
Keskitetty tietojen hallinta toi helpotuksen kylpytynnyrinvalmistajan arkeen.  
Nyt tuotetiedot ovat aina ajan tasalla ja virtaavat juohevasti.

kuin paljuja ja kylpytynnyritarvikkeita. Tuote-
valikoimaan kuului esimerkiksi kelluvia läm-
pömittareita, niskatukia, viikinkihattuja ja is-
kunkestäviä kuohuviinilaseja. Kaupallista tie-
toa piti muuttaa ja päivittää jatkuvasti. 

Nyt yritys suunnitteli myös kansainväli-
sen verkkokaupan avaamista, joten uudistus-
ta tiedonhallintaan tarvittiin pikaisesti.

Hajanaisesta tietoviidakosta 
yhteen systeemiin
Aikaisemmin Kirami Oy oli hallinnoinut tuot-
teisiinsa liittyvää kaupallista ydintietoa lähin-
nä laskutusjärjestelmänsä avulla. Kaikki yri-
tyksen tuotteisiin liittyvät ydintiedot sijait-
sivat järjestelmässä. Kun tietoja piti siirtää 
yrityksen muihin sisäisiin järjestelmiin, ne 
jouduttiin kopioimaan käsin perinteisellä co-

py–paste-menetelmällä, koska järjestelmien 
välillä ei ollut integraatiota. Työntekijät jou-
tuivat siis kopioimaan samat tiedot moneen 
eri paikkaan yhä uudestaan, josta aiheutui 
tehottomuutta.

”Hankaluus näkyi käytännössä esimer-
kiksi tuotteiden myyntikuvauksissa. Kun jo-
kin tuote muuttui, tuotetieto piti muuttaa en-
sin Bookmasteriin, sitten yrityksemme netti-
sivuille. Sen jälkeen tieto olisi pitänyt päivittää 
vielä verkkokauppaan, tiedotteisiin, esittei-
siin ja tuotekatalogeihin, jotka ovat käsin täy-
tettäviä Excel-tiedostoja”, kertoo Kiramin tie-
tohallinnosta vastaava Eero Rantanen.

Inhimillisten virheiden riski oli suuri. Jos-
kus saattoi syntyä epäselvyyksiä siitä, oliko yh-
teen järjestelmään tallennettu tuotetieto ajan-
tasainen. Jos eri järjestelmien tiedot erosivat 
toisistaan, jouduttiin arvailemaan, mikä tuote-
tiedoista on ajan tasalla. Toisinaan virheellinen 
tieto johti siihen, että tuotteita saatettiin lähet-
tää vääriin paikkoihin. Kaikki nämä ovat varsin 
tyypillisiä ongelmia yrityksissä. 

Verkkokaupan avaaminen oli käsillä, jo-
ten ratkaisu tuotetietojen ylläpitoon piti löy-
tää nopeasti. Yrityksellä oli tuotteita lähes 
600 ja nimikkeitä jo pari tuhatta. 

CodeMaster vapautti Kiramissa 
     käsiä ja työaikaa

”CodeMaster 
on säästänyt 
meiltä aikaa, 
vaivaa ja rahaa”

CodeMaster vapautti 
Kiramissa käsiä ja työaikaa

Kylpytynnyrivalmistaja Kirami Oy tunnetaan 
huippulaatuisista paljuistaan. Yritys on kas-
vanut Euroopan suurimmaksi kylpytynnyri-
valmistajaksi samalla kun tynnyrivalikoima 
on kehittynyt yhä monipuolisemmaksi. Kira-
mi valmistaa sekä perinteisiä tynnyrimalleja 
että moderneja luksuspaljuja Sastamalassa, 
Kokemäenjoen varressa. 

Vuoden 2015 kesäkuussa Kirami oli tilan-
teessa, jossa kaupallisen tuotetiedon hallin-
ta alkoi olla monimutkaista ja työlästä. Edelli-
senä vuonna liikevaihto oli kasvanut 6,8 mil-
joonaan euroon. Vuotuinen kylpytynnyrien 
toimitusmäärä oli kivunnut noin 4000 kap-
paleeseen, ja paljuja sekä muita allas- ja hy-
gieniatuotteita toimitettiin sekä kotimaahan 
että muualle Eurooppaan. Ulkomaisen jäl-
leenmyyjäverkoston kasvattamista jatkettiin 
määrätietoisesti. 

Kylpytynnyrien materiaali- ja värivalikoi-
ma oli laajentunut, tuoteryhmät olivat uudis-
tuneet, ja add-on -tuotteiden, varaosien, ku-
lutusosien ja välitystuotteiden määrä lisään-
tyi koko ajan. Kirami myi jo paljon muutakin 
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”Olimme pystyttämässä verkkokauppaa 
varaosille, lisävarusteille ja kylpytynnyritar-
vikkeille. Mietimme, mikä olisi kauppamme 
alusta. Päädyimme siihen, että alustana toi-
misi MyCashFlow. Mainostoimisto Staart hoi-
ti verkkokaupan visuaalisen suunnittelun. 
Heidän kauttaan saimme yhteyden Modulte-
kiin. He tarjosivat CodeMaster-ratkaisua tie-
donhallinnan tarpeeseemme. Integroimme 
vanhan laskutusjärjestelmämme tiedot uu-
teen verkkokauppajärjestelmään”, Eero Ran-
tanen kertoo. 

Rantanen myöntää, että aluksi hänellä 
oli omat epäilyksensä tiedonhallinnan uu-
distuksen suhteen. Hienoltahan se kuulosti, 
mutta taasko pitäisi opetella yksi uusi systee-
mi lisää? Kauanko homman opettelu kestäi-
si? Entä millaiset olisivat aloituskulut? Mak-
saisiko tietojen integraatio tolkuttomasti? 
Skeptisyys kuitenkin hälveni, kun selvisi, et-
tä CodeMasterin ja MyCashFlow-verkkokau-
pan hinnoittelu oli järkevä myös pk-yrityksen 
näkökulmasta.

”Olin sen verran tyytyväinen hintaan, et-
ten edes lähtenyt kilpailuttamaan palvelua”, 
Rantanen sanoo.

Uusi, helpompi arki  
Nyt CodeMaster toimii Kiramin kaiken tuo-
tetiedon masterina eli yrityksen ydintiedon 
luomis- ja tallennuspaikkana. Se on tuote-
tiedon keskipiste, johon muutokset päivite-
tään. CodeMasterista kaupallinen tuotetieto 

siirtyy kätevästi ja automaattisesti muihin Ki-
ramin järjestelmiin, eikä hankalaa copy-pas-
tea enää tarvita. 

CodeMaster oli Eero Rantasen mukaan 
helppoa ottaa käyttöön. Nettisivujen raken-
tamiseen ja uuden järjestelmän käyttöönot-
toon meni muutama kuukausi. 

”Meille pidettiin pariin otteeseen etäkou-
lutus, jossa käytiin toiminnot läpi. Kyse on pil-
vipalvelusta, joten etäkoulutus riitti. Yhteis-
työ Modultekin kanssa sujui hyvin, kun uut-
ta järjestelmää speksattiin viikko kerrallaan.”

Uuden systeemin ansiosta Kiramin työn-
tekijöiltä on vapautunut käsiä muihin töi-
hin. Nyt samoja tuotetietoja hyödynnetään 
eri järjestelmissä, ja tuotepäivitykset tulevat 
voimaan nopeasti niin nettisivuilla, verkko-
kaupassa, esitteissä, tiedotteissa kuin tuote-
katalogeissa. 

”CodeMaster on säästänyt meiltä aikaa, 
vaivaa ja rahaa. Systeemin suurin etu on se, 
että tieto on keskitetty ja hallittavissa yhdes-
tä paikasta. Tieto on aina oikein ja ajan tasalla. 
Kun tietoja kopioitiin aiemmin käsin, virheitä 
tuli todella paljon ja työ oli hidasta. Uuden 
järjestelmän pyörittäminen vie meiltä huo-
mattavasti vähemmän aikaa. Ja kun uusi tie-
to kopioituu nyt kerralla moneen paikkaan, 
se on varmasti oikeellista. Tuotteisiin liittyvät 
termit saatettiin ennen kirjoittaa hieman eri 
lailla kirjoittajasta riippuen, mutta nyt ne ovat 
varmasti oikein”, Rantanen kertoo.

Kirami Oy
• Kylpytynnyrivalmistaja Kirami Oy on 

Euroopan suurin kylpytynnyrivalmistaja.

•  Kiramin tehdas sijaitsee Sastamalassa, 

Kokemäenjoen varressa. 

•  Kylpytynnyrien jälleenmyyjäverkosto 

kattaa koko Suomen, ja Kirami kasvattaa 

ulkomaista jälleenmyyjäverkostoaan 

määrätietoisesti. 

•  20 prosenttia tuotteista menee vientiin. 

Eniten paljuja viedään Ruotsiin ja 

Hollantiin, mutta niitä myydään myös 

esimerkiksi Itävaltaan, Ranskaan ja 

Saksaan.

•  Yrityksen liikevaihto oli 7,5 miljoonaa 

euroa vuonna 2015. 

”Nyt samoja tuotetietoja hyödynnetään eri järjestelmissä, ja tuotepäivitykset tulevat voimaan nopeasti 
niin nettisivuilla, verkkokaupassa, esitteissä, tiedotteissa kuin tuotekatalogeissa”, toteaa Eero Rantanen

CodeMasterin avulla työntekijät saavat 
entistä enemmän ja tarkempaa tuotteisiin 
liittyvää tietoa yhdestä paikasta. Jokaisella 
tuotteella on oma tuote-ID-numero, luokit-
telu ja tuoteryhmittely. Tuotteille on olemas-
sa sekä lyhyt että pitkä kuvaus, joka kertoo, 
millainen tuote on ja mistä materiaalista se 
on valmistettu. Tuotetiedot löytyvät järjes-
telmästä monilla eri kielillä, ja kun käyttäjä 
vie uudet tiedot systeemiin, hänen on help-
po jakaa tiedot samalla kaikkiin eri kanaviin. 

Mikä tahansa tuote pystytään jäljittä-
mään tuotekohtaisen tunnisteen eli ID:n 
avulla. Myyntikin helpottuu, sillä tuottee-
seen yhdistetään aina oikeat liitännäiset ja li-
säarvotuotteet, jotka on määritelty järjestel-
mään valmiiksi. 

Kirami toimitti vuonna 2015 lähes 4500 
allasta. Liikevaihto kasvoi 7,5 miljoonaan eu-
roon. 

”Viennin osuus kasvaa, ja meillä on täh-
täimessä kasvattaa liikevaihto kymmeneen 
miljoonaan. Myös uutta tuoterepertoaaria 
on tulossa, eli laajennamme pihasisustuk-
seen ja grillaamiseen. Tulevaisuudessa tie-
donhallinta on yhä tärkeämpää”, Eero Ranta-
nen sanoo.


