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Oscarin koodi on 
100% suomalaista 

Oscar Software Oy

Hallituskatu 16 A, 33200 Tampere
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Vaisalantie 2, 02130 Espoo

Keskus 010 820 1000
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www.youtube.com/oscarsoftware
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myynti@oscar.fi

asiakaspalvelu@oscar.fi

Visuaalinen suunnittelu

Sisällön suunnittelu ja tuotanto

Harva Marketing
www.harvamarketing.fi

Nyt on arvotasollakin annettu työntekijöille 

lupa olla rohkeita ja mahdollisuus myös 

epäonnistua sekä haastaa ja pohtia nykyisiä 

ohjelmistoja ja toimintatapoja.

Lukukokemuksen tarjoaa:
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Suomen Asiakastieto on myöntänyt Oscar Softwarelle 
Suomen Vahvimmat Platina -erikoissertifikaatin, 

sillä yhtiö on kuulunut luokitusjärjestelmän ylimpään 
luottoluokkaan jo vuodesta 2008.
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Asiakas

Laaja kehitysprojekti 
mahdollistaa Aerospace 
Finlandin kasvua
Asiakkaan kasvu on tuonut thyssenkrupp Aerospace Finlandille 
mahtavan mahdollisuuden kasvaa. Kasvun edellytyksenä on 
manuaalisen työn väheneminen, jota nyt edistetään mittavalla 
kehitysprojektilla pitkäaikaisen kumppanin Oscarin kanssa. 

Ratkaisulähtöinen yhteistyö on 
luonut henkilökohtaiset suhteet
Tuotantopäällikkö Toni Mikkola on toimi-

nut Oscarin tuotteiden pääkäyttäjänä thys-

senkrupp Aerospace Finlandilla kahdeksan 

vuoden ajan. Hän vastaa tuotannosta, va-

rastonhallinnasta sekä uloslähtevän rahdin 

logistiikasta ja on mukana Oscarin järjestel-

mien kehitysprojektissa. Vuosien mittaan 

Mikkola on saanut hyvän kuvan Oscarin toi-

mintaperiaatteista ja kehuu oscarilaisia rat-

kaisulähtöisiksi ja helposti lähestyttäviksi.

– Oscarilla on ollut vuosia samoja ih-

misiä ja tieto meidän tekemisestä on säi-

lynyt yrityksessä hyvin. Niinpä heitä on 

helppo lähestyä. Helpdeskiin vastaaja ei 

toki voikaan tietää bisnestämme, ja niin-

pä heidän täytyy välillä käydä kysymässä 

senseiltä konsultaatiota.

Mik kola kehuu Oscar ia mukava l-

la tavalla paikalliseksi toimijaksi, jonka 

toiminta ei ole liian byrokraattista. Toki 

kehitet tävääkin löyty y: Päiv it tä isten 

korjausten kuntoon saattaminen kestää 

joskus Mikkolan mukaan liian kauan, ja 

versiopäivitysten seurauksena räätälöidyt 

toiminnot ovat saattaneet lakata toimi-

masta. Yhteisellä matkalla suhteet yhte-

yshenkilöiden kanssa ovat muodostuneet 

henkilökohtaisiksi.

– Keskustelu yhteyshenkilöiden kans-

sa on mutkatonta, ja heillä tuntuu olevan 

aito tarve ratkoa meidän joskus uniikkeja-

kin haasteita, Mikkola kiittelee. 

Kehitysprojekti vaatii  
resursseja viikoittain
Parhaillaan meneillään on laaja kehitys-

projekti, joka mahdollistaa kasvun digi-

talisaatiota hyväksikäyttäen. Tilausvo-

lyymit ovat kasvaneet erityisesti Saabin  

Linköpingin lentokonetehtaan kasvun 

myötä, ja kasvua on odotettavissa vielä 

seuraavan vuoden, parin ajan. Manuaa-

lista raportointia on saatava pienemmäksi, 

jotta kasvu on mahdollista. Tarkoitus on 

ottaa käyttöön Oscar BI ja Oscar WMS, 

parantaa tuotannon kuormitusta, ajoitus-

ta ja tuotannonsuunnittelua, kehittää Os-

caria myynnin, hankinnan ja tuotannon 

näkökulmasta sekä tehdä OIL-integraatiot 

erilaisiin suunnitteluohjelmiin. 

Kehitysprojekti aloitettiin viime vuo-

den huhti-toukokuussa, ja ensimmäisen 

kehitysstepin odotetaan valmistuvan ke-

väällä. Steppejä on edessä vielä useampi 

ennen kuin vuoden lopulla projektin on 

tarkoitus olla maalissa ja siirtyä ylläpitä-

vään kehitystyöhön. Resursseja on varattu 

myös thyssenkrupp Aerospace Finlandilta  

riittävästi, sillä joka viikko kehitystä is-

tuu puimaan vähintään kolme, joskus jopa 

seitsemän työntekijää. 

Kymmenen vuotta yhteistyötä Oscarin 

kanssa on mennyt puolin ja toisin hyvin. Ae-

rospace Finland Oy on kasvanut muutaman 

hengen yrityksestä nykyiseen 30 miljoonan 

liikevaihtoon ja liittynyt osaksi thyssenk-

ruppia. Jatkuva yhteinen kehitystyö mah-

dollistaa kasvun myös tulevina vuosina. 

J ämsänkoskella sijaitsee jättikon-

serni thyssenkruppin Aerospace 

Finland Oy. Sen päävastuuna on 

Pohjoismaiden materiaalimyynti osana 

konsernin materiaaliryhmää ja sen lento-

kone- ja puolustusvälineyksikköä. Kysei-

siä materiaaleja ovat alumiini sekä muut 

metallit, kuten titaani, kupari, messinki ja 

ruostumaton teräs.

Ilmailualalla jokaisen valmistettavan 

osan on oltava tehtaalle asti seurattavissa. 

Tämä vaatii tarkkaa eräseurantaa, jonka 

Oscar pystyy tarjoamaan aukottomasti. 

Thyssenkrupp Aerospace Finlandin 34 

työntekijää käyttävät nykyisin Oscar Lii-

ketoiminta-alustaa koko yrityksen talous-

hallintoon, myyntien ja ostojen seuran-

taan sekä tuotannonohjausjärjestelmänä. 

Lisäksi käytössä on työajanseuranta.

Thyssenkrupp Aerospace Finland on 

osa isoa thyssenkrupp-konsernia, ja vuo-

situhannen alusta asti myös Aerospace 

Finlandille on ollut tulossa SAP-järjestel-

mä. Siirtymistä SAP:iin on kuitenkin aina 

siirretty, ja lopulta vuonna 2019 tehtiin 

päätös, että SAPin sijaan Aerospace Fin-

land alkaa kehittää omaa toiminnanohja-

usjärjestelmäänsä yhdessä Oscarin kans-

sa. Raportointi pitää silti tehdä SAPiin, 

ja toiveissa onkin, että tulevaisuudessa 

omasta ERP:istä saisi tiliöinnin avulla da-

tan helposti siirrettyä SAP:iin.

Thyssenkrupp Aerospace 
Finlandin 34 työntekijää 
käyttävät nykyisin Oscar 
Liiketoiminta-alustaa.

Manuaalisen raportoinnin 
täytyy vähentyä, jotta 
kasvu on mahdollista.

o s a s t o
talous
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Verkkokauppa 
mahdollistaa Kevin 
Alpinalla myynnin 
laajentamisen uusille 
kohderyhmille

Asiakas

K evin Alpina on vuonna 1985 pe-

rustettu Ylöjärvellä toimiva per-

heyritys. Tällä hetkellä toimin-

nasta vastaavat toisen polven yrittäjät. 

Yksi heistä on Jimy Kevin, joka vastaa va-

raosista, tarvikkeista ja myynnistä. 

– Asiakkaitamme ovat pääasiassa 

elintarviketeollisuuden toimijat sekä eri-

laiset pienasiakkaat yksittäisistä toimi-

joista isompiin yrityksiin, Kevin kertoo. 

Helppokäyttöinen ja  
tyylikäs kokonaisuus
Oscar Softwaren ja Kevin Alpinan yh-

teistyö keskit tyy toiminnanohjausjär-

jestelmän ja verkkokaupan ympäri l le. 

Verkkokauppa on integroituna toiminnan-

ohjausjärjestelmään eli kaikki tieto kulkee 

reaaliaikaisesti yhdessä järjestelmässä – 

Oscar Liiketoiminta-alustalla. 

Tiedot kulkevat verkkokaupan ja toi-

minnanohjauksen eri moduulien välillä 

halusimme tietysti, että kauppa on ulko-

asultaan tyylikäs ja sitä kautta uskottava, 

Kevin sanoo. 

– Sain kertoa paljonkin omia mielipi-

teitäni ja ajatuksia siitä, millainen verk-

kokaupan tulisi olla. Oscar kuunteli nämä 

toiveet hyvin ja ymmärsi, mitä ajan takaa. 

Matkan varrella kehitimme asioita yhdes-

sä lisää. En ehkä ole se helpoin asiakas, 

koska olen aika vaativa, mutta en kuiten-

kaan tiedä mistään verkkoliiketoimintaan 

liittyvästä mitään, Kevin naurahtaa. 

Asiakaspalvelu reagoi nopeasti
Uusi verkkokauppa, lihatarvike.fi, otettiin 

käyttöön elokuussa 2019. Kaupan käyt-

töönottoa ei haluttu kiirehtiä, vaan tehdä 

kaikki ensin kunnolla valmiiksi. Ensivai-

kutelmia kun voi tehdä vain yhden – jos 

mainostaa keskeneräistä, eivät asiakkaat 

ehkä enää palaa, sitten kun kaikki olisi oi-

keasti valmista ja toimivaa. 

Kevin Alpinalle oli tärkeää, että verk-

kokauppa toimisi ongelmitta myös mobii-

listi. Myös mobiiliversion ulkonäkö on siis 

huolella mietitty ja sen osalta on otettu 

käyttöön paljon uusia ominaisuuksia.

Erityisesti lihan käsittelyyn tarvittavien 
elintarvikealan koneiden ja laitteiden 
maahantuoja Kevin Alpina avasi uuden 
verkkokaupan vuonna 2019. Yhdessä 
Oscar Softwaren kanssa suunnitellun 
ja toteutetun verkkokaupan avulla 
myyntiä voidaan laajentaa pientuottajille 
ja esimerkiksi vähittäiskaupoille, 
ravintoloille ja metsästysseuroille. 

En ehkä ole se helpoin asiakas, koska 
olen aika vaativa, mutta en kuitenkaan 
tiedä mistään verkkoliiketoimintaan 
liittyvästä mitään.”

– Mielestäni valmis verkkokauppam-

me on hyvä. Tyylikkyys on aina tietysti 

katsojan silmissä, mutta mielestäni koko-

naisuus on hyvä ja yksinkertainen. Tila-

uksen pystyy tekemään halutessaan vain 

jättämällä toimitusosoitteen ja tekemällä 

maksun. Myös tilin luominen ja rekisteröi-

tyminen on mahdollista, Kevin kertoo. 

– Matkan varrella on ollut tiettyjä on-

gelmia, mutta niihin on Oscarin puolelta 

reagoitu aina nopeasti ja hoidettu asia 

kuntoon. Kun soitan heille, saan heti vas-

tauksen ja oli ongelma mikä tahansa, sii-

hen vastataan nopeasti. Se on hyvä, eikä 

ollenkaan itsestäänselvyys nykypäivänä. 

Siksi on hyvä, että on Oscarin kaltaisia 

yrityksiä, Kevin summaa. 

automaattisesti esimerkiksi varastotilastoi-

hin ja pankkipalveluihin asti. Valmis integ-

raatio verkkokaupan ja toiminnanohjauksen 

välillä olikin keskeinen tekijä siinä, miksi 

Kevin Alpina halusi luoda myös verkkokau-

pan yhdessä Oscar Softwaren kanssa.

– Halusimme verkkokaupan, josta on 

mahdollisimman helppoa ja yksinkertais-

ta ostaa. Tämä oli se lähtökohta. Lisäksi 

Valmis integraatio verkkokaupan ja 
toiminnanohjauksen välillä oli keskeinen 
tekijä siinä, miksi Kevin Alpina halusi 
luoda myös verkkokaupan yhdessä 
Oscar Softwaren kanssa.

Kevin Alpina halusi 
verkkokaupan, josta on 
mahdollisimman helppoa 
ja yksinkertaista ostaa.

#16 #17

Asiakas

Vainiolle Oscar on 
ratkaisukeskeinen ja 
kaivattu kumppani
Vainio-yhtiöt on vuonna 1992 perustettu, yli 70 osaajan 
ja monipuolisen konekannan omaava iisalmelainen 
sopimusvalmistaja, jonka palveluvalikoima kattaa erilaiset 
metalliteollisuuden palvelut osavalmistuksesta vaativiin 
järjestelmäkokoonpano- ja projektitoimituksiin. 

V ainio otti Oscarin toiminnanoh-

jauksen käyttöön vuoden 2019 

alussa, noin puolen vuoden mää-

rittelytyön jälkeen. Tilikauden mittainen 

kokemus on ollut positiivinen ja toimitus-

johtaja Tommi Lähteisen mukaan uuteen 

toiminnanohjausjärjestelmään vaihtami-

nen oli jo oikeastaan pakon sanelemaa; 

yrityksen kasvutahti oli niin kiivas, että 

vanhanmallinen tiedonhallinta ei yksin-

kertaisesti enää riittänyt. Lähteinen on 

itse ollut vaihdoksessa tiiviisti mukana.

– Meillä oli toki aikaisemminkin toi-

minnanohjausjärjestelmä käytössä, mutta 

kaikki osa-alueet yhdistävästä kokonais-

järjestelmästä meillä ei ole ollut tämän 

mittakaavan kokemusta. Olen halunnut 

olla tiiviisti mukana alusta asti, sillä toimi-

tusjohtajana ja aiemmin vastaavissa pro-

jekteissa mukana olleena minulla on laaja 

käsitys siitä, missä suurimmat sudenkuo-

pat sijaitsevat ja miten kokonaisuus toimii.

Lähteinen kertoo että toiminnanoh-

jauksen kumppaniksi oli aluksi useampia 

vaihtoehtoja. Oscar kuitenkin erottui jou-

kosta asenteellaan.

– Oscar valikoitui meidän kumppanik-

semme, koska heistä tuli sellainen tunne, 

että he halusivat oikeasti olla mukana 

kehittämässä toimintaamme ratkaisukes-

keisesti, ja että he pitivät meitä tärkeänä. 

Tämä on myös toteutunut.

Avainasemassa ennustettavuus 
ja kustannustehokkuus
Oscarin toiminnanohjausjärjestelmä tar-

joaa yritykselle arvokasta, selkeää ja re-

aaliaikaista tietoa siitä, missä mennään ja 

mihin ollaan menossa. Lähteinen kiittelee 

Oscarin järjestelmää sen joustavuudes-

ta, skaalautuvuudesta, kustannustehok-

kuudesta ja manuaalisen työn määrän 

helpottamisesta. 

– Jos miettii aikaa ennen yhteistyö-

tämme, työn määrä oli moninkertainen. 

Käytännössä meillä oli käytössä monta 

eri järjestelmää, joihin jokaiseen syötet-

tiin tietoja erikseen, eivätkä järjestelmät 

keskustelleet keskenään. Tämä teki muun 

muassa raportoinnista haastavaa. Oscarin 

ratkaisu on tuonut mukanaan helppoutta, 

ennustettavuutta ja kustannustehokkuut-

ta. Lisäksi se on tuonut läpinäkyvyyttä 

konsernin sisälle ja mahdollistaa eri tasoi-

sia integraatiota asiakkaiden sekä toimit-

tajien suuntaan järkevillä kustannuksilla.  

Vainio onkin saavuttanut kumppa-

nuudella Oscarin kanssa sen, mihin moni 

yritys varmastikin toivoo pääsevänsä: 

toiminnanohjaus on tehokasta ja lasken-

tataulukoiden pyörittämisestä on päästy 

lähes kokonaan eroon. 

Rohkea kehittäminen ja  
kehittyminen vie eteenpäin
Oscar haluaa kehit tää tuotteitaan jat-

kuvasti epäonnistumisia pelkäämättä. 

Lähteinen kertoo, että tämä näkyy myös 

asiakkaalle:

– Oscarin suhtautuminen ongelmiin ja 

kehitystarpeisiin on rohkeaa. Esimerkiksi 

meidän kohdallamme, jos meillä on ollut 

tarve jollekin erityisesti meille räätälöidyl-

le palvelulle, Oscar on ollut kiinnostunut 

lisäämään sen omaan tuotekehitykseen-

sä. Tosin useimpiin haasteisiin löytyy 

yleensä ratkaisu kustannustehokkaasti 

ilman räätälöintiä, joustavaksi rakenne-

tun perusjärjestelmän ansiosta. Voimme 

tehdä sillä melkein mitä haluamme. Koko-

naisuutena tämä on parantanut huomatta-

vasti esimerkiksi talouden ja kapasiteetin 

ennustettavuutta.

Tulevaisuus tuo mukanaan 
yhteisiä innovaatioita
Tulevaisuudessa Vainion ja Oscarin yh-

teistyön on tarkoitus laajentua ja kehittyä 

innovatiiviseen suuntaan. 

– Olemme kesk uste l leet Oscar in 

kanssa ratkaisusta, jonka avulla voisim-

me tarjota asiakkaillemme ja verkostol-

lemme helpotusta tiedonsiirtoon meidän 

ja kumppaneidemme välillä. Lähtökoh-

taisesti järjestelmämme täytyy taipua 

sellaiseksi, että voimme sen avulla vä-

hentää yksittäisen ihmisen työmäärää 

tiedonsiirrossa eri talojen ja järjestelmien 

välillä. Mitä tämä käytännössä tarkoittaa 

eri rajapinnoissa, sitä ei oikein vielä ku-

kaan tiedä, mutta ajatuksia eri ratkaisu-

malleista on jo.

Oscar valikoitui meidän 
kumppaniksemme, koska heistä 
välittyi sellainen tunne, että he 
pitivät meitä tärkeänä.

#20 #21

Asiakas

AQVA Finlandin 
ja Oscarin 
yhteistyö 
nojaa rohkeaan 
rehellisyyteen
Puhdasta vettä oikea määrä, oikeaan aikaan 
ja oikeassa paikassa on AQVA Finland Oy:n 
asiakaslupaus. Kansainvälistyvä yritys 
on jo seitsemän vuoden ajan luottanut 
järjestelmäosaamisessa Oscar Softwareen. 
Kasvua on tehty yhdessä ja välillä se on 
edellyttänyt suoraa puhetta.

A QVA Finland Oy tar joaa kot i-

talouksille veden puhdistus- ja 

s uod at u s t uot te i t a  s e k ä v e -

den analyysipalveluita. Teol l isuuden, 

terveyden huollon ja julkisten tilojen tar-

peisiin tarjotaan kattavaa valikoimaa vesi-

kalusteita sekä veden puhdistus- ja käsit-

telyratkaisuja. Mahdollisimman suuri osa 

AQVA Finlandin työtehtävistä on pyritty 

automatisoimaan. Tavoitteena on, että ih-

miset saisivat keskittyä vaativiin tehtäviin 

eivätkä joutuisi tekemään turhaa työtä. 

Yksinkertaiset, toistuvat tehtävät on py-

ritty antamaan koneille. 

– Ihmisten potentiaali täytyy saada 

käyttöön, AQVA Finlandin toimitusjohtaja 

Juha Aalto linjaa. 

AQVA tuli Oscar Softwaren asiak-

kaaksi alkuvuodesta 2013. Toiminnan- 

kuvailee sen olevan “todella hyvässä jii-

rissä”. Kasvu ja kansainvälistyminen on 

mahdollista vain, kun pohjatyöt ovat kun-

nossa, ja niihin kuuluu ehdottomasti toi-

miva ERP eli liiketoiminta-alusta. AQVA 

Finlandilla on oma tuotekehitys ja jopa 

sertifioinnit mahdollistava oma vesilabo-

ratorio - harvinaisuus Suomessa - ja lähi-

tulevaisuuden visiona on kasvaa Euroo-

pan laajuiseksi kotitalouksien vesitaloksi. 

Baltiassa on jo asiakkaita ja vienti muihin 

Euroopan maihin sekä Venäjälle alkaa 

tänä vuonna.

Verkkokauppa on nykyisin toiminnan 

edellytys niin AQVAlle kuin sen kilpaili-

joillekin. Putki asiakkaan tilauksesta pitää 

saada mahdollisimman sujuvaksi ja mie-

lellään niin automatisoiduksi kuin mahdol-

lista. Aallon visioissa automatisaatio saisi 

olla pidemmälläkin.

– Ehkä joskus vielä robotit pakkaavat 

meilläkin. Laadukas digitalisaatio on mah-

dollistaja, jonka ansiosta tuotantoa tulee 

olemaan Suomessa, aivan kuten meillä 

AQVAllakin on. Mutta Suomen kustan-

nustasolla jäädään kilpailijoista jälkeen, 

jos automaatio ei toimi, Aalto tietää.

Oscarilta Aalto edellyttää kärjen tun-

tumassa pysymistä järjestelmien kehit-

tämisessä. Aallon mielestä IT-toimittajan 

kehitystehtävät tapahtuvat kivuttomasti, 

kun ne tehdään pienin askelin ilman on-

gelmallisia isoja harppauksia. 

Yhteisellä kasvun tiellä
AQVA Finland Oy on perustettu vuonna 

2010, viisi vuotta Oscar Softwaren jäl-

keen. Palveluntarjoajaa etsiessä Juha Aal-

to sai huomata, että isoimmat toimijat ei-

vät edes halua myydä pienelle yritykselle. 

Oscar haki aktiivisesti uusia asiakkaita, ja 

AQVA Finland valitsi Oscarin. Kasvua on 

tehty samaan aikaan, eivätkä kasvukivut-

kaan ole jääneet vieraiksi.

– Sympatiani ovat aina olleet Oscarin 

puolella, koska lähdimme itsekin nollasta. 

Tiedän, mitä on, kun kasvuvaiheessa re-

sursseista on pulaa, Aalto kertoo.

Liiketoimintakumppanuus on kuin 

avioliitto, jossa ei voi kuin toivoa, että 

kumpikin osapuoli haluaa kehittyä. Osca-

rin toimittama palvelu on AQVAn toimin-

nalle kriittisen tärkeää. Aallon mukaan 

Oscarin suunnitelmat ja tulevaisuuden 

visio näyttävät lupaavilta. Särmätkin al-

kavat kuulemma hioutua ja haasteista 

päästä yli. Suomalaisen brändin rakenta-

misessa myös kumppanin kotimaalla on 

merkitystä:

– Arvostan kovasti sitä, että Oscar on 

suomalainen yritys kuten mekin, suoma-

laisessa omistuksessa. 

ohjausjärjestelmää käytettiin alkuun lä-

hinnä laskutusohjelmana, mutta erityi-

sesti viimeisten 3–4 vuoden aikana se 

on saatu toimimaan laajemmin. Oscar on 

käytössä sekä AQVAlla että Aallon toi-

sessa yrityksessä Aide Europella, ja toi-

minnanohjausjärjestelmiin on integroitu 

myös Oscar eCommerce -verkkokaupat ja 

2019 vuoden lopulta myös taloushallin-

topalvelut. Ohjelmistojen pääkäyttäjä on 

toimistopäällikkö Sina Boman, joka vastaa 

järjestelmistä ja koordinoi niiden käyttöä. 

– Onneksi olemme tulleet pitkälle siitä, 

kun olin itse pääkäyttäjänä, Aalto nauraa.

Verkkokauppa mahdollistaa 
kansainvälistymisen
Aalto on todella tyytyväinen AQVA Fin-

landin toiminnanohjausjärjestelmään, ja 

Suoruus ja rohkeus  
vievät eteenpäin
Juha Aalto muistaa hyvin Oscarin Juuso 
Mustosen kanssa tehdyn ensimmäisen 

diilin, mutta nykyisin yhteydenpito rajoit-

tuu lähinnä tärkeimpiin neuvotteluihin ja 

Oscar Gaalaan. 

– Meillä on Oscarin kanssa hyvin suo-

rat välit ja meiltä tulee hyvin suoraakin 

palautetta. Uskon, että se on vienyt myös 

Oscaria eteenpäin. Väännöistä on aina 

päästy sopuun, Aalto kertoo.

Rohkeus on yksi Oscarin uudistetuis-

ta arvoista. AQVA Finlandilta rohkeutta 

ei ole puuttunut ja samaa rohkeutta vie-

dä asioita eteenpäin he toivovat myös 

kumppaneiltaan:

– Kristallipalloa ei ole ja ainoa, mihin 

voit luottaa, on oma intuitiosi. Sen seuraa-

minen vaatii rohkeutta. Maailma on täyn-

nä ihmisiä ja yrityksiä, jotka jäävät pai-

kalleen. Jos mitään ei tee, ei epäonnistu, 

muttei myöskään saavuta mitään. Jengin 

pitää uskaltaa antaa mokata. 

AQVA Finlandilla on 
oma tuotekehitys ja 
sertifioinnit mahdollistava 
oma vesilaboratorio.

Juha Aalto kiittelee 
avoimia välejä 
Oscarin kanssa.

o s a s t o
talous
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Asiakas

Y rityksen veturina toimii Mäen-

pään yrit täjäpariskunta, Ville 

toimitusjohtajana ja Outi hen-

kilöstöpääll ikkönä. Vil le toimii Oscar-

yhteistyössä enemmän taka-alalla kes-

kittyen itse oikeanlaisiin asiakkuuksiin, 

parempaan kauppaan ja tehokkuuden 

lisäämiseen Puristeteoksen kasvun vii-

toittamalla tiellä. Oscarin kanssa tiiviim-

mässä yhteistyössä toimii Outi. Yhteistyö 

Oscarin kanssa on tuore, keväällä 2019 

aloitettu, ja käytössä on koko liiketoimin-

ta-alusta tuotannonsuunnittelusta palkan-

laskentaan. Oscar valikoitui kumppaniksi 

Oscaria adjektiiveilla ammattitaitoinen, 

uudistuva ja luotettava. 

– Palveluun sisältyvä asiakaspalvelu 

on täysi kymppi. Minulla on yksi numero 

johon soittaa, ja yksi sähköpostiosoite, ei 

mitään kymmenien vaihtoehtojen listaa. 

Ja apua saan aina heti. Vielä tulee varsin 

usein kysyttävää, sen verran tuore hom-

ma kuitenkin, Outi kiittelee.

– Oscar on vakuuttanut myös halul-

laan uudistua. Tämän vuoksi meillä on jo 

ollutkin yksi palaveri Oscarin kanssa, kun 

heräsi ajatus tarjouslaskenta-palikasta, 

jolla yritys voisi helposti laskea tarjouksia 

useiden eri järjestelmien vertailun jälkeen. 

Outi summaa parin ajatukset siitä, miksi:

– Meille ehdoton ehto kumppanuudelle 

oli se, että halusimme yhden järjestelmän 

jonka kautta voisimme pyörit tää koko 

päivittäistoimintaamme taloushallintoa 

myöten. Oscar tuntui parhaimmalta koska 

se yhdisti monta eri järjestelmää samaksi, 

juuri kuten toivoimme. Lisäksi asiakaspal-

velun laatu ratkaisi asian Oscarin hyväksi.

– Tavoitteitahan meillä on paljon, ja 

Oscar yhteistyökumppaninamme olemme 

suurin askelin menossa kohti niitä. Teem-

me kaiken isosti, Ville kertoo.

Yhteistyön aloitus  
ilman notkahduksia
Yrittäjät kehuvat Oscaria erityisesti henki-

lökohtaisesta otteesta ja täsmällisyydestä 

yhteistyön alkuvaiheessa:

– Aloitus sujui pääsääntöisesti ihan 

hyvin. Tietyst i aina uutta opetel lessa 

on jotain hankaluuksia, mutta kaikesta 

on selvitty. Eikä kyykätty yhtään, Outi 

kertoo pi lke si lmäkulmassaan ja Vil le 

jatkaa:

– Henkilökohtaisuus arvona toteutuu 

kyllä meille näkyvästi. Palvelu oli hyvin 

henkilökohtaista, määrittelypäivät olivat 

täsmällisiä ja sitä kautta pystyttiin raken-

tamaan juuri meille räätälöityjä systeeme-

jä, eikä mitään yleistä. Kaikki oli hyvin 

perusteellista ja yksilöllistä ja asiakasläh-

töistä. Ja mikä tärkeintä, minkäänlaista 

tyrkyttämistä ei ollut, vaan meidän tarpei-

ta ja tavoitteita kuunneltiin, ja sen mukaan 

tehtiin. 

Ammattitaitoinen,  
uudistuva ja luotettava Oscar
Kuvaavien sanojen keksiminen saa monet 

hiljaiseksi, mutta ei tätä hersyvää paris-

kuntaa. He kertovat heti että kuvaisivat 

silloinkin, kun tuotteelle ei ole olemassa 

hinnastoa, Ville kertoo. 

– Tämä on nimenomaan meidän alan 

juttuja, ja siitä hyötyisi kyllä moni. Oscaril-

la ei ollut tällaista valmiina, mutta he ovat 

lähteneet innokkaasti mukaan yhteistyöhön 

sellaista kehittämään. Se on todella hienoa.

Puristeteos 
kulkee suurin 
askelin kohti 
tavoitteitaan 
Oscarin kanssa
Puristeteos on 1947 perustettu 
monipuolinen yritys. Yrityksen 
alkutaipaleen jälkeen on tapahtunut paljon 
asioita; uistinten ja sammakkolukkojen 
valmistuksesta yritys on lähtenyt 
jopa uhkarohkeasti kehittämään 
liiketoimintaansa, ja tänään liiketoiminta 
pitääkin sisällään hengästyttävän määrän 
asioita sopimusvalmistuksesta omiin 
tuotteisiin ja asiakasprojekteihin. 

'Kun Oscarilla tuotantoa ohjataan, 
niin peltikin taipuu kuin itsestään.' 
Kuvassa tyytyväiset rakentajat.

o s a s t o
talous
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uuden vuosituhannen alussa on sopiva aika katsoa hieman menneeseen ja 
tarkistaa suunta tulevaan. Vuodesta 2020 tekee meille oscarilaisille merki-
tyksellisen myös se, että Oscar Software täyttää tänä vuonna 15 vuotta.

Hyvä lukija,

Pä
äk

ir
jo

itu
s

Toimitusjohtaja Simo Salminen

Alusta asti Oscarilla on ollut selvää, että inves-

toimme pysyvästi ja merkittävästi omaan tuoteke-

hitykseen. Tämä on ohjelmistotalossa elintärkeää 

ja viimeisten 15 vuoden aikana Oscarin ohjelmis-

tojen ja palvelujen jatkuvan kehittämisen myötä 

tämä panostus on tuottanut meille ja asiakkaillem-

me tulosta. Pystymme tarjoamaan eri toimialojen 

yrityksille ja organisaatioille juuri heidän toimin-

nanohjaukseensa sopivat ratkaisut.

Elämme aikaa, jossa jokaisen yrityksen liike-

toiminnan on syytä olla helppokäyttöisessä järjes-

telmässä. On järkevää, että yrityksen toiminnot 

ovat mahdollisimman pitkälle automatisoituja ja 

järjestelmän käyttäminen mobiilisti on mahdol-

lista. Näiden tavoitteiden mukaan Oscar on kehit-

tänyt liiketoiminta-alustaansa ja kehittää myös 

vastaisuudessa. Seuraamme uusimpien teknologi-

oiden mahdollisuuksia ja tarjoamme asiakkaillem-

me moderneja järjestelmiä.

Kuluneen vuoden aikana Oscar on myös kehit-

tänyt strategiaansa. Olemme muodostaneet visi-

on, asiakaslupauksen, mission sekä arvot, joiden 

mukaan toimimme. Teemme työtämme henkilö-

kohtaisesti, reilusti, vastuullisesti ja rohkeammin.

Henkilökohtaisesti tarkoittaa, että asiakas-

yrityksen työntekijöil lä on henkilökohtainen 

suhde Oscariin. Meillä on nimetty yhteyshenki-

lö, esimerkiksi vastuumyyjä tai projektin aikana 

projektin vetäjä, jolle asiakasyrityksen työntekijä 

voi soittaa. Keskustelu on helppoa, kun henkilöt 

tuntevat toisensa ja asiansa. Myös asiakaspalve-

lumme palvelee henkilökohtaisella otteella; asia-

kaspalvelumme on asiakkaidemme käytettävissä 

rajattomasti.

Reilusti tarkoittaa, että me todella tunnemme 

tuotteemme, jota myymme. Liiketoiminta-alusta 

eri ohjelmistomoduuleineen kasvaa asiakasyrityk-

sen tarpeen mukaan. Vastuumyyjä käy asiakkaan 

kanssa säännöllisesti läpi liiketoiminnan tarpeita 

ja yhdessä mietitään paras ratkaisu heille: mitä 

toimintoja otetaan käyttöön ja mitä toimintoja ote-

taan käyttöön mahdollisesti myöhemmin.

Vastuullisesti tarkoittaa, että toimimme asi-

akkaidemme kanssa vastuullisesti ja pidämme 

huolta työntekijöistämme. Oscarin ohjelmistojen 

käyttäminen on huoletonta, koska Oscar on vaka-

varainen yritys ja ohjelmistoja ja tuotteita kehite-

tään jatkuvasti. Vastuullisuus myös tarkoittaa, 

että käyttöönottoprojekti etenee aikataulun mu-

kaisesti ja sujuvasti.

Rohkeammin tarkoittaa, että Oscarilla kehi-

tetään tuotteita, toimintatapoja, asiakkuuksia ja 

osaamista rohkeasti. Annamme henkilöstöllem-

me mahdollisuuksia edetä urapolulla. Oscarilaiset 

voivat kehittää osaamistaan eri tehtävissä ja osal-

listua koulutuksiin. Kohtaamme asiakkaamme 

rohkeasti eli uskallamme käyttää asiantuntemus-

tamme ja ehdottaa ratkaisuja, jotka mielestäm-

me vievät parhaiten asiakkaamme liiketoimintaa 

eteenpäin.

Oscarin missio on parantaa maailmaa yritys 

kerrallaan. Asiakaslupauksemme on pitää huolta 

sinun ja yrityksesi menestyksestä. Visiomme - 

Oscar on liiketoiminnan ohjauksen edelläkävijä ja 

suunnannäyttäjä – on se, mitä joka päivä tavoit-

telemme. Pidämme huolen asiakkaidemme me-

nestyksestä tarjoamalla järjestelmiä, palveluita ja 

koulutusta – kokonaisvaltaista kumppanuutta. 
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henkilökohtaisesti, reilusti, 
vastuullisesti, rohkeammin
Jokaisen yrityksen on syytä aika ajoin läpikäydä arvojaan. 
Oscar uudisti arvonsa ja antoi työntekijöilleen luvan olla entistä 
rohkeampia. Tiimityössä ja asiakasprojekteissa avoimesti ja 
rohkeasti asioista keskusteleminen onkin elintärkeää, jotta asiat 
kehittyvät oikeaan suuntaan.

Tiimityössä on tärkeää 
avoimuus, viestintä, vastuun 
kantaminen ja toisen 
arvostaminen
Tiimityö on tuttua tänä päivänä monella 

alalla. Myös Oscarilla töitä tehdään suu-

rimmaksi osaksi tiimeissä ja siinä on tär-

keää, että jokainen tietää ja tuntee yhtei-

set tavat toimia.

– Teemme muun muassa t uot tei-

den kehitystyötä tiimeissä ja jokaisessa 

asiakkaalle tehdyssä käyttöönottopro-

jekt issa muodostamme projekt it i imin. 

Ti i m it yö vaat i i  kom mu n i k aat iota ja 

rohkeutta sekä vastuunkantoa omasta 

osuudesta ja koko tiimin työstä, kuvai-

lee Juuso Mustonen, Oscarin myynti- ja 

markkinointijohtaja.

Oscarin palvelutuotteiden liiketoimin-

tajohtaja Päivi Soltin on Mustosen kanssa 

samoilla linjoilla.

– Tiimityö vaatii selkeää viestintää ja 

sitä että jokainen arvostaa toisen työtä eli 

kuuntelee toista, eikä jyrää päälle. Myös 

avoimuus on tärkeää, että on itse avoin 

ideoille ja tuo myös omia ideoitaan esille, 

Soltin sanoo.

Oscarilla uudistettiin yrityksen arvot 

vuoden 2019 aikana. Arvojen tavoitteena 

on ohjata asiakassuhteen hoitamista sekä 

olla ohjenuorana arkipäivän tekemisessä si-

säisesti. Tiimityössä hyväksi havaitut tavat 

näkyvät Oscarin uudistetuissa arvoissa.

– Meillä on neljä arvoa, jonka kun-

kin sisällä on monia hyviä toimintatapo-

ja. Esimerkiksi viestintä on toimimista 

henkilökohtaisesti-arvon mukaan eli tul-

laan puhumaan kasvotusten, kun samas-

sa talossa ollaan. Ideoiden esittely taas 

toteuttaa rohkeasti-arvoa ja vastuullisuus 

tulee arvona toteen, kun otetaan vastuu 

omasta työstä ja viedään asioita eteen-

päin, Soltin kuvailee.

 

Arvoissa vanhaa viisautta  
ja hyppysellinen uutta
Aiemmin Oscarilla oli viisi arvoa ja kuusi 

asiakaslupausta. Uusiin neljään arvoon 

on tiivistetty sama sanoma selkeämmässä 

muodossa. Arvot eivät siis ole uusia tai tuu-

lesta temmattuja, vaan käytännössä van-

haa viisautta uudistettuna ja tiivistettynä.

– Nä mä ne l jä a r voa ovat jo pi t-

kään ol leet jol la in tasol la olemassa 

Arvot tiivistyivät neljään sanaan:  
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tekemisessämme ja nyt niitä vahvistetaan. Asiakkaiden on esi-

merkiksi helppoa ja henkilökohtaista tehdä asioita kanssamme. 

Olemme läsnä ja meihin saa helposti yhteyden. Teemme työtä 

laadukkaasti, vastuullisesti ja reilusti eli asiakas saa sen, mitä on 

toivonut, Mustonen toteaa.

Mustosen mielestä henkilökohtaisesti, reilusti ja vastuulli-

sesti ovat siis jo hyvin vahvasti olemassa olevia arvoja Oscarilla. 

Rohkeammin on puolestaan arvona uudempi juttu.

– Rohkeammin tarkoittaa muun muassa, että kerromme roh-

keasti, mikä on asiakkaan kannalta järkevin tapa toteuttaa jokin 

asia eli uskallamme olla tarvittaessa myös eri mieltä. Rohkeammin 

tarkoittaa tilanteisiin menemistä pelkäämättä. Nyt on siis arvotasol-

lakin annettu työntekijöille lupa olla rohkeita ja mahdollisuus myös 

epäonnistua sekä haastaa ja pohtia nykyisiä ohjelmistoja ja toimin-

tatapoja. Paljon jää tekemättä, jos pelkää virheitä, Mustonen sanoo.

 

Arvot esillä jatkuvasti
Arvot kumpuavat aina yrityksestä ja sen henkilöstöstä, eikä sellais-

ta, mitä yritys ei aidosti ole, pysty millään tempulla sen päälle lii-

maamaan. Oscarilla yrityksen toimintatavoista ja tavoitteista muo-

dostetut arvot on laitettu esille toimiston seinille suuriin tauluihin.

– Jos arvot sattuvat unohtumaan, ne on helppo kerrata kahvia 

hakiessa. Arvot kun ovat päivittäistä tekemistä, Mustonen sanoo.

Soltin kertoo käyvänsä tiimiläistensä kanssa toistuvasti aja-

tuksella läpi Oscarin arvoja.

– Esimerkiksi ‘henkilökohtaisesti’ näkyy meillä siinä, ettem-

me voi vain heittää sähköpostia asiakkaalle, vaan otamme luurin 

kouraan ja soitamme, Soltin sanoo.

Soltinin mielestä arvo ŕohkeammiń  alkaa pikkuhiljaa näkyä 

keskusteluissa Oscarilla.

– Tuon itse arvoja aktiivisesti esille puheessa ja toiminnassa, 

ja olen huomannut Oscarilla rohkaistumista. Asioista puhuminen 

rohkeasti ei tarkoita loukkaamista, vaan suoruutta, ystävällisesti. 

Voi vaikkapa kertoa, miltä itsestä jokin asia tuntuu, Soltin sanoo.

Yrityksen arvoja, visiota ja missiota on syytä tietyin väliajoin 

miettiä, etenkin jos toimintaympäristössä on tapahtunut muutok-

sia. Omassa yrityksessä saattaa kuitenkin olla liian sisällä, ja sil-

loin ulkopuolinen apu ja tuore katsantokanta on tervetullutta. 

– Jos tuntuu, että tarvitset apua oman yrityksesi arvoproses-

sin kanssa, pieni ulkopuolinen sparraus voi tulla tarpeeseen. Mi-

nut saa pyytää konsultoimaan, Päivi Soltin vinkkaa.

HENKILÖKOHTAISESTI
Autamme yli haasteiden ja vahvistamme kanssasi 

menestystäsi. Yhteistyö kantaa parasta hedelmää, 
kun tavoite on yhteinen: menestyksesi on meille 
kunnia-asia emmekä epäröi tarttua toimeen sen 

saavuttamiseksi. Yhteistyö on helppoa: tiedät aina, 
kenelle voit soittaa.

REILUSTI
Tunnemme tuotteemme. Siksi voimme luvata 

varmuutta, jatkuvuutta ja iloista tekemistä. Voit 
jättää kaikki yrityksesi liiketoiminta-alustaan liittyvät 

tarpeet huoleksemme. Saat helppokäyttöisen, 
tehokkaan ja kattavan kokonaisratkaisun yhdeltä 
luukulta. Maksat vain siitä, mitä todella tarvitset.

VASTUULLISESTI
Liiketoiminta-alustan käyttöönotto sujuu 

rennosti ja ripeästi. Työskentely menestyksen 
vahvistamiseksi on jatkuvaa. Meille on tärkeää 

tarjota edelläkävijöiden ratkaisuja ja pitää huolta 
toisistamme.

ROHKEAMMIN
Kehitämme tuotteitamme ja palveluitamme 

ennakoiden ja kokeillen rohkeasti. Emme pelkää 
epäonnistumisia - niistä opitaan. Kohtaamme 
asiakkaat rohkeasti. Olemme liiketoiminnan 

kehittämisen suunnannäyttäjä ja edelläkävijä  
- menestyksesi tekijä.
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Ulkoistettu talous- 
ja henkilöstöhallinto 
vapauttaa resursseja 
ydinliiketoimintaan
Oscar Talousosaston® tarjoamat talous- ja henkilöstöhallinnon 
palvelut ovat ketterä kokonaisuus, jossa kaikki talouden- ja 
henkilöstöhallinnon palvelut ovat saatavilla yhdessä paikassa 
asiakkaan tarvitsemassa laajuudessa. Järjestelmä säästää rahaa 
ja aikaa, tuo tehokkuutta tekemiseen ja tekee ajantasaisesta 
seurannasta mahdollista. 

Oscarin palveluliiketoiminnan joh-

taja Päivi Soltin on ollut talous-

alalla yhteensä 30 vuotta, joista 

viimeiset, reilut kaksi vuotta Oscarilla. 

Hän tietää Oscarin taloushallinnon olevan 

hyvin koostettu ja kattava palvelu verrat-

tuna perinteiseen ratkaisuun.

– Oscarille taloutta ulkoistettaessa et 

saa vain kirjanpitoa tai palkanlaskentaa, 

vaan saat kumppanin, joka tuntee koko lii-

ketoimintasi alustan. Järjestelmä mahdol-

listaa katkeamattoman kirjausketjun aina 

laskusta tuotantotyöhön saakka, ja luotet-

tava tulos varastoarvoineen on saatavilla 

kuukausittain. 

Välitön lisäarvo tästä asiakkaalle on 

tiedon ajantasaisuus sekä asiakkaan työ-

määrän väheneminen.

– Paketteja on valittavissa erilaisiin 

tarpeisiin. Palkkahallinnon paketissa hoi-

damme sekä varsinaisen palkanlaskennan 

että muut lakisääteiset työt sujuvasti sa-

malla sopimuksella. Laajemmissa palve-

lupaketeissa tarjoamme lisäksi talous- ja 

HR-päällikköpalveluita sekä sijaistuspal-

veluita esimerkiksi lomien ajaksi, Soltin 

kertoo.
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Talousalan pitkän linjan ammattilaise-

na Soltin tietää myös taloushallinnon ras-

kaat puolet.

– Talous- ja henkilöstöhallinnon pyörit-

täminen voi olla työlästä. On useita eri jär-

jestelmiä, joihin jokaiseen tiedot syötetään 

erikseen. Tähän vanhanmalliseen tapaan 

menee paljon aikaa ja resursseja. Me Osca-

rilla käytämme yhtä järjestelmää ja tiedot 

syötetään siihen vain kerran. Kun asiakas 

luovuttaa näistä asioista huolehtimisen 

meille, hänelle vapautuu aikaa siihen mikä 

on tärkeintä, eli itse liiketoimintaan. 

Laadukasta huolenpitoa, 
henkilökohtaisesti
Henkilökohtaisuus on yksi Oscarin arvois-

ta. Se tulee voimakkaasti esiin Oscar Ta-

lousosaston® palveluissa. Palvelua käyt-

tävällä on aina nimetty yhteyshenkilö, ja 

hänelle myös sijaiset, jotta asiakkaalla on 

aina tieto siitä, kenelle soittaa, jos eteen 

tulee jokin ratkaisua vaativa pulma.

– Mottomme talousosastolla on “laa-

tua ja huolenpitoa”. Se näkyy siten, että 

olemme kokonaisvaltaisesti mukana yri-

tyksen talouden hoitamisessa. Iso osa 

palvelumme kilpailukyvystä koostuu juuri 

kokonaisuudesta; kun kaikki tieto on “sa-

moissa kansissa” sitä on kevyempi hallita 

ja sen perusteella on helpompi ohjata liike-

toimintaa. Toinen merkittävä kilpailuvalt-

timme on tiedon ajantasaisuus. 

Esimerkiksi kasvuyrityksillä on tarve 

saada tietoa talouden tilanteesta nopealla 

aikataululla. Oscarilla pystytään vastaa-

maan tällaiseen tarpeeseen perinteistä 

tilitoimistoa paremmin. 

– Asiakkaan tarpeen mukaan Oscar 

BI-raporteilta saadaan esimerkiksi väli-

tilinpäätöstasoinen tulos kerran kuussa 

graafisessa muodossa ja sieltä pystyy 

myös porautumaan tapahtumatasolle lu-

kuihin. Tämä tukee hienosti johtamista ja 

päätöksentekoa, Oscar BI:hän ei ole vain 

kokoelma talousraportteja vaan sieltä saa 

kattavan kokonaisuuden kaikesta liiketoi-

minta-alustaan syötetystä tiedosta, kuten 

esimerkiksi varastosta, myynnistä, asi-

akkaista ja niin edelleen. Näin on helppo 

saada ajantasainen kuva johtamista var-

ten, Soltin kertoo. 

Kristallipallossa näkyvät  
muutosten vuodet
Yritysten taloushallintoon on tulossa suu-

ria muutoksia seuraavan viiden vuoden 

sisään johtuen verohallinnon rajapinta-

hankkeista ja lukuisista muista teknisistä 

lakisääteisistä uudistuksista. 

Oscar Talousosastolle® tulevat muu-

tokset vaikuttavat siten, että osaamista 

päivitetään reippaalla aikataululla.

– Taloushal l innossa robot i ikan ja 

tekoälyn rooli on koko ajan kasvussa. 

Oscarilla tämä on huomioitu hyvin jär-

jestelmissä jo tälläkin hetkellä. Talous-

hallinnossa perinteisesti Verohallinto ja 

lainsäätäjä antavat raamit ja pakolliset 

kehittämisvaateet, joiden lisäksi paran-

nellaan järjestelmiä ja prosesseja vastaa-

maan tulevaisuuden käyttäjien tarpeita, 

Soltin kertoo. 

Oscarille taloutta ulkoistettaessa et saa 
vain kirjanpitoa tai palkanlaskentaa, 
vaan saat kumppanin, joka tuntee koko 
liiketoimintasi alustan.”

Päivi Soltin kertoo 
Oscarin taloushallinnon 
olevan hyvin koostettu 
ja kattava palvelu 
monenlaiseen tarpeeseen.

o s a s t o
talous
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Ostajan rooli ratkaisee, 
millainen verkkokauppa 
häntä palvelee
Ostamisessa on ratkaisevaa, miten tuotteet ovat esillä verkossa. 
Laadukas verkkokauppa kattavine tuotetietoineen sekä näkyvyys 
somessa ovat tärkeitä tekijöitä sekä B2C- että B2B-myynnissä. 
Oscarilta yritys saa nyt myös digitaalisen markkinoinnin palveluja 
sekä uutuutena Shopify-verkkokaupan B2C-myyntiin.

B2B- ja B2C-myynnin  
erot ja yhtäläisyydet ovat  
ostamisen tavoissa
Jokainen ostaja haluaa tietoa tuotteesta tai 

palvelusta, jota on hankkimassa. Olet sit-

ten ostamassa yritykselle kaivinkonetta tai 

itsellesi käsineitä, haluat ostajana tietää, 

millaiseen tuotteeseen olet sijoittamassa.

– Ostaja haluaa vakuuttua tuotteen 

ominaisuuksista tai muulla tavoin ihastua 

tuotteeseen. Sekä B2B-myynnissä että 

B2C-myynnissä asiakkaaseen luodaan 

verkossa asiakassuhdetta kattavilla tuo-

tetiedoilla. Laadukas verkkokauppa on 

tässä avaintekijänä, ja jos yritys lisäksi 

näkyy sosiaalisen median kanavissa kiin-

nostavilla mainoksilla ja julkaisee hyviä 

videoita, ostaminen on tehty hyvin hou-

kuttelevaksi, kertoo Ilona Leppälä, Oscar 

Verkkoliiketoiminnan päällikkö. 

Sekä B2B- että B2C-myynnissä os-

topäätökseen si is vaikuttavat verkko-

kaupan ominaisuudet, kuten tuotetiedot, 

sekä tuotteiden näkyvyys sosiaalisessa 

mediassa.

B2B- ja B2C-myynnin erot puolestaan 

näkyvät ostajien rooleissa.

– Ammattiostaja ostaa isoissa erissä 

ja hänelle B2B-verkkokauppa on ostami-

sen työkalu. B2B-verkkokaupan täytyy 

siis olla ominaisuuksiltaan kaiken kattava 

verkkopalvelu, josta ammattiostaja löytää 

etsimänsä helposti. Yksittäisen ison oston 

hankinnassa B2B-verkkokauppa taas on 

ostajan ja myyjän kommunikoinnin väline: 

ostaja saa myyjältä tiedot digitaalisessa 

muodossa helposti ja aikaa jää itse kes-

kusteluun ja asiakkaan kohtaamiseen. Ku-

luttajien tapa ostaa onkin sitten taas oma 

juttunsa, Leppälä sanoo.

 

Kuluttajien ostaminen on  
nopeatempoista ja muuttuvaa
Kuluttajakaupassa yritys ei voi luottaa 

siihen, että ostosuhde asiakkaaseen olisi 
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Ilona Leppälä tietää, kuinka 
verkkokauppa tehdään 
erittäin houkuttelevaksi.

jatkuvaa. Kuluttajiin ei ole jälleenmyynti-

suhdetta – asiakas voi ostaa tänään jotain 

ja huomenna ostaa jostain muualta.

Leppälän mielestä asiakassuhde kes-

tää juuri sen hetken, kun kuluttaja on osta-

massa ja tämän vuoksi tuotteiden jatkuva 

näkyminen verkossa on erittäin tärkeää.

– Somekanavia selatessaan kulutta-

ja klikkaa Instagram-mainosta ja ostaa. 

Kun kuluttaja matkustaa uuteen paikkaan 

vaikkapa lomareissulla, hän saa someka-

naviinsa mainoksia uusista brändeistä pu-

helimensa sijaintitiedon perusteella ja voi 

ostaa. B2C-ostaminen on paljon muuttu-

vampaa kuin B2B, Leppälä sanoo.

Hän uskoo, että viiden vuoden sisällä 

90 prosenttia kuluttajakaupasta tehdään 

Instagram-mainosten ja muiden sosiaali-

sen median kanavien kautta.

 

Verkkokauppiaalta  
vaaditaan digimarkkinointia  
– avuksi Oscarin digi- 
markkinoinnin palvelut
Sosiaalisen median suuri vaikutus myyn-

tiin vaatii yritykseltä satsausta digitaa-

liseen markkinointiin. Omat resurssit ja 

osaaminen kampanjoiden suunnitteluun 

ja toteutukseen eivät kuitenkaan vält-

tämättä r i itä, jolloin ulkopuolinen apu 

on hyvä vaihtoehto digimarkkinoinnin 

toteutukseen.

– Asiakkaamme ovat toivoneet meiltä 

digitaalisen markkinoinnin palveluita, ja 

nyt niitä on tarjolla, Leppälä kertoo.

Oscarin digimarkkinoinnin palvelut 

sisältävät asiakkaan tarpeen mukaan digi-

markkinoinnin konsultointia ja toteutusta. 

Palveluita voivat olla muun muassa Goog-

le Ads -tilin ylläpito, hakukoneoptimointi 

ja Facebook- ja Instagram-kampanjoiden 

ideointi ja toteutus yhdessä asiakkaan 

kanssa.

Leppälän mukaan tämän päivän mark-

kinoinnissa monikanavaisuus on tärkeää. 

Se tarkoittaa, että asiakas kohdataan eri 

kanavissa ja hänelle tarjotaan myös mah-

dollisuutta ostaa eri kanavissa.

– Monikanavaisesti toimivalla yrityk-

sellä voi hyvin olla käytössään sekä B2B-

verkkokauppa että B2C-verkkokauppa ja 

markkinointikampanjat Instagramissa, 

Facebookissa ja LinkedInissä. Digimark-

kinointia suunnataan näin monikanavai-

sesti sekä yrityksille että kuluttajille, sillä 

ostajia ovat tavalla tai toisella kaikki, Lep-

pälä toteaa.

 

Edistä jälleenmyyjäsi myyntiä 
brändikaupalla – uutuutena 
Shopify-verkkokauppa 
kuluttajille
Oscarin B2B-verkkokauppa yhdessä Os-

carin toiminnanohjausjärjestelmän kans-

sa on reaaliaikaisesti toimiva yksi järjes-

telmä, liiketoiminta-alusta, jolla yritys 

hoitaa myynnin, markkinoinnin ja muut 

toiminnot haluamassaan laajuudessa. 

Oscari l la tehdään myös l i iketoiminta-

alustaan integroituja B2C-verkkokauppoja 

sekä pienille yrityksille tarkoitettuja kom-

pakteja B2C-verkkokauppoja, joilla on oma 

toiminnanohjausjärjestelmänsä.

Mutta mihin B2B-myyntiä tekevä yri-

tys tarvitsee B2C-verkkokaupan?

– Maa ha nt uojay r i t yk set my y vät 

jä l leenmy yji l leen tuot teita B2B-verk-

kokaupassa, mut ta hankk ivat l isäksi 

B2C-verkkokaupan, esimerkiksi brändi-

kaupan, jossa he myyvät ja markkinoivat 

maahantuomaansa brändiä kuluttajille. 

Maahantuojalla voi olla omat verkkokau-

pat jokaiselle maahantuomalleen brändil-

le, Leppälä kertoo.

Mutta eikö B2C-verkkokauppa kilpaile 

jälleenmyyjien kanssa?

– Kun B2C-verkkokauppa tehdään 

oikein, se edistää jälleenmyyjien myyn-

tiä. Kuluttaja löytää tuotteen esimerkiksi 

somemainoksen kautta, päätyy verkko-

kauppaan ja näkee siellä listan tuotetta 

myyvistä kaupoista. Maahantuojan B2C-

verkkokauppa tuo siis liikennettä jälleen-

myyjän verkkokauppaan ja kuluttaja voi 

ostaa tuotteen myös jälleenmyyjän kivijal-

kamyymälästä, kun myymälän tiedot on 

tuotu helposti saataville, Leppälä kertoo.

Tänä keväänä Oscar Verkkoliiketoi-

minnan asiakkaiden vaihtoehdot lisäksi 

laajenevat: Oscar ottaa käyttöön mah-

dollisuuden perustaa B2C-verkkokaupan 

Shopify-verkkokauppa-alustalle. Oscarin 

liiketoiminta-alustalta on rajapinta Shopi-

fyhin, jolloin kokonaisuus on integroituna 

yhdessä järjestelmässä.

Shopify on kanadalainen B2C-verkko-

kauppa-alusta, jossa on valmiina paljon 

digimarkkinoinnin toteuttamiseen suun-

niteltuja välineitä, esimerkiksi työkaluja 

Instagram-mainoksien tekemiseen sekä 

tarjous- ja hinnoittelumoottoreita.

Leppälä korostaa, että Oscar Verkko-

liiketoiminta seisoo ennen kaikkea vahvan 

B2B-osaamisen jalustalla.

– Me olemme lyömättömiä B2B-verk-

koliiketoiminnassa erilaisten sähköisten 

B2B-palveluiden kehittämisessä. Digi-

markkinoinnin palvelut ja Shopify ovat 

erinomainen lisä tähän kokonaisuuteen. 

Lisäpalvelut laajentavat jo ennestään vah-

vaa verkkoliiketoiminnan osaamistamme, 

Leppälä sanoo. 
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Asiakas

Laaja kehitysprojekti 
mahdollistaa Aerospace 
Finlandin kasvua
Asiakkaan kasvu on tuonut thyssenkrupp Aerospace Finlandille 
mahtavan mahdollisuuden kasvaa. Kasvun edellytyksenä on 
manuaalisen työn väheneminen, jota nyt edistetään mittavalla 
kehitysprojektilla pitkäaikaisen kumppanin Oscarin kanssa. 
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Ratkaisulähtöinen yhteistyö on 
luonut henkilökohtaiset suhteet
Tuotantopäällikkö Toni Mikkola on toimi-

nut Oscarin tuotteiden pääkäyttäjänä thys-

senkrupp Aerospace Finlandilla kahdeksan 

vuoden ajan. Hän vastaa tuotannosta, va-

rastonhallinnasta sekä uloslähtevän rahdin 

logistiikasta ja on mukana Oscarin järjestel-

mien kehitysprojektissa. Vuosien mittaan 

Mikkola on saanut hyvän kuvan Oscarin toi-

mintaperiaatteista ja kehuu oscarilaisia rat-

kaisulähtöisiksi ja helposti lähestyttäviksi.

– Oscarilla on ollut vuosia samoja ih-

misiä ja tieto meidän tekemisestä on säi-

lynyt yrityksessä hyvin. Niinpä heitä on 

helppo lähestyä. Helpdeskiin vastaaja ei 

toki voikaan tietää bisnestämme, ja niin-

pä heidän täytyy välillä käydä kysymässä 

senseiltä konsultaatiota.

Mik kola kehuu Oscar ia mukava l-

la tavalla paikalliseksi toimijaksi, jonka 

toiminta ei ole liian byrokraattista. Toki 

kehitet tävääkin löyty y: Päiv it tä isten 

korjausten kuntoon saattaminen kestää 

joskus Mikkolan mukaan liian kauan, ja 

versiopäivitysten seurauksena räätälöidyt 

toiminnot ovat saattaneet lakata toimi-

masta. Yhteisellä matkalla suhteet yhte-

yshenkilöiden kanssa ovat muodostuneet 

henkilökohtaisiksi.

– Keskustelu yhteyshenkilöiden kans-

sa on mutkatonta, ja heillä tuntuu olevan 

aito tarve ratkoa meidän joskus uniikkeja-

kin haasteita, Mikkola kiittelee. 

Kehitysprojekti vaatii  
resursseja viikoittain
Parhaillaan meneillään on laaja kehitys-

projekti, joka mahdollistaa kasvun digi-

talisaatiota hyväksikäyttäen. Tilausvo-

lyymit ovat kasvaneet erityisesti Saabin  

Linköpingin lentokonetehtaan kasvun 

myötä, ja kasvua on odotettavissa vielä 

seuraavan vuoden, parin ajan. Manuaa-

lista raportointia on saatava pienemmäksi, 

jotta kasvu on mahdollista. Tarkoitus on 

ottaa käyttöön Oscar BI ja Oscar WMS, 

parantaa tuotannon kuormitusta, ajoitus-

ta ja tuotannonsuunnittelua, kehittää Os-

caria myynnin, hankinnan ja tuotannon 

näkökulmasta sekä tehdä OIL-integraatiot 

erilaisiin suunnitteluohjelmiin. 

Kehitysprojekti aloitettiin viime vuo-

den huhti-toukokuussa, ja ensimmäisen 

kehitysstepin odotetaan valmistuvan ke-

väällä. Steppejä on edessä vielä useampi 

ennen kuin vuoden lopulla projektin on 

tarkoitus olla maalissa ja siirtyä ylläpitä-

vään kehitystyöhön. Resursseja on varattu 

myös thyssenkrupp Aerospace Finlandilta  

riittävästi, sillä joka viikko kehitystä is-

tuu puimaan vähintään kolme, joskus jopa 

seitsemän työntekijää. 

Kymmenen vuotta yhteistyötä Oscarin 

kanssa on mennyt puolin ja toisin hyvin. Ae-

rospace Finland Oy on kasvanut muutaman 

hengen yrityksestä nykyiseen 30 miljoonan 

liikevaihtoon ja liittynyt osaksi thyssenk-

ruppia. Jatkuva yhteinen kehitystyö mah-

dollistaa kasvun myös tulevina vuosina. 

J ämsänkoskella sijaitsee jättikon-

serni thyssenkruppin Aerospace 

Finland Oy. Sen päävastuuna on 

Pohjoismaiden materiaalimyynti osana 

konsernin materiaaliryhmää ja sen lento-

kone- ja puolustusvälineyksikköä. Kysei-

siä materiaaleja ovat alumiini sekä muut 

metallit, kuten titaani, kupari, messinki ja 

ruostumaton teräs.

Ilmailualalla jokaisen valmistettavan 

osan on oltava tehtaalle asti seurattavissa. 

Tämä vaatii tarkkaa eräseurantaa, jonka 

Oscar pystyy tarjoamaan aukottomasti. 

Thyssenkrupp Aerospace Finlandin 34 

työntekijää käyttävät nykyisin Oscar Lii-

ketoiminta-alustaa koko yrityksen talous-

hallintoon, myyntien ja ostojen seuran-

taan sekä tuotannonohjausjärjestelmänä. 

Lisäksi käytössä on työajanseuranta.

Thyssenkrupp Aerospace Finland on 

osa isoa thyssenkrupp-konsernia, ja vuo-

situhannen alusta asti myös Aerospace 

Finlandille on ollut tulossa SAP-järjestel-

mä. Siirtymistä SAP:iin on kuitenkin aina 

siirretty, ja lopulta vuonna 2019 tehtiin 

päätös, että SAPin sijaan Aerospace Fin-

land alkaa kehittää omaa toiminnanohja-

usjärjestelmäänsä yhdessä Oscarin kans-

sa. Raportointi pitää silti tehdä SAPiin, 

ja toiveissa onkin, että tulevaisuudessa 

omasta ERP:istä saisi tiliöinnin avulla da-

tan helposti siirrettyä SAP:iin.

Thyssenkrupp Aerospace 
Finlandin 34 työntekijää 
käyttävät nykyisin Oscar 
Liiketoiminta-alustaa.

Manuaalisen raportoinnin 
täytyy vähentyä, jotta 
kasvu on mahdollista.

o s a s t o
talous
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Laadukkaan tuotannon- 
ohjauksen avulla 
varmistetaan yrityksen 
kannattavuus ja kate
Oscarin tuotannonohjaus tarjoaa toimivan kokonaisratkaisun 
erilaisiin tarpeisiin. Sen avulla yrityksen tuotantoa ja projekteja 
voi ohjata tehokkaasti ja reaaliaikaisesti, oli kyse sitten tuotteen 
valmistuksesta, tai vaikka projektinhallinnasta. Oscarin tuotannon- 
ohjaus erottuu monipuolisuudellaan edukseen verrattuna 
perinteiseen ohjauksen malliin, jossa fokus on pääosin tilaus- 
toimitusketjun hallinnassa. Oscarin järjestelmä taipuu tuotannon 
kirjauksiin, materiaalien hallintaan, suunnitteluun ja seurantaan, 
niin valmistus-, prosessi- kuin projektiteollisuudessakin.

K ohta viisi vuotta Oscarilla työs-

kennellyt Antti Pellonpää aloitti 

Oscari l la projektipääll ikkönä, 

mutta hiljal leen rooli on muovautunut 

tuotepäällikön rooliksi tuotehallinnassa. 

Nykyisin hän toimii käyttöönottoprojek-

teissa asiantuntijaroolissa, vetää sisäi-

siä kehitysprojekteja ja määrittelee uusia 

tuotekehitystöitä tavoitteenaan kehittää 

niistä mahdollisimman yleiskäyttöisiä. 

Pellonpää kertoo, että yksinkertaistettu-

na tuotannonohjaus on Oscarin liiketoi-

minta-alustan päällä oleva reaaliaikainen 

prosessi. 

– Tuotannonohjauksen sisällä val-

mistettavat tuotteet tai projektit halli-

taan työnumeroiden avulla, jotka sit-

ten esimerkiksi tuotantopäällikkö käy 

aikatauluttamassa ja resursoimassa. Tä-

män jälkeen prosessin kulku näkyy help-

pokäyttöliittymissä kokonaisuudessaan 

aina tuotantoon saakka, eli yrityksellä on 

koko ajan selkeä tieto siitä, mitä pitää teh-

dä ja milloin, Pellonpää kiteyttää. 

Tuotannonohjauksesta on yrityksille 

paljon hyötyä, mutta merkittävimmäksi ja 

helpoiten saavutettavaksi lisäarvoksi Pel-

lonpää mainitsee läpinäkyvyyden kautta 

linjan.

– Tuotannonohjaus on melko laaja 

käsite, joka pitää sisällään monia asioita, 

aina suurempien projektien hallinnasta 

varastokapulalla tehtäviin materiaalikir-

jauksiin. Arvokkain anti yritykselle on sen 

tarjoama reaaliaikainen ja läpinäkyvä nä-

kymä koko tuotannon seurantaan.
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Tuotannonohjaus tarjoaa  
yritykselle lennonjohdon 
näkymän
Tehokas tuotannonohjaus takaa sen, että 

kaikki oikeat materiaalit, tekijät ja väli-

neet ovat oikeaan aikaan käytettävissä. 

Sitä voikin ajatella ikään kuin lennonjoh-

don näkymänä: kiitotien päätyyn näkyy 

vain tarvit tava info, mutta lennonjoh-

totornissa on laaja ja selkeä näkyvyys 

ympär istöstä. Pa lvelu on monitahoi-

nen ja rakennettu niin, että ketju pysyy 

mahdollisimman ajantasaisesti kasassa; 

työsuoritteen voi merkitä tehdyksi missä 

vaan, ja varastokapulat helpottavat tie-

don kulkua varaston puolella, linkittäen 

varaston kirjaukset tehokkaasti osaksi 

kokonaiskuvaa. 

– Tuotannonohjauksen myötä näh-

dään helposti ja nopeasti työnumeron ja 

sen työvaiheiden aikataulun sekä kustan-

nusten toteumat: työ- ja materiaalikustan-

nukset, joista päästään kiinni kannatta-

vuuteen ja katteeseen. Näin saadaan heti 

tieto siitä, kannattiko kyseinen kappale 

valmistaa. Tietoa voidaan hyödyntää jat-

kossa myynnin ja tuotannonohjauksen 

kannalta. Kun kaikki data on linkitetty 

samaan reaaliaikaiseen tietokantaan, yri-

tys saa nopeasti merkittävää lisäarvoa 

kannattavuuden paranemisella, Pellonpää 

jatkaa.

Tuotannonohjaustakin pyritään tie-

tysti toteuttamaan Oscarin arvojen mukai-

sesti, Pellonpää kertoo:

– Kuvaisin tuotannonohjausta reaali-

aikaiseksi, tehokkaaksi ja läpinäkyväksi. 

Arvomme reiluus ja vastuullisuus tulevat 

esiin ihan konkreettisesti niin, että asiak-

kaan suuntaan lupaukset pidetään ja aina 

raportoidaan, jos on jotain ongelmia. Roh-

keus-arvo taas ilmenee siten, että tuotan-

nonohjauksen haasteista otetaan ronskisti 

koppi. Haluamme olla asiakkaalle rohkea 

suunnannäyttäjä tuotannonohjauksen 

maailmassa.

Arvokkain anti yritykselle on sen 
tarjoama reaaliaikainen ja läpinäkyvä 
näkymä koko tuotannon seurantaan.”
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Verkkokauppa 
mahdollistaa Kevin 
Alpinalla myynnin 
laajentamisen uusille 
kohderyhmille

Asiakas

K evin Alpina on vuonna 1985 pe-

rustettu Ylöjärvellä toimiva per-

heyritys. Tällä hetkellä toimin-

nasta vastaavat toisen polven yrittäjät. 

Yksi heistä on Jimy Kevin, joka vastaa va-

raosista, tarvikkeista ja myynnistä. 

– Asiakkaitamme ovat pääasiassa 

elintarviketeollisuuden toimijat sekä eri-

laiset pienasiakkaat yksittäisistä toimi-

joista isompiin yrityksiin, Kevin kertoo. 

Helppokäyttöinen ja  
tyylikäs kokonaisuus
Oscar Softwaren ja Kevin Alpinan yh-

teistyö keskit tyy toiminnanohjausjär-

jestelmän ja verkkokaupan ympäri l le. 

Verkkokauppa on integroituna toiminnan-

ohjausjärjestelmään eli kaikki tieto kulkee 

reaaliaikaisesti yhdessä järjestelmässä – 

Oscar Liiketoiminta-alustalla. 

Tiedot kulkevat verkkokaupan ja toi-

minnanohjauksen eri moduulien välillä 

Erityisesti lihan käsittelyyn tarvittavien 
elintarvikealan koneiden ja laitteiden 
maahantuoja Kevin Alpina avasi uuden 
verkkokaupan vuonna 2019. Yhdessä 
Oscar Softwaren kanssa suunnitellun 
ja toteutetun verkkokaupan avulla 
myyntiä voidaan laajentaa pientuottajille 
ja esimerkiksi vähittäiskaupoille, 
ravintoloille ja metsästysseuroille. 
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halusimme tietysti, että kauppa on ulko-

asultaan tyylikäs ja sitä kautta uskottava, 

Kevin sanoo. 

– Sain kertoa paljonkin omia mielipi-

teitäni ja ajatuksia siitä, millainen verk-

kokaupan tulisi olla. Oscar kuunteli nämä 

toiveet hyvin ja ymmärsi, mitä ajan takaa. 

Matkan varrella kehitimme asioita yhdes-

sä lisää. En ehkä ole se helpoin asiakas, 

koska olen aika vaativa, mutta en kuiten-

kaan tiedä mistään verkkoliiketoimintaan 

liittyvästä mitään, Kevin naurahtaa. 

Asiakaspalvelu reagoi nopeasti
Uusi verkkokauppa, lihatarvike.fi, otettiin 

käyttöön elokuussa 2019. Kaupan käyt-

töönottoa ei haluttu kiirehtiä, vaan tehdä 

kaikki ensin kunnolla valmiiksi. Ensivai-

kutelmia kun voi tehdä vain yhden – jos 

mainostaa keskeneräistä, eivät asiakkaat 

ehkä enää palaa, sitten kun kaikki olisi oi-

keasti valmista ja toimivaa. 

Kevin Alpinalle oli tärkeää, että verk-

kokauppa toimisi ongelmitta myös mobii-

listi. Myös mobiiliversion ulkonäkö on siis 

huolella mietitty ja sen osalta on otettu 

käyttöön paljon uusia ominaisuuksia.

En ehkä ole se helpoin asiakas, koska 
olen aika vaativa, mutta en kuitenkaan 
tiedä mistään verkkoliiketoimintaan 
liittyvästä mitään.”

– Mielestäni valmis verkkokauppam-

me on hyvä. Tyylikkyys on aina tietysti 

katsojan silmissä, mutta mielestäni koko-

naisuus on hyvä ja yksinkertainen. Tila-

uksen pystyy tekemään halutessaan vain 

jättämällä toimitusosoitteen ja tekemällä 

maksun. Myös tilin luominen ja rekisteröi-

tyminen on mahdollista, Kevin kertoo. 

– Matkan varrella on ollut tiettyjä on-

gelmia, mutta niihin on Oscarin puolelta 

reagoitu aina nopeasti ja hoidettu asia 

kuntoon. Kun soitan heille, saan heti vas-

tauksen ja oli ongelma mikä tahansa, sii-

hen vastataan nopeasti. Se on hyvä, eikä 

ollenkaan itsestäänselvyys nykypäivänä. 

Siksi on hyvä, että on Oscarin kaltaisia 

yrityksiä, Kevin summaa. 

automaattisesti esimerkiksi varastotilastoi-

hin ja pankkipalveluihin asti. Valmis integ-

raatio verkkokaupan ja toiminnanohjauksen 

välillä olikin keskeinen tekijä siinä, miksi 

Kevin Alpina halusi luoda myös verkkokau-

pan yhdessä Oscar Softwaren kanssa.

– Halusimme verkkokaupan, josta on 

mahdollisimman helppoa ja yksinkertais-

ta ostaa. Tämä oli se lähtökohta. Lisäksi 

Valmis integraatio verkkokaupan ja 
toiminnanohjauksen välillä oli keskeinen 
tekijä siinä, miksi Kevin Alpina halusi 
luoda myös verkkokaupan yhdessä 
Oscar Softwaren kanssa.

Kevin Alpina halusi 
verkkokaupan, josta on 
mahdollisimman helppoa 
ja yksinkertaista ostaa.
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V iime vuosien ajan Oscarilla on 

kehitet ty täysin uuden suku-

polven selainpohjaista liiketoi-

minta-alustaa. Oscar T5 on suunniteltu 

toiminnanohjausjärjestelmäksi erityisesti 

tekniseen tukkukauppaan, mutta asiak-

kaita on laajalla kirjolla myös muilta aloilta 

vähittäiskaupasta huoltoliiketoimintaan. 

Oscar T5 toimii selainpohjaisella käyt-

töliittymällä. Kyseessä on täysin uusi tuo-

te, jonka taustalla on kuitenkin kaikki se 

äly ja kehitystyö, jota vuosien mittaan Os-

car Tismaan on tehty. 

Uusitut toiminnallisuudet  
– käyttöjärjestelmästä 
riippumatta
Web-selaimella toimiva Oscar T5 on riip-

pumaton käyttöjärjestelmästä ja skaalau-

tuu koko näytölle. Sen toiminnallisuudet 

ovat edeltäjästään uusittuja ja jatkuvasti 

tuotav ien päiv itysten myötä se edus-

taa aina uusinta teknologiaa. Valikko-

näkymä on täysin uudistet tu ja muun 

muassa my ynnin toiminnot on hiot tu 

huippuunsa. 

Asiakkaiden vaatimuksiin sujuvasta teknisen 
tukkutoiminnan liiketoiminta-alustasta vastaa vuosien 
kehitystyön tulos Oscar T5. Toiminnanohjausjärjestelmä 
toimii käyttöjärjestelmästä riippumatta verkkoselaimessa, ja 
huippuvarusteltu Oscar T5s -versio vastaa lisääntyneeseen 
mobiilikäytön tarpeeseen erityisesti kaupan alalla.

Oscar T5 mahdollistaa dokumenttien 

automaattilähetyksen. Myös hakutoimin-

not ovat edistyksellisiä ja hakuja voi tal-

lentaa käyttäjäkohtaisesti. Tekoälyn avul-

la voidaan hoitaa muun muassa tilauksen 

kirjaus automatisoidusti esimerkiksi säh-

köpostiviestistä tai sen liitetiedostosta.

Oscar T5s tarjoaa mobiilityö- 
kaluja vaativaan käyttöön
Mobiilikäyttö lisääntyy yritysmaailmassa 

kiihtyvällä tahdilla, ja tähän vaateeseen 

vastaa erityisesti huippuvarusteltu Oscar 

T5s -versio. Sen edistykselliset mobiiliop-

timoidut toiminnot tarjoavat miellyttävän 

käyttökokemuksen. 

Oscar T5s:n avulla voidaan mobiililait-

teen avulla esimerkiksi vastaanottaa tava-

raa, tehdä myynnin keräilyä, tuotteiden 

massapoimintaa tai inventaarioita sekä 

tarkastella tuotetietoja. Varaston mobii-

litoiminnot on optimoitu toimimaan eri-

tyisesti varaston PDA-laitteissa ja table-

teissa. Parhaillaan kehitetään mobiileja 

työkaluja muun muassa myynnin ja huol-

lon vaativiin tarpeisiin. Tulossa on myös 

CRM, josta on tarkoitus tulla markkinoi-

den helppokäyttöisin. Oscar T5s toimii 

myös mobiililaitteissa selainpohjaisesti.

Nimi viittaa uuteen sukupolveen
Ensimmäinen versio Tismasta, merkki-

pohjainen järjestelmä, julkaistiin 90-lu-

vun alussa. Tisma siirtyi Oscarille vuon-

na 2009 liiketoimintakaupassa yhdessä 

verkkokauppasovelluksen kanssa. Nimi 

T5 tulee viidennestä sukupolvesta, mut-

ta harppaus on nyt niin merkittävä, että 

Tisma-nimestä haluttiin jättää vain alku-

kirjain. Oscar T5:llä on täysin oma kehi-

tyspolkunsa, vaikka taustalla oleva tie-

tokanta onkin lähtökohtaisesti sama kuin 

mitä Oscar Tisma käyttää. 

Oscar Standardi-ERP liiketoimintayk-

sikön päällikkö Sami Kosmala on ollut 

liiketoimintatiimin mukana kehittämäs-

sä Oscar T5:ttä useamman vuoden ajan. 

Liiketoimintatiimissä on 15 henkeä, jotka 

kaikki ovat jollain tavalla olleet mukana 

kehittämisessä ja testaamisessa.

– Oscar Tisman bisneslogiikkaa on 

uudistet tu T5:een, mutta esimerkiksi 

OSCAR T5 
on uuden sukupolven 
selainpohjainen toiminnan- 
ohjausjärjestelmä
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asiakaskohtaiset muutokset on säilytetty 

ennallaan. Tämä mahdollistaa joustavasti 

nykyisten Oscar Tisma -käyttäjien siirtymi-

sen Oscar T5:een. Pyrimme toteuttamaan 

entistä enemmän asiakkaidemme toiveita 

ja olemaan ajan kartalla, Kosmala kertoo. 

Yksi isoista muutoksista on Oscar T5:n 

selainpohjaisuus. Mikä tahansa laite, missä 

on html5:ttä tukeva selain, riittää järjestel-

män käyttämiseksi. Web-teknologia mah-

dollistaa monia uusia asioita verrattuna 

client-pohjaiseen järjestelmään. Käyttöliit-

tymän visuaalisuus ja skaalautuvuus koko 

näytön kokoon miellyttää varmasti silmää, 

ja lisäksi päästään hyödyntämään muun 

muassa verkkopalveluista tuttuja kolman-

sien osapuolten toiminnallisuuksia. 

– Oscar T5 vastaa nykypäivän tren-

dien huutoon, erityisesti mobiilikäytet-

tävyyteen ja selainpohjaiseen käyttöön. 

Ennen kaikkea pystymme vastaamaan 

asiakkaidemme tarpeisiin entistä parem-

min muun muassa luomalla uusia toi-

mintatapoja sekä visuaalisuutta uusiin ja 

nykyisiin toiminnallisuuksiin, jotka eivät 

aikaisemmin ole olleet mahdollisia toteut-

taa. Oscar T5 tulee jollain aikavälillä kor-

vaamaan Oscar Tisman, Kosmala linjaa. 

Siirtyjille kova asiakaslupaus
Uuden järjestelmän käyttöönotot aloitet-

tiin syksyllä 2019. Vastaanotto on ollut 

innostunutta, sillä teknologia, joka toimii 

ilman paikallisia asennuksia, on helppou-

dessaan houkutteleva. Oscar T5 tehostaa 

järjestelmän käyttöä, koska esimerkiksi 

myyjät voivat käyttää järjestelmää missä 

vain kännykällä, tabletilla tai muulla lait-

teella. Dataan päästään kiinni paikka- ja 

laiteriippumattomasti. 

Oscar T5:ssä on uudistuneessa muo-

dossa samoja ominaisuuksia kuin monille 

Jos kiinnostuit uudesta  
Oscar T5 -järjestelmästä,  

ota yhteys  
Oscarin myyntiin!

myynti@oscar.fi

tutussa Oscar Tisma -jär jestelmässä. 

Uuden teknologian myötä merkittävim-

mät uudistukset tulevat jatkossa aina 

Oscar T5 -jär jestelmään. Si ir tyminen 

Oscar Tismasta T5:een on tehty mahdol-

lisimman vaivattomaksi ja kustannus-

tehokkaaksi. Oscarin asiakaslupaus on, 

että kun lopetat työpäivän Oscar Tisma-

käyttäjänä, aloitat seuraavana päivänä 

T5-käyttäjänä. 

Oscar T5 vastaa 
nykypäivän trendien 

huutoon, erityisesti 
mobiilikäytettävyyteen ja 

selainpohjaiseen käyttöön.

”
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Asiakas

Vainiolle Oscar on 
ratkaisukeskeinen ja 
kaivattu kumppani
Vainio-yhtiöt on vuonna 1992 perustettu, yli 70 osaajan 
ja monipuolisen konekannan omaava iisalmelainen 
sopimusvalmistaja, jonka palveluvalikoima kattaa erilaiset 
metalliteollisuuden palvelut osavalmistuksesta vaativiin 
järjestelmäkokoonpano- ja projektitoimituksiin. 
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V ainio otti Oscarin toiminnanoh-

jauksen käyttöön vuoden 2019 

alussa, noin puolen vuoden mää-

rittelytyön jälkeen. Tilikauden mittainen 

kokemus on ollut positiivinen ja toimitus-

johtaja Tommi Lähteisen mukaan uuteen 

toiminnanohjausjärjestelmään vaihtami-

nen oli jo oikeastaan pakon sanelemaa; 

yrityksen kasvutahti oli niin kiivas, että 

vanhanmallinen tiedonhallinta ei yksin-

kertaisesti enää riittänyt. Lähteinen on 

itse ollut vaihdoksessa tiiviisti mukana.

– Meillä oli toki aikaisemminkin toi-

minnanohjausjärjestelmä käytössä, mutta 

kaikki osa-alueet yhdistävästä kokonais-

järjestelmästä meillä ei ole ollut tämän 

mittakaavan kokemusta. Olen halunnut 

olla tiiviisti mukana alusta asti, sillä toimi-

tusjohtajana ja aiemmin vastaavissa pro-

jekteissa mukana olleena minulla on laaja 

käsitys siitä, missä suurimmat sudenkuo-

pat sijaitsevat ja miten kokonaisuus toimii.

Lähteinen kertoo että toiminnanoh-

jauksen kumppaniksi oli aluksi useampia 

vaihtoehtoja. Oscar kuitenkin erottui jou-

kosta asenteellaan.

– Oscar valikoitui meidän kumppanik-

semme, koska heistä tuli sellainen tunne, 

että he halusivat oikeasti olla mukana 

kehittämässä toimintaamme ratkaisukes-

keisesti, ja että he pitivät meitä tärkeänä. 

Tämä on myös toteutunut.

Avainasemassa ennustettavuus 
ja kustannustehokkuus
Oscarin toiminnanohjausjärjestelmä tar-

joaa yritykselle arvokasta, selkeää ja re-

aaliaikaista tietoa siitä, missä mennään ja 

mihin ollaan menossa. Lähteinen kiittelee 

Oscarin järjestelmää sen joustavuudes-

ta, skaalautuvuudesta, kustannustehok-

kuudesta ja manuaalisen työn määrän 

helpottamisesta. 

– Jos miettii aikaa ennen yhteistyö-

tämme, työn määrä oli moninkertainen. 

Käytännössä meillä oli käytössä monta 

eri järjestelmää, joihin jokaiseen syötet-

tiin tietoja erikseen, eivätkä järjestelmät 

keskustelleet keskenään. Tämä teki muun 

muassa raportoinnista haastavaa. Oscarin 

ratkaisu on tuonut mukanaan helppoutta, 

ennustettavuutta ja kustannustehokkuut-

ta. Lisäksi se on tuonut läpinäkyvyyttä 

konsernin sisälle ja mahdollistaa eri tasoi-

sia integraatiota asiakkaiden sekä toimit-

tajien suuntaan järkevillä kustannuksilla.  

Vainio onkin saavuttanut kumppa-

nuudella Oscarin kanssa sen, mihin moni 

yritys varmastikin toivoo pääsevänsä: 

toiminnanohjaus on tehokasta ja lasken-

tataulukoiden pyörittämisestä on päästy 

lähes kokonaan eroon. 

Rohkea kehittäminen ja  
kehittyminen vie eteenpäin
Oscar haluaa kehit tää tuotteitaan jat-

kuvasti epäonnistumisia pelkäämättä. 

Lähteinen kertoo, että tämä näkyy myös 

asiakkaalle:

– Oscarin suhtautuminen ongelmiin ja 

kehitystarpeisiin on rohkeaa. Esimerkiksi 

meidän kohdallamme, jos meillä on ollut 

tarve jollekin erityisesti meille räätälöidyl-

le palvelulle, Oscar on ollut kiinnostunut 

lisäämään sen omaan tuotekehitykseen-

sä. Tosin useimpiin haasteisiin löytyy 

yleensä ratkaisu kustannustehokkaasti 

ilman räätälöintiä, joustavaksi rakenne-

tun perusjärjestelmän ansiosta. Voimme 

tehdä sillä melkein mitä haluamme. Koko-

naisuutena tämä on parantanut huomatta-

vasti esimerkiksi talouden ja kapasiteetin 

ennustettavuutta.

Tulevaisuus tuo mukanaan 
yhteisiä innovaatioita
Tulevaisuudessa Vainion ja Oscarin yh-

teistyön on tarkoitus laajentua ja kehittyä 

innovatiiviseen suuntaan. 

– Olemme kesk uste l leet Oscar in 

kanssa ratkaisusta, jonka avulla voisim-

me tarjota asiakkaillemme ja verkostol-

lemme helpotusta tiedonsiirtoon meidän 

ja kumppaneidemme välillä. Lähtökoh-

taisesti järjestelmämme täytyy taipua 

sellaiseksi, että voimme sen avulla vä-

hentää yksittäisen ihmisen työmäärää 

tiedonsiirrossa eri talojen ja järjestelmien 

välillä. Mitä tämä käytännössä tarkoittaa 

eri rajapinnoissa, sitä ei oikein vielä ku-

kaan tiedä, mutta ajatuksia eri ratkaisu-

malleista on jo.

Oscar valikoitui meidän 
kumppaniksemme, koska heistä 
välittyi sellainen tunne, että he 
pitivät meitä tärkeänä.
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Asiakas

AQVA Finlandin 
ja Oscarin 
yhteistyö 
nojaa rohkeaan 
rehellisyyteen
Puhdasta vettä oikea määrä, oikeaan aikaan 
ja oikeassa paikassa on AQVA Finland Oy:n 
asiakaslupaus. Kansainvälistyvä yritys 
on jo seitsemän vuoden ajan luottanut 
järjestelmäosaamisessa Oscar Softwareen. 
Kasvua on tehty yhdessä ja välillä se on 
edellyttänyt suoraa puhetta.

A QVA Finland Oy tar joaa kot i-

talouksille veden puhdistus- ja 

s uod at u s t uot te i t a  s e k ä v e -

den analyysipalveluita. Teol l isuuden, 

terveyden huollon ja julkisten tilojen tar-

peisiin tarjotaan kattavaa valikoimaa vesi-

kalusteita sekä veden puhdistus- ja käsit-

telyratkaisuja. Mahdollisimman suuri osa 

AQVA Finlandin työtehtävistä on pyritty 

automatisoimaan. Tavoitteena on, että ih-

miset saisivat keskittyä vaativiin tehtäviin 

eivätkä joutuisi tekemään turhaa työtä. 

Yksinkertaiset, toistuvat tehtävät on py-

ritty antamaan koneille. 

– Ihmisten potentiaali täytyy saada 

käyttöön, AQVA Finlandin toimitusjohtaja 

Juha Aalto linjaa. 

AQVA tuli Oscar Softwaren asiak-

kaaksi alkuvuodesta 2013. Toiminnan- 

ohjausjärjestelmää käytettiin alkuun lä-

hinnä laskutusohjelmana, mutta erityi-

sesti viimeisten 3–4 vuoden aikana se 

on saatu toimimaan laajemmin. Oscar on 

käytössä sekä AQVAlla että Aallon toi-

sessa yrityksessä Aide Europella, ja toi-

minnanohjausjärjestelmiin on integroitu 

myös Oscar eCommerce -verkkokaupat ja 

2019 vuoden lopulta myös taloushallin-

topalvelut. Ohjelmistojen pääkäyttäjä on 

toimistopäällikkö Sina Boman, joka vastaa 

järjestelmistä ja koordinoi niiden käyttöä. 

– Onneksi olemme tulleet pitkälle siitä, 

kun olin itse pääkäyttäjänä, Aalto nauraa.

Verkkokauppa mahdollistaa 
kansainvälistymisen
Aalto on todella tyytyväinen AQVA Fin-

landin toiminnanohjausjärjestelmään, ja 

AQVA Finlandilla on 
oma tuotekehitys ja 
sertifioinnit mahdollistava 
oma vesilaboratorio.
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kuvailee sen olevan “todella hyvässä jii-

rissä”. Kasvu ja kansainvälistyminen on 

mahdollista vain, kun pohjatyöt ovat kun-

nossa, ja niihin kuuluu ehdottomasti toi-

miva ERP eli liiketoiminta-alusta. AQVA 

Finlandilla on oma tuotekehitys ja jopa 

sertifioinnit mahdollistava oma vesilabo-

ratorio - harvinaisuus Suomessa - ja lähi-

tulevaisuuden visiona on kasvaa Euroo-

pan laajuiseksi kotitalouksien vesitaloksi. 

Baltiassa on jo asiakkaita ja vienti muihin 

Euroopan maihin sekä Venäjälle alkaa 

tänä vuonna.

Verkkokauppa on nykyisin toiminnan 

edellytys niin AQVAlle kuin sen kilpaili-

joillekin. Putki asiakkaan tilauksesta pitää 

saada mahdollisimman sujuvaksi ja mie-

lellään niin automatisoiduksi kuin mahdol-

lista. Aallon visioissa automatisaatio saisi 

olla pidemmälläkin.

– Ehkä joskus vielä robotit pakkaavat 

meilläkin. Laadukas digitalisaatio on mah-

dollistaja, jonka ansiosta tuotantoa tulee 

olemaan Suomessa, aivan kuten meillä 

AQVAllakin on. Mutta Suomen kustan-

nustasolla jäädään kilpailijoista jälkeen, 

jos automaatio ei toimi, Aalto tietää.

Oscarilta Aalto edellyttää kärjen tun-

tumassa pysymistä järjestelmien kehit-

tämisessä. Aallon mielestä IT-toimittajan 

kehitystehtävät tapahtuvat kivuttomasti, 

kun ne tehdään pienin askelin ilman on-

gelmallisia isoja harppauksia. 

Yhteisellä kasvun tiellä
AQVA Finland Oy on perustettu vuonna 

2010, viisi vuotta Oscar Softwaren jäl-

keen. Palveluntarjoajaa etsiessä Juha Aal-

to sai huomata, että isoimmat toimijat ei-

vät edes halua myydä pienelle yritykselle. 

Oscar haki aktiivisesti uusia asiakkaita, ja 

AQVA Finland valitsi Oscarin. Kasvua on 

tehty samaan aikaan, eivätkä kasvukivut-

kaan ole jääneet vieraiksi.

– Sympatiani ovat aina olleet Oscarin 

puolella, koska lähdimme itsekin nollasta. 

Tiedän, mitä on, kun kasvuvaiheessa re-

sursseista on pulaa, Aalto kertoo.

Liiketoimintakumppanuus on kuin 

avioliitto, jossa ei voi kuin toivoa, että 

kumpikin osapuoli haluaa kehittyä. Osca-

rin toimittama palvelu on AQVAn toimin-

nalle kriittisen tärkeää. Aallon mukaan 

Oscarin suunnitelmat ja tulevaisuuden 

visio näyttävät lupaavilta. Särmätkin al-

kavat kuulemma hioutua ja haasteista 

päästä yli. Suomalaisen brändin rakenta-

misessa myös kumppanin kotimaalla on 

merkitystä:

– Arvostan kovasti sitä, että Oscar on 

suomalainen yritys kuten mekin, suoma-

laisessa omistuksessa. 

Suoruus ja rohkeus  
vievät eteenpäin
Juha Aalto muistaa hyvin Oscarin Juuso 
Mustosen kanssa tehdyn ensimmäisen 

diilin, mutta nykyisin yhteydenpito rajoit-

tuu lähinnä tärkeimpiin neuvotteluihin ja 

Oscar Gaalaan. 

– Meillä on Oscarin kanssa hyvin suo-

rat välit ja meiltä tulee hyvin suoraakin 

palautetta. Uskon, että se on vienyt myös 

Oscaria eteenpäin. Väännöistä on aina 

päästy sopuun, Aalto kertoo.

Rohkeus on yksi Oscarin uudistetuis-

ta arvoista. AQVA Finlandilta rohkeutta 

ei ole puuttunut ja samaa rohkeutta vie-

dä asioita eteenpäin he toivovat myös 

kumppaneiltaan:

– Kristallipalloa ei ole ja ainoa, mihin 

voit luottaa, on oma intuitiosi. Sen seuraa-

minen vaatii rohkeutta. Maailma on täyn-

nä ihmisiä ja yrityksiä, jotka jäävät pai-

kalleen. Jos mitään ei tee, ei epäonnistu, 

muttei myöskään saavuta mitään. Jengin 

pitää uskaltaa antaa mokata. 

Juha Aalto kiittelee 
avoimia välejä 
Oscarin kanssa.

o s a s t o
talous
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Asiakas

Y rityksen veturina toimii Mäen-

pään yrit täjäpariskunta, Ville 

toimitusjohtajana ja Outi hen-

kilöstöpääll ikkönä. Vil le toimii Oscar-

yhteistyössä enemmän taka-alalla kes-

kittyen itse oikeanlaisiin asiakkuuksiin, 

parempaan kauppaan ja tehokkuuden 

lisäämiseen Puristeteoksen kasvun vii-

toittamalla tiellä. Oscarin kanssa tiiviim-

mässä yhteistyössä toimii Outi. Yhteistyö 

Oscarin kanssa on tuore, keväällä 2019 

aloitettu, ja käytössä on koko liiketoimin-

ta-alusta tuotannonsuunnittelusta palkan-

laskentaan. Oscar valikoitui kumppaniksi 

useiden eri järjestelmien vertailun jälkeen. 

Outi summaa parin ajatukset siitä, miksi:

– Meille ehdoton ehto kumppanuudelle 

oli se, että halusimme yhden järjestelmän 

jonka kautta voisimme pyörit tää koko 

päivittäistoimintaamme taloushallintoa 

myöten. Oscar tuntui parhaimmalta koska 

se yhdisti monta eri järjestelmää samaksi, 

juuri kuten toivoimme. Lisäksi asiakaspal-

velun laatu ratkaisi asian Oscarin hyväksi.

– Tavoitteitahan meillä on paljon, ja 

Oscar yhteistyökumppaninamme olemme 

suurin askelin menossa kohti niitä. Teem-

me kaiken isosti, Ville kertoo.

Yhteistyön aloitus  
ilman notkahduksia
Yrittäjät kehuvat Oscaria erityisesti henki-

lökohtaisesta otteesta ja täsmällisyydestä 

yhteistyön alkuvaiheessa:

– Aloitus sujui pääsääntöisesti ihan 

hyvin. Tietyst i aina uutta opetel lessa 

on jotain hankaluuksia, mutta kaikesta 

on selvitty. Eikä kyykätty yhtään, Outi 

kertoo pi lke si lmäkulmassaan ja Vil le 

jatkaa:

– Henkilökohtaisuus arvona toteutuu 

kyllä meille näkyvästi. Palvelu oli hyvin 

henkilökohtaista, määrittelypäivät olivat 

Puristeteos 
kulkee suurin 
askelin kohti 
tavoitteitaan 
Oscarin kanssa
Puristeteos on 1947 perustettu 
monipuolinen yritys. Yrityksen 
alkutaipaleen jälkeen on tapahtunut paljon 
asioita; uistinten ja sammakkolukkojen 
valmistuksesta yritys on lähtenyt 
jopa uhkarohkeasti kehittämään 
liiketoimintaansa, ja tänään liiketoiminta 
pitääkin sisällään hengästyttävän määrän 
asioita sopimusvalmistuksesta omiin 
tuotteisiin ja asiakasprojekteihin. 

'Kun Oscarilla tuotantoa ohjataan, 
niin peltikin taipuu kuin itsestään.' 
Kuvassa tyytyväiset rakentajat.
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Oscaria adjektiiveilla ammattitaitoinen, 

uudistuva ja luotettava. 

– Palveluun sisältyvä asiakaspalvelu 

on täysi kymppi. Minulla on yksi numero 

johon soittaa, ja yksi sähköpostiosoite, ei 

mitään kymmenien vaihtoehtojen listaa. 

Ja apua saan aina heti. Vielä tulee varsin 

usein kysyttävää, sen verran tuore hom-

ma kuitenkin, Outi kiittelee.

– Oscar on vakuuttanut myös halul-

laan uudistua. Tämän vuoksi meillä on jo 

ollutkin yksi palaveri Oscarin kanssa, kun 

heräsi ajatus tarjouslaskenta-palikasta, 

jolla yritys voisi helposti laskea tarjouksia 

täsmällisiä ja sitä kautta pystyttiin raken-

tamaan juuri meille räätälöityjä systeeme-

jä, eikä mitään yleistä. Kaikki oli hyvin 

perusteellista ja yksilöllistä ja asiakasläh-

töistä. Ja mikä tärkeintä, minkäänlaista 

tyrkyttämistä ei ollut, vaan meidän tarpei-

ta ja tavoitteita kuunneltiin, ja sen mukaan 

tehtiin. 

Ammattitaitoinen,  
uudistuva ja luotettava Oscar
Kuvaavien sanojen keksiminen saa monet 

hiljaiseksi, mutta ei tätä hersyvää paris-

kuntaa. He kertovat heti että kuvaisivat 

silloinkin, kun tuotteelle ei ole olemassa 

hinnastoa, Ville kertoo. 

– Tämä on nimenomaan meidän alan 

juttuja, ja siitä hyötyisi kyllä moni. Oscaril-

la ei ollut tällaista valmiina, mutta he ovat 

lähteneet innokkaasti mukaan yhteistyöhön 

sellaista kehittämään. Se on todella hienoa.

o s a s t o
talous
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1. Minkälainen on Oscarin yrityskulttuuri?
2. Miten Oscarin arvot näkyvät työarjessasi? Entä ulospäin yrityksestä?

3. Mikä oscarilaisia yhdistää? Kuvaile kolmella ominaisuudella.
4. Mikä on siisteintä Oscarilla?

Joona Lämsä
Joona aloitti elokuussa 2018 verkkoliike-
toiminnan myyntipäällikkönä. Viikkoon 
mahtuu asiakastapaamisia, järjestelmäde-
moja, vaatimusten läpikäyntiä projektitii-
min kanssa, työarvioiden määrittämistä 
ja tarjousten tekoa. Myyjä hoitaa koko 
myyntiprosessin kaaren tapaamisen 
sopimisesta järjestelmädemoon ja sopi-
musneuvotteluun sekä kaupan syntyessä 
toteutusprojektin luovuttamiseen projekti-
tiimille. Apuna on myynnin ja markkinoin-
nin tiimi sekä asiantuntijapuolen rautaiset 
erikoismiehet ja -naiset.

1. Reipas tekemisen meininki yhdessä ja 

sopiva pilke silmäkulmassa.

2. Er ity isest i yksi löl l isenä palveluna 

asiakkaalle sekä jatkuvana työnä asiak-

kaan liiketoimintaa hyödyttävien ratkai-

sujen löytämiseksi. Ulospäin rohkeana 

ja massasta erottautuvana markkinoin-

tina sekä uusasiakashankinnassa että 

rekrymarkkinoilla.

3. Reippaus, rehtiys ja rentous.

4. Kivat työkaverit ja yrittäjähenkisyys 

(vastuun ja vapauden sopiva suhde).

ME
OSCARILAISET 
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Sari Lähteenmäki
Sari aloitti keväällä 2013 projektipääl-
likkönä Oscar Pro -käyttöönottoprojek-
teissa. Projektityön väliin on mahtunut 
myös kaksi äitiyslomaa. Tällä hetkellä 
Sarin toimenkuva keskittyy olemassa 
olevien asiakkaiden palveluun muun 
muassa avainasiakkuuspalveluun sekä 
asiakkuuksien hallinnnan kehitykseen 
yhdessä asiakaspalvelun ja projektiorga-
nisaation kanssa. Sarin työpäivä koostuu 
joko asiakaskäynneistä tai toimistolla 
ollessaan asiakkaiden ongelmien ratko-
misesta ja sisäisen kehityksen eteenpäin 
saattamisesta.

1. Kunnianhimoinen, eteenpäin katsova 

ja yhteisöllinen. Pyritään koko ajan ke-

hittämään omaa toimintaa ja vastaamaan 

asiakkaiden kasvaviin vaatimuksiin. 

Vaativassa ympäristössä on kuitenkin hel-

posti saatavilla tukea ja yhdessä tekemi-

sen meininki on vahva.

2. Siinä, miten työtäni hoidan ja asiak-

kaiden kanssa kommunikoin. Kiireestä 

huolimatta jokaisen asiakkaan asioille 

löytyy aikaa. Ulospäin sillä, että asiak-

kaille tarjotaan uusia ohjelmistoratkai-

suja sekä palvelumalleja. Lisäksi monia 

kehityspolkuja viedään eteenpäin yhdessä 

asiakkaiden kanssa.

3. Ahkeruus, iloisuus ja avuliaisuus.

4. Ehdottomasti hyvä työilmapiiri, 

avuliaat ja ihan huiput työkaverit sekä 

työtehtävien monipuolisuus.

Martti Löyttyniemi
Martti aloitti vuonna 2018 asiakaspalve-
luprojektipäällikönä palvellen nykyisiä 
asiakkaita erilaisissa liiketoiminnan 
kehittämishankkeissa kuten uusien 
toimintojen käyttöönottoprojekteis-
sa. Vastuu laajeni projektipäälliköksi 
kokonaisvaltaisiin liiketoiminta-alustan 
käyttöönottoihin. Martti on lisäksi 
varasto- ja huoltoprosessin tuotepäällik-
kö vastuullaan kummankin tuotealueen 
pitkän tähtäimen kehitys ja roadmap sekä 
lyhyemmän tähtäimen työjonojen priori-
sointi. Työviikkoon kuuluu asiakaskäyn-
tejä käyttöönotto- tai kehitysprojektien 
parissa ja toimistolla työskentelyä, jossa 
Martin aika jakautuu asiakasprojektien 
edistämiseen sekä omien tuotealueiden 
hoitamiseen.

1. Oscarin yrityskulttuuri on tsemppaava 

ja vastuuttava. Vastuuta saa ottaa ja sitä 

annetaan. Toisaalta vastuun mukana 

tulee myös vapaus omaan tekemiseen ja 

rento ilmapiiri.

2. Projektipäällikkönä olen henkilökoh-

taisesti tekemisissä asiakkaiden kanssa 

ja myös vastuussa asiakkaiden Oscar-

mielikuvista ja varsinaisista liiketoiminta-

alustan toteutuksista. Tuotepäällikkönä 

pyrin saamaan tuotteistamme helposti 

lähestyttäviä ja helppokäyttöisiä. Olemme 

asiakkaita kohtaan reiluja ja pyrimme 

aina yhteisesti parhaaseen rohkeaan 

ratkaisuun.

3. Huono huumorintaju, halu onnistua, 

rentous.

4. Työkaverit ja tekemisen meininki. 

Jokaisella oscarilaisella on oma rooli ja 

erityisosaamisalueensa. Yhteistyö ja 

jokaisen panos auttaa selviytymään haas-

tavistakin tilanteista menestyksekkäästi. 

Jokaista tarvitaan.

Annika Männistö
Annika aloitti HR:ssä joulukuussa 2018 
samalla, kun lisäkouluttautui Tampereen 
yliopistolla henkilöstö- ja työhyvinvoin-
tiasiantuntijan koulutusohjelmassa. Työ 
keskittyi rekrytointiprosessin kehittämi-
seen ja rekrytointeihin yhdessä esimiesten 
kanssa. Elokuusta 2019 lähtien Annika on 
työskennellyt HR Business Partnerin roo-
lissa, johon kuuluu lisäksi muut yrityksen 
strategiset ja operatiiviset HR-asiat sekä 
liiketoiminnan tukena toimiminen. Työ-
viikkoon kuuluu muun muassa rekrytoin-
tiprosessien eteenpäin viemistä, työnhaki-
joihin yhteydenpitoa ja haastatteluita sekä 
omien nimettyjen strategisten hankkeiden 
edistämistä. Annikalle kuuluu kaikki, mikä 
auttaa henkilöstöä viihtymään työssään ja 
Oscarilla paremmin. 

1. Rento ja rehellinen. Kasvuyritykselle lei-

mallista on jatkuva muutos ja se, että ihmi-

sissä arvostetaan idearikkautta, rohkeutta 

tarttua asioihin ja ylipäätään kehityshalua. 

2. HR-tehtävissä ja rekrytoinneissa pyrin 

kohtaamaan jokaisen henkilön yksilönä ja 

tarjoamaan mahdollisimman henkilökoh-

taista palvelua sekä organisaation sisällä 

että ulospäin. Töitä teen vastuullisesti ja 

reilusti siten, että jokaista yksilöä, niin 

kollegaa kuin työnhakijaa, sekä hänen 

näkemyksiään kunnioitetaan. Liiketoi-

minnan kehittyessä asioiden ja toiminta-

tapojen kehittämiseen täytyy tarttua koko 

ajan rohkeammin, eikä jäädä miettimään, 

mikä voi mennä pieleen tai että jotain ei 

osaa. Asenne ja halu oppia ratkaisee!

3. Rentous, auttavaisuus ja aitous. 

4. Ihmiset. Oscarilla on huikeita osaajia, 

mutta sen lisäksi myös huikeita persoonia. 

Jokainen myös saa näkyä ja kuulua juuri 

omanlaisenaan. Siitä syntyy hyväksyvä 

yrityskulttuuri ja rento yhdessä tekemisen 

fiilis, minkä vuoksi myös vapaa-aikaa 

vietetään paljon oscarilaisten kesken esi-

merkiksi erilaisissa vapaa-ajan kerhoissa.

Tunnetko olosi 
oscarilaiseksi? 

https://careers.oscar.fi/
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Lisää oscarilaisia 
omistajiksi
Oscarin omistajakanta laajeni viidellätoista 
17.10.2019. Osakkeenomistajia on nyt  
yhteensä 24.

Ajankohtaista 

Oscar Software Oy on 
innostava työpaikka
Oscar Software Oy saavutti erinomaiset 
tulokset vuoden 2019 henkilöstötutkimuk-
sessaan ja on yksi Suomen innostavimmat 
työpaikat 2019 -tunnustuksen saaneista or-
ganisaatioista. Tämän tunnustuksen saavut-
tavat vain parhaisiin tuloksiin päässeet niistä 
sadoista suomalaisista organisaatioista, jotka 
ovat toteuttaneet Corporate Spiritin henkilös-
tötutkimuksen. Oscar Softwaren henkilöstö 
on innostunut, motivoitunut ja omistautunut 
työskentelemään yrityksen päämäärien ja 
liiketoiminnan kasvattamisen puolesta.

Oscar oli asiantuntija-
na Verkkoliiketoimin-
nan kasvupolulla
Oscar Software Oy oli mukana toteuttamassa 
Verkkokaupan Kasvupolkua 2019. Verkko-
kaupan Kasvupolulla haastettiin yritysten 
kasvusuunnitelmia ja keskeisiä teemoja olivat 
niin verkkokaupan perustamiseen kuin säh-
köisen liiketoiminnan kehittämiseen liittyvät 
aiheet. Muun muassa Mika Kiviluoto ja Terhi 
Kopponen Oscarilta olivat sparraamassa 
kasvuyrityksiä.  

Uusia KLT- ja PHT 
-tutkinnon suorittaneita
Oscarin taloushallinnon osaaminen vahvistui 
edelleen, kun arvostetun KLT taloushallin-
toalan asiantuntijatutkinnon suoritti viime 
vuonna oscarilaisista Mikko Ruuskanen. 
Osoituksena laaja-alaisesta palkkahallinnon 
osaamisesta PHT-tutkinnon suoritti Oscarilta 
puolestaan Noora Pesonen.

Oscarin uusi  
aluekonttori avattiin
Oscar Software Oy:n uusi aluekonttori avattiin 
pääkaupunkiseudulle maaliskuussa. Uusi kont-
tori mahdollistaa paremman asiakaspalvelun ja 
-kehityksen. Konttorin vetovastuussa on yhtiön 
palveluksessa tammikuussa 2019 aloittanut 
myyntijohtaja Heikki Valtonen.
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Oscar Akatemia
Oscar Akatemia on korkeakouluopiskelijoille 
suunnattu kehityspolku, jossa opiskelija pääsee 
yhdistämään omat opinnot ja käytännön työtehtä-
vät Oscarilla. Jokaisen kehityspolku on erilainen 
ja muodostuu opiskelijan oman kiinnostuksen 
sekä Oscarin liiketoiminnan tarpeiden mukaan. 
Jokaiselle akatemialaiselle tehdään räätälöity 
suunnitelma oman osaamisen kasvattamiseksi ja 
tulevaisuuden tavoitteiden saavuttamiseksi.

Oscar Talousosasto® 
valittiin Verohallinnon 
asiakasraatiin
Oscar Talousosasto® valittiin yhtenä tilitoimis-
tona Verohallinnon asiakasraatiin. Asiakasraa-
dit kokoontuvat eri puolilla Suomea, ja Oscar 
valittiin Tampereella kokoustavaan raatiin. 
Tapaamisissa keskustellaan Verohallinnon 
palveluista ja annetaan kehitysideoita, joilla 
palveluita voidaan kehittää yhä paremmiksi.

Oscar Orchestra
Oscarin bändi Oscar Orchestra on perinteisistä 
rokkibändin soittimista koostuva, stadioneita 
täyttävä maailmanluokan orkesteri. Bändi 
perustettiin 2019 ja siinä on tällä hetkellä 
seitsemän enemmän tai vähemmän aktiivista 
jäsentä. Ensimmäinen julkinen esiintyminen 
oli Oscarin pikkujouluissa.

Oscar-palkinnot 2019
Oscar Pro
Vuoden pääkäyttäjä 2019: 
Jussi Lahtinen, Finn-Savotta Oy

Oscar Tisma 
Vuoden pääkäyttäjä 2019: 
Jukka Savolainen, Midare Oy

Oscar Pro
Vuoden käyttäjäorganisaatio 2019: 
Suomen Levyprofiili Oy

Oscar Tisma 
Vuoden käyttäjäorganisaatio 2019: 
Bonge Oy

Oscar Talousosasto® 
Vuoden käyttäjäorganisaatio 2019:
HANZA Toolfac Oy
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Oscar tuottaa menestystä 
useilla eri toimialoilla

Oscar Softwaren ratkaisut ovat tunnettuja joustavuudestaan  

ja mukautuvuudestaan erilaisiin asiakastarpeisiin. Lisäksi monien 

toimialojen erityispiirteisiin on kehitetty juuri tiettyyn tarpeeseen 

soveltuvia ominaisuuksia. Oscar-ratkaisut kehittyvät jatkuvasti  

muun muassa uusien asiakkuuksien myötä.

TEOLLISUUS

• Metalliteollisuus

• Konepajat

• Kemianteollisuus

• Paperinjalostus

• Elintarviketeollisuus

• Sähkötekninen 
teollisuus

• Tekstiiliteollisuus

• Meriteollisuus

• Puusepänteollisuus

• Rakennusteollisuus 

• Maanrakennus

KAUPPA

• Tukkukauppa

• Maahantuonti

• Erikoistavarakauppa

• Agentuurikauppa

• Vähittäiskauppa

• Verkkokauppa

• Vientikauppa

• Jälleenmyyjäkauppa

• Franchising

PALVELUT

• Asiantuntijapalvelut

• Ympäristöpalvelut

• Pääomasijoittaminen

• Logistiikka

• Siivouspalvelut 

• Koulutustoiminta  
ja opistot

• Sähköverkonrakennus

• Kustannustoiminta

• Urakointi

• Pankkitoiminta 

• Energiakauppa

HUOLTO

• Matkapuhelinhuolto

• Elektroniikkahuolto

• ATK-huolto

• Kone- ja laitehuolto

• Kunnossapito

• Kenttähuolto

• Sopimushuolto

• Takuuhuolto

• Huoltoketjut

DIGITAALISET ERITYISRATKAISUT 

Toteutamme myös täysin asiakkaiden toiveiden mukaisia digitaalisia liiketoimintaratkaisuja.



 

Tampere

Raisio

Espoo

Kotka

Tunnustukset 

1,0
1,7

5,8

3,1

8,8

10,2
M€

ennuste 
12,3
M€

Kuopio

#31

Henkilöstö 

>150 
Toimipaikat

Alkaen 17.10.2019 yhteensä  
24 osakkeenomistajaa

45% 

Asiakkaat

900
Asiakkaita yli 10 maassa

Koulutustausta
MAISTEREITA
MERKONOMEJA
KAUPPATIETEILIJÖITÄ
DIPLOMI-INSINÖÖREJÄ
INSINÖÖREJÄ
TRADENOMEJA
HUMANISTEJA

55%

Henkilöstön keski-ikä 37,5 vuotta = nuorekas työyhteisö

Oscar Softwaren liikevaihdon
kehitys (M €)

2008 2010 2013 2016 2018 2019 2020

Liikevaihto 

+320



OSC/8
Oscar Software Oy  •  www.oscar.fi

www.facebook.com/oscarsoftware  •  www.twitter.com/oscarsoftware  •  www.instagram.com/oscarsoftware

www.linkedin.com/company/oscar-software-oy  •  www.youtube.com/oscarsoftware 

Hallituskatu 16 A, 33200 Tampere  •  Raisiontori 7, 21200 Raisio  •  Vaisalantie 2, 02130 Espoo

Keskus 010 820 1000

MENESTYKSEN TEKIJÄ.
OSCAR LIIKETOIMINTA-ALUSTA

Toimialakohtainen ERP-osaaminen

Parhaat ERP-ratkaisut ja liiketoimintapalvelut rautaisella ammattitaidolla.

Tilaus-
toimitusketjun 

hallinta

Materiaali- 
hallinto

Henkilöstö- ja 
palkkahallinto

Tuotannon- 
ohjaus

Projektin- 
hallinta

Talouden- 
hallinta

Asiakkuuden- 
hallinta

Huolto- ja 
laitehallinta

Tukkukauppa Teollisuus ja  
projektitoiminta

Huolto ja  
kunnossapito Palvelut

Oscar HR

Henkilöstöpalvelut

Oscar IT

IT-ulkoistus- ja 
ylläpitopalvelut

Oscar  
Talousosasto®

Taloudenhallinta-  
ja hallintopalvelut

Oscar Logistiikka

Varasto- ja 
logistiikkapalvelut

Oscar Pilvi

Ohjelmistojen 
ja palvelinten 

ulkoistus

Verkkoliike-
toiminta Intranetti Extranetti Verkko-

kauppa BtoC BtoB IoT – esineiden 
internet

EDI/OVT- 
yhteydet

Operaattori-
palvelut

Markkinoinnin 
automaatio

Ostolaskunkierrätys

Työajanseuranta Mobiiliratkaisut

KonserniautomaatioLaadunhallinta

BI-ratkaisut

Pankki-integraatio

Matkalaskut

Verkkolaskujen välitys

Logistiikka Palkanlaskenta

Budjetointi

Tarjouslaskenta

Huoltotilaukset

Työjonojenhallinta Varastonhallinta

SopimustenhallintaHankintojen suunnittelu

Integraatiot ja rajapinnat

Raportointi

Laskutus Tilaukset Ostolaskut Kirjanpito

Tiedonkeruu

Rekrytointi

Dokumenttien hallinta Info-TV

Kassamyynti

Varausjärjestelmä

Asiakastyytyväisyyden mittaus EräseurantaSkannauspalvelu

Sarjanumeroseuranta

Henkilöstöhallinto

Hienokuormitus

Huollon ohjaus

Markkinointi

Markkinoinnin kohdennus

CRM

Karkeakuormitus Sisäinen laskenta

Tuotehallinta
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