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TIETOISKU MYSTEM OY:stä JA SEN TUOTTEISTA 

  - ohjelmistoja tarjolla liiketoimintamyyntinä   

 

  1. Mystem Oy 
Mystem Oy on pieni yritysten toimintoja  kehittävä yritys, jossa  tietojärjestelmien 

kehittämisellä on  keskeinen asema osana  yritysten kehittämistä. Tässä tarkoituksessa  

Mystem on toiminut koko maassa  pienen, keskisuuren ja suuren teollisuuden järjestelmä-

kehittäjänä ja ohjelmatoimittajana. Varsinkin sellaisten ohjelmien, joita ei saa valmiina 

kaupasta. Yhteistä tälle kaikelle on ollut metsä ja siihen liittyvä teollisuus. 
 

Mystem Oy on perustettu v. 1987 ja sen kotipaikka Seinäjoki. Pääosakas  Matti Ylinen 

omistaa 80 % yhtiöstä.  Loput osakkeista jakautuvat muutaman henkilön kesken. 

Henkilökuntaa on ollut vaihtelevasti 2-5 henkilöä.  
 

Lisäksi  yhtiö voi harjoittaa taidegrafiikan valmistusta sekä  sen laitteiden  kauppaa ja 

vuokrausta. 

 

2. Ohjelmistoja tarjolla 
Kehitystyön myötä on Mystemille vuosien kuluessa kertynyt joukko erilaisilla työkaluilla 

kehitettyjä,  PC-työasemille,  paikallisverkkoihin ja Internet-verkkoon sopivia  ohjelma-

tuotteita.  Osalla niistä on vakiintunut käyttäjäkuntansa ja osalla olisi  uudistettuna kasvu-

potentiaalia. Kiinnostuneille jatkokehittäjille ovat tarjolla nyt mm. jäljempänä  mainitut 

ohjelmistot yhtä lukuun ottamatta seuraavasti: 

    

3. Johtamisen ja toiminnan ohjauksen ohjelmistot  
  1) Toiminnan tuloksellisuuden seuranta- ja laskentajärjestelmät  metsäyhtiöiden 

puunhankintaan.  Projektituote metsäyhtiöille piiri-, alue- ja metsäyhtiötasoille; 

C & taulukkolaskenta & makrot,  v. 1989 - 1995.     

  2)Toiminnan tuloksellisuuden seuranta- ja laskentajärjestelmä puun jatkojalostukseen 

/ Ikkunat, ovet ja aihiovalmistus.  Projektituote puunjalostusyrityksille.  MSVisualBasic 6 & 

SQLServer  & MSExcel ,  v. 1997 – 2002 -…...  

 3) Tuotannon ohjausohjelmisto puun jatkojalostuksen  / Kaappien ovet.  Projektituote 

puunjalostusyrityksille, MSVisualBasic 6 & MSAccess,  v. 1998 – 2006 - …. 
 

Kaikille näille on yhteistä, että niissä kootaan tietoa muista järjestelmistä, joita täydennetään 

järjestelmän omilla tiedoilla ja jotka yhdessä muokattuna muodostavat  johtamisen tai 

toiminnan ohjauksen tietolähteet. 

 

4. Työilmoitusten ja palkanlaskennan ohjelmistot 
 1) Koneyrittäjien palkanlaskentaohjelma (Palkkalastu). Tuotteistettu ja TES-sovitettu 

ohjelma yrityksille ja muillekin. MSVisualBasic 6 & MS Access,  2003 – ……. 

 2) Työaikatietojen seuranta ja työilmoitusten laadintaohjelma (Aikalastu). 
Tuotteistettu ohjelma yrityksille. MSVisualBasic 6 & MS Access & Internet,  2004 –…… 

 

Normaalien palkanlaskentaohjelmien ominaisuuksien  lisäksi Palkkalastu  sisältää 

mahdollisuuden useiden eri toimialojen TES:ien erityispiirteiden sovittamisen laskentaan.  
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Tällä hetkellä ohjelma sisältää maa-, metsä-, turvealan sekä kuorma-autokuljetuksen 

työehtosopimukset. Voi käyttää myös ilman erityisiä TES-määrityksiä. 
 

Palkkalastun käyttöön sisältyy mahdollisuus Aikalastulla valmistella ja välittää 

työilmoitukset suoraan kotoa tai työkoneilta palkanlaskentaan tai muuhun aikaseurantaan. 

On yhteensopiva eräiden työkoneissa olevien tiedonkeruulaitteiden kanssa.  

 

 

5. Puunkorjuun ohjelmistot  

1) Puunkorjuun seurantaohjelmisto (Korjuu-Lastu).  Tuotteistettu ohjelma 

metsäkoneyrittäjille, MSVisualBasic 6 & MS Access & Internet 2004–………  

 

Ohjelmisto käsittää tiedonsiirron työkoneilta maastosta,  puunkorjuun määräseurannan, 

työmaakohtaisen toiminnan seurannan, tuotantopanosten seurannan, taksanlaskennan, 

urakkapalkkion laskennan ja laskutuksen sekä toiminnan tehokkuuden, tuottavuuden 

kannattavuuden seurannan.  

 

Ohjelmisto on siirtynyt jatkajille v. 2008. 

 

 

6. Toiminnan suunnitteluun ja tarjouslaskentaa liittyvät ohjelmistot  
  1) Metsäkoneyrittäjien suunnittelulaskentaohjelma (Urakkalastu). Tuotteistettu 

ohjelma metsäkoneyrittäjille ja oppilaitoksille, MSVisualBasic 6, MS Access.    

Valmistunut 1994, uudistettu 2008 –…….   
 

PC-ohjelma, jolla käyttäjä voi valmistaa puunkorjuun urakointiin liittyviä 

suunnittelulaskelmia. Niitä  ovat mm. tuotantolaskelma,  omakustannushintalaskelma, 

tuloslaskelma sekä urakoinnin tarjoukset. Uutta energiaurakointi 

 

  2) Kevyt tuntikustannuslaskentaohjelma (Minilastu). Tuotteistettu ohjelma kaikille 

koneyrittäjille ja muillekin, MSVisualBasic 6,  2002 – …….. 

 

Kevyt PC-ohjelma, jolla käyttäjä voi valmistaa mihin tahansa urakointiin liittyviä   

omakustannushintalaskelmia.   

 

 

 

Lisätietoja: matti.ylinen@mystem.fi 

       puh. 0500-232982 

           www.mystem.fi  

 


