
Helvar on kotimainen valaistusjärjestelmiä ja -komponentteja 
toimittava yritys, jolla on toimintoja eri puolilla maailmaa. Kari-
bian risteilijöiden ja Dubai Mall -kauppakeskuksen valaistusjär-
jestelmistä tunnettu yritys valitsi SAP-ratkaisun läpinäkyvyyden 
ja integroitavuuden ansiosta.

Vuodesta 1921 toiminut Helvar kehittää, valmistaa, valmis-
tuttaa ja markkinoi valaistusteollisuuden komponentteja 
valaisinvalmistajille. Komponenttien ohella yritys suunnittelee 
ja toteuttaa kokonaisiavalaistusjärjestelmiä tavallista vaati-
vampiinkin kohteisiin, joista tunnetuimpia ovat Turun telakalla 
rakennetut maailman suurimmat risteilyalukset Allure of the 
Seas ja Oasis of the Seas.

Avainalueitamme ovat arkkitehtoniset kohteet sekä toimisto- ja 
liikerakentamisen energiatehokkaat valaistusratkaisut. Useiden 
Karibian risteilijöiden valaistusjärjestelmien lisäksi olemme 
toteuttaneet hyvin erityyppisiä valaistuskohteita aina vuoden 
1958 maailmannäyttelyyn rakennetun Atomiumin valaistusrat-
kaisusta Tapiolan pääkonttoriin ja singaporelaiseen Marina Bay 
Sands-hotelli-, kasino- ja huvikeskukseen, Helvarin talousjohta-
ja Markku Laine kertoo.

Helvarin pääkonttori sijaitsee Suomessa samoin kuin valaistuk-
sen komponenttien kehitys ja valmistus. Valaistusjärjestelmien 
tuotekehityksen osaamiskeskuksemme sijaitsee Englannissa. 
Suomen ja Englannin lisäksi myyntiyhtiöt sijaitsevat Ruotsissa, 
Saksassa, Italiassa, Unkarissa, Venäjällä ja Kiinassa. Kansainvä-
linen ja kasvava konserni tarvitsi käyttöönsä uusia työkaluja toi-
mintansa koordinoimiseen ja päätyi valintaprosessin tuloksena 
Fujitsun toimittamaan SAP-ratkaisuun. 

- Lähtötilanteemme oli, että esimerkiksi Suomessa ja Englan-
nissa oli erilliset taloushallinto- ja toiminnanohjausjärjestelmät. 
Haimme yhteistä koko konsernin kattavaa, läpinäkyvää ja 
integroitua järjestelmää, Laine sanoo.

SAP-ratkaisu prosessien integroinnin 
avaimena

LÄPINÄKYVYYTTÄ JA REAALIAIKAISTA RAPORTOINTIA

Helvar päätyi SAP-ratkaisuun sen luotettavuuden ja koko 
konsernin tarpeisiin vastaavien ominaisuuksien johdosta. 
Helvar valitsi kattavan SAP-ratkaisukokonaisuuden: Helvarin 
myynti, tilaustenkäsittely, toimitusprosessi, materiaalihankinta, 
alihankinta, tuotannonohjaus ja raportointi ovat kaikki SAP-
järjestelmän piirissä.

- Totesimme, että Helvarin kokoisen yrityksen kannattaa ottaa 
käyttöön järjestelmä, jonka toimivuutta jo on testattu toimi-
alalla käytännössä. SAP-järjestelmä on de facto standardi, 
eikä meidän tarvitse arvuutella, löytyykö sille tukea viiden tai 
kymmenen vuoden kuluttua, Helvarin kehityspäällikkö Susan-
ne Lehtinen toteaa.

Helvarilla nähtiin SAP-järjestelmä muita ratkaisuja paremmaksi 
erityisesti prosessi-integraatiossa ja konfiguroitavuudessa.  
Ratkaisu palvelee koko konsernia tehokkaasti, sillä kaikkiin 
toimintoihin löytyy valmiita malleja ja testattuja vaihtoehtoja, 
jotka voidaan hienosäätää omiin tarpeisiin.

- SAP-ratkaisun avulla saavuttamamme läpinäkyvyys kaikkiin 
toimintoihimme on kaikista oleellisin hyöty. Myös raportoinnin 
reaaliaikaisuus ja saatavuus on iso etu, Lehtinen sanoo.

SAP-RATKAISU KÄYTTÖÖN SUJUVILLA KÄYTTÖÖNOTOILLA

Helvarin SAP-ratkaisu otettiin käyttöön vaiheittain. Ensimmäi-
sistä vaiheista saatiin paljon hyödyllistä kokemusta, kun ratkai-
sua laajennettiin koko konsernin kattavaksi. Projekti valmistui 
kokonaisuudessaan maaliskuussa 2009. 

- Käyttöönotto sujui hyvin, kun olimme saaneet homman liik-
keelle. Yhdestäkään käyttöönotosta ei muodostunut sellaista 
saumakohtaa, joka olisi sekoittanut jokapäiväistä toimintaam-
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me. Kaikki meni oikeastaan paremmin kuin olisimme osanneet 
kuvitellakaan, Laine sanoo.

Kansainvälinen, konserninlaajuinen käyttöönottoprojekti 
oli kokonaisuudessaan mittava ja vaati paljon sekä Helvarin 
työntekijöiltä että SAP-ratkaisun toimittaneelta  Fujitsu Finland 
Oy:lta. Helvar päätyi Fujitsuun, koska se oli kustannustehokas 
ja Helvarilla oli jo aiempaa kokemusta yhteistyöstä heidän 
kanssaan.

- Prosessissa tehtiin paljon työtä hyvällä porukalla ja kaikki 
venyivät tiukan paikan tullen. Jälkikäteen on hienoa todeta, että 
projekti onnistui erinomaisesti ja järjestelmä palvelee hyvin, 
Laine sanoo. 

”Keskitetyllä järjestelmällä saavutamme yhtenäiset ja tehokkaat toimintatavat. 
Lisäksi laajasti integroidun järjestelmän ansiosta toiminta on läpinäkyvää ja  
raportointi monipuolista.”
Markku Laine, talousjohtaja, HELVAR


