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1 JOHDANTO 

Tämä tutkimus käsittelee hedelmä- ja vihannestuotteiden vastaanottotoimin-

noissa virheiden minimointia. Tässä luvussa on tarkoituksena johdatella lukija 

tutkimuksen aihealueeseen ja esittää perustelut aihevalinnalle sekä esitellä 

tutkimuksen tavoitteet. Luvussa perehdytään myös tutkimuksen rakenteeseen, 

käytettävään metodologiaan ja käsitteisiin. 

 

Logistiikka on liike-elämälle välttämättömyys. Organisaatioiden toiminnan 

elinehto on logistiikka, joka on tuottavaa ja tuloksellista. (Ritvanen, Inkiläinen, 

von Bell & Santala 2011, 19.)  

 

Onnistuneen logistiikan avulla voidaan varmistaa valmiiden tuotteiden, puoli-

valmisteiden ja raaka-aineiden toimitus juuri oikeaan aikaan, paikkaan, mää-

rällisesti ja laadullisesti niin kuin on sopimuksissa sovittu. (Ritvanen, Inkiläi-

nen, von Bell & Santala 2011, 19.)  

 

Varastointi on logistiikalle toiminnan sujuvuuden varmistamiseksi välttämätön-

tä. Se sitoo paljon pääomaa, jonka vuoksi varastointia pyritään vähentämään 

mahdollisimman paljon. Se on kuitenkin tärkeä osa logistiikkaa, kehittämällä 

varastointia saadaan kustannukset alemmas. Se on olennainen osa kaikkia 

logistisia järjestelmiä, jonka tehtävänä on tasoittaa tavaroiden saatavuudessa 

esiintyviä aika- ja paikkaeroja. (Karhunen, Pouri & Santala 2008, 23.) 

 

Tuotteiden virratessa läpi yrityksen puhutaan tulo-, sisä- ja lähtölogistiikasta. 

Kuva 1 havainnollistaa materiaalien ja tuotteiden kulkua yrityksen läpi. Tulolo-

gistiikan ensimmäiseen vaiheeseen kuuluu hankintatoimi. (Logistiikanmaail-

ma, 2018.) Hankintatoimen tärkein tehtävä on hankkia yrityksen tarvitsemat 

tuotteet, materiaalit ja palvelut ajallisesti, määrällisesti, laadullisesti ja hinnal-

taan niin kuin on sovittu. Hankinnat on toteutettava mahdollisimman kustan-

nustehokkaasti, minkä lisäksi haluttu palvelutaso on turvattava. (Ritvanen, 

Inkiläinen, von Bell & Santala 2011, 32.) 

 

Tuotteet tuodaan varastoon rekoilla, jonka jälkeen tulologistiikassa tehdään 

tuotteille siellä suoritettavat tarpeelliset toimenpiteet. Tulologistiikan toimenpi-

teitä ovat kuorman vastaanotto, purkaminen, laadun tarkastus ja varastoon 
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sijoittaminen. Sisälogistiikka tarkoittaa tuotteiden ja materiaalien käsittelyä 

yrityksen sisällä, jos tuotteiden käsittely ei tapahdu tulo- tai lähtölogistiikassa. 

Lähtölogistiikan prosesseihin kuuluu tuotteiden keräily ja pakkaaminen sekä 

lähettämöalueesta eteenpäin lähtevien tuotteiden jakelu ja kuljetukset. (Ritva-

nen, Inkiläinen, von Bell & Santala 2011, 21.) 

 

 
Kuva 1. Havainnollistava kuva yrityksen tulo-, sisä- ja lähtölogistiikasta (Ritvanen, Inkiläinen, 
von Bell & Santala 2011, 19.) 
 

1.1 Aiheen valinta  

Tutkimuksessa hyödynnettiin suomalaista päivittäistavaran logistiikkayhtiötä. 

Logistiikkayhtiön tarkoituksena on tuottaa varastointi-, kuljetus- ja muita logis-

tiikkapalveluita päivittäis- ja käyttötavaraketjuille. Olen itse työskennellyt ky-

seisessä yrityksessä vuodesta 2007 lähtien erilaisissa tuotannon työtehtävissä 

ja vuonna 2013 minut koulutettiin HEVI-vastaanottoon. Pitkän työhistorian 

vuoksi minulle oli luonnollista tehdä opinnäytetyö yritykseen, jonka tunnen hy-

vin.  

 

Aihe opinnäytetyöhön tuli itselleni mieleen työskennellessäni HEVI-

vastaanotossa, jossa huomasin kyseisissä toiminnoissa tapahtuvan virheitä 

vastaanottajan toimesta. Miksi vastaanotossa tehdään virheellisiä vastaanot-

toja? Mikä aiheuttaa sen, että vastaanottajan tekemästä virheestä johtuen voi 

keräykseen joutua väärää tavaraa ja sitä kautta asiakkaalle asti. Miten saa-
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daan minimoitua vastaanottajan tekemät virheet ja sitä kautta vastaanottopro-

sessi mahdollisimman onnistuneeksi?  

 

1.2 Tutkimuksen tavoitteet ja rajaus  

Opinnäytetyöni aiheena on HEVI-tuotteiden vastaanoton inhimillisten virhei-

den minimointi.  

 

Opinnäytetyössä tarkastellaan vain saapuvien tuoretuotteiden vastaanottoa ja 

sen toimintaa. Sisäinen logistiikka ja lähtevälogistiikka rajataan kokonaan tut-

kimuksesta pois. Tuoretuotteiden vastaanottoprosessia tutkitaan saapumiskä-

sittelyn ja vastaanottotarkastuksen osalta. Opinnäytetyöni tavoitteena on löy-

tää yleisimmät virheet, joita vastaanottaja tekee toiminnoissaan ja selvittää 

mahdolliset ratkaisut virheiden minimointiin tai niiden poistamiseen.  

 

Tuotetunnistusmenetelmistä esitellään viivakoodit ja serial shipping container 

code eli SSCC-koodi sekä EAN-tunnistuskoodi. RFID-tunnistus eli Radio Fre-

quency Identification käydään läpi mahdollisena vaihtoehtona toiminnan vir-

heettömyyteen ja nopeuttamiseen liittyen.  

 

1.3 Tutkimuksen teoreettinen viitekehys 

Teoreettinen viitekehys koostuu varastoinnista, vastaanottotoiminnoista, vas-

taanoton prosesseista ja erilaisista tuotetunnistimista. Teoriaosuudessa on 

pyritty esittämään asiat niin, että ne tukevat empiiristä osuutta. Empiirinen tut-

kimus on tehty kvalitatiivisena eli laadullisena tutkimuksena, joka on toteutettu 

tässä työssä haastattelemalla työntekijöitä ja itse osallistumisella työtehtäviin.  

 

1.4 Tutkimusmenetelmät  

Työni teoriaosuus pohjautuu alan kirjallisuuteen sekä elektronisiin aineistoihin. 

Tavaran vastaanottoa käsittelevää kirjallisuutta on julkaistu määrällisesti vä-

hän, mutta tavaran vastaanottoa käsiteltäviä tutkimuksia on jonkin verran teh-

ty. 

   



9 
 
Työn empiirisessä osassa käytettiin kvalitatiivista eli laadullista tutkimusmene-

telmää. Laadullinen tutkimusmenetelmä sisältää runsaasti erilaisia lähestymis-

tapoja, aineistonkeruu- ja tarkastelumenetelmiä ihmisen tutkimiseksi, joten 

laadullinen tutkimusmenetelmä ei ole tietyn tieteenalan tutkimusote eikä vain 

yhdenlainen tapa tutkia (Menetelmäopetus s.a. Johdatus kvalitatiivisen tutki-

muksen oppimisympäristön käyttöön ja perusteisiin). Empiirinen tutkimusme-

netelmä sopi tähän työhön, koska kyseinen tutkimusmenetelmä vaati todellisia 

havaintoja tutkimuskohteesta ja saatujen tulosten tarkempaa analysointia. Itse 

osallistumalla työhön pääsin parhaiten näkemään mahdolliset ongelmat tutki-

muskohteessa. Lisäksi olemalla itse läsnä tutkimuskohteen lähellä, pystyin 

tekemään avointa haastattelua ja analysointia vastaanoton työntekijöille. 

  

Tutkimusta varten suoritettiin vastaanoton työntekijöille lomakehaastattelu. 

Haastattelussa käytettiin lomaketta, johon oli koottu valmiit kysymykset valmii-

ne vastausvaihtoehtoineen. Kysymykset olivat lomakkeessa samassa järjes-

tyksessä kaikille haastateltaville, josta haastateltava valitsi itselleen parhaiten 

sopivan vaihtoehdon. Lomakkeeseen oli jätetty tilaa myös vapaalle kirjoituk-

selle ja mielipiteen ilmaisulle. Vapaan kirjoituksen avulla vastaaja pystyi anta-

maan vastauksia asioihin ja ongelmiin, joita ei lomakkeessa oltu osattu kysyä. 

(Menetelmäopetus s.a. Strukturoitu ja puolistrukturoitu haastattelu.) Lomake-

haastattelu suoritettiin anonyymisti eli kirjoittajan ei tarvinnut omalla nimellään 

kirjoittaa asioita paperille. Tämän tavoitteena oli saada mahdollisimman totuu-

denmukaisia vastauksia työntekijöiltä. Tutkimusta varten tehtiin myös vas-

taanoton esimiehelle ja vastaanoton nokkamiehelle avoin haastattelu, joka ei 

ollut sidottu tiukkaan kaavaan jonka mukaan edetä. Avoimessa haastattelussa 

sekä haastateltava että haastattelija olivat keskenään vuorovaikutuksessa, 

mikä parhaimmillaan loi mahdollisimman luontevan ja avoimen tilanteen. (Me-

netelmäopetus s.a. Avoin haastattelu). Haastatteluissa pohdittiin mahdollisia 

ongelmia sekä parannuskeinoja vastaanottotoiminnoissa tapahtuviin virheisiin. 

Vastaanoton työntekijöille suoritettuun lomakehaastatteluun pyrittiin saamaan 

sekä vakituisia että satunnaisia vastaanottotyöntekijöitä. 

 

Haastatteluiden lisäksi tutkimusmenetelmänä hyödynnetään opinnäytetyön 

tekijän omaa havainnointia hänen työskennellessään Hevi-vastaanotossa. 

Tutkimusmenetelmänä käytettiin tällöin aktiivista osallistuvaa havainnointia, 
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jolloin voidaan aktiivisesti vaikuttaa läsnäololla tutkittavaan ilmiöön. (Menetel-

mäopetus s.a. Osallistuva havainnointi). 

 

1.5 Opinnäytetyön rakenne ja tutkimusperinne  

Opinnäytetyön tutkimusongelmia käsitellään teoreettisessa ja empiirisessä 

osassa, joiden avulla luodaan kehitysehdotukset tavaran vastaanotossa ta-

pahtuvien virheiden minimoimiseen ja prosessin mahdolliseen parantamiseen. 

Opinnäytetyöni rakentuu kahdeksasta pääluvusta: johdanto, varastointi, vas-

taanottotoiminnot, yritysesittely, tuotteiden vastaanotto, toiminnoissa tapahtu-

vat virheet, kehitysehdotukset sekä yhteenveto.  

 

Aiempaa tutkimusta vastaanottotoiminnoista ja erityisesti vastaanotossa ta-

pahtuvista virheistä työntekijöiden aiheuttamina ei löytynyt laajasti. Tutkimuk-

sia vastaanottoprosessista ja niiden kehittämisestä on tehty, mutta ei tutki-

muksia vastaanottotoiminnoissa työskentelevien henkilöiden tekemistä vir-

heistä ja niiden minimoimisesta.  

 

1.6 Keskeiset käsitteet 

Tässä luvussa käydään työn keskeiset käsitteet lyhyesti läpi. Osa käsitteistä 

on melko yleisiä ja niille löytyy useita eri määritelmiä eri lähteistä, mutta tavoit-

teena on kertoa lukijalle, mitä käytetyillä käsitteillä tarkoitetaan tämän tutki-

muksen yhteydessä.  

 

Rahtikirja on lähettäjän ja rahdinkuljettajan välinen kuljetussopimus. Molem-

mat osapuolet kirjoittavat ja hyväksyvät kyseisen sopimuksen. Lähettäjä on 

aina vastuussa rahtikirjan pätevyydestä. Rahtikirjassa on mainittava lähettä-

jän, kuljetusliikkeen sekä tavaran vastaanottajan nimet ja osoitteet. Siitä selvi-

ää myös tavaran haltuunottopaikka, päivämäärä sekä määräpaikka. Rahtikir-

jassa lukee myös toimitettavien kollien määrän lisäksi mahdolliset erityismerkit 

sekä tavaran kokonaispaino. Sopimuksen osapuolet voivat halutessaan lisätä 

rahtikirjaan informaatiota kuljetukseen liittyen. (Ritvanen, Inkiläinen, von Bell & 

Santala 2011, 133.)  
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Kolli on rahti- tai matkavarayksikkö. Esimerkkejä kolleista ovat pahvilaatikko 

tai säkki. Kollimäärä on yleensä merkitty rahtikirjaan. (GS1 2015.) 

 

Kuormalava on ominaisuuksiltaan tavaroiden käsittely- ja kuljetusväline, niin 

kutsuttu ”paletti”. Yleisempiä lavoja ovat FIN-lava 1000 mm x 1200 mm ja 

EUR-lava 800 mm x 1200 mm. (Hokkanen, Karhunen & Luukkainen 2011, 

452.) 

 

Reklamaatio on valitus, joka koskee esimerkiksi kuljetusliikkeen aiheuttamaa 

vahinkoa ostetulle tuotteelle kuljetuksen aikana. (Ritvanen, Inkiläinen, von Bell 

& Santala 2011, 199.) 

 

PDA-kämmentietokoneen lyhenne tulee sanoista Personal Digital Assistant. 

Laite on kämmenellä pidettävä kannettava tietokone ja tiedonkeruulaite. (Vii-

vakoodi s.a. Käsipäätteet kenttätyöhön.)   

 

Viivakoodi on tapa esittää kirjaimia ja lukuja optisesti luettavassa muodossa. 

Sen avulla voidaan tallentaa tietoja ja tunnistaa tuotteita esimerkiksi kaupoissa 

ja varastoissa. (Pouri & Janhu 1997, 212.)  

 

SSCC-koodi eli Serial Shipping Container Code on standardimuotoinen sarja-

toimitusyksikkökoodi, jota hyödynnetään kuljetusyksiköiden seurantaan ja 

tunnistamiseen kuljetusketjussa. (Hokkanen, Karhunen & Luukkainen 2011, 

460.) 

 

EAN-koodi eli European Article Numbering on tärkein ja käytetyin viivakoodi 

pakkauksissa. Sitä käytetään maailmanlaajuisesti kansallisessa ja kansainvä-

lisessä tiedonsiirrossa palveluiden tai tuotteiden toimitusketjuun osallistuvien 

kesken. EAN-koodin avulla saadaan tuotteen parasta ennen käyttöpäivä sekä 

valmistus- ja eränumeroita. Tunnus sisältää tavallisesti 13 numeroa. Koodin 

kaksi ensimmäistä numeroa kertovat maan, jossa tuote on rekisteröity, seu-

raavat valmistajan, seuraavat tuotteen ja viimeisenä on tarkistusnumero. (Jär-

vi-Kääriäinen & Leppänen-Turkula 2002, 64.)  
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RFID-koodi eli Radio Frequency Identification on saattomuistia hyödyntävä 

tunniste, joka voidaan kiinnittää melkein mihin vain ja tunniste voi sisältää tie-

dot kiinnitetystä kohteesta. (Karhunen, Pouri, & Santala 2008, 399.) 

 

ERP on toiminnanohjausjärjestelmä, joka tulee sanoista Enterprise Resource 

Planning. Järjestelmä tukee tuotannon- ja toiminnanohjausta keräämällä ja 

välittämällä tietoa yrityksen eri toiminnoista. (Hokkanen, Karhunen & Luukkai-

nen 2011, 452.) 
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2 VARASTOINTI  

Varastoinnilla tarkoitetaan varastointitiloja ja rakennuksia sekä varastossa ta-

pahtuvia erilaisia toimintoja. (Ritvanen, Inkiläinen, von Bell & Santala 2011, 

79.) Talousopissa varastolla tarkoitetaan vaihto-omaisuuden materiaaliosuutta 

toisin sanoen yritykseen hankittuja materiaaleja, joita ei ole suunniteltu jalos-

tettavaksi. Teknisesti ajateltuna, varasto on fyysinen tila, jossa hankittua mate-

riaalia säilytetään tietyn aikaa. (Hokkanen, Karhunen & Luukkainen 

2011,125). 

  

Terminä logistiikka yhdistetään usein varastointiin, vaikka se on vain yksi mo-

nesta logistiikkaan liittyvistä eri toimintoja. Varastoksi voitaisiin kutsua mitä 

tahansa fyysistä tilaa, missä voidaan säilyttää tuotteita tai tavaroita ajallisesti 

lyhyitä tai pitkiä aikoja. (Hokkanen, Karhunen & Luukkainen 2011, 125.) Va-

rastointi on yhdistävä tekijä tuottajan ja asiakkaan välillä. Sen avulla voidaan 

tasoittaa tuotteiden saatavuudessa ilmaantuvia puutteita. Yritystä perustetta-

essa tai sitä kehitettäessä oleellista on miettiä varaston tarpeellisuutta, sillä 

sitä koskevat päätökset vaikuttavat koko kysyntä-toimitusketjuun huomatta-

vasti. (Ritvanen, Inkiläinen, von Bell & Santala 2011, 79.) Liikenneministeriön 

vuodelta 2011 tekemästä logistiikkaselvityksestä logistiikan kuluista noin 46 % 

aiheutui varastoimisesta. (Sakki 2014, 72.) Kuvasta 2 pystymme havaitse-

maan tämän ja muut suuret kuluerät.  

 

 
Kuva 2.  Logistiikkakustannukset Suomessa 2012 (Sakki 2014, 72.) 
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2.1 Varastoinnin merkitys  

Yleisesti ottaen asiakkaat eivät vaadi tai edellytä yrityksiä rakentamaan varas-

toja ja säilyttämään siellä tuotteita pitkiä aikoja. Heille erityisen tärkeää on toi-

mituskyky ja siitä maksetaan. Varastoissa tavaroiden säilyttäminen ei luo asi-

akkaan tuotteelle mitään lisäarvoa. Pienentämällä varastomäärää ja paranta-

malla materiaalinohjausta saadaan kustannuksia alemmas heikentämättä kui-

tenkaan toimituskykyä. Yrityksen osto-organisaation tehdessä hankinnat oike-

assa suhteessa menekkiin, voidaan alentaa varastomääriä ja varastointiaikoja 

huomattavasti. Hankinnalla onkin iso merkitys varaston kustannuksiin. (Sakki 

2014, 76.) 

 

Yritykset pyrkivät pitämään varastoja toimitusketjun eri vaiheissa mahdolli-

simman pieninä. Varastot on alettu näkemään enemmän lisäkustannuksia 

aiheuttavina kuin lisäarvoa tuottavina. Varastot sitovat paljon pääomaa ja 

usein pyrkimyksenä onkin sijoittaa pääomaa tuottavampaan kohteeseen kuin 

varastoihin. (Karhunen & Hokkanen 2014, 125.) Yritysten tavoitteena on 

suunnitella tuotanto mahdollisimman pitkälle tilausohjautuvaksi kokonaisuu-

deksi. Tilausohjautuva tuotanto merkitsee sitä, että asiakkaan tekemä tilaus 

käynnistää kokoonpanon välivarastossa olevista puolivalmisteista. Näin saa-

daan mahdollisimman lyhyt toimitusaika ja laajempi valikoima lopputuotemah-

dollisuuksia. (Ritvanen, Inkiläinen, von Bell & Santala 2011, 139.) 

  

Varastot ja varastointi ovat kuitenkin usein välttämättömiä yrityksen kannalta. 

Varastointia voidaankin perustella monilla eri syillä, kuten halutun asiakastyy-

tyväisyyden turvaamisella, kuljetuskustannusten alentamisella, suurten han-

kintaerien edullisuudella, markkinatilanteen muutosten tasaamisella ja saata-

vuuden varmistamisella. (Hokkanen, Karhunen & Luukkainen 2011, 125.)  

 

Varastoinnin etuna on mahdollisuus tuottaa asiakkaalle asiakasetuja ja arvoja. 

Tärkeintä varastoinnin onnistumisen kannalta on sujuva toimituskyky eli saa-

tavuus ja nopeus. Hyvän toimituskyvyn avulla pystytään luomaan asiakkaiden 

kunnioitus ja tärkeimpänä luottamus yritystä kohtaan. (Pouri & Janhu1997, 

132.)  
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Varastojen avulla pystytään takamaan tuotteen saatavuus ja näin luomaan 

lisäarvoa, koska saatavuuden avulla pystytään tarjoamaan asiakkaille tuotteet 

heti mukaan, kuten esimerkiksi vähittäiskaupoissa. Siellä tuotteet ovat myös 

varastoa, vaikkakin ne sijaitsevat hyllyillä eikä erityisissä varastotiloissa. Jos 

kaupoissa ei olisi varastoa, ei silloin asiakas saisi haluamaansa tuotetta mu-

kaansa. Asiakas on tällöin valmis maksamaan varaston tuottamasta lisäarvos-

ta, jotta saisi haluamansa tuotteen heti mukaansa eikä joutuisi odottamaan 

tuotteen tilausta ja sen saapumista. (Karhunen, Pouri & Santala 2008, 305.) 

 

2.2 Kuormalavat  

Kuormalava on käyttötarkoitukseltaan ja ominaisuuksiltaan suunniteltu tava-

roiden ja tuotteiden kuljetus- ja käsittelyalustaksi. Suomessa käytetyimmät ja 

yleisimmät lavat ovat FIN-lava, joka on kooltaan 1000 mm x 1200 mm sekä 

EUR-lava, joka on mitoiltaan 800 mm x 1200 mm. (Hokkanen, Karhunen & 

Luukkainen 2011, 452.) 

  

Kuormalava on suunniteltu kappaletavaran kuljettamiseen ja se mahdollistaa 

tuotteiden varastoinnin. Kuormalavan avulla lavalle pakattua tavaraa voidaan 

käsitellä trukilla tarvittaessa eri käsittelyvaiheissa sekä varastoida erilaisiin 

hyllyihin. Sen ansiosta tavaroiden käsittely onnistuu nopeasti ja helposti. Ylei-

sesti kuormalavat ovat kaksitie- tai nelitielavoja sen mukaan, kuinka monelta 

suunnalta niitä voidaan käsitellä. Toimiva kuormalavojen käyttö vaatii lavojen 

vaihtojärjestelmää, jolloin tavaraa toimitettaessa myös lava luovutetaan ja toi-

mittaja saa vastineeksi tyhjiä lavoja tilalle. Kyseinen toimintaperiaate perustuu 

Suomen logistiikkayhdistyksen kuormalavavaliokunnan koordinoimaan järjes-

telmään. (Karhunen, Pouri & Santala 2008, 311.) 

 

Usein ulkomailta tulevia lavoja ei kannata palauttaa kalliiden kustannusten 

vuoksi tai mahdollisesti tietyntyyppistä lavaa tarvitaan vain harvoin, jolloin 

edullisinta on käyttää kertakäyttölavaa. Suurin osa tuonti- ja vientilavoista on-

kin juuri kertakäyttölavoja. Näitä lavoja valmistetaan sekä standardimitoin että 

yritysten tarpeiden mukaan erilaisin materiaalien ja mittojen mukaan. (Karhu-

nen, Pouri & Santala 2008, 312.) 
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2.3 Pakkaus 

Pakkauksen tärkeimpiin tehtäviin kuuluu suojata pakattua tuotetta. Tuotteen 

suojaus on pakkauksen tärkein ominaisuus, josta ei voida tinkiä sitä suunnitel-

taessa. Pakkauksilla on myös muita tehtäviä. Oikeanlainen pakkaus on käy-

tännöllinen, informatiivinen ja taloudellisesti suunniteltu ratkaisu, eikä se siis 

ole pelkästään tuotteiden suojaamiseksi suunniteltu. Pakkaus mahdollistaa 

erilaisten tuotteiden käsittelyn, kuljetuksen ja varastoinnin. (Ritvanen, Inkiläi-

nen, von Bell & Santala 2011, 67.) 

 

Pakkaukset kuuluvat osittain pakatun tuotteen logistiseen ketjuun ja ovat täl-

löin palveleva aputoiminto. Jotta pakatun tuotteen aiheuttamia ympäristörasit-

teita voidaan minimoida, tarvitaan pakkauksia läpi koko jakeluketjussa mah-

dollistamaan toimintojen tehokkuus. Ne palvelevat myös, koska ne välittävät 

tuotetietoa sisällöstä eli tietoa tuotteen käyttötarkoituksista ja sen ominaisuuk-

sista. Pakkaus mahdollistaa myös tehokkaan markkinoinnin, mutta se voi 

myös parhaimmillaan estää varkauksia ja auttaa tunnistamaan tuotteen aitou-

den. Vaatimuksia pakkauksille aiheuttaa itse tuotteen lisäksi myös kuljetusta-

vat ja matkat, kaupat, kuluttajat, lainsäädäntö ja lopuksi ympäristö. Pakkauk-

sen tehtävät eivät tule muuttumaan lähitulevaisuudessakaan. Se tulee jatkos-

sakin suojaamaan, informoimaan, mahdollistaa jakelun ja säilyttämisen, lisää 

käyttömukavuutta ja parhaimmillaan se toimii myynnin edistäjänä. (Järvi-

Kääriäinen & Leppänen-Turkula 2002, 15.) 

 

Elintarvikkeiden pakkauksilta vaaditaan, että se suojaa tuotetta vierailta hajuil-

ta, kosteudelta, likaantumiselta, kemiallisilta muutoksilta, mekaanisilta vaurioil-

ta ja mikrobisaastutukselta. Pakkauksen on myös pystyttävä myymään ja esit-

telemään tuotetta sekä siinä täytyy olla lainsäädännön asettamat merkinnät.  

Ritvanen, Inkiläinen, von Bell & Santala 2011, 69.) 

 

2.4 Tavaravirta varastossa  

Tavaravirta varastossa on tietynlainen prosessi, jossa tavara käy läpi erilaiset 

työnkierrot. Prosessi käynnistyy, kun tavara saapuu varastolle ja ensim-

mäiseksi vastaanottoon. Vastaanotossa suoritetaan tavaran purku ajoneuvos-

ta ja tavarat siirretään tarkastukseen, jossa suoritetaan laadun ja määrän tar-
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kempi katselmus. Tarvittaessa poikkeamasta tehdään reklamaatio. Vastaan-

oton jälkeen tavara voidaan siirtää joko tietojärjestelmästä saadun sijainnin 

mukaan tai yrityksen sisäisesti sovittuun sijaintiin odottamaan jatkokäsittelyä. 

Tarvittaessa tavara voidaan toimittaa myös suoraan tuotantoon ilman väliva-

rastointia. (Karhunen & Hokkanen 2014, 131.) 

Tavaran välivarastoinnin jälkeen tehdään siirto jatkokäsittelyyn, jossa voidaan 

suorittaa tuotteen keräys asiakkaalle. Keräyksen valmistuttua voidaan siirtää 

tilaus pakkaukseen, jossa se valmistetaan kuljetusta varten. Tämän jälkeen 

tilaus on valmis siirrettäväksi lähetysalueelle ja siellä kuorma-autoon kuor-

mausta varten ja asiakkaalle toimitettavaksi. (Ståhl 2011, 11.)  Kyseinen pro-

sessi on esitetty kuvassa 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUVA 3. Varaston työnkierto prosessina kuvailtuna (Ståhl 2011, 11.) 
 

Prosessissa tapahtuvia sisäisiä siirtoja ovat purkutyöt, tarkastustoimet, väliva-

rastointi, keräys ja ajoneuvoon kuormaus. Sisäiset siirrot ovat yleensä varas-

toissa työntäyteistä ja kiireisiä, jonka vuoksi on tärkeää suunnitella tarkkaan 

sisäiset tapahtumat ja niiden aiheuttamat kuljetukset varaston toimivuuden 

vuoksi. (Karhunen & Hokkanen 2014,141.) 

 

 

 



18 
 
Prosessissa on odotuspisteitä, jotka ovat kriittisiä ja hidastavia tekijöitä mate-

riaalivirran kululle. Tavaran odotuspisteitä ovat tarkastus, välivarastointi, ke-

räyspaikalla oleminen, pakkausalue ja lähettämö. Materiaalivirran suunnitte-

lussa on tärkeää ottaa huomioon myös työturvallisuus. Prosessit sisältävät 

työpisteistä joissa työskentelee niin ihmiset kuin koneet, jolloin työtapaturmat 

ovat läsnä. (Karhunen & Hokkanen 2014, 141.) Kuvasta 4 näemme mainitut 

odotuspisteet.   

 

 
 
KUVA 4. Varaston materiaalinkäsittely  (Hokkanen, Karhunen & Luukkainen 2004, 141.) 
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3 VASTAANOTTOTOIMINNOT 

Vastaanotto on yrityksen yksi tärkeimmistä työprosesseista. Se vaatii työnteki-

jöiltä monipuolisia työtaitoja, koneiden käsittelytaitoja, tietotekniikan hallitse-

mista sekä tärkeimpänä tuotetuntemusta. Vastaanottotoiminta on usein hyvin-

kin itsenäistä toimintaa ja se vaatii työntekijältä hyvin paljon tietotaitoa sekä 

uskallusta tehdä päätöksiä itsenäisesti. Vastaanotossa tehdyt toimenpiteet 

voivat olla merkittävässä roolissa myöhemmin, kun tavara kerätään ja toimite-

taan asiakkaalle. (Karhunen, Pouri & Santala 2008, 381.) 

 

3.1 Vastaanotto 

Tavaran vastaanoton toimituksille suorittaa vastaanottaja. Vastaanottaja ottaa 

vastaan rahtikirjan kuorman tuoneelta kuljettajalta, josta vastaanottajan pitäisi 

yleensä heti nähdä tarpeelliset tiedot koskien vastaanotettavaa kuormaa.  

Rahtikirjan ollessa kunnossa voidaan seuraavaksi aloittaa kuorman purku vas-

taanottotiloihin. Kuorman purun suorittaa joko yrityksen vastaanottaja tai kul-

jettaja itse, riippuen mitä kuljetussopimukseen on laitettu. Vastaanoton henki-

lökunnan tärkeimpänä tehtävänä on tarkastaa puretun kuorman laatu eli mitä 

tavaraa on saatu ja kuinka paljon.  Purkutyön jälkeen tarkastetaan vastaanot-

tajan toimesta rahtikirjan ja kuorman yhdenmukaisuus eli nimikkeet, kollimää-

rät, lavamäärät ja lämpötilat ovat todellisuudessa ja rahtikirjassa samat tiedot. 

Poikkeamat kirjataan rahtikirjaan, joista kopio osio menee kuljetusyritykselle ja 

alkuperäinen jää tavaran vastaanottavalle yritykselle. (Karhunen, Pouri & San-

tala 2008, 383.) 

 

3.2 Vastaanottotilat 

Vastaanottotoiminta on pahimmillaan todella kiireistä ja se on työntekijöille 

hektinen työympäristö. Vastaanottoon voi kiireisenä aikana tulla paljon eri toi-

mituksia aiheuttaen varastotiloihin ahtautta ja hitautta kuorman purkuun. Tä-

män vuoksi olisi hyvä, että vastaanottotilat olisivat yleisesti tarpeeksi väljät ja 

suunniteltu kestämään suuremman volyymin paineet. Vastaanottotilojen pitäisi 

olla turvalliset ja helppokulkuiset siellä työskenteleville. Lisäksi vastaanottajilla 

pitää olla taattuna työrauha, jonka vuoksi tuotannosta ei pitäisi tulla liikaa ul-

kopuolisia tekijöitä aiheuttamaan sekaannusta vastaanottotiloihin ja siellä 
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työskenteleville. Tavaraa ei saisi hakea turhaan tai ilman vastaanoton henkilö-

kunnan lupaa. Vastaanottotilat pitää myös säilyttää työympäristönä puhtaana, 

johon lukeutuu myös vastaanoton piha-alue. Turhat roskat lajitellaan oikein 

roska-astioihin ja ylimääräiset tyhjät lavat sekä rullakot pitää huolehtia niille 

järjestetyille alueille. Näin saadaan pidettyä vastaanottotilat turvallisena sekä 

miellyttävänä ympäristönä työskennellä. (Karhunen, Pouri & Santala 2008, 

383.)  

 

3.3 Rahtikirjat 

Rahtikirja on tärkeimpiä dokumentteja kuljetuksissa. Se on todistus kuljetus-

sopimuksessa sovituista ehdoista ja siitä, että tavarankuljettaja on ottanut toi-

mituksen vastaan. (Ritvanen, Inkiläinen, von Bell & Santala 2011, 133.) Maan-

tieliikenteessä rahtikirjat ovat pakollisia ja tiekuljetussopimuslain mukaan rah-

tikirjat tehdään aina kolmena kappaleena. Yleinen toimintatapa on, että en-

simmäinen kappale jää tavaran lähettäjälle, toinen kappale menee vastaanot-

tajalle ja kolmas jää tavaran kuljettajalle. Ottaessaan tavaran kuljetettavak-

seen rahdinkuljettaja tarkastaa alkuun rahdin kunnon ja kollimäärän. Jos kul-

jettaja huomaa poikkeamia, merkataan nämä rahtikirjaan varaumina. Mikäli 

kuljettaja ei merkitse poikkeamia rahtikirjaan tavaraa otettaessa kuljetettavaksi 

niin tällöin katsotaan toimituksen kunnon ja laadun olevan rahtikirjan mukai-

nen ennen kuljetusta. Lähettäjä on kuitenkin aina vastuussa toimitettavasta 

tuotteesta. (Karhunen & Hokkanen 2007, 149.)  

 

3.4 Viivakoodit 

Tietotekniikan avulla nykypäivänä voidaan seurata tarkkaan tuotteiden tapah-

tumia jokaisessa toimitusketjun vaiheessa. Viivakoodit antavat tuotteita käsit-

televille henkilöille tärkeää tietoa mm. mitä kyseinen tuote on, kuinka paljon 

sitä on, milloin menee vanhaksi, milloin saapunut ja milloin lähtenyt varastolta. 

Viivakoodit ovat hyvin samannäköisiä verratessa toisiinsa, mutta tarkemmas-

sa tarkastelussa voi huomata eroavaisuuksia. Viivakoodit ovat ulkonäöltään 

erilevyisiä mustia ja valkoisia viivoja. Viivakoodin sisältämä informaatio on si-

sällettynä juurikin viivoihin eikä koodin korkeus sisällä mitään informaatiota. 

(Rushton, Croucher & Baker 2010, 324.) 
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Viivakoodia valitessa tuotteeseen pitää ottaa huomioon ainakin seuraavia asi-

oita: koodin tarvittava tila, käyttötarve ja koodattavan tiedon sisältö. Useimmil-

le tutuin viivakoodi on EAN-koodi, joka löytyy lähes jokaisesta tuotteesta, joka 

on jonkinlaisessa pakkauksessa. Viivakoodeja voidaan lukea eri prosessivai-

heissa PDA-laitteilla. Koodien avulla saadaan nopeutettua huomattavasti kä-

sittelyprosesseja sekä pienennettyä virheiden määrää. Ilman tuotteen viiva-

koodia voidaan tehdä virheellisiä esimerkiksi vastaanottotoimintoja, mutta 

koodien avulla saadaan varmistettua vastaanoton oikeellisuus. Viivakoodin 

luvun avulla voidaan myös yrityksen käytössä olevasta järjestelmästä seurata 

prosessia missä kohtaa tavara on menossa. (Karhunen, Pouri & Santala 

2008, 398.)  

 

3.4.1 Serial Shipping Container Code 

Serial Container Code eli SSCC- koodi on standardimuotoinen sarjatoimitus-

yksikkökoodi, jota voi hyödyntää kollin, tuotepakkauksen tai kuljetusyksikön 

tunnistamiseen joko korvaamalla niiden oma tai puuttuva koodi. SSCC-koodin 

saa tulostettua tarraan kiinnitettäväksi kohdeyksikköön, jonka jälkeen koodi 

voidaan lukea esimerkiksi PDA-laitteen avulla. Tällöin tunnistamista varten 

tietojärjestelmiin tulee yksikön oman koodin tilalle vaihdettu SSCC-koodi. 

Koodin avulla voidaan paremmin seurata ja jäljittää käsiteltävää yksikköä. 

(Hokkanen, Karhunen & Luukkainen 2004, 178.) 

 

3.4.2 RFID 

Radio Frequency Identification eli yleisesti tunnettu radiotaajuustunnistus hyö-

dyntää saattomuistia tekniikassaan. Saattomuistitekniikassa on käytössä 

muistisiru, jossa on tarvittava tieto luettavissa useamman kerran. Kyseistä 

saattomuistitekniikkaa on kahdenlaista, aktiivista ja passiivista. Aktiivisena 

tieto on saatavilla koko ajan ja sen käyttövoimana on paristot. Passiivista tek-

niikka varten käytetään lukulaitetta, joka toimii herätteenä saattomuistille. Tie-

dot ovat saatavilla vasta, kun laitteella tehdään luku. Saattomuisteja voi olla 

kolmella erilaisella muistilla olevaa tyyppiä. On olemassa ROM-muistia eli lu-

ettavissa olevaa tietoa, EPROM-muistia, joka on ohjelmoitavaa tietoa ja lisäksi 

edellisen tiedon pyyhittävää ja uudelleenkirjoittavaa EEPROM-muistia. RFID-

tekniikkaa voidaan hyödyntää tunnistamiseen, seurantaan ja etäluentaan. 
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Tekniikkaa hyödynnetään paljon kulunvalvonnassa, mutta myös teollisuudes-

sa. RFID-tekniikan hyöty viivakoodeihin verrattuna on pitkä käyttöikä sekä nii-

den monipuolinen käytettävyys. (Karhunen & Hokkanen 2014, 233.) 

  

Radio Frequency Identification poikkeaa muista viivakoodeista sen etäluennan 

avulla. Normaalit viivakoodit tarvitsevat aina ihmisen tekemään luennan koo-

dista, mutta RFID-tekniikassa luenta voidaan suorittaa etäluennan avulla. Kul-

jettaja voisi purkaa kuorman ilman lisäkäsiä ja varaston henkilöstö voisi ko-

neelta seurata purun edistymistä. Tämä nopeuttaa toimintoja ja vähentäisi 

työtunteja ja henkilöstökuluja. (Managan, Lalwani & Butcher 2008, 157.) 

 

3.4.3 EAN  

EAN on ehkä tunnetuin ja käytetyin viivakoodi Suomessa. Sana EAN tulee 

sanoista European Article Numbering. Koodissa on käytössä numerosarja, 

joka koostuu kahdestatoista numerosta ja tarkistusnumerosta. Tunnetuinta 

EAN-koodin käyttöä on vähittäiskaupassa esimerkiksi hintalapuissa, jotka löy-

tyvät lehtihyllyjen lehdistä. (Hokkanen & Karhunen 2007, 229.) 

 

EAN-koodi on lähtöisin Pohjois-Amerikasta, jossa oli aikanaan käytössä UPC 

eli Unit Product Code. Maailman globalisoituessa ei ollut enää viisasta pitää 

montaa eri järjestelmää ylhäällä, jonka vuoksi eurooppalainen ja amerikkalai-

nen järjestelmä yhdistettiin ja siitä tuli GS1 eli Global System, Global Stan-

dards and a Global solution, all wrapped up in one. GS1-järjestelmä toi mark-

kinoille myös lavalaput, mutta samalla EAN muuttui GTIN-tuotenumeroksi eli 

Global Trade Item Numberiksi. GTIN avulla tuotteet voidaan tunnistaa missä 

vaiheessa toimitusketjua tahansa. GTIN-tuotenumeroon voidaan sisällyttää 

tärkeitä tuotetta koskevia asioita, kuten esimerkiksi päivämäärän. (Hokkanen 

& Karhunen 2014, 229.)
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4 INEX PARTNERS 

Inex Partners Oy tuottaa S-ryhmälle logistiikkapalveluita kuten varastointi- ja 

kuljetuspalveluita päivittäis- ja käyttötavaraketjuille. Yritys on kokonaan SOK:n 

omistama. Inexin päätoimipaikat ovat tällä hetkellä Sipoon Bastukärrissä sekä 

Espoon Kilossa. Kilon toimipisteen toiminnot tulevat kokonaisuudessaan siir-

tymään Sipoon Bastukärriin aikanaan. Vuonna 2012 otettiin käyttöön täysin 

uusi ja alan uusimmalla tekniikalla varustettu käyttötavaroiden logistiikkakes-

kus. Vuonna 2016 avattiin myös täysin uusi päivittäistavaroiden logistiikkakes-

kus, joka on tällä hetkellä Suomen suurin ja tekniikaltaan modernein logistiik-

kakeskus. Logistiikkakeskukset ovat pitkälle automatisoituja ja työvaiheet on 

suunniteltu olemaan työturvallisia ja käyttäjäystävällisiä. Henkilöstöä Inexillä 

on noin 800. (Inex Partners s.a.)  

 

5 HEDELMÄ- JA VIHANNESTUOTTEIDEN VASTAANOTTO 

Hedelmiä ja vihannestuotteita tuodaan kotimaasta ja ulkomailta asti. Vastaan-

ottoprosessi on tarkkaa työtä ja se vaatii hyvää ammattitaitoa. Mielestäni ky-

seiseen työhön kuuluu myös tietynlainen asiakaspalveluhenkisyys. Vastaanot-

totyöntekijät ottavat kuljettajat  vastaan tervehtien, juttelevat arkisista asioista 

ja vaihtavat kuulumisia, auttavat heitä ongelmissa sekä purkutöissä.  

 

Vastaanotossa työntekijä vastaanottaa saapuvan tavaran ottamalla rahtikirjan 

vastaan ja joko itse purkamalla kuorman rekasta tai ohjeistamalla kuljettaja 

purkamaan, riippuen onko toimittaja kotimainen vai ulkomainen. Purun yhtey-

dessä, jos huomataan tavaran laadussa tai kunnossa poikkeamaa, tehdään 

siitä merkintä rahtikirjaan ja myös ostolle lähtee tieto. Vastaanotetun tuotteen 

ollessa kunnossa toimitetaan ne eteenpäin tuotantoon oikeille keräyspaikoille.  

 

5.1 Vastaanoton prosessi 

Vastaanottoprosessi alkaa, kun tavarankuljettaja saapuu tavaran vastaanot-

toon. Kuljettajalta pyydetään ensimmäiseksi rahtikirjat, joista selviää, onko 

kuljettaja ja kuorma oikeassa paikassa, mitä tuotteita pitäisi olla tulossa, kuin-

ka suuri on kollimäärä ja toimitettavien lavojen määrä sekä mitä kuormalavoja 

on kyseessä eli onko EUR tai FIN- lavoja tai jotain muuta. Tämän kaiken ol-
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lessa kunnossa, ilmoitetaan kuljettajalle purkuovi, jonne rekan voi ajaa kuor-

man purkua varten. Kotimaisten tuotteiden toimittajien kuljettajat purkavat itse 

kuormansa opastetulle purkuovelle ja oikeille paikoille, mutta ulkomaalaisten 

tuotteiden toimittajien purut hoitavat vastaanoton työntekijät. 

  

Vastaanottohenkilöstö tarkistaa kuljetuksen purkamisen yhteydessä saapu-

vien tavaroiden yleislaadun, onko saapunut kolli- ja lavamäärä sama kuin mitä 

rahtikirjaan on merkitty ja tämän jälkeen kuittaa rahtikirjat tehtyään tarvittaessa 

merkinnät poikkeamista. Kuljettajalle annetaan kopiot rahtikirjasta ja vastaan-

ottoon jää alkuperäinen dokumentti talteen. 

  

Vastaanottotyön jälkeen seuraavaksi laatuhenkilöstö käy puretun kuorman 

läpi ja tarkistaa tuotteiden laadun. Tuotteille annetaan laatunumero  

1–5 missä 1 on huono ja 5 erinomainen. Tämän jälkeen, mikäli tuotteen laatu 

on oikea, toimitetaan se eteenpäin jatkokäsittelyä varten eli keräykseen. 

 

5.2 Tavaramäärän sekä ulkoisen laadun tarkastaminen 

Samalla, kun kuormaa puretaan vastaanottoon, tarkkaillaan tavaraerän ulkois-

ta laatua sekä lasketaan purettujen lavojen määrää. Saapunutta kollimäärää 

verrataan rahtikirjan määrään ja kuitataan rahtikirjat. Kollimäärä ja sen oikeel-

lisuus on tärkeämpää kuin lavamäärä. Lavamäärän oikeellisuus voidaan ilmoi-

tusmielessä merkitä rahtikirjaan. Mikäli purun yhteydessä havaitaan pakkauk-

sissa tai kollilukumäärässä poikkeamia, merkitään tarvittavat tiedot rahtikirjaan 

sekä ilmoitetaan ostajalle reklamaationa. 

  

Purun yhteydessä voi myös ilmetä yksittäisiä pakkauksia, jotka ovat matkan 

aikana menneet laadultaan sellaiseen kuntoon, ettei niitä voi asiakkaalle toi-

mittaa. Tällaiset tapaukset toimitetaan heti jätteisiin ja ne käsitellään tapaus-

kohtaisesti. Vastaanottaja arvioi milloin on tarvetta tehdä reklamaatio ja milloin 

ei. Mikäli jätteisiin menevä määrä on suuri, tehdään tällöin reklamaatio asias-

ta. Yksittäisiä pakkauksia ei aleta yleisesti reklamoimaan. 
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5.3 Saapuvan tavaran tallettaminen järjestelmään 

Jokaisen kuorman mukana tulee yleisesti sekä rahtikirja että lähete toimitetta-

vasta kuormasta. Lähetteestä näkyy ostonumero, nimikkeet mitä on tulossa 

purkuun ja kollimäärät. Lähetteessä voi olla myös tuotteen EAN-koodi, kuor-

man lastauksen yhteydessä otettu lämpötila sekä lavamäärät.  

 

5.4 Vastaanottokapula ja aluste eli apupaperi 

Vastaanotettavat tuotteet otetaan yleensä vastaan vastaanottokapulalla eli 

PDA-laitteella. PDA-laitteeseen kirjaudutaan omilla henkilötunnuksilla sisään. 

Tällöin jokaisesta vastaanotettavasta lavasta jää merkintä kuka on kyseisen 

oston lavat hoitanut, mikäli esiintyy myöhemmin epäselvyyksiä. PDA-näytöllä 

valitaan alue missä työskennellään eli tässä tapauksessa vastaanotto. Tämän 

jälkeen syötetään ostonumero, jolloin järjestelmä tietää mille ostolle tuotteet 

otetaan vastaan ja aletaan ottamaan tuotteita vastaan todellisen kollilukumää-

rän mukaan. Järjestelmään tallentuu kollimäärät, lavamäärät, kuorman lämpö-

tila sekä päivämäärät. Mikäli lavoissa ei itsessään ole valmiina lavalappuja 

mistä saadaan PDA-laitteen avulla tarvittavat tiedot, vastaanottoa varten voi-

daan tällöin hyödyntää SSCC-viivakoodeja toimittajan lavalappujen sijaan. 

SSCC-viivakoodillinen tarra kiinnitetään jokaiseen lavaan, josta puuttuu lavan 

oma lavalappu ja näin saadaan lavat tunnistettua järjestelmästä omalla 

SSCC-numerolla. SSCC-koodiin voidaan tallennuttaa nimike, eräpäivä ja la-

van kollimäärä. Tämän jälkeen kyseinen osto suljetaan ja lavojen laatu voi-

daan tarkastaa ja toimittaa varaston säilöön. Rahtikirja ja lähete laitetaan yh-

dessä tämän jälkeen kansioihin talteen mahdollisia jälkitarkasteluja varten. 

 

Aluste eli apupaperi on manuaalinen versio PDA-laitteesta. Aluste tulostetaan 

ERP-järjestelmästä ostonumeron avulla, jolloin paperille tulostuu ennakkotie-

toihin perustuen nimikkeet sekä niiden vastaanotettavat määrät. Paperille 

merkitään käsin vastaanotettavat määrät ja poikkeamat. Tämän jälkeen käy-

dään tallettamassa tiedot ERP-järjestelmään kyseiselle ostonumerolle ja sul-

kemassa kuorma. Tämän jälkeen lavojen laatu käydään tarkastamassa ja kun 

laatu on todettu hyväksi, voidaan lavoihin tulostaa oma lavalappu ERP-

järjestelmän kautta missä lukee lavojen varastopaikka, nimike ja kollimäärä. 

Aluste laitetaan talteen kansioihin yhdessä lähetteen ja rahtikirjan kanssa.
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6 VASTAANOTTOTOIMINNOISSA TAPAHTUVAT VIRHEET 

Vastaanotto on tärkeä osa varaston prosessia. Siellä tehdyt virheet saattavat 

vaikuttaa vielä pitkälle toimitusketjuun ja pahimmillaan jopa asiakkaalle asti. 

Virheitä ei pitäisi tapahtua vastaanottotoiminnoissa, mutta inhimillisesti ajatel-

tuna tämä on melkeinpä mahdotonta toteuttaa. 

  

Vastaanottotyö vaatii osaamista, tietotaitoa sekä kokemusta haasteiden selvit-

tämiseksi. Kyseinen työtehtävä vaatii ennen kaikkea myös rohkeutta sanoa 

ääneen ajoissa, mikäli on havainnut tehneensä virheen vastaanotettaessa 

tuotteita, jotta voidaan korjata tehdyt virheet ennen kuin väärät tuotteet pääty-

vät asiakkaalle asti. Työn oppiminen vie aikaansa ja se vaatii työrauhan, jotta 

saadaan haluttu työntulos. Valitettavasti kuitenkaan rauhallinen työympäristö 

ei ole aina oikea sana kuvailemaan ympäristöä, jossa vastaanotto suoritetaan 

vaan paremminkin hektisyys ja stressi. Tämän vuoksi tapahtuu inhimillisiä vir-

heitä, koska työntekijät eivät välttämättä pysty aina keskittymään täysin 

omaan työhönsä. Tällöin huolimattomuus ja riski väärälle vastaanotolle kas-

vaa ja toimitusketju on jo alkupisteessä menossa väärään suuntaan johtuen 

puhtaasti inhimillisestä virheestä.  

 

Vastaanottotyöntekijöiden haasteet 

 

Suoritetuista lomakehaastatteluista selkeästi tuli esiin ongelmakohdat, jotka 

vaikuttavat työntekijöiden päivittäiseen suorittamiseen ja onnistuneeseen työn 

tulokseen. Vastaanottotyöntekijöiden päivittäiset haasteet koostuvat seuraa-

vista elementeistä: kiire, tilojen ahtaus, aikataulussa pysyminen, tuotetunnis-

taminen, ulkoiset häiriötekijät, lähetteiden ymmärrys ja satunnaiset vuorot vas-

taanottotyössä. 

   

Kiireinen ilmapiri ilmenee vastaanotossa varsinkin ruuhka-aikana, jolloin rek-

koja tulee paljon kerralla vastaanottoon eikä resurssit riitä niin, että jokaisella 

rekalla olisi oma purkaja. Tällöin monesti toimintatapa on se, että yksi vas-

taanottaja ottaa kuljettajat vastaan rahtikirjoineen ja opastaa ajamaan rekan 

sivuun odotusta varten. Rekat laitetaan tulojärjestykseen puhelinnumeroineen 

odottamaan vastaanottajan soittoa. Rekkojen purkujärjestys on monesti tulo-

järjestys eli purkuun pääsee se, joka ensimmäisenä on tullut tontille. Poik-
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keuksia toki löytyy, kuten pienet lavamäärät tai kiireellisesti keräykseen tarvit-

tavat tuotteet. 

  

Kiire esiintyi perusteluna eniten lomakehaastatteluissa väärin tehtyihin vas-

taanottoihin. Se johtaa huolimattomuuteen ja siitä ongelmia alkaa kasaantua.  

 

Tilojen ahtaus aiheuttaa myös ylimääräistä stressiä vastaanottohenkilökunnal-

le. Ruuhka-aikana monesti vastaanottotilat ovat monesti täynnä eikä kaikkia 

rekkoja ole vielä pystytty purkamaan. On myös tilanteita, jolloin purettuja lavo-

ja on jouduttu puolittamaan laatutarkastusten vuoksi. Tämä toimenpide vie 

ennestään tarkkaan mitoitetut tilat tiukoille. Tällöin on tärkeää saada mahdolli-

simman nopeasti lavoja eteenpäin varastoon säilöön tai keräykseen. 

  

Varsinaisesti vastaanotossa ei ole määritelty tarkkoja aikatauluja siitä, kuinka 

paljon aikaa eri prosesseihin pitäisi kulua. Kuitenkin yleisen toiminnan suju-

vuuden kannalta on tärkeää, että rekan tulon jälkeen vastaanotto hoidetaan 

tehokkaasti ja turvallisesti. Paljon riippuu siitä, millaisista tuotteista on kyse ja 

mikä on lavojen fyysinen kunto purettaessa, mutta yleisesti rekan purkuun 

menee aikaa noin tunti. Mikäli kuormassa kaikki lavat ovat samaa nimikettä, 

on tällöin helppo tarkistaa kuorman laatu sekä määrä ja saada prosessi hoi-

dettua nopeasti. On olemassa myös kuormia missä on paljon erilaisia ja ek-

soottisia tuotteita, jolloin vastaanottoprosessi vie kauemmin. Kuormassa voi 

olla päällekkäisiä lavoja ja sekalavoja, jolloin lavat joudutaan erottelemaan 

toisistaan ja käymään lävitse, etteivät lavat sisällä väärän nimikkeen kolleja. 

Tämä työ vaatii tarkkuutta ja keskittymistä ettei vahingossa väärät kollit jää 

väärille lavoille. Tarvittaessa voi pyytää apua kollegalta kuorman vastaanot-

toon, jos tämä on vain mahdollista. Tällöin toinen voi alkaa erottelemaan lavo-

ja toisistaan ja toinen voi aloittaa lavojen vastaanoton. 

  

Tuotetunnistaminen on varsinkin aloittelevalle vastaanottotyöntekijälle haaste. 

Yleiset hedelmät ja vihannekset ovat helposti tunnistettavissa, mutta varsinkin 

kesäaikaan tulee paljon uusia ja eksoottisia hedelmiä, jolloin niiden oikea vas-

taanotto vaatii tarkempaa tuotetiedostelua joko kollegoilta tai internetin avulla. 

  

Ulkoiset häiriötekijät voivat tulla kuskeilta, työkavereilta tai henkilökohtaisista 

asioista johtuen. Vastaanottotyö vaatii keskittymistä, jotta toiminnot tehdään 
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oikein ja mahdollisimman sujuvasti. Tämän vuoksi vastaanottoalue pyritään 

pitämään mahdollisimman rauhoitettuna, jotta siellä työskentelevät saavat 

rauhassa keskittyä olennaiseen eli vastaanottoon. Kyseinen työvaihe toimitus-

ketjussa on kuitenkin ratkaiseva, jotta asiakkaat saavat haluamaansa tuotetta 

juuri oikeaan aikaan. Väärä vastaanotto tai sen keskeytyminen voi pahimmil-

laan aiheuttaa viivästyksiä keräykseen tai jopa väärän tuotteen lähettämistä 

asiakkaalle. 

  

Lähetteet ovat monesti englanninkielellä, mutta joukossa on myös eri maan 

kielellä olevia lähetteitä, kuten espanjankielisiä. Näiden tulkinta aiheuttaa sa-

tunnaisesti väärinymmärryksiä ja johtaa väärin tehtyihin vastaanottoihin. Vas-

taanoton työntekijöillä ei ole varsinaista työkalua eri kielelle kääntämistä var-

ten muuta, kuin internetistä löydettävät ilmaiset sanakirjat. Toisinaan sieltä 

löytyy vastaus, mutta useimmin se johtaa tuloksettomaan hakuun. Tällöin tul-

kinta tehdään sattumanvaraisesti, joka pahimmillaan menee kokonaan väärin. 

  

Vastaanottotoiminnoissa työskentelee myös hetkittäin satunnaisia työntekijöi-

tä, joiden päivittäiseen työnkuvaan kuuluu siis muutakin työtä kuin vastaanot-

toa. Vastaanoton ydinryhmä on pieni ja alueen sujuvuuden kannalta on pa-

rempi käyttää siellä hetkittäisiä lisäapuja. Näin voidaan paikata resurssivajetta. 

Lomakehaastatteluissa tuli ilmi, että nämä satunnaiset vuorot vastaanotossa 

olivat toisinaan haasteellisia satunnaisesti työskenteleville ihmisille. Heillä oli 

toisinaan haasteita muistaa ratkaisut haasteellisimpiin ongelmiin ja pitkät tauot 

kyseisestä työtehtävästä sai unohtamaan asioita.
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7 KEHITYSEHDOTUKSET 

Haastatteluiden tuloksena ja itse työtä tehneenä voi sanoa, että suurimmat 

inhimillisten virheiden aiheuttajat vastaanottotoiminnoissa ovat kiire, huolimat-

tomuus sekä satunnainen työskentely alueella. 

  

Prosessin nopeuttamista ja selkeyttämistä varten voitaisiin jakaa aluksi eri 

työtehtävät vastaanoton työntekijöille. Yksi työntekijä voisi selkeästi keskittyä 

ottamaan kuljettajat vastaan rahtikirjoineen. Tässä yhteydessä tarkistetaan, 

onko tavaran saapumispäivä oikea, jonka jälkeen ohjataan kuljettaja tietylle 

purkuovelle rahtikirjojen kanssa. Tämän jälkeen purkuovelle on vastassa toi-

nen työntekijä, joka hoitaa kuorman purun, tarkastaa lava- ja kollimäärät sekä 

lämpötilan. Tiedot merkitään rahtikirjaan jotka ensimmäinen työntekijä kuittaa 

ja tarvittaessa tekee reklamaatiot. Kolmas työntekijä voisi keskittyä lavojen 

puolittamiseen laaduntarkastusta varten sekä sekalavojen järjestämiseen ni-

mikekohtaisiksi lavoiksi. Henkilömäärä toki vaihtelee kiireiden mukaan, mutta 

selkeä työjako myös vastaanottoon voisi tuoda mielekkyyttä ja selkeyttä työ-

tehtävien suorittamiseen. Lisäksi työjako jakaisi työmäärän tasaisemmaksi, 

kun jokaisella on joku vastuu vuorossa. Ilman työjakoa voi ilmaantua epäta-

saisuutta työtehtävien suorittamisessa työntekijöiden kesken. Työjako poistaisi 

myös osittain kiireen, koska jokaisella on oma työalue mistä huolehtia eikä 

tarvitse juosta jokaiselle eri pisteelle hoitamaan eri työtehtävät. Työjako voisi 

vaihdella päivittäin kuka hoitaa mitäkin, jolloin saataisiin mielekkyyttä tehtäviin. 

 

Huolimattomuus nousi yhdeksi tekijäksi, miksi vastaanottotoiminnoissa teh-

dään inhimillisiä virheitä. Huolimattomuus on puhtaasti yksilöstä kiinni ja hä-

nen keskittymisestään siihen hetkeen ja työhön mitä hän suorittaa. Huolimat-

tomuusvirheiden eliminointiin ehdottaisin, että huolimattomuusvirheet otetaan 

mukaan työntekijän palkkiota vähentäväksi asiaksi. Työntekijöille maksetaan 

tehokkuudesta palkkiota, mutta huolimattomuusvirheet voisivat laskea tehok-

kuudesta maksettavaa rahallista summaa. Tällä hetkellä huolimattomuusvir-

heistä ei koidu työntekijälle mitään haittaa, jonka vuoksi työt suoritetaan mah-

dollisimman nopeasti eikä välttämättä aina keskitytä työhön, josta ollaan te-

kemässä sillä hetkellä. Huolimattomuusvirheiden poistaminen varmistaisi toi-

mitusketjun sujuvuuden vastaanottotoimintojen kannalta, että keräykseen me-

nee oikeaa tavaraa ja lopulta asiakas saa sitä mitä on tilannut. Huolimatto-
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muusvirheitä myös minimoisi, jos vastaanottotyössä käytettäisiin pelkästään 

PDA-laitetta eikä alustetta eli apupaperia. PDA-laite ilmoittaa heti mahdollises-

ta virheestä, jolloin työntekijä voi korjata virheensä. Apupaperiin käsin kirjoit-

tamalla voi luvut ja laskut mennä sekaisin eikä virheestä henkilö saa mitään 

ilmoitusta. Apupaperi koettiin monesti nopeampana käyttää, minkä vuoksi se 

nähdään hyödyllisempänä, mutta PDA-laite on turvallisempi ja sen avulla saa-

daan virheet minimaaliseksi. Lisäksi aktiivisempi PDA:n käyttö lisää osaamista 

ja sitä mukaan nopeutta työhön. 

  

Vastaanottotoimintoihin koulutetaan myös henkilöitä, jotka eivät pääsääntöi-

sesti siellä työskentele vaan enemmänkin paikkaavat puuttuvia resursseja. 

Nämä henkilöt työskentelevät pääsääntöisesti keräyksen parissa, mutta teke-

vät satunnaisesti vuoroja vastaanotossa. Myös osa-aikaisia työntekijöitä on 

koulutettu työskentelemään vastaanotossa. Lomakehaastatteluissa selvisi, 

että nämä satunnaiset vuorot aiheuttivat haasteita niitä tekeville, koska hetkit-

täin saattoi olla pitempiäkin taukoja ilman vuoroa vastaanotossa. Pitkät tauot 

heikensivät osaamista, joka näkyi varsinkin kiire aikana. Osaamisen heiken-

tymistä ei välttämättä uskalleta myöntää tai ilmoittaa, jolloin turhia virheitä teh-

dään. Pitkät tauot kyseisestä työtehtävästä aiheuttavat myös sen, että työnte-

kijät eivät välttämättä aina ole tietoisia muutoksista, joita on tehty esimerkiksi 

työmenetelmiin tai ohjelmistoihin. Tällaisista muutoksista pitäisi aina tulla työn-

tekijöille ilmoitus ja käytävä läpi joko kasvotusten tai sähköisesti. Tärkeää on 

kuitenkin tiedottaa, kaikkia työntekijöitä muutoksista keitä se koskee, tavalla 

tai toisella. 

  

Satunnaisia vuoroja vastaanotossa suorittaville pitäisi tehdä selkeä aikataulul-

linen suunnitelma kuinka paljon he työskentelevät vastaanotossa ja kuinka 

usein. On tärkeää ylläpitää osaamista ja kehittää sitä. Pitkät tauot heikentävät 

osaamista ja luovat epävarman ilmapiirin työn suorittamiseen. Satunnaisesti 

työskentelevien kokoaikaisten olisi hyvä olla vastaanotossa töissä ainakin ker-

ran viikossa. Osa-aikaisten olisi hyvä olla tuntimäärästä riippuen vähintään 

kerran kahdessa viikossa vastaanotossa työskentelemässä. 

   

Lisäksi olisi hyvä olla työohjeet, jossa olisi helposti ja lyhyesti kerrottu asiat, 

miten henkilö saa hoidettua yksinkertaisen vastaanoton. Työohjeita vastaan-

otossa on tehty, mutta niitä ei perehdyttämisvaiheessa annettu eikä käyty läpi. 



31 
 
Ne olivat paksut ja niissä oli syventävästi kerrottu asioita. Uudelle koulutetta-

valle olisi hyvä olla tiivistetty työohjevihko, jonka jakaminen uudelle koulutetta-

valle olisi tärkeää, jotta hän voi sieltä kerrata asioita. Siinä voisi olla käytynä 

läpi hyvin yksinkertaisesti tavaran vastaanottoa, mitä työkaluja ja ohjelmistoja 

siihen tarvitaan sekä yleistä sanastoa. 

  

Tehokkain tapa saada virheet minimoitua ja prosessista nopeamman, olisi 

RFID-koodit. Vastaanotossa voisi purkuovella olla etälukija seinässä kiinni ja 

kuljettajan purkaessa lavoja voisi etälukija ottaa tarran tiedot ylös ja siirtää 

koneelle vastaanottajan järjestelmään. Samalla lähettäjällä olisi ohjelmisto 

mistä voisi seurata lavojen kulkua ja saapumista perille.  Tuotteiden lähettämi-

sestä ja vastaanottamisesta saataisiin nopeampaa ja tehokkaampaa ilman 

suurempia virheitä.  Tämä vaatisi sen, että RFID-koodit sisältäisivät varmuu-

della oikeat tiedot, jotta niihin voidaan luottaa.  

 

8 YHTEENVETO 

Työskennellessäni vastaanottotoiminnoissa ja sivusta seuranneena voin tode-

ta, että vastaanottotoiminta on vaativa, monimuotoinen ja tärkeä työtehtävä 

logistisessa toimitusketjussa. Kyseinen työ vaatii tarkkaavaisuutta, tuotetun-

temusta ja tietoteknistä osaamista.  Opinnäytetyön avulla saatiin esiin mistä 

johtuvat inhimilliset virheet vastaanottotoiminnoissa ja syyt. Esitin myös oman 

kantani asiaan, miten saadaan poistettua tai minimoitua kyseisiä virheitä.  

  

Maailma muuttuu enemmän automatisoiduksi ja myös nämä työvaiheet tulevat 

hyödyntämään yhä enemmän automatisoitua teknologiaa. Uskoisin kuitenkin, 

että ihmisiä tullaan vielä pitkään tarvitsemaan vastaanottoprosessien parissa, 

jotta varmistetaan tuotteiden haluttu laatu. 
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