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METSÄOSASTOJEN TIETOJENKÄSITTELYN HAJAUTUS 

Jaakko Peltonen 

Hallinnolli ten ja operatiivisten tietajen
kä ittelysovellutu ten vieminen lähelle 
kentän puunhankkijaa on yksi keskeisimmistä 
muutok ista met äosa tojen toiminnassa 1980-
luvun alkupuoli kolla . Kolme Metsätehon 
jäsenyrity tä on toteuttanut metsäosaston 
tietajenkä ittelyn hajautuk en ensimmäisen 
vaiheen . Neljä ä yrityk es ä hajautusta 
ollaan viemä sä läpi tai kokeilemassa ja 
eit emällä yrityk ellä on konkreettisia 

suunnitelmia met äo a tonsa tietojenkäsit
telyn hajauttami en aloittami e ta lähi
vuosina . 

Metsäo astojen tietajenkä ittelyn hajautu 
on toteutettu joko hankinta- alue- tai p~~
ritasoi ena . Lähi uo ien kehittämi työ 

1981 : 1 ets osastolla 
1985: 1 •ets osastolla 
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jatkuu amantapaisena siten~ että yleisim
min hajautus aloitetaan hankinta- alueelta 
ja sitä jatketaan piireihin. Hajautusta 
lähdetään myös viemään suoraan piireihin . 

Hajautuksessa käytettävien tietokonelait
teistojen määrä ja arvo on merkittävä. 

Puunhankintaorganisaatioiden ja toteutus
laitteistojen erilaisuudet vaikeuttavat 
järjestelmien yhteistä kehittämistä ja 
käyttöön ottami ta . 

Tietojenkäsittely ovellutusten kehittäminen 
j a kentän puunhankki ·oiden käyttökoulutus 
ovat keskeisimpiä haasteita hajautuksen 
jatkototeutuksessa . 

1981 : 4 metsäosastolla 
1985 : 11 metsäosastolla 
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1981: 2 •ets osas t olla 
1985: 2 •etsiosastolla 

ERILLI E PIE OISTIETOKOHE 

-
PI ENOI STIETOKONE PÄÄTTEE Ä 

Kuva 1 . Perusrat ka isut etsäosastojen hankinta-alue- ta i 
pii r i tasoll e ulott uvassa t i eto jenkäsittelyn hajautuksessa 
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YLEISTÄ 

Tietojenkäsittelyn hajautuksen keskeinen 
tavoite on tuoda tietokone ja sen palveluk
set kentälle palvelusten käyttäjien omilla 
ehdoilla . Hankinta- alueisiin tai korjuu
piireihin asennetaan päätelai tteistot, joilla 
kentän toimihenkilö itse pystyy suoritta
maan työhönsä liittyviä atk-tehtäviä . 

Näppäimistöllä varustettu kuvaputkip ää te, 
johon on liitetty kirjoitin , on tyyp illinen 
alueorganisaation atk-työpiste . 

Laitteistojen k äyttäjän ei tarvitse olla atk
erikoishenkilö, sillä sekä tallennus että 
varsinaiset sovellukset voidaan tehdä sel
laisiksi, että k äyttäjä saa kuvapu tkelta 
selvä kieliset toimintaohjeet työn eri vai
heissa . Näppäillyt tekstit kirjoittuvat 
kuvaputkelle, josta ne on helppo tarkistaa 
ja tarvittaessa korjata . Lisä ksi järjes
telmiin v oidaan ohjelmoida sisa1s1a virhe
tarkistuksia siten, että tietokone ei hy
väksy esimerkiksi suuruu sluokaltaan tai 
muodoltaan v äär ää tietoa , vaan pyytää näp-
päilemää n kyseisen tiedon u udestaan. 
Kirjoitus- tai laskukoneen käyttötaito 
riittää uusien hajautettujen sovellutusten 
käyttäjille . Järjestelmiin liittyvän suunnit
telun ja ohjelmoinnin tekevä t kuite nkin 
edelleen atk-ammattilaiset , mutta k äyttäjien 
mahdollisuudet vaikuttaa systeemien asiasi
s ältöön paranevat. 

Metsäteho s uoritti v uoden 1981 jä lkipuolis
kolla kyselytutkimuksen , jossa s elvitettiin 
jäsen y ritysten metsäosastojen tie toj e n käsi t 
telyn hajautustilanne sekä t ä rkeimmä t lä hi
vuosien kehityskohteet. Kyselyssä selvi
tettiin olevat ja suunnitteilla ole v a t atk
laitteistot ja -syst eemit. 

Lähivuosina rakennettavista a tk-j ä r jestel
mistä ja myyt äväksi ilmoitetuista atk
systeemeistä kerättiin informaatiopaketti, 
joka on jaettu jäsenyrityksille Metsä tehon 
tietojenkäsittelypäivillä syksyllä 1981 . 
Näiden tietojen avulla pyritää n edistämää n 
yritysten välis t ä yhteistyötä järjestelmien 
rakentamisessa . 

HAJAUTUSTI LANNE 

Kyselyyn vastasi 21 Metsätehon jäsenyri
tystä . Näistä viidellä oli tietojenkäsittelyn 
hajautus joko meneillään tai loppuun suori
tettu siten , että kaksi metsäosastoa oli 
vienyt atk-järjestelmät piireihin ja kolme 
hankinta-alueisiin. Kaksi yritystä s u oritti 
hajautuskokeiluja . Niistä t oinen kokeili 
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piireihin vietyä hajau tusta ja toinen 
hankinta-alueisiin vietyä hajautusta . 

Konkreettisia suunnitelmia metsäosaston tie
tojenkä sitt elyn hajautuksen aloittamisesta 
on liikkeelle lähteneiden lisäksi 7 yrityk
sellä . Täten v uosikymmenen puolivälissä 
y hteens ä 14 y ritystä on aloittanut tai 
toteuttanut metsäosaston tietojen käsittelyn 
jonkina steisen hajautuksen . Pelkästään 
hankin ta-alueille haj au tuksen v ientiä 
suunnittelevia on näis tä 6 metsäosastoa . 
Lopuilla on tarkoitus viedä hajautus piiri
tasoiseksi . Yhdellä y rityksellä on tavoit
teena jatkaa hajautusta myös työnjohtaja
tasolle . 

HAJAUTUKSEN TOTEUTUS 

Omaa keskustietokonetta k äyttää joko koko
naan tai kokeilunluonteisesti tietojenkäsit
t elyään hajau ttaneesta kuudesta metsäosas
tosta viisi . Kahdella on k äytössään IBM : n, 
k ahdella Honeyweilin ja yhdellä HP : n kes
kustietokone . Suunnitelmien mukaan kaksi
toista neljästätoista hajautusta käyttävästä 
tai suunnittelevasta y r ityksest ä aikoo k äyt
tää vastaisuudessa keskustietokonetta aina
kin osana tietojenkäsittelyn hajautust aan 
(kuva l) . 

Piiri- ja alueor ganisaatioissa olevat ja niihin 
sijoitettaviksi suunnitellut laitteistomäärät 
on esitetty kuvassa 2 . Hankituista pie
noistietokoneista 28 on okia - 80 -lait
teistoja, II on Esseltejä ja 1 HP : n laitteisto . 
Keskustietokoneeseen kiinteillä linjoilla 
yhteydess ä olevat 20 kuvaputkipäätettä 
ovat IB 1: n toimittamia. Suunnitelluissa 
laitehankinnoissa esiintyy edellä olevien 
laitetoimittajien lisäksi TDS . 

SOVELLUTUKSET 

Hankinta-alueille tai piireihin sijoitetun 
pientietokoneen tai tietokonepäätteen käyt
töön perustuvien jär jestelmien kehittä mi
sessä on t ähd ä tty muun muassa seur aaviin 
tavoi tteisiin . 

Kentän toimistotyö tä on rationalisoitava . 

Hallinnollisten sovellutusten ohella on 
kehitettävä myös toiminnan ohjausta 
palvelevia oper atiivisia jär jest e lmiä . 

Kentällä tapahtuva tietojen keruutyö 
ja t allennustyö eivät saa lisääntyä . 

Jär jestelmän ja siihen liittyvien lait
teistojen on oltava sellaisia , että nii
den k ä y ö ei vaadi atk-e rikoiskoulu
tusta . 
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Kuvaputket 

OIIJ = Hankitut lait teet 

l/?jl = Suunnitellut 
~ hankinnat 
EIE3 Keskust.ietokoneeseen 
EEf!j = yhteydessä olevat 

kuvaputki päätteet 

asemat 

Kuva 2. Metsäosastojen tietojenkäsittelyn 
hajautuksessa käytettävät Laitteet 

Määräaikaisia raportteja on pyritty 
välttämään siten, että käyttäjä voi va
lita järjestelmästä tarvitsemansa tiedot, 
jotka tulostetaan kuvaputkella tai 
paperille. 

Seuraavat sovellutukset on toteutettu ja 
ovat käytössä vähintään kahdella tieto
jenkäsittelyään hajauttaneella yrityksellä : 

Metsäpalkat 
Metsäkonemaksut 
Puutavara-automaksut 
PMP-systeemi 
Varastojen seuranta 
Korjuun suunnittelu 
Kuljetusten suunnittelu 
Korjuun vaihtoehtolaskenta 
Tukkien kuutiointi 

Lisäksi on toteutettu seuraavat sovellutuk
set: 

Kauppojen seuranta 
Operatiivisten tapahtumien seuranta 
Hankinnan suunnittelu 
In ven toin ti 
Metsäsysteemipaketti 
Tehdasmittaus 
Metsäkaupat 
Erikoispuusovellutus 
Luovutukset tehtaille 1 autopuu 
Henkilörekisterin käyttö 
VR-sovellutus 
Uit torahdit 
Sidetarvikekirjanpi to 
Hankin ta-alueiden tuloksenlasken ta 

L : n puun kuutiointi 
Taimitarhan palkkalaskenta 

Metsuriseuranta 
Liikekirjanpito 
Matkalaskusovellutus 

Hajautuspisteessä suoritetaan useimpien so
vellutusten osalta lähes aina tallennus ja 
useimmiten myös tulostus . Sen sijaan var
sinainen tietokoneajo suoritetaan normaalisti 
keskustietokoneessa . Tukkien kuutiointi ja 
eräät suunnittelulaskelmat tehdään useissa 
yrityksissä kokonaan piirin tai alueen lait
teistoilla . 

PÄÄTELMÄT 

Kysely osoitti, että jo liikkeelle lähteneiden 
lisäksi lähes kaikki suurimmat metsäteol
lisuusyritykset ovat lähtemässä hajaut
tamaan metsäosastonsa tietojenkäsittelyä . 

Pääsuuntaisesti hajautus tullaan toteutta
maan piirin tai hankin ta -alueen pienoistie
tokoneilla, jotka ovat yhteydessä yrityksen 
tai p alvelukeskuksen keskustietokoneeseen. 
Laitteistokokoonpanot jakautuvat 4 - 5 pää
merkkiin . Eri yritysten välinen yhteistyö 
tullee onnistumaan ainoastaan samantyyppi
sesti ja samoilla laitteilla hajauttaneiden 
kesken . 

Kentän puunhankkij a ei ole toistaiseksi 
oppinut itsellisesti käyttämään hajautetun 
ratkaisun laitteistoja eikä sovellutuksia . 
Tämän henkilöstöryhmän atk-koulutus ja 
käyttö systeemien rakentamisessa on kes
keisimpiä haasteita jatkettaessa metsä
osastojen tietojenkäsittelyn hajautusta . 
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DISTRIBUTION OF DATA PROCESSI G I FOREST DEPARTME TS 

Distribution of data processing has been 
initiated in the forest dep artrnen ts of 
Finnish forest industry cernpanies at the 
wood procurernent district or its sub
district level . 

Three mernber cernpanies of Metsäteho have 
implemented the first phase of this dis-

tribution process . Four cernpanies a re 
applying or experirnenting wi th distribu
tion, and seven cernpanies have concrete 
plans to begin distribution of data proc
essing in their fo r est depart rnents in the 
next few years . 

METSÄTEHO SUOMEN METSATEOUISUUDE KESKUSUnTO RY ETSATYO TUTK USOSASTO 
Opastinsina 8 8 · 00520 HELSI 1 52 · Puhelin (90) 140 011 

155 035 7-4326 HELSI 1<1 1!1111 PAI OVALMISTE 


