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Veljekset Hokkanen Oy

 Vuonna 1994 perustettu Etelä-Savossa Kangasniemellä toimiva 

metsäkoneyritys

 Yrityksen ovat perustaneet ja omistavat veljekset Esa ja Hannu Hokkanen

 Asiakkaat: MetsäGroup ja UPM Metsä

 Työlajit: koneellinen puunkorjuu (myös saarikorjuu) ja metsänparannustyöt

 Henkilöstö: 60 henkilöä työllistyy yrityksen kautta

 Sopimusmäärä 650 000m3/vuosi

 Yrityksen liikevaihto 2017 6,3milj.€



Liiketoiminnassa käytettävissä olevat 

ohjelmat

 Työn suunnittelu 

 Kiho (työajan ja ajoneuvojen seuranta)

 Ponsse Manager (tuotoksien seuranta)

 Visma Fivaldi (taloushallinto ja palkanlaskenta)



Työn suunnittelu

 Tilaus

 Asiakkaalta annettujen määrien ja puutavaralajien mukaan

 Korjuu

 Keliolosuhteet

 Konevalinta

 Ketjutus

 Määrän seuranta

 Metsägroup Woodforce ohjelma

 UPM ForIT ohjelma

 Laatu ja palaute

 Asiakkaiden palaute

 Oma valvonta



KIHO työajan- ja ajoneuvojen hallinta

Mitä Kiholla voidaan seurata?

 Työaikamoduuli

Työajan raportointi ja hyväksyntä

Kuljettajat puhelimesta kuittaa työpäivän alkavaksi ja päättyväksi 

ja valitsee seurantakohteen jolla työskentelee

 Raportointimoduuli

Raportoi työaikaa, ajoja

Palkanlaskentaa raportit jotka siirtyvät suoraan Visma Fivaldin

palkanlaskenta ohjelmaan

Ajopäiväkirjat työautoilla ajoista (verottaja)



Ajoneuvojen seuranta

 Kuorma-autot sijainnit ja ajopäiväkirjat ovat Helpten

ohjelmassa



Ponsse Manager

 Seurataan

 Työntehokkuus /työtavat

 Energiatehokkuus

 Huollot



Ponsse Manager



Visma Fivaldi yrityksessä
 Yrityksessä hoidetaan:

 Sähköinen ostolaskujen käsittely

 Tiliöidään ostolaskut oikeille tileille

 Samalla laskut kohdistetaan seurantakohteille

 Tehdään myyntilaskut

 Hoidetaan tilitykset alihankkijoille ja kohdistetaan oikeille 

tileille

 Tilitoimisto hoitaa:

 Kirjapito ja tilinpäätös

 Palkanlaskenta



Visma Fivaldi

 Hyödyt liiketoiminnassa:

 Tiedot ajan tasalla (Sähköisessä järjestelmässä kaikkien käyttäjien 
kirjaamat tiedot ovat heti saatavilla: kaikki tapahtuu reaaliajassa)

 Pilvipalvelu (Ohjelma toimii selaimessa. Ei enää mappeja ja löydät 
kaiken vanhankin tiedon hetkessä)

 Työ liikkuu mukana (Voi luoda ja lähettää laskuja, hyväksyä 
ostolaskuja ja tarkista vaikka edellisen kuun tulos – siellä, missä 
haluaa)

 Säästät aikaa (Taloushallinnon hoitaminen sähköisesti on nopeaa)

→PYSYT AJANTASALLA KOKO AJAN

→ YRITYKSEN MENOISTA ja TULOISTA

→ YRITYKSEN TULOKSESTA

→ SEURANTAKOHTEITTAIN TULOKSESTA

→ Tärkeää tietää mikä kannattaa?

→Mitä pitää tehdä että saadaan kannattamaan?



KIITOS


