taa saldoa ja tulleiden erien hintoja keskenään. Tarkka 
menettely päätetään valmisohjelman muutostyön kuluessa. 
Työnumerohankintojen kohdalla välittää tarkastaja kulu- 
tiedot elektronisesti kustannuslaskentaan.
Kuviossa 23 näkyy tässä mainittu järjestelmä. Uuden 
menettelyn etuina voidaan mainita ainakin se, että
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Kuvio 23
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lasku saadaan nopeasti tarkastukseen. Samoin lasku, 
tarkastus ja alkuperäinen tilaaja ovat kytkettynä toi
siinsa järjestelmän avulla. Tällä varmistuu selvitys- 
tilanteen parempi hallinta. Myös päätöksenteon tueksi 
tarvittavaa tilastotietoa on ostajien saatavilla omasta 
järjestelmästä huomattavsti paremmin kuin erikseen pyy
tämällä pääkonttorista.



72

5.10
Raportointi

Järjestelmään tehdään kattava raportointi. Teollisuuden 
johdolle tulee kannattavuusraportti ja tuotantotiedot. 
Viimeksi mainitussa ovat mukana:

valmistuneet automaatit 
työn tuottavuus 
jalostusarvo
vaihto-omaisuuden kiertonopeus ja arvo 

- keskeneräisen tuotannon arvo
hintaindeksi.

Kiinnostava yksityskohta on lopputuotteen kotimaisuus
asteen ilmoittava laskenta. Sitä tarvitaan viennin 
tukena. Kaikki tiedot syntyvät muun toiminnan ohella. 
Ainoastaan parametritiedot annetaan omalla syöttökuval
laan. Mahdollisesti tarvitaan poimintaohjelmia, joilla 
nämä perustiedot haetaan muista tiedostoista.
Käyttäjille tehdään kattava kokoelma erilaisia valmiita 
kyselyjä ja niiden raportteja. Yleensä raportti on 
suunniteltu niin, että se ensin tulostuu päätteelle. 
Käyttäjä voi halutessaan printata sen omalla oheiskir- 
joittimellaan tai atk-salin tehokkaalla printterillä. 
Uusia raportteja saadaan myös helposti nyt hankitta
valla raporttigeneraattorilla. Sitä koulutetaan 
käyttämään kaksi henkilöä.
Materiaalitoimintojen kannalta kiinnostavia raportteja 
on useita. Varastoarvoa seurataan sekä ostaj akohtaises- 
ti että ABC-ryhmittäin. Samoin tehdään kiertonopeuden 
kanssa. Varaston palveluasteen seuranta hoituu myös 
järjestelmän toimesta. Tarvittaessa saadaan nimikekoh
taisesti selvitettynä palveluaste. Varaston perusluku
jen tuottaminen syntyy muun toiminnan ohella. Tietoja 
tulee muunmuassa päivän aikana vastaanotetuista eristä, 
kerätyistä riveistä ja tehdyistä inventoinneista. 
Ostajaa palvelee haku, jossa tulostetaan kaikki ne lop
putuotteet, joihin kysyttyä nimikettä käytetään. Tulos
teessa näkyy myös kulutettava määrä.
Laadunvalvonnan tuloksena on mahdollista selata tarkas- 
tuspäätösten yhteenvetoa. Siinä näkyy yksittäisen toi
mittajan kaikki tarkastetut saapumiserät annetulta ai
kaväliltä. Varsinaisia laaturaporttej a tulee kolme. 
Yksi kertoo esimerkiksi kuukauden aikana tehdyistä tar
kastuksista jakaumat. Toisessa ja kolmannessa on 
periaatteessa samoja tietoja kuin edellä mainitussa 
toimittakohtaisessa raportissa, mutta ne eivät ole
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aivan yhtä tarkalla tasolla. Niissä näkyy myös toimit
tajan laatuluokka ja ne on tarkoitettu sellaisiksi 
raporteiksi, että ostaja voi halutessaan lähettää ne 
toimittaj alla.

6
YHTEENVETO

Materiaalitoimintojen merkitys on vähitellen opittu 
huomaamaan. Vielä on parantamisenvaraa käytännön to
teutuksessa. Huomioiminen on osaksi jäänyt juhlapuhei
siin. Erityisesti varastotyön osuutta aliarvostetaan 
turhaan. Asenne näkyy organisaatioasemassa ja ylei
sessä suhtautumisessa materiaalitoimen tarpeisiin. Toki 
voidaan kysyä perustellusti, mistä tämä kaikki johtuu. 
Ehkä materiaalitoimintojen edustajat ovat tyytyneet 
liian helposti osaansa. Toisaalta yrityksissä on totut
tu hyvään palveluun. Ei tiedetä eikä olla jouduttu ti
lanteeseen, jossa olisi nähty mihinkä huonosti hoidettu 
materiaalitoiminta johtaa. Jatkossa varmasti arvos
tus tulee paranemaan, kun yhä useammalle päättäjälle 
tulee selväksi tämän sektorin merkitys. Huonoon tilan
teen hallintaan ei ole yksinkertaisesti varaa.
Kehitys menetelmien hoitamisessa on ollut viime vuosina 
vauhdikasta. Se tulee edelleen jatkumaan. Tuotanto ja 
sen merkitys oli vuosisadan alussa kaiken huomion koh
teena. Sen jälkeen seurasi myynnin ja markkinoinnoin 
oivaltaminen. Nyt on huomattu materiaalihallinnon 
osuus. Logistiikka keksittiin toisen maailmansodan 
pyörteissä. Huomattiin kokonaisuuden vaikutus pyrittä
essä tavoiteltuun lopputulokseen. Tämän kaiken kehityk
sen seurauksena saattaa olla vaara, että keskitytään 
liikaa ohjausjärjestelmien ja automaation korostami
seen. Ihminen jää ehkä liian vähälle huomiolle. JOT 
on tällä kohdalla sikäli hyvä kokonaisuus, että siinä 
on runsaasti mukana myös ihmiskorostuneita osia.
Työvoimapula on jokapäiväinen ongelma. Erityisesti pää
kaupunkiseudulla on jatkuvasti avoimia työpaikkoja myös 
materiaalitoimintojen osalta. Tulevaisuudessa yritykset 
joutuvat miettimään asian parannuskeinoja. Automaatio 
saattaa auttaa joihinkin erityiskohteisiin. Kuitenkin 
aina tarvitaan henkilöitä, jotka ammattitaidollaan 
pitävät pyörät pyörimässä. Henkilöstön viihtyvyys ja 
motivointi ovat haasteellisia tehtäviä. Yrityksellä ei 
ole varaa hutiloida tässä, jos se aikoo olla kehityksen 
kärjessä.
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Tekniikka on materiaalitoiminnoissa jo nyt pääpiirteis
sään hallinnassa. Automatisoituja suurvarastoja on 
meillä Suomessakin rakennettuna. Hyllystöhissit ja 
vihivaunut toimivat lähes käsin koskematta. Kaiken tuon 
taustalla on monimutkainen ohjausjärjestelmä. Sen luo
minen on ollut mahdollista pitkäaikaisen kokemuksen ja 
ammattitaitoisten ihmisten avulla. Kuitenkin juuri tuo 
ohjausjärjestelmä on se, jota edelleen kehittämällä 
voidaan materiaalitoimintoja jatkossakin viedä eteen
päin.

Raha-automaattiyhdistyksen teollisuudessa nyt työnalla 
oleva järjestelmän parantaminen on koettu enemmän kuin 
tarpeeseen tulevaksi. Vanha aikansa hyvin palvellut 
järjestelmä tullaan korvaamaan syksyllä 1989. Uusi on 
rakennettu niin hyväksi kuin on ollut mahdollista. 
Käytännössä näin isossa kokonaisuudessa joudutaan aina 
tekemään joukko kompromisseja. Joitakin yksityiskohtia 
on vielä avoimena. Kuitenkin kaikilla osapuolilla on 
vankka luottamus siihen, että uusi järjestelmä pystyy 
vastaamaan hyvin lähivuosien haasteisiin niin ostossa 
kuin varastossakin. Tiedon annetaan liikkua järjestel
mässä päättäjältä toiselle ilman pakollisia paperitu
losteita. Tietojen katselu- ja tilausmahdollisuutta 
laajenneteen pelitoiminnan piiriin. Samoin ryhdytään 
ennustamaan tärkeimpiä varaosia ja tekemään varauksia. 
Raportoinnista tulee huomattavasti kattavampi entiseen 
verrattuna. Järjestelmää sovelletaan kokonaan uusilla 
alueilla, kuten laskujentarkastuksessa ja hinnoittelus
sa. Käyttötarpeiden muutoksista osa voidaan huomioida 
ilman, että varsinaiseen ohjelmakoodiin kosketaan.
Seuraavina kehityskohteina tulevat olemaan kuljetus ja 
pelitoiminnan entistä kiinteämpi liittäminen tietotek
niikan avulla automaattien ja osien hallintaan.
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