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1 Johdanto 

 

Yrityksen toimitusketjun prosessin tehokkuutta voidaan mitata monin erin tavoin ja valitut 

mittaustavat ovat yleensä riippuvaisia yrityksen toimialasta. Pelkästään toimiala säätelee 

sen, mitkä toimitusketjun osat prosessista on kunkin yrityksen tehokkuuden kannalta 

oleellista. Tehokkuutta mitataan erilaisilla mittareilla joista voidaan rakentaa raportteja. 

Raportointi voidaan määritellä prosessina, jossa tieto organisoidaan tiivistelmäksi, joka 

antaa tietoa eri liiketoimintojen toiminnasta. Raportilla eri tietojärjestelmistä saatu data 

käännetään informatiiviseen muotoon, jolloin yritykset pystyvät selvittämään 

suoriutumistaan raportissa mitatuilla osa-alueilla. Raportti voidaan toteuttaa eri 

muodoissa ja sen esittämistapa voidaan jakaa kolmeen pääryhmään: Analyysityökalulla 

toteutetut listat, kojelautamittaristot sekä hälytykset.  

 

Toimitusketjun tehtävänä on huolehtia tuotteiden saatavuudesta parhaalla mahdollisella 

tavalla, mutta mahdollisimman pienillä kustannuksilla. Toimitusketjua tulisikin ohjata ja 

kehittää kokonaisuutena. Suoritusten mittaaminen on kuitenkin hankalaa, koska 

logistiset prosessit voi olla usein huonosti suunniteltu tai edes määritelty ja 

tietojärjestelmistä saatu tieto ei välttämättä tue raportointia. Hankintojen ja logistiikan 

suoritusten mittaamista ei tulisi tarkastella erikseen omana asiakokonaisuutena, vaan 

sen tulisi olla osa hankintojen hallinnon prosessia. Mikäli hankinnoista ja koko 

toimitusketjunhallinnasta puuttuu visio tai strategia on huonosti suunniteltu, myös 

systemaattinen mittaaminen on erittäin haastavaa.  Logistiikan mittaaminen on tärkeää, 

koska sen avulla voidaan huomioida muidenkin liiketoimintojen puutteita. 

Tehokkaimmillaan logistiikan mittaamisella saavutetaan parempi kommunikointi, 

parempi päätöksentekokyky, henkilökunnan korkeampi motivaatio sekä läpinäkyvyys 

toimittajan hallinnassa. 

 

Termit logistiikka ja toimitusketjun hallinta rinnastetaan usein synonyymeiksi ja niin 

tässäkin työssä puhutaan sekä logistiikasta ja toimitusketjun hallinnasta osittain ristiin, 

mutta pääosin logistiikalla tarkoitetaan fyysisiä toimintoja ja toimitusketjulla koko 

materian ja rahan virtausprosessia ostosta asiakkaalle. Työssä tarkennetaan kuitenkin 

näiden käsitteiden eroa, mutta pääsääntöisesti työssä käsitellään logistiikkaa ja 

toimitusketjun hallintaa toistensa vastaavina käsitteinä.  
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Toimitusketjun tai logistiikan osalta tässä työssä keskitytään lähinnä hankintojen ja 

varastoinnin osuuteen, mutta kuitenkin koko ajan huomioiden, että logistiikka tai 

toimitusketjun hallinta on muutakin kuin fyysistä tavaran liikettä.  

 

1.1 Työn tausta ja tarkoitus 

 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää toiminnonohjausjärjestelmätoimittajan 

näkökulmasta asiakasprojekteissa ja järjestelmämyynnissä lisäarvoa tuova hankinnan ja 

logistiikan raportointipaketti. Idea työlle tuli toimeksiantajalta, kun siellä ollaan ryhdytty  

toimittamaan yhä enemmän kokonaisvaltaisia ERP –ratkaisuja. Työn tarkoituksena on 

selvittää, mitkä mittarit ovat oleellisimpia toimitusketjun hallinnassa ja kehittämisessä 

käytettäviä mittareita, joita järjestelmätoimittaja voisi jo osittain kehittää valmiiksi myynti- 

ja markkinointitarpeisiin. Työn tarkoituksena on laajentaa toimeksiantajan tarjoamaa ja 

parantaa palvelua ja olla mukana kehittämässä asiakkaiden toimitusketjun hallintaa. 

 

1.2 Toimeksiantaja 

 

Toimeksiantaja on suhteellisen uusi toimija ERP-järjestelmätoimittajien joukossa. Yritys 

tarjoaa ohjelmistopalveluita, ulkoistustoimintaa sekä konsultointia. Yritys uskoo 

toiminnassaan tarkoituksen mukaisuuteen, tehokkuuteen, ketteryyteen ja 

läpinäkyvyyteen. Asiakastyytyväisyys asiakkuuden eri vaiheissa on keskeisellä sijalla 

yrityksen toiminnassa.  

 

Yritys on kasvanut viime vuosien aikana nopeasti ja nykypäivänä toimii 

kokonaisvaltaisesti liiketoimintaprosessien kehittäjänä  ja toteuttajana, jonka asiakkaita 

ovat suuret ja keskisuuret organisaatiot. Toimeksiantajan vision mukainen tavoite on olla 

vuonna 2025 tunnustettu asiantuntija toiminnanohjauksen, taloushallinnon sekä 

raportoinnin kehittäjänä ja toteuttajana. (Yrityksen www -sivut) 

 

Nykyisten tietojärjestelmien tärkein tehtävä on tuottaa raportteja yrityksen toiminnasta. 

Toimeksiantaja on kehitellyt jo erittäin kattavia talouden raportteja, joita eri toimialojen 

asiakkuuksille voidaan myydä, mutta toiminnan kehittyessä on havaittu, että logistiikan 

puolella olisi myös tarvetta samanlaiselle niin sanotulle standardille raporttipaketille, jota 

voitaisiin hyödyntää myyntivaiheessa. 
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Yrityksen laajennuttua toimittamaansa osaamista laajemmin eri liiketoiminta-alueille, 

luonnollista on myös laajentaa raportointipalveluiden laajentamista toimitusketjun 

hallinnan eri osa-alueille. Työn lopullisen tuloksen toivotaan parantavan toimeksiantajan 

tarjoamaa raportoinnissa. Tämän työn aikana ei kuitenkaan tulla toteuttamaan 

tutkimuksessa selvitettyjä raportteja, vaan niiden kehitystehtävät tapahtuvat tutkimuksen 

ulkopuolella. Koska toimeksiantajan yksi tavoitteista on auttaa asiakasyritystä 

kehittämään ja tehostamaan toimintaansa, keskitytään tässä opinnäytetyössäkin 

logistiikan raportointiin yritysten toiminnan kehittämisen ja suorituskyvyn parantamisen 

näkökulmasta.  

 

Työssä käytettyjä käsitteitä 

 

KPI – Key Performane Indicator = Keskeinen suorituskyvyn mittari 

ERP – Enterprice Resource Planning = Toiminnonohjausjärjestelmä 

OTIF – On Time In Full = Ajoissa kokonaan toimitettu 

ROI – Return On Investement = Pääoman tuotto 

YOY – Year-On-Year = Vuosittainen 

COGS – Cost Of Goods Sold = Myytyjen tuotteiden kustannus 

BSC – Balance Score Card = Tasapainotettu tuloskortti 

DOT – Delivery On Time = Ajallaan toimitettu 

Qlick view = Raportointityökalu. liiketoiminnan hallintaan (BI) 

Atlas = Exceliin pohjautuva raportointityökalu 

2 Kehittämistehtävän tausta ja tavoite 

 

2.1 Tutkimusongelma ja kysymykset 

 

Tutkimusongelmaa voidaan pitää tutkimuksen lähtökohtana. Sillä voidaan perustella syy 

hankkia tietoa jostain aiheesta sekä tutkimaan aihetta käyttämällä tieteellisiä menetelmiä 

ja lähestymistapaa. Näin ollen tutkimusongelma sisältää perustelun aiheen 

mielekkyyden perustelun eli tarkennettuna tutkimuskysymyksen tai useita kysymyksiä. 

(Saukkonen) 

 

Kehittämistehtävän tuloksena pyritään saamaan selville toimitusketjun hallinnan ja 

logistiikan parissa eniten käytetyt raportit ja mittauskohteet ja toimitusketjun hallinnan 
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kehittämisen kannalta tärkeimmät tekijät. Selvitetyt raportit ja mittarit hyödynnetään 

toiminnonohjausjärjestelmän toimittajan näkökulmasta kehitettävään raporttipakettiin, 

jota voidaan alkaa kehittämään ja hyödyntämään myyntikäyttöön.  

 

Tutkimusongelmana on, mitä tietoja toimitusketjun eri osa-alueilla mitataan? Lisäksi 

tässä tutkimuksessa etsitään vastaus seuraaviin tutkimuskysymyksiin: 

 

- Minkälaisia raportteja toimitusketjun hallinnassa käytetään? 

- Pystytäänkö löytämään yleisimmin käytetyt mittarit ja raportit? 

 

2.2 Kehitystehtävän tavoitteet 

 

Hyvän raportin kolme tunnusmerkkiä on helppolukuisuus, vastaus asetettuun 

kysymykseen ja lukujen luotettavuus. Raportilla haetaan selvennystä tapahtumiin tai 

asioihin ja sen tarkoitus on tiedottaa. 

 

Kehittämistehtävänä tässä opinnäytetyössä on luoda toimitusketjun hallinnan ja 

logistiikan raporttipaketti, jota toimeksiantaja voisi hyödyntää järjestelmän 

myyntivaiheessa. Työssä ei oteta kantaa millä työkalua hyödyntämällä raportit 

toteutettaisiin eikä opinnäytetyön tarkoituksena ole toteuttaa raportteja. Raporttien 

toteuttaminen on työn jälkeen suoritettava toimenpide ja tällöin raportointi työkaluna voi 

olla ERP –järjestelmän kuutiot tai muu ulkoinen raportointityökalu. Työssä ei myöskään 

oteta kantaa, miten raportti tai mittaristo esitettäisiin toiminnonohjausjärjestelmässä. Se 

voi olla erikseen ajettava raportti tai esimerkiksi pino tai muu visuaalinen diagrammi 

järjestelmäkäyttäjän ohjauspaneelissa. 

 

Tämän työn selvityksen pohjalta pyritään löytämään mahdollisesti yleisimmät 

toimitusketjun hallinnassa käytettävät raportit, joita voitaisiin jo osittain toteuttaa ja 

hyödyntää järjestelmän myyntivaiheessa. Raporttipaketilla saadaan lisäarvoa 

järjestelmän ja raportoinnin myyntiin. Koska toimeksiantaja toteuttaa raportointia sekä 

toiminnonohjausjärjestelmän käyttöönottoja eri toimialoilla, olisi hyvä, että raportit ovat 

mahdollisimman hyvin hyödynnettävissä erilaisissa toimialoilla. 

 

2.3 Työn rajaaminen 
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Tässä työssä pääpaino on raportoinnilla ja toimitusketjun hallinnan kehittämisellä sekä 

yleensä mittaamisen tärkeydellä yritysten suorituskyvyn parantamiseksi ja nykyisen 

toiminnan seuraamiseksi. Toimitusketjun hallintaa ja logistiikka tutkiskellaan mittaamisen 

näkökulmista ja työssä halutaan löytää malleja ja teorioita vahvistamaan toimitusketjun 

tehokkuuden parantamista. Tutkimus toimeksiantajan näkökulmasta on palveluiden 

kehittämistä, mutta työn teoria painottuu eri tunnuslukujen löytämiseen ja toimitusketjun 

kehittämiseen. 

 

Tutkimuksessa pyritään löytämään yleisimmin käytetyt raportit logistiikan ja 

toimitusketjun hallinnan eri osa-alueilla. Työssä ei täydellisesti selvitetä eri toimialojen ja 

yritysten toimitusketjun hallintojen eroavaisuuksia raportoinnissa, vaan pyrkimys on 

löytää eri toimialojen yhteneväiset tekijät. Raporttien toteutus on rajattu työn 

ulkopuolelle, jotta tehtävä pysyy aikataulussa. Raporttien kehittäminen jatkuu työn 

ulkopuolella. Työn tarkoitus ei myöskään ole esittää, miten mittauskohteen tulos 

saadaan laskettua tai missä mittauspiste tulisi sijaita. 

 

2.4 Tutkimusmenetelmä ja aineiston keruu- ja analysointimenetelmät 

 

Opinnäytetyö toteutetaan Metropolian ammattikorkean ylemmän AMK-tutkinnon 

mukaisesti toimintatutkimuksena. Toimintatutkimuksella tarkoitetaan tutkimusstrategiaa, 

joka kohdistuu tiettyyn erityistapaukseen. Toimintatutkimusta voidaan pitää prosessina, 

jonka tavoitteena on asioiden muuttaminen ja kehittäminen paremmaksi. 

Toimintatutkimuksessa ei olla vain kiinnostuneita siitä miten asiat nyt ovat, vaan miten 

niiden tulisi olla. Tarkoituksena on kehittää uusia taitoja tai uutta lähestymistapaa sekä 

ratkaista ongelmia johonkin käytännön toimintaan. (Toimintatutkimus. Ei päivämäärää) 

 

Opinnäytetyön lähtökohtana on tilanteen kartoitus eli alkutila-analyysi. Seuraavaksi 

esitellään työn tarkoitus sekä tavoitteet sekä rajataan aihe. Aiheen rajauksen jälkeen 

pohditaan aiheen merkitystä kohderyhmälle. Tietoperustan, teoreettisen viitekehyksen, 

tiedonhankinnan ja käsittelyn jälkeen perehdytään menetelmien ja työtapojen esittelyyn 

sekä perusteluun. Näiden vaiheiden jälkeen selvitetään produktin valmistamiseen 

liittyvät asiat. Lopuksi tehdään johtopäätökset sekä pohdintaa tuloksista. Ihan viimeiseksi 

vielä arvioidaan prosessi ja produkti. (Airaksinen T. 2009) 
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Toimintatutkimus etenee syklisesti suunnittelu – toiminto – havainnointi – reflektointi –

kierroksissa. Syklin yksi kierros on toisen kierroksen perusta. 

(Virtuaaliammattikorkeakoulu, Ei päivämäärää) 

 

Tutkimuksen teoreettisen viitekehyksen pohjana on hakea teorioita ja malleja, miten 

raportointia voidaan kehittää. Malleja pyritään hakemaan aikaisemmista tutkimuksista ja 

aiheen julkaisuista. Teoriassa myös selvennetään raportoinnin ja 

toiminnonohjausjärjestelmän perussanasto. Tutkimuksen alkuun selvitetään logistiikka 

ja toimitusketjun hallintaa.  Työn teoriaperustassa hyödynnetään toimitusketjun 

hallinnan, logistiikan ja hankinnan raportointiin keskittyvää alan kirjallisuutta ja 

artikkeleita. Teoriaosuudessa selvitetään toimitusketjun hallinnan raportointia ja 

mittaamista sekä selvitetään muutama hyödyllinen malli ja menetelmä mittausten 

pohjalle. Teorian jälkeen arvioidaan raportoinnin nykytila toimeksiantajalla sekä 

selvitetään tutkimukseen vaikuttavat perustiedot. (Tutkimuksen suunnittelu. Ei 

päivämäärää)  

 

Työn menetelmänä käytetään kvalitatiivista eli laadullista tutkimusta. Tällaiselle 

tutkimukselle tyypillistä on tiedon kerääminen suoraan ihmisiltä. Empiirisen aineiston 

keräysmenetelmänä käytetään teemahaastattelua sekä case -tutkimuksia joiden 

perusteella saadaan selville tärkeimmiksi koetut hankintatoimessa ja logistiikassa 

hyödynnettävät raportit. Lisäksi työssä hyödynnetään case –tutkimuksia sekä eri 

logistiikan alan artikkeleita ja blogeja, kun selvitetään, mitä raportteja yleensä ottaen 

logistiikan alalla käytetään.  

 

Raportoinnin esittely ja toteutus kootaan teemahaastatteluista, sähköpostitse 

lähetetyistä kyselyistä, case –tutkimuksista sekä aiheeseen liittyvistä artikkeleista. 

Tutkimuksessa haastatellaan logistiikkakonsultteja sekä eri yritysten logistiikan parissa 

työskenteleviä ihmisiä. Logistiikan asiantuntijat tuovat järjestelmän käyttäjän 

näkökulmasta raportointitarpeet, kun taas konsulteilta saadaan laaja-alaisesti eri 

toimialoilla toteutettuja asiakkuuksien tarpeita. Lopussa tutkimuksen tuloksia 

hyödyntämällä luodaan lista raporteista, joita toimeksiantaja voisi alkaa kehittämään 

toimintansa monipuolistamiseksi. 

3 Teoreettinen viitekehys 
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Tässä osiossa perehdytään tutkimuksen teoriaan. Alkuun käsitellään logistiikan ja 

toimitusketjunhallinnan käsitteitä ja selvennetään, miten käsitteitä tässä työssä tullaan 

käyttämään. Tämän jälkeen kerrotaan yleisesti ottaen logistiikan eri osa-alueiden 

mittareista ja mittaamisesta sekä toimitusketjun hallinnan kehittämisestä. Teoriaosuuden 

lopussa esitellään muutama yleisesti logistiikan mittaamisessa käytetty mittaristo. 

 

Toimitusketjun hallinta on sekä taktinen ja operatiivinen sekä strateginen asia. 

Strategiassa päätetään kuinka laaja logistiikka rakennetaan ja mitä siltä odotetaan 

pitkällä tähtäimellä. Hankinnat, tuotanto ja jakelu lisäävät toimitusketjun hallinnan 

kehittämiseen operatiivisen ja taktisen näkökulman. (Logistiikan maailma. 2016)  

 

Toimitusketjun hallinnan kehittämisen periaatteita on muun muassa prosessien 

yksinkertaistaminen, läpimenoaikojen lyhentäminen, reaaliaikainen tiedonvälitys, 

yhteinen suunnittelu, virheiden ja tuhlauksen poistaminen, järjestelmien integroituminen 

ketjun osapuolien välillä, asiakaslähtöisyys, läpinäkyvyys, luotettavuus sekä joustavuus. 

Tarkoitus on, että asiakkaan tarpeisiin tulee vastata mahdollisimman lyhyellä 

toimitusajalla, mutta kuitenkin asiakaskohtaisesti räätälöidyillä ratkaisuilla. 

Toimitusketjun pitää siis pystyä vastamaan kysyntään ja asiakkaiden tarpeisiin nopeasti. 

(Logistiikan maailma. 2016) 

 

3.1 Toimitusketjun kehittäminen 

 

Toimitusketjulla on merkittävä rooli, kun määritellään yrityksen kilpailukykyä ja 

suoriutumista markkinoilla. Useimmissa yrityksissä tämä on huomattu vasta viime 

vuosina. Yrityksillä kuitenkin on vielä vaikeuksia määritellä toimitusketjun hallinta ja 

miten se yhdistää muihin liiketoimintoihin ja tämä hankaloittaa toimitusketjujen 

optimointia. Määriteltäessä toimitusketjua, pitäisi Caremninellin mukaan vastata 

seuraaviin kysymyksiin: Miltä toimitusketju näyttää? Mitä elementtejä toimitusketjussa 

tulisi tuottaa itse enemmin kuin ostaa muilta palveluna? Mitkä ovat tyypillisimmät 

kiertoajat eri toimitusketjun vaiheissa? Ja kuinka pitkä on tyypillinen rahan kiertosykli. 

(Camerinelli 2009, 5-6) 

 

Toimitusketjun kehittämisen perusteena hyvin usein pidetään Porterin arvoketju –mallia, 

jossa yrityksen toiminnot jaetaan perustoimintoihin ja tukitoimintoihin. Kuvassa 1 

nähdään, että perustoimintoja ovat sisäinen logistiikka sekä tulo- ja lähtölogistiikka, jotka 

muodostavat myös materiaalivirran. Osto, myynti, markkinointi ja huolto ovat muita 
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perustoimintoja. Kukin vaihe lisää kustannuksia, joten arvoketjusta tulisi karsia kaikki 

vaiheet, jotka eivät tuota asiakkaalle arvoa ja näin saada koko toimitusketjusta 

mahdollisimman yksinkertainen. Myös yrityksen käyttökate saadaan kun vähennetään 

saadusta arvosta kustannukset, jotka arvon saaminen on vaatinut eli Saatu arvo – 

Kustannukset = Käyttökate. (Logistiikan maailma. 2016). 

 

 

Kuva 1. Porterin arvoketju 

 

 Kannattavuus on yrityksen tuloksenteon mittari pitkällä aikajänteellä. Kannattavuutta 

yleensä tarkastellaan suhteuttamalla yrityksen tulos liikevaihtoon tai vertaamalla 

saavutettu tulos käytettyihin resursseihin. Elinehtona yrityksen toiminnalle on, että 

käyttöpääomaa on tarpeeksi. Monesti yritykset sitouttavat liikaa pääomaa esimerkiksi 

varastoihin tai pitkäaikaisiin myyntisaamisiin. Tämän vuoksi kiertonopeus antaa hyvän 

perustan käyttöpääoman tarpeelle. Kiertonopeus voidaan laskea vaihto-omaisuuden, 

ostovelkojen ja myyntisaamisten suhteen. Usein varastoimisen pääomakustannus on 

jopa viidennes kaikesta käyttöpääomasta. Tämän vuoksi logistiikassa on huolehdittava, 

että varastointi ei sido liikaa käyttöpääomaa. Varastoinnin lisäksi käyttöpääomaa 

vaikuttaa myyntisaamiset. Myös yleisesti liiketoiminnan kannattavuuden tunnuslukuna 

on käytetty ROI:ta eli pääoman tuottoprosenttia. ( Ritvanen  ym. 2011, 94 – 96) 

 

Mittareiden ja erilaisten tunnuslukujen avulla voidaan tarkastella mitä on saatu aikaan. 

Ne onkin valittava siten, että mittarit kuvaavat yleisesti asetettuja tavoitteita ja jos 
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tavoitteisiin ei päästä, tulisi tilanne pyrkiä korjaamaan. Logistiikan maailmassa mittarit 

määritellään seuraavasti: 

 

- Mittareiden tulisi olla linjassa yrityksen strategian ja tavoitteiden kanssa 

- Mittareilla tulisi mitata oleellisia tekijöitä 

- Mittareiden tulisi olla helposti ymmärrettävissä ja yksiselitteisiä 

- Mittareita tulisi olla sopiva määrä 

- Niitä on pystyttävä seurata ja arvioida 

- Mittareiden pitäisi olla munneltavissa liiketoiminnan kehityksen mukaan 

(Ritvanen ym. 2011, 103) 

 

Toimitusketjun tehtävä on huolehtia tuotteiden saatavuudesta parhaalla mahdollisella 

tavalla, mutta mahdollisimman pienillä logistiikan kustannuksilla, mutta sitä ei tulisi 

osaoptimoida tai yrittää parantaa muutamia toimintoja vaan sitä tulisi ohjata 

kokonaisuutena. (Logistiikan maailma. 2016) 

 

3.1.1 Logistiikka 

 

Toimitusketjun hallinta ja logistiikka käsitetään usein synonyymeiksi. Logistiikan 

maailmassa käsitteet eriytetään niin, että logistiikalla tarkoitetaan  tuottavaa ja 

kustannustehokasta hankintatoimea sekä asiakastarpeet huomioon ottavaa 

materiaalien ja palvelujen sunnitteluun ja toteutukseen liittyvää varastointia, kuljetusta ja 

jakelua. Logistiikka sisältää yrityksessä sekä sisä- ja tulologistiikan sekä lähtölogistiikan. 

(Ritvanen ym. 2011, 19 – 30).   

 

Sakki tarkentaa, että aiemmin logistiikka käsiteltiin fyysisenä tapahtumana ja tavaran 

liikkeenä jakelusta varastointiin ja kysynnän ja tarjonnan järjestelyyn. Hyvin yleisesti 

logistiikka käsitellään edelleenkin jakelu- ja kuljetus painotteiseksi, vaikka nykyään sen 

monimuotoisuus on havaittu. Kuten kuvassa 2 havainnollistetaan, logistinen prosessi on 

läpi organisaation  menevä ja vaikuttaa samalla tavalla markkinoinnissa kuten 

materiaalitoiminnoissakin. Logistiikka siis ei ole yksi erillään oleva toiminto, jossa tavara 

vaihtaa fyysistä sijaintia ja omistajaa vaan se on monesta ja usein hajallaan olevasta 

työtehtävästä koostuva prosessi. Sakki vielä tiivistää logistiikan olevan tavaravirran ja 

siihen liittyvien tieto – ja rahavirtojen  ohjaamista sekä toteuttamista. Se on yhtä paljon 

osa markkinointia ja materiaalihallintoa. (Sakki, 2014, 23 -24)  
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Kuva 2. Logistinen prosessi (Sakki, 2009, 25) 

 

Sakin mukaan logistiikan tavoitteet on mahdollista jakaa kahteen osa-alueeseen: 

ulkoinen ja sisäinen. Ulkoisella tarkoitetaan palvelutehokkuutta, jonka tarkoituksena on 

jatkuva parantaminen sillä tavoin, että asiakkaille on mahdollista tarjota heidän sisäistä 

ja ulkoista tehokkuutta parantavia ratkaisuja pelkkien tavaroiden sijaan. Sisäinen 

näkökulma sen sijaan sisältää kustannustehokkuuden eli pyritään saamaan pääoman 

tuottavuutta ja jatkuvaa parantamista välttämällä turhaa käsittelyä ja pienentämään 

varastointia.  (Sakki, 2009,. 26) 

 

Käytännössä sisälogistiikalla tarkoitetaan tuotteiden tai materiaalien käsittelyä oman 

yrityksen sisällä ja sen toimintoja on muun muassa kokoonpano ja laitteiden huolto. 

Sisälogistiikka voidaan myös vielä eriyttää tulo- ja lähtölogistiikkaan, jolloin siinä 

huomioidaan tavaran vastaanotto aina tavaran siirtämiseen lähtölaiturille. Tulologistiikka 

käynnistyy hankintatoimessa. Lähtölogistiikka puolestaan sisältää varastossa keräilyn ja 

pakkaamisen sekä eteenpäin jakelu ja kuljetus.(Logistiikan maailma, 2016) 

 

Logistiikka voidaan karkeasti jakaa kolmeen eri pääkategoriaan. Se on materiaalin, 

pääoman ja tietovirran hallintaa. Yleisesti yritykset keskittyvät sisäisten materiaalivirtojen 

johtamiseen ja niiden suunnittelu yleisesti voidaan jakaa kolmeen osaan joita on: sijainti-

, varastointi- ja kuljetusmallit. Logistiikan kirjallisuudesta löytyy paljon mittareita, joilla 

voidaan selvittää toimintojen solmukohtia. Aiemmin materiaalivirtojen hallintaa on usein 

ohjattu hallitsemalla yksittäisiä toimintoja eikä niinkään tulologistiikasta lähtölogistiikkaan 

tai koko toimitusketjun ohjaamista. Nykypäivänä kuitenkin on oivallettu koko 

toimitusketjun hallinnan tärkeys ja kuinka sen optimointi tuottaa eri osapuolille parhaan 

hyödyn aina toimittajasta asiakkaaseen asti. (Karrus 2005, 404-412)  
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Logistiikkastrategia auttaa toimitusketjun hallinnassa. Sen tehtävä on saada 

mahdollisimman hyvä kannattavuus ja kustannustehokkuus ja alentaa kustannuksia, 

pienentää pääomaa ja parantaa palvelua. Logistiikkastartegiaan kuuluu järjestelmien ja 

prosessien suunnittelu ja toteutus sekä toiminnan valvonta ja ohjaus. (Logistiikan 

maailma. 2016.) 

 

3.1.2 Toimitusketjun hallinta 

 

Toimitusketjun hallinnalla yleensä tarkoitetaan kokonaisvaltaista yritysverkoston 

materiaalivirtojen suunnittelua, ohjausta ja johtamista ja niihin liittyviä tieto- ja rahavirtoja. 

Keskeistä on eheän ketjun muodostaminen ja sen muokkaaminen tarpeen mukaan. 

Tunnusomaista on ajan, luotettavuuden ja läpinäkyvyyden korostuminen. Menestyneen 

toimitusketjun hallintaan vaikuttaa miten hyvin se onnistuu saavuttamaan yrityksen 

kilpailukyvyn, kannattavuuden ja tehokkuuden jatkuvassa kehittämisessä, keskittymään 

olennaiseen, Ratkaisemaan ongelmia, mittaamaan ja raportoimaan toimintaa sekä 

olemana läpinäkyvä ja välittämään tietoa. (Ritvanen ym.2011 19 – 30) 

 

Global Supply Chain Forum on tunnistanut kahdeksan eri prosessia, joista koko 

toimitusketjun hallinnan ydin koostuu. Näitä ovat: 

- Asiakassuhteiden hallinta 

- Asiakaspalvelun hallinta 

- Kysynnän hallinta 

- Tilausten täyttäminen 

- Tuotantoketjun hallinta 

- Hankinta 

- Tuotekehitys  

- Palautukset 

(Keely ym. 2001, 14) 

 

Yrityksen toimitusketju sisältää paljon osapuolia ja voi olla usein hyvinkin pitkä erilaisten 

välivarastojen, logistiikkayritysten ja tukkuliikkeiden kautta. Toimitusketjua onkin 

tarkasteltava toimintokohtaisesti ja huomioitava eri osien kuten hankintojen, varastoinnin 

ja kuljetuksen tarpeellisuutta ja ylipäänsä merkitystä koko ketjussa. Pitkissä 

toimitusketjuissa kuluja syntyy joka vaiheessa ja siksi vaikuttaa tuotteiden 

kokonaishintaan merkittävästi. Kustannuksia kuitenkin pystytään vähentämään 
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erilaisten tilausjärjestelmien tehostamisella sekä keskittämällä kuljetuksia ja jakelua. 

(Logistiikan maailma, 2016) 

 

3.2 Hankinnat 

 

Hankinnan suoritusten mittaaminen on yksi tärkeimmistä mittauksista monissa 

yrityksissä, mutta on myös yksi hankalimmista, koska on vaikea löytää vain yhtä tiettyä 

kohtaa, josta tuloksia saadaan mitattua. Yritys johdossa  joudutaan usein luottamaan 

omiin näkemyksiin ja kokemuksiin. Hankintojen mittaamisessa vaikuttaa usein myös se 

miten hankinnan rooli ja tärkeys nähdään yrityksen toiminnassa. Weele (Weele 2005) 

luokittelee näkemyksen neljään eri osa-alueeseen, jolloin hankintoja voidaan tarkastella 

joko: 

1. Toiminnallisena ja hallinnollisena 

2. Kaupallisena 

3. Osana logistiikkaa 

4. Strategisena liiketoiminta-alueena. 

 (Weele, 2005,  250-252) 

 

Mikäli hankintoja pidetään yrityksessä vain liitetoimintaa tukevana operatiivisena 

toimintona, ei niiden  mittaaminenkaan ole tärkeää. Tällaisissa yrityksissä hankinnoista 

mitataan ostotilausten määrää, hankintojen hallinnallista aikaa, toimintoja ja yleisesti 

enemmän hallinnollisia asioita. Kun taas, jos hankinnat nähdään kaupallisena 

toimintona, silloin yleensä mitattavissa asioita on säästöt, hinnan muutos, inflaatio ja 

hinnan muutokset. 

 

Jos yrityksessä hankinnat nähdään selkeänä osana logistista ketjua, on mitattavia 

asioita säästöt, kustannussäästöt, toimittajan toimitusvarmuus, hylkäysaste ja 

toimitusajan muutokset. Mikäli hankinnat on tärkeässä roolissa organisaatiossa ja ne 

nähdään oleellisena osana strategisia toimintoja, mitattavat tiedotkin on tarkemmalla 

tasolla. Mitattavia asioita on muun muassa hinta –analyysi, asiakkaiden toimituksen 

kehittäminen, osta vai myy sekä hankintaperusteinen vähennys.(Weele, 2005, 250-252) 

 

3.2.1 Miksi hankintoja tulisi mitata 

 



  13 (47) 

 

  

Useat hankintajohtajat ovat nähneet erilaisia hyötyjä hankintojen mittaamisessa ja 

raportoinnissa. Mittarit nähdään hankintojen päätöksen teon tukena. Mittaamalla 

voidaan tunnistaa vaihtelut tuloksissa ja näiden vaihteluiden perusteella pystytään 

päättelemään syyt sekä voidaan nähdä tarvittavat toimenpiteet mitä tulisi tehdä, jotta 

tulevaisuudessa vältyttäisiin vaihteluilta. Toisaalta taas mittaaminen voi edesauttaa 

paremman kommunikoinnin saavuttamiseen eri yksiköiden välillä organisaatiossa. 

Mittaaminen myös tekee asiat visuaalisiksi. Säännöllinen suunniteltujen ja toteutuneiden 

tulosten raportointi helpottaa ostajaa todentamaan ovatko odotukset toteutuneet ja näin 

ostaja saa palautetta sekä tietoa johdolle yksittäisten työntekijöiden tai ryhmien 

tehokkuudesta. Raportoinnilla voidaan myös motivoida työntekijöitä. Sitä voidaan 

hyödyntää tavoitteiden asetannassa sekä motivointi ja henkilökotaisen kehittymisen 

ohjelmissa. Kaiken kaikkiaan hankintojen mittaamisella saadaan suurempaa arvoa 

yritysten osto-osastolle. Mittauksia tulisi tehdä säännöllisesti, jotta suorituksista voidaan 

määrittää yksittäinen ostaja sekä järjestelmällisen suorituskyvyn arvioinnin tulisi palvella 

itsearviointia. (Weele 2005, 253) 

 

3.2.2 Mittaamisen haasteet 

 

Ennen yritysten hankintaosastot nähtiin yhtenä hankalimmista osastoista, joita mitata. 

Nykyteknologialla ja ERP –järjestelmien ansiosta, ostojen seuranta ja tarkkailu on 

huomattavasti helpottunut, mutta silti on joitain ongelmia, jotka tekevät ostojen 

mittaamisesta hankalaan. Weele koostaa neljä eri ongelmaa, jotka merkittävästi rajoittaa 

hankintojen mittaamisen tehokkuutta 

 

- Termien hankinnan tehokkuus, hankinnan suorituskyky ja hankintojen 

vaikuttavuus on tunnettuja termejä, mutta niitä ei varsinaisesti olla tarkalleen 

määritelty 

- Ostojen toimintoja ei usein olla tarkoin määritelty. Monet ostoyksiköt toimivat 

ilman mitään määriteltyjä standardeja 

- Ostot ja hankinnat ei ole yksittäinen eriytetty toimi vaan ostot on useiden 

toimintojen summa jotka usein aineettomien osuuksien takia tekee vaikeaksi 

arvioida. 

- Osto-osaston tehtävät ja vastuualueet vaihtelevat yrityksissä hyvinkin 

merkittävästi joten hankintojen laajuus on myös yksi vaikeuttava tekijä (Weele, 

2005, 254) 
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3.3 Varaston hallinta 

 

Puhuttaessa toimitusketjun mittaamisesta, myös varastoinnilla on oleellinen osa 

suorituskyvystä, niin tavaran liikkeessä kuin taloudellisessa puolella. Keskimäärin 

voidaan sanoa, että varastointi vie 22%  yrityksen kokonaislogistiikasta ja kuljetukset 

huomioiden lähemmäs 23% (Richards, 2011, 212). Tästä syystä varaston johtajien tulee 

olla selvillä kustannuksista ja pystyä tekemään analyysiä, missä kohtaa kustannukset 

ovat liian suuret ja missä niitä voitaisiin vähentää. Varastoinnin kustannukset koostuvat 

tyypillisesti muunnmuassa tilasta, suorista ja epäsuorista työvoimakustannuksista sekä  

kiinteistä ja muuttuvista kaluston kustannuksista. 

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) ja takaisinmaksuaika ovat tyypillisimmät mittarit, joilla 

saadaan tieto peruskustannuksista ja sijoituksen kannattavuudesta (Richards, 2011, 213 

– 126) 

 

ROI kertoo liiketoimintaan sidotun pääoman kokonaiskattavuuden. Pääomaa yrityksessä 

on sidottuna rahoitusomaisuuteen, jota on kassavarat ja myyntisaamiset. Lisäksi 

pääomaa on vaihto-omaisuus ja käyttöomaisuus. Katekierto puolestaan kertoo 

nimiketasolla pääoman tuottoasteen.(Ritvanen ym. 2011, 96 – 99) 

 

Suorituksen mittaaminen on tärkeää, jos toiminnosta halutaan tulosta. On kuitenkin 

tärkeää muistaa, että mitattavat asiat on tärkeitä ja ovat linjassa yrityksen strategian ja 

vision kanssa. Varaston toimintojen mittareita on monia ja onkin tärkeää, että valitaan 

mitattaviksi kohteiksi ne alueet, jotka ovat oleellisia oman yrityksen ja sen asiakkaiden 

kannalta On hyvä huomata, että toiminnon tilan KPI mittaristo tietyltä ajalta on 

hyödyllinen, mutta täytyy huomioida, että tilanteet muuttuu ja näin ollen mitattavien 

kohteidenkin tulee muuttua. Mitattua tietoa tulisi myös osata analysoida ja hyödyntää 

käytännössä. (Richards, 2011, 249) 

 

3.3.1 Varaston toimintojen mitattaaminen 

 

Varastoinnin tärkein tehtävä liiketoiminnassa on asiakastyytyväisyyden takaaminen. 

Tavaran odotetaan olevan saatavissa nopealla toimitusajalla. Varaston näkökulmasta 

asiakastyytyväisyyden takaaminen tarkoittaa laadun , tarkkuuden, ajan ja kustannuksen 

tehokkuuden varmistamista. Oleellista on, että asiakas saa oikein tuotteen, oikeaan 

aikaan ja oikeassa kunnossa. Asiakastyytyväisyys on oleellinen syy varaston toimintojen 

mittaamiseen. Lisäksi mittauksilla tulisi varmistaa toimintojen jatkuva kehitys, löytää 
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mahdolliset ongelmakohdat toiminnossa ennen kuin niistä tulee todellinen ongelma sekä 

kouluttaa henkilöstöä oikeilla osa-alueilla. Mikäli varaston toimintoja mitattaessa ei oteta 

asiakastarpeita huomioon ja koko ajan pyritä kehittämään toimintoja sitä suuntaan, on 

yritys vaarassa menettää asiakastyytyväisyyttä sekä saamaan lisäkustannuksia 

ylimääräisistä toiminnoista, joita joudutaan tekemään mikäli oikea tavara ei löydä 

oikeassa ajassa ja kunnossa asiakkaan luokse. (Richards, 2011, 229-230) 

 

Richards luettelee neljä tärkeintä varaston näkökulmasta mitattavia asioita: 

- Luotettavuus 

- Joustavuus 

- Kustannus 

- Omaisuuden utilisaatio 

 

Luotettavuus sisältää ajallaan toimitetuttuja tilauksia, täyttöastetta ja virheettömyyttä. 

Joustavuuden tehokkain mittari lienee tilauksen kiertoaika, joka kattaa kaikki osa-alueet, 

jotka sisältyvät asiakastilausprosessiin  eli miten tilaus käsitellään, onko tavaraa 

saatavilla, tilauksen läpimenoaika varastossa ja kuinka pian se saadaan toimitettua 

asiakkaalle.  Kustannusten mittaus puolestaa tapahtuu vertaamalla myynnin ja 

tuottavuuden prosentteja työtunteihin.  Omaisuuden utilisaatio sisältää varastotilan ja 

varasto työvälineiden tehokkaan käytön. (Richards, 2011, 230 – 231) 

 

 

3.3.2 Varaston hallinnan perinteiset mittarit 

 

Varaston halintaa ajatellen on olemassa joitain perinteisiä tuottavuuden  mittareita.  

Nämä ovat niin sanottuja kovia mittareita, joita on helppo mitata. Näitä ovat: 

- Työn, tilan ja laitteiston (MHE)  utlisaatiota mittaavat mittarit 

- Kustannusten mittaus 

- Tuottavuuden mittarit 

- Asiakaspalvelun mittarit 

 

Laskentakaavalla (työtunnit X 100) /työtuntien kokonaismäärä lasketaan työn 

utilitisaatio.  Kaavalla voidaan laskea toteutuneiden työtuntien määrä verrattuna 

kokonaistuntien määrään esimerkiksi yhdessä vuorossa, päivässä tai viikossa. Varaston 

eli tilan utilitisaatiota voidaan laskea usealla eri tavalla. Esimerkiksi voidaan laskea 

lattiatilan käyttö, mutta parempi mittari olisi laskea varaston kuutiotilavuuden käyttö. 
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Toisaalta voidaan myös laskea hyllypaikkojen käyttö verrattuna kokonaissijaintien 

käyttöön laskemalla (käytetty tila  X 100) / käytössä oleva tila. Tässä tietysti täytyy ottaa 

huomioon erityyppiset sijainnit ja sijaintipaikkojen koko. Koneiston (MHE) utilitisaatio 

saadaan kaavasta (MHE käytetyt tunnit X 100) / Kokonais MHE tunnit. (Richards, 2011, 

233- 238) 

 

Kustannuksien mittaristolla selvitetään lähetetyn tilauksen kustannusta ja myynnin 

osuutta. Myynnin osuus saadaan laskemalla kokonaisvarastointikustannukset 

kerrottuna sadalla ja jaettuna kokonaismyyntituotolla. Lähetetyn tilauksen kustannus 

puolestaan saadaan  jakamalla kokonaisvarastokustannus lähetettyjen tilausten 

määrällä. (Richards, 2011, 233- 238) 

 

Tuottavuuteen perustuvia mittareita on kerättyjen yksiköiden määrä tunnissa sekä 

lastauslaiturilta varastoon käytetty aika. Eli aika joka menee siitä, kun tavara on siirretty 

saapumislaiturilta varastointipaikalle. (Richards, 2011, 233- 238) 

 

Asiakaspalvelun mittarit perustuu tilauksen täsmällisyyteen ja oikea aikaiseen 

lähettämiseen.  (Richards, 2011, 233- 238) 

 

Tehdyn kyselyn mukaan 10 eniten käytettyä mittaria eri varastoissa on: 

- Tilauksen keräyksen täsmällisyys, oikeiden tilausrivien määrä ja lähetetyt yksiköt 

- Oikea aikainen lähetys 

- Keskiarvoinen varastotilan käyttö 

- Tilauksen täyttöaste, ensimäisessä lähetyksessä kokonaan toimitetut tilaukset 

- Vuosittainen työvoiman liikevaihto (lähtihöiden määrä vuoden aikana) 

- Rivin täyttömäärä, rivit jotka kerätty, pakattu ja lähetetty täydellisesti) 

- Ajoissa lähteneet tilaukset 

- Varaston enimmäismäärän käyttö 

- Laiturilta varastoon kiertoaika 

- Oikeilla dokumenteilla vastaanotetut toimittajien tilaukset prosentteina  

(Richards, 2011, 238) 

 

3.3.3 Uudet mittarit 

 

Perinteisten mittareiden lisäksi on uusia mittareita, joilla mitataan varaston 

toimintakykyä. Näitä on: 
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- OTIF = On time and in full eli ajoissa ja kokonaan toimitettu tilaus, jossa ei 

pelkästään lasketa oikeaan aikaan lähtenytty tilausta vaan lisäksi otetaan 

huomioon vahingoittumattomuus ja että tilauksen mukana on mennyt oikeat 

dokumentit ja etiketit. Lisäksi huomioidaan loppulaskutus.  

- Tehty ylityö prosentteina 

- Työpäivät ilman vahinkoihin menetettyä aikaa 

(Richards, 2011, 238 – 242) 

 

Muita fyysisen varaston mittareita ovat varaston täsmällisyys ja vahingoittuneiden 

määrä. Varaston täsmällisyydellä tarkoitetaan varaston määrän oikeellisuutta. 

Inventointia tulisi tehdä säännöllisin väliajoin ja varaston määrän tulisi olla oikein, sillä 

mitä täsmällisempi varasto, sitä paremmin saadaan tilaukset toimitettua kokonaan 

ajoissa ja tehokkuutta parannettua. Varaston täsmällisyyttä voidaan laskea sijainnin 

täsmällisyys prosentin mukaan, varaston keräilyrivin täsmällisyyden mukaan tai 

varastoyksiköiden täsmällisyyden mukaan. Vahingoittuneiden nimikkeiden 

prosentuaalinen määrä saada laskemalla vahingoittuneiden nimikkeiden määrä jaettuna 

kuukaudessa lähetettyjen nimikkeiden määrällä. (Richards, 2011, 238 – 242) 

 

Talouden arvoja voidaan antaa mittaamalla varaston kestävyyttä päivissä eli kuinka 

monta päivää sen hetkinen varastotaso kattaa. Tämä saadaan kyseisen hetken 

varastotaso jakamalla vuoden kokonaismyynnillä ja jaettuna se 365.  Varaston vaihto 

saadaan jakamalla myytyjen yksiköiden määrä varaston keskiarvoisella 

yksikkömäärällä. Tätä mittaria voidaan hyödyntää, kun päätetään 

tilaustavoista.(Richards, 2011, 238 – 242) 

 

Näiden kovien mittareiden lisäksi on olemassa niin sanottuja pehmeitä mittareita, joita ei 

ole niin helppo suoraan mitata. Pehmeät mittarit ovat aineettomia ja siksi hankalampi 

mitata. Tyypillisin tällainen mittari on asiakastyytyväisyys. (Richards, 2011, 243) 

 

3.4 Myynti osana toimitusketjua 

 

Kuten aiemmin jo todettua, logistiikka tai toimitusketjun hallinta on prosessi, joka 

koskettaa useata eri vastuualuetta ja se on tärkeä osa myös myyntiä ja markkinointia. 

Logistiikalla on tärkeä rooli, kun markkinointi yrittää poistaa esteitä valmistajan ja 

asiakkaan väliltä. Logistisessa prosessi törmää usein asiakkaaseen ja yritys pystyy 

parantamaan kilpailukykyään, kun logistisesta prosessista pystytään suoriutumaan 
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nopeammin kuin kilpailija. Logistiikan prosessin toimenpiteet tulee suunnitella niin, että 

siinä on alusta asti huomioitu asiakas ja asiakkaiden tarve. Sakin mukaan logistiikka on 

tärkeä osa asiakaspalvelua ja logistiikkaprosessia tulisi myös arvioida asiakkaille 

tuotetun lisäarvon kautta. Logistiikan ulkoinen tavoite onkin toiminnan parantaminen 

siten, että pelkkien tavaroiden sijaan asiakkaille tarjotaan enemmän ratkaisuja sekä 

autetaan asiakasta saamaan enemmän sisäistä ja ulkoista tehokkuutta. (Sakki, 1999, 24 

– 26) 

 

3.5 Toimitusketjun mittaaminen 

 

Toimitusketjujen suorituskyvystä on helppo löytää mittareita. Mittareissa on taloudellisia 

ja ei taloudellisia tekijöitä. Yleisesti ottaen ei ole mitään yhteisesti hyväksyttyä oikeaa 

mittaristoa. Mittareita ja mittauskohteita on useita joista jokainen toimitusketjun 

hallinnasta vastaava pystyy rakentamaan oman haluamansa tavan, jolla saavuttaa 

halutut tulokset. (Careminelli, 2009, 96-96) 

 

Kuten aiemmin jo mainittua, toimitusketjun hallinnassa ei ole samanlaisia lainalaisuuksia 

kuten ensimerkiksi talouden hallinnassa. Taloudessa on tiettyjä yleisesti pakotettuja 

raportteja, joita jokainen yritys teettää ja joiden luvut tulevat samoista mittauspisteistä. 

 

Carminelli (2009) listaa toimitusketjun hallinnassa useimmin käytetyt ja mittarit, joihin oli 

kyselty mielipidettä useilta eri Eurooppalaisilta yrityksiltä. Mitattavaksi kohteiksi kerrottiin 

muun muassa: Varastotasot ja liikevaihto,  kuljetuskustannukset ja kuljetuksen laatu, 

tilauksen täydellisyys, toimitusketjun joustavuus, toimitusketjun hallinnan kulut, 

toimitusketjun laatu, toimituksen tarkkuus ja luotettavuus, suunnittelun tarkkuus, 

toimittajan suorituskyky, ajoissa –toimitus ja myytyjen tavaroiden hankintameno 

(COGS).  Vastauksien perusteella voidaan päätellä, että tehokkuus, kustannusten 

hallinta, asiakaspalvelu ja kuljetuksen suoritus ovat päämittareita. . (Careminelli, 2009, 

96-96)  

 

3.6 Oikeiden mittareiden valinta 

 

Suorituskyvyn mittaamisessa tärkeää on, että mitataan tekijöitä, jotka ovat tärkeitä 

kunkin yrityksen asiakkuuden hallinnassa sekä tekijöitä, jotka ovat kunkin yrityksen 

kustannusten kannalta tärkeitä. Eri tekijät ovat tärkeitä eri toimijoille. Richars kuvastaa 
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muun muassa erilaiset mittarit vähittäisasiakkaan ja palvelun tarjoajan näkökulmasta 

(kuva 3). 

 

 

Kuva 3. vähittäismyyjä ja kolmannen osapuolen KPI 

 

Jokaisella yrityksellä on omat prioriteettinsa ja asiakkuudet ja toimintotavat. Richardsin 

mukaan olennaisinta oikeiden mittareiden valinnassa on: 

- Ymmärtää liiketoiminta ja strategia 

- Päättää kohteeet 

- Ymmärtää millä KPI mittareilla saavutetaan kohteet 

- KPI mittareiden yhistäminen muihin yrityksen mittareihin 

- Varmistetaan, että kaikki tekevät töitä päämäärän tavoittamiseksi 

- Mikäli tavoitteita ei kuitenkaan saavuteta, analysoidaan syyt ja esitellään 

prosessi, jolla taovite mahdollistetaan 

- Mikäli tavoite ei ole realistinen, se tulisi korvata 

(Richards, 2011,  235) 

 

Richards esittelee, että valittujen mittareiden tulisi olla viisaita (SMART), jolloin niiden 

tulisi olla hyvin määriteltyjä, mitä halutaan saavuttaa (Specific) sekä niiden tulisi olla 
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helposti mitattavissa saadaanko tavoitteet saavutettua vaiko ei  (Measurable). Lisäksi 

tavoitteiden tulisi olla saavutettavissa (Achivalble) skeä sen taki myös realistisia 

(Realistic). Lopuksi myös ajoitus on tärkeä. Onko aikavälit realistisia ja kuinka usein 

mitataan (Timely). Myös kerätyn tiedon tulee olla oikeaa. (Richards, 2011, 236) 

 

3.7 Mittareiden laadinnassa huomioitavat asiat 

 

Nimi Millainen nimi kuvaa mittaria parhaiten? 

Tarkoitus ja tavoite Mikä on mittarin tarkoitus ja millaista tulosta tavoitellaan 

Perustaminen Millaisilla mittareilla tulosta tavoitellaan? 

Tietolähteet Mistä mittareiden tiedot saadaan? 

Mittaaminen Ovatko mittareiden antamat tiedot yksiselitteisiä? 

Raportointi ja vastuu Kuka vastaa mittareista ja raportoi niistä? 

Kehittäminen Kuinka mittareiden tuloksia parannetaan? 

Taulukko 1. Huomioitavia asioita mittareiden laadinnassa 

 

Toimitusketjun hallintaa mitattaessa tulee KPIt asettaa niin, että niistä nähdään sekä 

osat, jotka kulkevat läpi organisaation sekä pelkästään logistiikkaa tai toimitusketjua 

kuvaavat mittarit. Pelkästään logistiikkaa ja toimitusketjun mittareita tulisi asettaa 

tilauksen asetantaan, varaston hallintaan, oston ja toimituksen hallintaan, tuotantoon, 

varastointiin ja kuljetuksen hoitamiseen. Läpi organisaation vaikuttavia mittareita olisi 

puolestaan täydellisen tilauksen aste, varaston tasot, varaston hävikki, ,yytyjen 

tavaroiden kustannus, logistiikan koko kustannukset ja bruttokate. (O’Byrne, 2013) 

3.8 Mittarimallit 

 

Toimitusketjujen ja logistiikan suorituskykyä mitataan erilaisilla mittareilla ja 

tunnusluvuilla. Mittarit ovat sekä taloudellisia ja ei taloudellisia, strategisia, taktisia ja 

operatiivisia sekä ulkoisia että sisäisiä. Mittareilla seurataan toimitusketjun eri vaiheita 

hankintatoimea, tuotantoa ja varastointia ja niillä pyritään osoittamaan kannattavuus tai 

kannattamattomuus sekä löytämään kehittämiskohteet. Toimitusketjun suorituskykyä 

mittavilla mittareilla kuvataan luotettavuutta, vasteaikaa, joustavuutta, kustannuksia ja 

pääomaa. Toimitusketjun ja logistiikan hallinnasta löytyy monia mittareita ja tunnuslukuja 

ja kaikki mittarit eivät ole suoraan käytettävissä kaikille yrityksille tai toimialoille, vaan 

mittareiden käyttöön vaikuttaa yritystoiminnan luonne ja laajuus. (Ritvanen ym. 2011, 

101 – 102) 
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3.8.1 SCOR 

 

Toimitusketjun prosesseja on mahdollista mitata ja kuvata SCOR –mallin avulla. SCOR 

eli Supply Chain Operations Reference on kansainvälisen neuvoston (Supply Chain 

Council) kehittämä malli, jolla voidaan mitata, mallintaa ja vertailla toimitusketjuja. 

Mallissa kuvataan toimitusketjuprosessi ja sen riippuvuudet. SCORCard on erityisesti 

toimitusketjun hallintaan kehitetty tasapainotettu mittaristo, jonka mittareina on muun 

muassa toimitusketjun luotettavuus ja joustavuus sekä reagointiherkkyys sekä 

taloudellisia mittareita kustannukset ja sitoutunut pääoma. (Ritvanen ym. 2011, 103)  

 

Malli koostuu neljästä tasosta, jonka jokaisen osan oma tehtävä edesauttaa onnistunutta 

lopputulosta.  SCOR –malli puolestaan sisältää eri mittarivaihtoehtoja, joista kukin 

toimitusketju valitsee parhaiten omat tavoitteet palvelevat mittarit. (Hudson S.) 

Alla lyhyt kuvaus eri mittarivaihtoehdoista toimitusketjun eri osa-alueilla (Supply Chain 

Council, 2010, 10)  

 

- Toimitusketjun luotettavuuden mittareilla mitataan täydellistä tilauksen 

täyttämistä ja verrataan täydellisesti toimittettujen tilausten prosentuaalista 

osuutta esimerkiksi toimitettujen nimikkeiden ja määrän virheettömyyttä. Lisäksi 

luotettavuuden mittareita on toimituksen suorituskyky asiakkaalle luvattuun 

päivään nähden, dokumentoinnin virheettömyys sekä kunnon täydellisyyttä. 

Täydellisen kunnon mittareina muun muassa viattumattomien toimitusten 

prosentuaalinen osuus ja takuut ja palautukset. 

 

- Toimitusketun reagointiherkkyyttä mitataan tilauksen täydennyksen kiertoaikaa 

lisäksi mitataan hankinnan, valmistuksen ja toimituksen  kiertoaikoja.  

 

- Toimitusketjun joustavuuden mittarit koostuvat ylä- ja alan tason mittauksista.  

 

- Toimitusketjun kustannuksen mittareita on muu muassa suunnittelun 

kustannukset, hankinnan kustannukset sekä toimituksen ja palautuksen 

kustannukset.  
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- Toimitusketjun sidottua pääomaa mitataan rahan kiertoajalla, varastointiajalla, 

avoimilla maksupäivillä ja kiinteillä kustannuksilla. (Supply Chain Council, 2010, 

10) 

 

SCOR –malli sisältää useita eri mittarivaihtoehtoja ja sen etuna on, ettei sitä ole 

suunniteltu vain tiettyjen toimialojen tai yritysympäristöjen käytettäväksi. Toimitusketjut 

voivat siis itse valita omaan tilanteeseensa parhaiten sopivat mittarit. 

 

Kuvissa 4 esitellään ylätasolla eri osioden mittareita, niin kuin Supply chain council ne 

määrittelee. Tarkemmin mittarit löytyvät liite –osiosta. 

 

 

 

Kuva 4. SCOR mittarit  

 

3.8.2 Balanced scorecard 

 

Kaplan ja Norton kehittivät 90 –luvun alussa suorituskykymittariston, jonka tarkoituksena 

on tarkastella yrityksen suorituskykyä yhdistämällä liiketoiminnat organisaation visioon 

ja strategiaan. Sen tarkoituksena on parantaa sisäistä ja ulkoista kommunikointia sekä 
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tarkkailla yrityksen suorituksia verrattuna strategiaan. Siinä yhdistetään taloudelliset ja 

ei-taloudelliset suorituskyvyn mittarit, joilla saavutetaan laajempi näkemys yrityksen 

suorituskyvystä. Vuosien saatossa Balanced ScoreCard tai tasapainotettu mittaristo on 

kehittynyt kokonaisvaltaiseksi strategisen suunnittelun ja hallinnan 

järjestelmäksi.(Balanced Scorecard Institue) 

 

Balanced scorecardin eli BSC:n tavoitteena on mitata yrityksen suorituskykyä ja se 

perustuu neljään eri näkökulmaan, joiden perusteella yrityksen toimintaa mitata (Kuva): 

 

- Taloudellinen näkökulma 

- Asiakasnäkulma 

- Sisäisten prosessien näkökulma 

- Oppimisen ja osaamisen näkökulma 

 

 

Kuva 5. Tasapainotetun tuloskortin käyttö strategisena hallinta järjestelmänä (Mukaillen 

Harvard Business Review. 1996) 
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BCS luo strategisiin suunnitelmiin kytketyt mittarit, jotka ohjaavat etenemistä oikeaan 

suuntaan ja osoittavat strategian ydinalueilla aikaansaatujen suoritusten tason. BSC:hen 

kuuluu joukko erilaisia mittareita, kuten sellaisia jotka mittaavat tekemisen luonnetta ja 

tuloksia. Sen on myös pystyttävä mittaamaan nykyhetkeä ja tulevaisuutta sekä otettava 

huomioon yrityksen ulkopuolista ympäristöä. Toiminnan tehokkuuden parantaminen 

menestymisen perusedellytyksenä on sisäisten prosessien näkökulma, jossa mitataan 

muun muassa prosessien laatua, läpimenoaikaa, kustannuksia, joustavuutta, 

tehokkuutta ja innovaatioita. Mittareina ovat esimerkiksi toimitusten oikea-aikaisuus, 

virheiden lukumäärä, kapasiteetin käyttöaste, läpimenoajat, toimintojen kustannukset ja 

uusien tuotteiden myynti. (Koivisto & Mäkinen. 2010. 15-18.)  

 

Tasapainotettua tuloskorttia on myös sovellettu toimitusketjuun. Eri näkökulmien alle on 

löydetty toimitusketjun suorituskyvyn kannalta oleellisia mittareita, joilla kyetään 

seuraamaan menestystä.  

 

Näitä mitattavia asioita on asiakasnäkökulmasta 

- Vastaamisaika asiakkaan kyselyyn 

- Tilauksen käsittelyaika 

- Toimitusaika ja toimitusvarmuus 

- Virheettömät toimitukset 

- Kiireellisten tilausten reagointiaika 

- Jakeluajan tehokkuus 

 

Sisäisten prosessien näkökulmasta mitattavia asioita on muun muassa 

- Koko toimitusketjun kiertoaika 

- Joustavuus 

- Toimittajien virhetoimitukset 

- Ennusteiden tarkkuus 

- Kapasiteetin käyttö 

- Varastojen kustannus 

- Toimitusketjun tehokkuus 

 

Taloudellisesta näkökulmasta mittareina voi olla 

- Käyttöpääomien kiertoaika 

- Investointien tuottoaste 

- Tietojen siirtokustannukset 

- Toimittajien hylkäysaste 
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Innovatiivisuuden ja oppimisen näkökulmasta puolestaan mitataan 

- Toimittajien kykyyn vastata laatuongelmiin 

- Kiertoaika tuotekehityksessä 

- Tuotteiden valikoima 

(Honkonen & Vaskinen. 2014, 19) 

 

3.8.3 CR13908 Standardi 

 

Euroopan standardoimisliitto on määrittänyt ohjeelliset tehokkuusmittarit logistiikkaan. 

Standardi jaottelee tunnusluvut  myynnin, hankinnan ja toimittajapalvelun, tuotteen, 

tuotannon, varastoinnin, kuljetuksen, varastonhallinnan sekä sekalaisiin tunnuslukuihin. 

Standardin kehittämisessä erityishuomio on ollut toimitusketjun tehokkuudessa ja 

logistiikan kilpailukyvyssä. Standardoimisliitto on pyrkinyt tehokkuumittareilla luomaan 

systemaattisen tavan mitata logistisen prosessin tehokkuutta, koska tiedossa on, että 

edelleen on yrityksiä, jotka eivät tiedä, mitä tekijöitä tulisi mitata. Standardin esittämät 

mittaristot ovat esimerkkejä yleisesti hyväksytyistä parhaista käytänteistä, mutta jokaisen 

yrityksen tulisi kuitenkin vielä erikseen valita toimialallaan sopivimmat. Standardin 

määrittelemät mittauskuvaukset voidaan kuitenkin käyttää yleisenä perustana kaikille 

mittareille. (Standard Recommendation S.R. CR 13908:2000) 

 

Myynnin ja asiakaspalvelun tunnusluvut on jaoteltu kuuteen eri kategoriaan näitä ovat: 

- Toimitusaika, jossa mitataan kustannusarvion toimitusaika ja tilasuvahvistuksen 

toimitusaika 

- Tiedonkulun tunnusluvut, jossa mitataan tilauksen saapumisen tarkkuus, 

myyntiennusteiden luotettavuus, asiakkaan tilastitopyynnön toimitusaika sekä 

häiriötietojen läpimenoaika 

- Tilausten läpimenoajat ja tavaraerien toimitusajat, jossa mittarina toimii tilauksen 

läpimenoaika toimittajan näkökulmasta sekä tilauksen kiertoaika asiakkaan 

näkökulmasta 

- Laadun tunnusluvuilla mitataan laatu, reklamaatiot, tavaraerien dokumentoinnin 

täsmällisyys sekä pajjasuvaatimusten noudattaminen  

- Aikaan liittyvillä tunnusluvuilla mitataan toimituksen luotettavuus verrattuna 

asiakkaan vaatimuksiin ja toimituksen luotettavyys verrattuna toimittajan 

lupauksiin 
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- Määrän tunnusluvuissa mitataan kuljetusmäärien virheettömyys ja kuljetuksen 

täsmällisyys 

- Kaupan joustavuuden tunnusluvut, joissa mitataan asiakastilauksen muutokset 

 

Hankinnan ja toimittajapalvelun tunnuslukuja ovat 

- Toimitusaikojen tunnusluvut, jossa mitataan tilausvahvistuksen toimitusaika 

- Tilausten läpimenoajat ja tavaraerien toimitusajat, joiden mittareina toimii 

toimituksen läpimenoja sekä ostotilauksen toimitusaika 

- Laadun tunnuslukuja on laatu ja toimituksiin liittyvät valitukset 

- Ajan tunnuslukuja on toimitusvarmuusvaatimus sekä toimituksen luotettavuus 

toimittajan lupauksiin nähden 

- Määrä, jossa mitataan lähetyserän koko 

- Tavaraerän joustavuutta mitataan hankintatilausten muutoksilla 

 

Varastoinnin tunnuslukuja ovat 

- Läpimenoaikoihin liittyvät luvut, joita mitataan tavaran vastaanotolla ja sisäisillä 

liikkeillä kuten varaston vastaanoton läpimenoaika. Lisäksi mitataan tavaroiden 

toimitusta ulospäin ja ulkoisia liikkeitä varastosta toimittamisen läpimenoajalla.  

- Informattion tunnusluvuilla mitataan tilausten keruun täsmällisyyttä 

- Laadussa mitataan tuhoutuneen varaton osuutta sekä palautettujen tavaroiden 

määrää 

- Reusrsseihin liittyviä tunnuslukuja on muunmuassa tilat, henkilöstl ja laitteet 

 

Kuljetusten tunnuslukuja on muun muassa 

- Toimitusaika, jossa mittareina kuljetusaika ja kuljetusnopeus 

- Kuljetuksen laatu ja luotettavuus mittaa laatua 

 

Varastonhallinnan tunnuslukuja 

- Varaston tason tunnusluvut, jossa mitataan varaston kierto 

- Varaston palvelutason tunnusluvut, jossa mitataan varaston palvelutaso ja 

puutosten määrä 

 

Lisäksi sekalaisia tunnuslukuja on muun muassa tietojen virheettömyys, henkilöstön 

käyttöaste, käänteislogistiikka ja ympäristötunnusluvut. (Standard Recommendation 

S.R. CR 13908:2000) 
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Liite –osiosta löytyy tarkemmin lueteltuna kaikki tunnusluvut. 

 

4 Kehittämistehtävä 

 

4.1 Nykytilan arviointi kohdeorganisaatiossa  

 

Toimeksiantajalla on tällä hetkellä käytössä useita raportointityökaluja ja yrityksessä on 

oma raportointiorganisaatio, joka kehittää raportteja asiakastarpeisiin. Käytettävät 

raportointityökalut ovat QlikView, jota hyödynnetään erityisesti johdon analyysi- ja 

raportointityökaluna. QlikView on tällä hetkellä ensisijainen työkalu, jossa dataa voidaan 

kerätä useista eri lähteistä. Sensellä tehdään mobiililaitteisiin sopivat kuvaajat sekä itse 

tehtäviä visualisointeja. Sitä käytetään ensisijaisesti QlikViewn lisänä 

mobiliteettiratkaisuna. Atlaksella pystytään tekemään Excel-tyyppisiä ad-hoc 

talousraportteja. Se ei kuitenkaan ole käytössä laajan käytön raportointityökaluna. 

Adaptive Planning –työkalua hyödynnetään budjetoinnissa, ennustamisessa sekä 

talousraportoinnissa ja onkin vain talousraportoinnin työkalu.  Lisäksi talousraporttien 

työkaluna on Microsoftin oma Management reporter ja ERP järjestelmän oma BI –

kuutiot. Management reporter työkalua hyödynnetään tulos- tase- ja rahoituslaskelmissa 

sekä kassavirtaennusteessa. AX:n BI- kokonaistoimituksia kuten DW tai reporting 

services toimeksiantaja ei tällä hetkellä toimita.  

 

Toteutetut raportit on tällä hetkellä olleet hyvin talouspainotteisia ja logistiikan tai 

toimitusketjun hallinnan osa-alueille ei kattavia raportteja ole vielä toteutettu. Yritys 

toimittaa toiminnonohjausjärjestelmää, mutta vain talouden raportointityökalu on 

oikeastaan riippuvainen toiminnonohjausjärjestelmän datasta. Lisäksi käytössä olevista 

raportointi työkaluista QlikView, Sense ovat hyödynnettävissä yrityksen operatiivisessa 

raportoinnissa, kuten logistiikassa.  

 

Micorsoft Dynamics AX on Micorosftin kehittämä modulaarinen 

toiminnonohjausjärjestelmä (ERP). Dynamics AX on alunperin Tanskalaisen 

ohjelmistotalo Damgaardin kehittelemä tuote, joka tunnettiin alussa nimellä Microsoft 

Axapta.  Dynamics AX on muunneltavissa oleva järjestelmä, jolla pystytään 

automatisoimaan yrityksen eri osa-alueiden toimintoja. Järjestelmä koostuu 

moduuleista, joista löytyy toimintoja talouteen, asiakkuudenhallintaan, hankintaa, 
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varastonhallintaa, tuotantotoimintaa ja huoltoon.  Tutkimuksen jälkeen kehitettävien 

raporttien tietolähteenä todennäköisimmin tullaan hyödyntämään Microsoft Dynamics 

AX toiminnonohjausjärjestelmää, josta yritysten operatiiviset tiedot löytyy. 

 

5.2 Kehittämisnäkökulma ja tiedonhankinnan menetelmät 

 

Toimintatutkimus etenee syklisesti suunnittelu – toiminto – havainnointi – reflektointi –

kierroksissa. Syklin yksi kierros on toisen kierroksen perusta. 

(Virtuaaliammattikorkeakoulu). Tutkimusaineiston keräämisessä ja tiedonhankinnassa 

käytetään usein keskusteluja, kyselyjä, haastatteluja ja havainnointia.  Tässä työssä 

tehtiin haastatteluja sekä lähetettiin sähköpostitse kysely rajatulle ryhmälle henkilöitä, 

jotka osaavat vastata oman organisaationsa raportoinnista logistiikan ja toimitusketjun 

hallinnan osalta sekä asiantuntijoille, jotka ovat työssään toteuttaneet hankinnan ja 

toimitusketjunhallinnan raportteja erilaisille yrityksille ja toimialoille. Tiukan aikataulun 

vuoksi haastatteluja ja kyselyitä ei ollut mahdollisuutta saada niin paljoa, että pelkistä 

haastatteluista olisi saatu selkeästi esitettyä suosituimmat raportit, joten tutkimuksen 

tekijä haki lisää raportointilistauksia sekä tärkeimpiä KPI -mittareita logistiikan case –

tutkimuksista, artikkeleista ja blogeista. Aiheesta on kirjoitettu paljon, joten hyviä ja 

luotettavan oloisia vastauksia löytyy helposti internetistä.  

 

Kyselyn tarkoituksena oli selvittää mitkä hankinnan ja toimitusketjun hallinnan tai 

logistiikan raportit ja mittarit ovat useimmiten käytettyjä haastateltavan organisaatiossa. 

Kyselyiden ja internetistä saatujen artikkeleiden ja blogien sekä case –tutkimusten 

vastauksia verrataan keskenään ja arvioidaan mitkä raportit ovat suosituimpia. Näiden 

aineistojen perusteella saatuja tuloksia verrataan teoriassa mainittuihin yleisiin 

mittaristoihin sekä muihin teoriaosuudessa mainittuihin mittauskokonaisuuksiin, jotta 

voidaan löytää toimitusketjun hallinnan kehittämiseksi yleisimmät mittarit tai raportit. 

 

Seuraavissa luvuissa selvitetään tarkemmin eri asiantuntijoille tehty kyselytutkimus sekä 

selvitetään artikkeleista ja muista internetaineistosta saatuja vastauksia. 

 

4.2 Haastattelut toimitusketjun hallinnan asiantuntijoille 

 

Opinnäytetyössä tehtävä tiedonkeruu toteutettiin kahdella eri tavalla. Osalle 

haastateltavia lähetettiin kysely sähköpostitse ja osia haastateltiin kasvotusten tai 

puhelimella. Haastattelut ja kyselyt käsitellään työssä anonyymeinä, koska tavoitteena 



  29 (47) 

 

  

ei ollut selvittää eri toimialojen raportteja, vaan haluttiin tietää minkälaisia raportteja 

yrityksissä tehdään ja mitä asioita seurataan toimitusketjun hallinnan eri osa-alueilla. 

Tässä työssä ei tulla sen tarkemmin erittelemään minkälaiselta toimialalta vastaukset on 

tulleet tai erittelemään vastauksia eri toimialojen suhteen. 

 

Kyselyitä tehtiin yhteensä 12 kappaletta, joista vastauksia saatiin 7, vastausprosentin on 

siis %. Haastatelluista 5 oli logistiikan tai raportoinnin konsultteja, joilta pyydettiin 

antamaan tyypillisimmät logistiikan raportit, joihin ovat eri asiakkuuksissa toteuttaneet. 

Loput haastatelluista olivat oston tai logistiikan ammattilaisia, joille pystyttiin esittämään 

kaikki kysymykset. Oston ja logistiikan ammattilaiset olivat eri toimialoilta, mutta kuten jo 

tutkimuksen alussa mainittu, tässä työssä ei ole tarkoituksena selvittää eroavaisuuksia 

eri toimialojen välillä.  

 

Kysymyksiä oli neljä. Ensimmäisellä kysymyksessä pyrittiin selvittämään yleisimmät 

raportit toimitusketjun eri osa-alueilta.  Toinen kysymys esitettiin, jos yrityksellä olisi 

useampia raportteja joita ajavat, mutta asiantuntija kokisi, että joku raportti on tärkeämpi 

kuin joku toinen. Kolmannella kysymyksellä pyrittiin löytämään mahdollisia 

eroavaisuuksia mittauspisteiden välillä. Esimerkiksi toimitusvarmuus voidaan laskea eri 

yrityksissä eri tavalla. Tämä kysymys ei niinkään vaikuta työn lopputulokseen, mutta 

hyvä huomioida yleensä ottaen, kun raportteja toteuttaa. Viimeisenä haluttiin vielä 

selvittää, mikäli nykyinen järjestelmä ei vastaa raportointitarpeisiin siinä määrin, mitä 

haastateltavan organisaatiossa haluaisivat mitata. Tämä kysymys myös oli erittäin 

tärkeä tutkimuksen toimeksiantajan kannalta, koska työn pyrkimyksenä on toimitusketjun 

hallinnan kehittäminen.  

 

Kysymys 1: 

Mitä raportteja käytätte 

 - Ostossa 

 - Varaston hallinnassa 

 - Myynnissä (toimitusketjun hallinnan näkökulmasta)  

 

Kysymys 2.  

Mitkä näistä ovat tärkeimmät raportit ja miksi? 

 

Kysymys 3. 

Mikä on näiden raporttien sisältö ja sille asetetut vaatimukset? 
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Kysymys 4. 

Mitä raportteja tällä hetkellä puuttuu? Mitä ei nykyisillä työkaluilla olla saatu mitattua? 

 

4.3 Case –tutkimukset ja internet artikkelit 

 

Koska haastatteluja pystyttiin tekemään suhteellisen vähän, oli työssä hyödyllistä 

hyödyntää internetistä löytyviä artikkeleita ja kirjoituksia logistiikan mittaamisesta. 

Kirjallisuudesta löytyy paljon tehtyjä tutkimuksia yrityksille. Lisäksi case –tutkimuksissa 

hyödynnettiin erilaisia logistiikan ja toimitusketjun hallinnan blogeja ja keskusteluja. 

Aiheesta on myös tehty paljon opinnäytetöitä, joita myös hyödynnettiin tulosten 

vertailussa. Näistä tutkimuksista ja internetartikkeleista ja keskusteluista tutkija pyrki 

löytämään vastaus edellisessä kappaleessa esitettyihin kysymyksiin. Pääpaino oli 

kuitenkin ensimmäisellä ja viimeisellä kysymyksellä.  Näiden tutkimusten vastaukset on 

myös luettavissa liite –osiossa. Vertailuun valittiin 15 erilaista artikkelia tai tutkimusta 

 

4.4 Tutkimustulosten esittäminen 

 

Haastatteluista saadut vastaukset sekä internetaineistojen vastaukset tutkija listasi 

erilliseen exceliin, jossa pystyi seuraamaan mitkä raporttityypit saivat eniten ääniä. 

Nämä listaukset ja analysoinnit on nähtävissä liitteet –osiossa.  

 

Koska haastateltaville ei annettu suoraan vaihtoehtoja tietyistä raporttityypeistä, tutkija 

lajitteli vastaukset kategorioiden alle, jolloin vastaukset pystyttiin jakamaan tiettyyn 

ryhmään. Vastausten jaottelussa hyödynnettiin CR standardin mukaista jaottelua, jossa 

mittaristo on rakennettu logistiikan tehokkuuden mittaamista varten. CR –standardi 

koostuu 8 eri osiosta, joita ovat A myynti ja asiakaspalvelu, B hankinta ja 

toimittajapalvelut, C Tuote, D Tuotanto, E Varastointi, F Kuljetukset, G Varaston hallinta 

ja H Sekalaiset tunnusluvut. Päätasot joiden olle kyselyn ja artikkeleiden tulokset listattiin 

on myynnin ja asiakaspalvelun tunnusluvut, hankinnan ja toimittajapalvelun tunnusluvut, 

varastoinnin tunnusluvut sekä varaston hallinnan tunnusluvut.  Lisäksi  suositut mittarit, 

joille kategoriaa ei löytynyt CR standardista hyödynnettiin SCOR –mallia, jossa 

mittaristot jaettiin toimitusketjun luotettavuuden, vastaavuuden, ketteryyden, 

kustannusten sekä pääomanhallinnan mittareihin. 
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4.5 Käytössä olevat tai suositellut raportit 

4.5.1 Hankinnan raportit 

 

Haastattelujen ja case –tutkimusten mukaiset vastaukset jaettiin ensin CR –standarin 

mukaiseen raportointijaotteluun. Hankinnan mittaristot jaetaan Toimitusaikoihin liittyviin 

tunnuslukuisin ja se vielä voidaan jakaa hienommin tilausvahvistuksen toimitusaikaan. 

Eniten raportteja ja käytössä olevia mittareita kohdistui hankintojen toimitusaikaan sekä 

toimittajapalveluiden aikaan liittyviin mittaristoihin. Toimittajien toimitusaikoja seurataan 

erillaisllla toimitusaikavalvontaraporteilla tai mittaamalla saatavuusprosentteja. Myös 

toimitusaikojen vaihtelua seurataan sekä jonotus ja odotusaikoja.  

 

Hankintojen osalta mittaukset liittyivät enemmän toimittajapalveluiden ajan 

tunnuslukuihin. Aikaan liittyvissä tunnuslukuihin kuului toimitusvarmuusvaatimus sekä 

toimituksen luotettavuus. Useammissa haastattelujen vastauksissa sekä case ja artikkeli 

kirjoituksissa esille nousi toimittajan toimitusvarmuus ja ajallaan toimitetut tilaukset eli 

DOT –raportti.  

 

Koska standardi CR 13809  tunnusluvut mittaavat logistiikan käytännön tehokkuutta, siitä 

ei ollut mahdollista löytää talouden näkökulmaan liitettyjä tunnuslukukokonaisuuksia. 

Taloudellisen näkökulman lajittelussa hyödynnettiin SCOR –mittaristoa, jossa 

hankintojen raportointiin ja mittaamiseen liittyvät taloudellisia lukuja löytyy toimitusketjun 

kustannusten mittareista sekä toimitusketjun sidotun pääoman mittareista. Hankinnan 

osalta erityisesti esille nousi hankintojen kustannusten mittarit ja pääomapuolelta 

hankinnan ROI eli hankinnan tuotto ja omaisuuden utlisaatio. 

 

Lisäksi näiden mittaristojen ulkopuolelta useissa vastauksissa ja internetaineistoissa 

nousi esiin kokonaisostojen seuranta. Kokonaisostoja seurataan sekä ostoja 

nimikkeittäin ja ostoja toimittajittain. Lisäksi toimittajavolyymeja mitataan 

toimittajakohtaisilla kokonaisostomäärillä euroina ja kappaleina sekä toimittajan 

osuudesta kokonaismateriaalivirrasta.  

 

4.5.2 Varastointi ja varaston hallinta 

 

Varaston ja varaston hallinnan raporteissa ja mittareissa vastaukset myös jaettiin 

standardi CR 13809 mukaisiin luokitteluihin ja taloudellisten raporttien ja mittaristojen 

luokitteluun hyödynnettiin SCOR mallia. 
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Standardi CR 13809 jakaa varaston raportoinnin ja mittaamisen varaston 

toiminnallisuuksiin ja varaston hallinnan mittaamiseen. Varastoinnin tehokkuuden  

mittarit jaetaan läpimenoaikaan, tavaroiden toimittamiseen informaatioon, laatuun ja 

resurssiin. 

 

Läpimenoaikoihin liittyviä tunnuslukuja on tavaran vastaanotto ja sisäiset liikkeet, kuten 

varaston vastaanoton läpimenoaika. Lisäksi läpimenoaikaa mitataan tavaroiden 

toimittamisessa ulospäin eli varastosta toimittamisen läpimenoajalla. Myös 

haastattelujen ja internetaineistojen perusteella kerätyissä raporteissa läpimenoaikaan, 

liittyviä mittareita ja raportteja nousi esiin useampia. Varaston toimitusaikaa mitataan 

sekä keräilyn nopeutta ja tehokkuutta pyritään lisäämään optimoimalla poimintoja. 

Lisäksi mitataan aikaa joka tilauksella menee, kun se saapuu varaston saapuvien 

laiturille ja kunnes se on hyllytetty. 

 

Informaatioon liittyviä tunnuslukuja eli tilausten keruun täsmällisyys tuli esiin myös 

useissa vastauksissa. Tilausten täsmällisyyttä mitataan muun muassa oikeiden 

tilausrivien määrällä, oikea-aikaisella lähetyksellä, rivien täyttömäärällä sekä väärin 

toimitettujen osuudella. Myös toimittamiseen liittyviä mittareita oli useita, kuten ajoissa 

lähteneet tilaukset ja toimitusvarmuus. 

 

Varaston resursseja eli tilan käyttöä, tilan tuottavuutta, henkilöstön tuottavuutta sekä 

laitteiden ja kaluston tuottavuutta ja käyttöä seurataan. Resursseja mitataan varastotilan 

käytöllä ja erityisestä täyttöasteella. Nämä vastaukset tulivat esiin useissa eri lähteissä. 

 

Varaston hallinnan raporteissa varaston tason tunnuslukuihin ja palvelutason 

tunnuslukuihin liittyviä mittareita ja raportteja mainittiin kaikissa lähteissä. Varaston kierto 

ja hyllyikä on lähes kaikissa lähteiden kohdeorganisaatioissa raportoitavia asioita. 

Palvelutason mittareita on varaston palvelu taso ja puutosten lukumäärä. Näiden osalta 

suosittuja raportteja on inventointiaste, varaston oikeellisuus ja varmuusvarasto sekä 

suorituskyvyn suunnittelu. 

 

Myös varaston hallinnan osalta on paljon taloudellisia tekijöitä joita mitataan. 

Kustannuksista varaston arvo ja varaston kustannukset ovat suositumpia talouden 

mittareita. Varaston kustannuksia voidaan tarkentaa laskemalla nimikekohtaisia 

käsittelykustannuksia tai nimikkeen osuutta varaston arvosta myös kokonaisvaraston 
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arvon muutosta mitataan. Pääoma puolella varaston liikevaihto ja sitoutunut pääoma on 

lähteiden perusteella suosituimpia raportteja. 

 

4.5.3 Myynti ja asiakaspalvelu 

 

Standardi R 13809 myyntiin liittyvät mittarit jaetaan myynnin ja asiakaspalvelun 

tunnuslukuihin. Myynnin tunnuslukuja on toimitusajat ja tiedonkulku. Haastatteluista 

Toimitusaikoihin liittyviä mittareita oli erityisesti toimitusvarmuus.  

Asiakaspalvelun tunnusluvut jakautuvat tilausten läpimenoaikaan, laatuun, aikaan, 

määrään, ja joustavuuteen. Myynnin vastauksista suurin osa raporteista ja mittareista 

liittyivät tilausten läpimenoaikojen tai aikaan liittyvien asioiden mittaamiseen. Tilausten 

läpimenoaikaa mitattiin muun muassa jälkitoimitusten määrällä ja täydennystilausten 

kestoajalla. Myös tilausten kiertoaika nousi esiin vastauksissa. Aikaan liittyviä 

tunnuslukuja mitataan toimitusvarmuudella ja ajallaan toimitetuilla tilauksilla ja toimitus 

kyvyllä. Usein mainittiin myös tilausten oikea aikaisuus sekä tilauksen täyttöaste. Kuten 

oston puolella, myös myynnin puolella seurataan tilausten toimitusta kokonaan (DIF = 

delivery in full) ja toimitusta ajalla (DOT = Delivery on time). Lisäksi myös löytyy näiden 

yhdistelmä eli ajoissa kokonaan toimitetut tilaukset –raportteja. 

 

Joustavuudessa mitataan asiakastilausten vaihtelevuutta. Joustavuudessa myös 

raportoidaan kysynnän vaihtelua. Myynnin puolella myös laadun mittarit nousivat esiin 

useammassa lähteessä. Palautustilausten määrää mitataan sekä palautus- ja 

reklamoitujen rivien osuutta. 

 

Myynnin talouden mittareiksi esiin nousivat erityisesti myynnin kustannukset sekä 

myytyjen tuotteiden kustannukset. 

  

4.6 Tärkeimmät raportit ja puuttuvat raportit 

 

Kysyttäessä tärkeintä raporttia tai etsiessä tärkeimpiä raportteja internetaineistosta, 

vastaukset vaihteli. Eräs haastateltava koki, että kaikki tällä hetkellä käytössä ovet 

mittarit ja raportit ovat yhtä tärkeitä, koska ovat joka päiväisiä työkaluja, joilla toiminnan 

tehokkuus pidetään yllä. 
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Erään haastateltavan mielestä heille tärkein raportti oli toimittajan ajallaan toimitetut 

tilaukset. Heidän toimialallaan toimittajan tilausten oikea-aikaisuudella on todella suuri 

merkitys ja tavaran on oltava saatavissa juuri oikeaan aikaan, ei liian aikaisin eikä liian 

myöhään. Myös varaston arvon ja tason koettiin olevan logistiikkaa ajatellen tärkeimpiä, 

koska ilman tätä seurantaa nähtiin, että siitä aiheutuisi ylivarastointia ja laatuongelmia.  

 

Kun ajatellaan toimitusketjun tehokkuutta, toimitusketjun kiertoajalla saadaan selville 

toimitusketjun kokonaistehokkuus, joten siitä syystä on erittäin tärkeä ja oleellinen 

mittari. Toimitusketjun kiertoaika saadaan, kun summataan kierron jokaisen vaiheen 

pisimmät kestoajat. 

 

Varaston liikevaihto saadaan, kun  myytyjen nimikkeiden kustannus jaetaan  varaston 

keskiarvolla. Tällä saadaan selvillä kuinka paljon varastossa on tavaraa. Mitä korkeampi 

liikevaihto, sitä tehokkaampi toimitusketju. 

 

Muita tärkeitä taloudellisia mittareita on kokonaistoimitusten kustannus, jolla voidaan 

päätellä myös koko yrityksen kannattavuus. Toisaalta myös kaikilla toimitusketjuun 

liittyvillä kuluilla, kuten hankinnan kulut, varastointikulut, kuljetuskulut ovat käytännöllisiä, 

kun selvitetään toimitusketjun arvoa. 

 

Asiakastyytyväisyys myös toimitusketjun lopullinen tarkoitus ja päämäärää ja sen 

mittaamiseksi tilauksen täyttöaste on tärkeä mittari. Tilauksen täyttöastella tarkoitetaan 

tilauksia, jotka on lähetetty kokonaan ensimmäisellä toimituksella ja ajoissa. 

 

Puuttuvia raportteja ei haastateltavilla organisaatioilla ollut montaa tai, jos oli, niin olivat 

niin toimialaspesifisiä, että niiden perusteella ei pysty rakentamaan  mittaria, mikä olisi 

ylivoimaisesti suosituin. 

 

5.8  Raporttien sisältö ja  niille asetetut vaatimukset 

 

Yleisesti ottaen raporttien tarkoituksena on muokata ERP:stä saatu tieto siihen muotoon, 

jotta niiden avulla voidaan nähdä lukuja eri toiminnoista. Mitä enemmän ERP:stä on 

mahdollisuus saada tietoja raportille sitä helpompi eri raportteja on pyöritellä 

suodattamalla pois tai lisäämällä eri arvoja. Lisäksi raporttien nimet kertovat 

pääsääntöisesti sen, mitä eri raportilla halutaan nähdä.  
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5 Tulosten todentaminen ja jatkokehitys 

 

Tässä kappaleessa esitetään saadut tulokset tutkimusmenetelmää hyödyntäen, johon 

perustuen tämän tutkimuksen tuotos eli raportointi ja mittaripaketti muotoutuu. 

Kehitystehtävän validoinnin kannalta olennaista on, että tutkimuksen aikana tehdyt 

muutokset todennetaan vertaamalla kehitystehtävän tuloksia alkuperäiseen 

tilanteeseen. Ensisijainen tavoite työlle oli saada selville mahdollisimman yleispätevä 

raportointipaketti yritysten toimitusketjun hallintaan. Tutkimuksella haluttiin löytää 

vastaus kolmeen kysymykseen, eli minkälaisia raportteja toimitusketjun hallinnassa 

käytetään, pystytäänkö löytämään yleisimmin käytetyt mittaristot ja raportit sekä miten 

toimitusketjun toimintaa tulisi kehittää? 

 

5.1 Tulokset ja hyöty toimeksiantajalle 

 

 

Toimitusketjun hallinnan kehittämisen osalta tutkimuksen alkuvaiheissa todettiin, sen 

periaatteina olevan muun muassa prosessien yksinkertaistaminen, läpimenoaikojen 

lyhentäminen, reaaliaikainen tiedonvälitys, yhteinen suunnittelu, virheiden ja tuhlauksen 

poistaminen, järjestelmien integroituminen ketjun osapuolien välillä, asiakaslähtöisyys, 

läpinäkyvyys, luotettavuus sekä joustavuus. Erilaisilla mittareilla ja raporteilla 

toimitusketjun hallinnassa pyritään löytämään mahdolliset ongelmakohdat ja näitä 

toimitusketjun hallinnan ja kehittämisen mittareita haettiin haastatteluilla ja internet 

aineistoilla. 

 

Luokittelemalla asiantuntijahaastattelut sekä internetaineistojen vastaukset CR 

standardin mukaiseen tunnuslukujaotteluun, voidaan havaita, että aineistossa saaduissa 

vastauksissa on samankaltaisuuksia ja näin pystymme löytämään suosituimmat raportit 

ja mittarit. Todentaaksemme, että vastausten perusteella on helppo löytää yleisimmin 

käytetyt mittarit ja raportit, jaettiin vastaukset vielä lukumäärien perusteella eri CR 

standardin mukaisiin osioihin, jolloin voidaan nähdä miten vastaukset jakautuivat 

prosentuaalisesti eri osa-alueiden kesken. Muut –osio kuvaa mittareita, joita ei löytynyt 

CR standardista ja nämä mittarit on eritelty kokonaan omina kokonaisuuksinaan 

hankintojen ja varastoinnin osalta.  
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5.1.1 Myynnin raportit 

 

Myynnin ja asiakaspalvelun osalta voidaan todeta, että aikaan liittyvät raportit ja mittarit 

ovat suosituimpia myynnin ja asiakaspalvelun osuudessa: 

 

  

Lisäksi, kun tarkastellaan ajan mittareita ja raportteja vielä tarkemmin voidan huomata, 

että toimitusvarmuus on suosituimpia mittarieta, mitä yritykset mittaa. Tätä voidaan 

mitata muun muassa DIF ja DOT -mittareilla eli Delivery in full eli kokonaan toimitettu 

tilaus ja Delivery on time eli ajallaan toimitettu. 

 

Myynti ja asiakaspalvelu

Toimitusajat Tiedonkulku Tilausten läpimenoaika

Laatu Aika Määrä

Joustavuus Muut
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5.1.2 Hankinnan raportit 

 

Hankinta ja toimittajapalveluissa myös toimitusaikaan liittyvät raportit ja mittarit olivat 

suosittuja. Suosituin on kuitenkin kategoria muut, johon ei CR standardista ollut 

löydettävissä tunnuslukumalleja. Muut sarjassa olevat raportit ja mittarit jaettiin omaan 

itsenäiseen taulukkoon. 

 

 

Myynnin ja asiakaspalvelun suosituimmat ajan 
mittari

Toimittamattomat tilaukset lähetys pvm vs pakkaus pvm Toimitusvarmuus DOT DIF

Hankinta ja Toimittajapalvelu

Toimitusajat Tilausten läpimeno Laatu Aika Määrä Joustavuus Muut
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Hankinnan muista raporteista ja mittareista kokonaisostot luokiteltuna nimikeittäin ja 

toimittajittain on kustannusten ohella erittäin suosittu raportointi. 

 

 

Hankintojen osalta voidaan myös päätellä, että pääsääntöisesti hankinnat koetaan 

organisaatiossa osana logistista ketjua, jolloin seurataan erityisesti toimitusvarmuutta ja 

laatua. Tosin suuri muut –ryhmän mittareista osoitti, että hankinnat koetaan vieläkin vain 

toiminnallisena tai hallinnollisena toimintona jolloin ostomäärien ja hallinnan ajalla on 

suuri merkitys hankinnan raporotinnissa. 

 

5.1.3 Varaston hallinnan raportointi 

 

Varaston hallinnassa ja varastoinnissa CR standardin ulkopuoliset mittarit olivat 

suosituimipia. CR standardin mukaisista mittareista palvelun taso ja ja varaston taso ovat 

suosituimmat osa-alueet varastoinnin mittareissa. 

Muut hankinnan mittarit

Ostot nimikeittäin Ostot toimittajittain

Kriittiset nimikkeet Hankinnan kulut ja kustannukset
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Taloudelliset tekijät kuten varaston liikevaihto, varaston arvo ja varaston kustannukset 

ovat suosituipmpia tunnuslukuja 

 

 

Varastointi ja varaston hallinta

Läpimenoaika Tavaroiden toimittaminen informaatio

Laatu Resurssit Varaston taso

Palvelutaso Muut

Muut varasto

ABC-analyysi Arvon kehitys Varaston arvo

Varastokustannukset Kuljetuskustannukset Varaston liikevaihto
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Tuloksissa havaittavissa on, että aiemmin kuvatut perinteiset mittaristot ovat suosiossa 

varastoinnin ja varaston hallinnassa. Richars määritteli perinteiseksi mittareiksi työn, 

tilan ja laitteiston utilitisaation, kustannukset, tuottavuuden ja asiakaspalvelun. 

 

5.2 Tulos ja tutkimuksen validiteetti ja reliabiliteetti 

 

Yllä havaittujen suosittujen raporttien ja mittareiden perustella kohdeorganisaatiossa on 

saatu selville suosituimmat raportit ja mittarit toimitusketjun hallinnassa ja näiden 

perusteella voidaan alkaa toteuttamaan raporttipakettia myynti ja markkinointitarpeisiin. 

Muutos on todettavissa sillä, että aiemmin ei kohdeorganisaatiossa ole ollut logistiikan 

osa-alueella tarjota raportointipakettia, mutta tutkimuksen perusteella sellainen 

pystytään toteuttamaan, kun selvillä on yleisesti suosituimmat mittarit.  Raporttipaketti  

vastaa toimeksiantajan laajentuneen toiminnan tarpeisiin ja tuo johdon mukaan todellista 

arvoa järjestelmän myyntiin. Raporttipaketin toteutusta aikataulutetaan ja kehitystyö 

aloitetaan pikimmiten. 

 

Tulosten perusteella voidaan myös todentaa tutkimuksen validiteetti, koska pystymme 

löytämään vastaukset asetettuihin tutkimuskysymyksiin. Tutkimuksen reliabilititeetti 

täydentyy myös sillä tulokset on mitattavissa uudelleen mikäli samankaltainen tutkimus 

tehtäisiin uudelleen. Haastattelujen vähyyden vuoksi tutkimuksen verifiointi ei ole niin 

luotettavaa, mitä se olisi isommalla haastatteluotannalla, mutta verifiointi on kuitenkin 

mahdollista tehdä, koska saadut vastaukset on jaettu mittarimallin mukaisiin 

kokonaisuuksiin. 

 

5.3 Jatkokehitys 

 

Saatujen tulosten perusteella voidaan kohdeyrityksessä alkaa työstämään 

raporttipakettia. Näistä kaikkia ei kuitenkaan ole tarkoitus työstää valmiiksi raporteiksi 

vaan  mahdollisesti tehdään vielä otanta, jossa otetaan pari oleellisinta logistiikan 

raporttia eri osa-alueilta. Huomioitavaa on, että osa raporteista on saatavilla vakiona 

monesta ERP –järjestelmästä, joten kaikkiin ei tarvitse edes lähteä alusta asti 

rakentamaan, vaan toimeksiantajalla voidaan miettiä näiden suosittujen vakioraporttien 

ulkoasua. Erityisesti raporttien ja mittarien visualisoimista on hyvä miettiä, koska suuri 

osa vakioraporteista on vain numeroita. 
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6 Johtopäätökset 

 

Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää logistiikan raportointipaketti tai mittaristo, jota 

ERP –järjestelmätoimittaja voisi kehitellä valmiiksi myynti- ja markkinointitarpeisiin. 

Tutkimusongelmana oli mitä raportteja logistiikassa yleensä käytetään. Minkälaisia 

raportteja toimitusketjun hallinnassa käytetään ja pystytäänkö ylipäänsä löytämään 

yleisimmin käytetyt mittaristot ja raportit. Haastattelujen ja internetaineistojen avulla 

tehtyjen haastattelujen tuloksena saatiin selkeitä nostoja suosituimmista raporteista. 

Tulosten pohjalta voidaan helposti alkaa toteuttamaan muutama logistiikan raportti, jota 

voidaan hyödyntää eri toimialoilla.  

 

Tutkimuksen aikana kuitenkin kävi ilmi, että yleispätevien toimitusketjun hallinnan 

mittareiden ja tunnuslukujen asettaminen on hankalaa. Yleisesti suositeltavaa on, että 

kukin yritys perustaa omat mittarinsa omien toimintojensa perusteella. Mitä enemmän 

toimitusketjun  hallinnan ja logistiikan kirjallisuutta lukee, sitä selvempää on, että kaikille 

toimialoille sopivaa raporttipakettia on todella vaikea rakentaa. Sen takia onkin helpompi 

kehittää joukko erilaisia raportteja, joilla mitataan logistiikan sisäisiä tekijöitä sekä 

mittareita, joilla mitataan tekijöitä, joihin logistiikan toiminta kaikkinensa vaikuttaa.  

 

Toimitusketjun hallinnan ja sen osa-alueiden suorituskyvyn mittaaminen vaihtelee 

yrityksissä sen mukaan miten organisaatio arvostaa, esimerkiksi hankintaorganisaatiota. 

Myös toimialasta riippuen toimitusketjuja on erilaisia. Kovin tarkan tason raporttia tai 

mittaristoa ei ole mahdollista, eikä hyödyllistäkään rakentaa suoraan, vaan jokainen 

asiakkuus tulisi käsitellä yksitellen ja rakentaa raportointia hyödyntävät mittaristot sitä 

mukaa. 

 

Tutkimuksen perusteella kuitenkin on havaittu , että eri toimialoilla on joitain raportteja ja 

mittaristoja, joita voi kehittää valmiiksi ja parannella yritysten käyttöön. Huomattavaa 

kuitenkin on, että monet tutkimuksessa esiin nousseista raporteista löytyy jo vakiona 

valmiiksi monista ERP –järjestelmistä. Tämän vuoksi tärkeämpää ehkä olisikin jatkaa 

tutkimusta selvittämällä, miten eri yrityksissä esimerkiksi toimitusvarmuus lasketaan. 

Toisaalta haastattelujen perusteella voi myös huomata, kuinka yrityksissä on vielä aika 

perinteinen tapa mitata suorituskykyä. Kuten teoriaosuudessa kerrottiin, perinteisesti 

varastossa on mitattu  työn, tilan ja laitteiston utlitisaatiota sekä kustannuksia, 
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tuottavuutta ja asiakaspalvelua. Ehkä hyvä olisi miettiä, voisiko järjestelmätoimittaja 

tuoda näkemystä myös seurattaviin tapahtumiin.  

 

Tutkimuksessa oli mahdollista löytää top –raportit tai mittarit, joita yritys kuin yritys 

toimialasta huolimatta seuraa. Tutkimuksen perusteella toimeksiantajayrityksessä 

voidaan aloittaa kehityshanke, jossa aloitetaan toteuttamaan tutkimuksen mukaiset 

raportit. 
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Liite1. Haastattelulomake  

 

- Mitä raportteja käytätte 

 - Ostossa 

 - Varaston hallinnassa 

 - Myynnissä (toimitusketjun hallinnan näkökulmasta)  

- Mitkä näistä ovat tärkeimmät raportit ja miksi? 

- Mikä on näiden raporttien sisältö ja sille asetetut vaatimukset? 

- Mitä raportteja ei tällä hetkellä ole mahdollista toteuttaa, mutta olisi tarve 
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Liite 4 Tulosten jaottelu 

 

Hankinta 

 

 
 
Varasto 
 

 
 

 
 
Myynti 
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Liite 4: SCOR Metrics 

http://cloud.ld.ttu.ee/idu0010/Portals/0/Harjutustunnid/SCOR10.pdf 

 

 

Liite 5: CR 13908: 2000 Logistics Performance measurements. Requirements and 
measuring methods 

 

 

 

http://cloud.ld.ttu.ee/idu0010/Portals/0/Harjutustunnid/SCOR10.pdf


Liite  

  3 (6) 

 

  

 

 

 



Liite  

  4 (6) 

 

  

 



Liite  

  5 (6) 

 

  

 



Liite  

  6 (6) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Liite  

  1 (1) 

 

  

  

 


