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Opinnäytetyöni tavoite on selvittää K-Rauta Tornion varastosaldoerojen aiheuttavat 

tekijät sekä löytää ratkaisuja tilanteen kehittämiseksi. Varastosaldojen erot tulevat kun 

varastossa olevan tavaran todellinen määrä ja varastokirjanpidossa oleva määrä 

poikkeavat toisistaan. 

 

Yrityksen johdon, myynti-, logistiikka- sekä hankintaorganisaation tehokkaan yhteisen 

toiminnan takeena on varastosaldojen paikkaansapitävyys. Yrityksen kolme eri 

toimintaorganisaatiota toimivat saman järjestelmän varassa, joten saldo poikkeamat 

vaikuttavat koko yrityksen toimintaan.  

 

Tutkimusmenetelmänä käytän laadullista toimintatutkimusta sekä avointa 

teemahaastattelua. Toimintatutkimusta toteutan töissä ollessani 

toimeksiantajayrityksessä sekä suorittaessa työharjoittelua siellä. Teemahaastattelussa 

haastattelin lähes koko yrityksen henkilöstön. Teemahaastattelussa ei kysymyksiä ole 

tarkasti määritelty etukäteen, vaan keskustelu etenee sen mukaan, mitä haastateltavalla 

oli kulloinkin kerrottavana. 

 

Yhtä suurta saldoeron aiheuttajaa ei ollut havaittavissa. Saldoerot koostuivat monista eri 

syistä. Tämä aiheuttaa hankaluutta löytää ratkaisuja tilanteen kehittämiseksi. 

Opinnäytetyöni tuo esille suurimpia kehittämisen kohteita. Inventointia pitää kehittää 

jotta sen tulos on tarkempi. Teorian ja haastattelujen pohjalta toinen suuri kehittämisen 

kohde on varastopaikkajärjestelmän luominen, sekä varastolayoutin luominen aina 

myymälähyllyjen suunnittelun tasolle. 
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ABSTRACT 

 

Riku Pallari. 2009. Validity of stock balance. Case K-Rauta Tornio. Bachelor’s Thesis. 

Kemi-Tornio University of applied sciences. Business and culture. Pages 47. 6 

appendices. 

 

The aim of my thesis work is to find out the reasons that cause the differences on 

validity of stock balance and to find the solutions to develop the situation. Differences 

of the stock balance means that the stock balance on a computer program differs from 

reality.  

 

Company’s management, sales, purchasing and logistics use the same system, so the 

validity of stock balance affects the whole organizations actions.  Good validity of stock 

balance assure efficient co-operative. 

 

As an investigation method I used, were qualitative action survey and an open theme 

interview.  I provided an action survey when I worked on the applicant company and 

when I was on- the- job training. I interviewed almost the whole human resources of the 

applicant company. The questions haven’t been specified accurately in advance at the 

theme interview, but the conversation proceeds according to what the interviewee had to 

say.  

 

The major cause of the difference of the stock balance was not discovered. The 

differences of the stock balance were consisted of many reasons. This causes difficulty 

to find the solutions to solve the situation. My thesis work brings out several things to 

develop. The accuracy of inventory has to be better and based on the theory and 

interview second major things to develop are stowage systems and the creation of the 

stock layout.  

 

 

Keywords: Stock book keeping, Stock balance, Stowage system, Inventory, Stock 

layout 
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1 JOHDANTO 
 

Varastosaldojen eli varastossa olevien tuotteiden todellinen yksikkömäärä ja atk-

järjestelmässä olevan määrän paikkaansapitävyyden merkitys on suuri yritykselle. 

Myynti-, logistiikka- ja hankintaorganisaatio sekä yrityksen johto seuraavat samaa 

järjestelmää, joten saldoerojen virheellisyys aiheuttaa paljon lisätyötä. Myynnin 

organisaatio ei voi palvella asiakkaita parhaalla mahdollisella tavalla. Tietojärjestelmän 

mukaan tuottetta on varastossa, mutta todellisuudessa ei olekaan. Saatavuus ja palvelun 

laatu kärsivät tällöin. Hankintaorganisaatio ei pysty tilaamaan tavaraa oikeaan aikaan. 

Tällöin perustuotteita puuttuu varastosta ja toisaalta tilataan tavaraa vaikka sitä 

todellisuudessa onkin jäljellä varastossa. Saldoerot aiheuttavat näin ylimääräisiä 

kustannuksia yritykselle ja heikentävät palvelun tasoa.  

 

Teollisuudesta levinnyt jot-ajattelu, eli just on time (juuri oikeaan aikaan) pohjautuu 

pieniin varstoihin, mutta täsmällisiin ja nopeisiin toimituksiin. Päivittäistavarakaupassa 

tilanne on sama. Asiakas haluaa tuotteen välittömästi myymälän hyllystä. Kuitenkaan 

myymälää ei voi pitää pitkäaikaisena varastona, koska tällöin myymälän koko kasvaisi 

suureksi. Päivittäistavarakauppojen kassojen ja myyntipäätteiden muututtua atk-

pohjaisiksi on myös päivittäistavarakaupoilla välineet ja mahdollisuudet jot-

toimintatapaan. (Mustonen & Pouri 1994, 10-11.) Jotta pienellä varastolla voidaan taata 

nopeat toimitukset, ei valikoimatuotteissa saa olla puutteita ja varastosaldojen täytyy 

pitää paikkaansa.  

 

 

1.1 Toimeksiantajan esittely 

 

Opinnäytetyöni toimeksiantaja on J & J Lakkapää Oy. Yritys on kauppiasvetoinen K-

rauta-  sekä maatalouskauppa, joka harjoittaa liiketoimintaa pääasiassa Länsi-Lapin 

alueella. Toimipisteet sijaitsevat Ylitorniolla, Torniossa, Luleåssa ja Rovaniemellä. K-

Rauta tarjoaa rakennustarvikkeita sekä yleisvähittäistavaroita kuluttajille ja yrittäjille. 

Opinnäytetyöni koskee Tornion K-Raudan myymälää. (J&J Lakkapää Oy 2008.) 

 

 Yrityksen on perustanut Ylitorniolle Esa Lakkapään vuonna 1964. Sukupolven vaihdos 

tapahtui 1996, jolloin veljekset Juha ja Jukka Lakkapää astuivat yrityksen johtoon. Juha 



 
 

7

vastaa maatalouden ja Jukka raudan toiminnasta. Koko konsernin toimitusjohtajan 

nimikettä kantaa Jukka Lakkapää. (J&J Lakkapää Oy 2008.) 

 

Ylitorniolta toiminta laajeni Ruotsin puolelle. Huhtikuussa 2001 avattiinkin tytäryhtiö J 

& J Lakkapää AB eli K-Rauta Luleå. Samana vuonna toiminta laajeni myös kotimaassa. 

Joulukuussa 2001 avattiin K-Rauta Tornio ja jo helmikuussa 2002 avattiin K-Maatalous 

Tornio.  Lokakuussa 2002 maatalouden toiminta laajeni Rovaniemelle, jonne avattiin 

K-Maatalous Rovaniemi. (J&J Lakkapää Oy 2008.) 

 

 

1.2 Tavoite 

 

Kaupan saldoerojen rahamääräisten erojen summa on erittäin suuri. LIITE 2 Tämä ei 

ole pelkästään J&J Lakkapää Oy:n ongelma. Olen työskennellyt toisessakin 

rautakaupassa ja ongelma oli yhtä merkittävä. Vaaraniemi (2007, 35) toi myös ilmi 

omassa tutkimuksessaan, jonka toimeksiantaja oli rautakauppa, kuinka hämmästyttävän 

suuria saldoerot ovat kokonaisuudessaan. Hän oli sitä mieltä, että saldoeroista on 

päästävä eroon, mikäli aikoo parantaa kaupan päivittäistä toimintaa.  

 
Toimeksiantaja yrityksessä hankintaorganisaatio tilaa perustuotteet varastoon. 

Tuotteiden saavuttua osa tulevan tavaran määrästä tarkistetaan tuotteen mukana 

tulleesta lähetteestä. Poikkeamat merkitään ylös ja tuotteet siirretään tuotteen omalle 

osastolle, jossa myyjä hyllyttää tavaran. Lähetteet tuloutetaan keskitetysti heti kaupan 

varastokirjanpitoon toimittajan lähetteen mukaisesti. Mikäli määrä poikkeaa tilatusta 

määrästä se korjataan vastaamaan todellisuutta.  Asiakkaan ostaessa tuotteen, siitä 

tehdään tilauslähete palvelupisteellä tai se peritään suoraan kassalla. Kassan tai 

palvelupisteen lukiessa tuotteen viivakoodia ja syötettäessä ostettavan määrän tuote 

vähentyy automaattisesti varastokirjanpidosta. 

 

Opinnäytetyöni tavoite on selvittää varastosaldojen eron (hävikki) aiheuttavat tekijät ja 

syyt. Varastosaldojen erolla tarkoitan atk-järjestelmässä olevien varastosaldojen ja 

todellisten varastosaldojen välistä eroa. Hyvin iso osa saldojen 

paikkaansapitämättömyydestä tiedostetaan ja saldoheittojen aiheuttaja on osittain jo 

tiedossa. Minulla itsellänikin on lähes kahden vuoden pätkittäinen työkokemus 

rautakaupasta.  
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Koska saldoerojen aiheuttajat ovat jo osin tiedossa, pyrinkin selvittämään miksi 

saldoeroja tulee. Tässä on tutkimukseni pääasiallinen painopiste ja suurin haaste. 

Lisäksi tulen myös tutkimuksissani kartoittamaan mahdollisia vielä tiedostamattomia 

saldoerojen aiheuttajia. 

 

Opinnäytetyön toinen tavoite on kehittää toimeksiantajayrityksessä uusi(a) prosesseja 

vanhan tilalle, jotta voidaan ehkäistä saldoeroja tulevaisuudessa. Tutkimuskohteeni on 

J&J Lakkapää Oy/konsernin Tornion K-Raudan myymälän sekä siihen kuuluvan 

noutopihan valikoimatuotteet. Välitysmyyntituotteet ja tilaustavarat eivät kuulu 

tutkimukseeni, koska näiden tuotteiden varastosaldoa ei tulouteta varastoon, vaan 

välitetään suoraan asiakkaalle. Opinnäytetyöni liittyy läheisesti yrityksen sisäisiin 

prosesseihin, joten uskon sen olevan mielenkiintoinen. Lisäksi näen opinnäytetyöni 

onnistuessaan antavan arvoa toimeksiantajayritykselle 

 

 

1.3 Tutkimusmenetelmä 

 

Tutkimusmenetelmänä käytän kvalitatiivistä tutkimusta. Haastattelen organisaation 

ongelman lähellä työskenteleviä työntekijöitä teemahaastattelun tavoin. Lisäksi suoritan 

osallistavaa havainnointia suorittaessani työharjoittelua sekä pieniä sijaisuuksia 

tehdessäni.  

 

Kvalitatiivisen tutkimuksen yksi yleisimmistä tiedonkeruumenetelmistä on haastattelu. 

Haastattelu on vuorovaikutusta, jossa molemmat osapuolet vaikuttavat toisiinsa. 

Haastattelu on eräänlainen keskustelu, jonka tutkija aloittaa ja etenee hänen 

ohjaamanaan. Haastattelun tavoite on kerätä tietoa, mitä haastateltava ihminen on mieltä 

ja ajattelee tutkittavasta kohteesta. (Eskola & Suoranta 1998, 85.) 

 

Haastattelut voivat olla suljettuja vaihtoehtoisia kysymyksiä tai avoimia ennalta 

määräämättömä kysymyksiä. Itse tulen käyttämään teemahaastattelua. Eskola & 

Suorannan mukaan (1998, 86) teemahaastattelun  teema-alueet ja aihepiirit ovat ennalta 

määrätty. Haastattelusta puuttuu kuitenkin kysymysten tarkka muoto. Tämä antaa 

minulle tutkijana mahdollisuuden kohdistaa kysymyksiä siihen, mitä kukin haastateltava 

eniten tietää aiheesta. Liite 6 Lisäksi täytyy muistaa, että haastateltavana on niin myyjiä, 
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varastomiehiä kuin johtoakin, joten eri haastateltavan kanssa keskustelu on erilaista, 

vaikkakin aihepiiri on täysin sama. 

 

Lisäksi oma pelkoni on, että jos menen turhan virallisen oloisena haastattelemaan 

työntekijöitä, voi käydä, että minua ei oteta tosissaan. Haastattelutilanteen 

mahdollisimman luonnolliseksi tekeminen ja turhan virallisuuden karsiminen voi auttaa 

luotettavamman aineiston saamisessa. 

 

Toinen aineistonkeruumenetelmä, jota käytän pääasiassa, on osallistuva havainnointi, 

tarkemmin sanottuna toimintatukimus. Osallistuvalla havainnoinnilla tarkoitetaan 

aineistonkeruumenetelmää, jossa tutkija osallistuu yhteisön toimintaan tai tarkkailee sitä 

osallistumatta itse toimintaan. Havainnoinnista voi kertoa tai olla kertomatta 

tutkittaville. Tässä täytyy tietenkin muistaa tukimuksen eettiset ongelmat. (Eskola & 

Suoranta 1998, 99-100.) 

 

Toimintatutkimusta tulen käyttämään suorittaessani työharjoittelua 

tutkimusyrityksessäni eli K-Rauta Torniossa. Lisäksi, mikäli saan tehdä pieniä 

sijaisuuksia, tulen hyödyntämään niitä tutkimuksen tekemisessä. Tähän liittyy myös se, 

sanonko tekeväni tutkimusta vai en. Myöskin haastattelumenetelmää tulen käyttämään 

toimintatutkimuksen osana. Tällaisiin tilanteisiin minulla on hyviä mahdollisuuksia 

keskustellessani normaalisti työtovereiden kanssa työpaikalla.  

 

On vaikea sanoa etukäteen kannattaako ilmoittaa tutkimuksen tekemisestä työtovereille. 

Se voi olla yksi haastattelun latistavista tekijöistä niissä tilanteissa, joissa jutellaan 

normaalisti työpaivän aikana. Toisaalta tutkimuksen eettisyyttä ei saa unohtaa. 

Käytännössähän kenenkään ei tarvitse osallistua tutkimukseen ellei itse halua. Mutta 

kolikon kääntöpuolena on se, voiko tulokseen luottaa missä määrin, jos tutkimuksestani 

tiedetään. Koska tieto tutkimuksestani ja siitä, että sen tulokset tulevat johdon tietoon, 

voi johtaa työntekijöiden erilaiseen käyttäytymiseen normaalissa arkityössä. 

 

 

1.4 Tutkimusmetodi 

 

Tutkimusmetodi tarkoittaa niitä käytäntöjä ja prosesseja, joita tutkija tekee aineiston 

tulkitsemiseksi ja muokkaamiseksi. Olen itsekin toiminut tutkimuksen kohdeyrityksen 
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alalla, joten minulla on valmiina omia ajatuksia saldoerojen aiheuttajista. Joissakin 

asioissa koen olevani täysin oikeassa siinä, mikä aiheuttaa saldoeroja. Olen ollut 

kohdeyrityksessäkin töissä yhden kesän ajan sekä suorittanut myös kuuden viikon 

mittaisen työharjoittelujakson. Jotta tutkimuksestani ei tulisi vain minun omien 

mielipiteiden empiirinen todistelu, täytyy minun olla avoin tutkimukseni antaman 

aineiston kanssa. Alasuutarin (1995, 82) mukaan tutkimustulokselle sekä kerätylle 

aineistolle täytyy antaa mahdollisuus yllättää myös minut itseni, siinä määrin mihin 

aineistolla kulloinkin on mahdollisuus. 

 

 

1.5 Tutkimuksen kulku 

 

Miksi saldoeroja syntyy? Tähän kysymykseen lähden vastaamaan selvittämällä 

ensimmäisenä mitkä eri tekijät aiheuttavat saldoeroja. Tässä käytän hyödyksi omaa 

työkokemusta, toimintatutkimusta sekä haastatteluja. Ensimmäinen haastattelukierros 

kohdistuu esimiesasemassa oleviin henkilöihin, koska heitä haastatellessa selvitän onko 

heillä erityistoivomuksia, mitä asioita pitäisi tutkimuksessani ottaa huomioon. Toisella 

haastattelukierroksella kohdistan tutkimukseni henkilöstöön ja aihealuetta lähimpänä 

työskenteleviin henkilöihin. Tämän vaiheen tarkoitus on muodostaa todellinen 

kokonaiskuva saldoerojen aiheuttajista ja löytää sellaisia saldoeron aiheuttajia, joita ei 

vielä tiedetä 

 

Kun saldoerojen aiheuttajat ovat saatu listattua, teen yhteistyötä J & J Lakkapää Oy:n 

logistiikkapäällikön kanssa. Logistiikkapäällikön kanssa käymme läpi prosessit, jotka 

liittyvät tavaran tilaamiseen, tulouttamiseen varastoon (atk-järjestelmään) sekä tavaran 

liikkumiseen varaston ovelta etuoven kautta asiakkaan autoon tai kuljetuksiin asiakkaan 

määräpaikkaaan. Kun tavaran liikkuminen on selvitetty sekä sen tulotusprosessi 

sisäiseen atk-järjestelmään, alan haastattelemalla henkilökuntaa selvittämään 

kipupisteet. Tässä käytän hyväksi omaa aikaisempaa työkokemusta, sekä 

toimintatutkimuksen mallia, mikä tapahtuu, kun olen itse töissä.  

Henkilökunnan tutkiminen aloitetaan vuoden 2008 maaliskuun ja huhtikuun vaiheessa. 

Tätä ennen tutustun aiheeseen liittyvään kirjallisuuteen. Otollisimman ajan näen olevan 

ennen kesäsesonkia. Tällöin  on pieni suvantovaihe, ennen kuin aletaan keskittymään 

tulevan kesän sesonkiin. Siinä on sopivasti aikaa saada henkilökunta haastatteluun, ja 

myös minulla aikaa kirjoittaa haastatteluissa keräämäni tutkimusmateriaali luettavaan 
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muotoon. Tutkimuksien vastaukset käsitellään syksyllä 2008, Jolloin haastattelujeni 

pohjalta saaduista vastauksista pyrin muodostamaan kokonaiskuvan saldoerojen 

aiheuttajista. 

 

Jotta työni ei jää vain selvitykseksi niistä asioista mitkä aiheuttavat varaston atk-arvon 

vääristymisen, alkaa tutkimuksen toinen vaihe. Tässä on tarkoitus saada selville, miten 

prosessia voi kehittää varastoarvojen paikkansapitävyyden kannalta positiivisempaan 

suuntaan. Tässä vaiheessa käytän hyödyksi haastateltuilta saatua materiaalia sekä 

yhteistyötä prosessin avainhenkilöiden kanssa. Toimeksiantajayrityksen sisällä toimiva 

logistiikkapäällikkö on avainhenkilö tässä, jotta voidaan kehittää asiaa ja saada 

prosessista sellainen, että se vastaa yrityksen tarpeeseen ja on myös käytännöllinen. 

  

Huomion arvoinen tärkeä seikka: saldoerojen aiheuttajalla en tarkoita ihmisiä enkä 

yksittäisiä henkilöitä. Saldoerot aiheuttaa jokin tietty toimi tai tekemättä jättäminen. 

Nämä tekemiset/tekemättä jättämiset ovat saldoerojen syy. Tekemisen aiheuttaa aina 

ihminen, mutta sama tekeminen mikä aiheuttaa saldoeron voi tapahtua monen ihmisen 

toimesta. Eli syy ei ole kenessäkään henkilökohtaisesti, vaan yleisessä käytännössä joka 

vallitsee tällä hetkellä yrityksessä. 
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2 YRITYKSEN TOIMINTA 

 

Yrityksen reaaliprosessi voidaan jakaa kahteen toisiaan tukevaan prosessiin. Nämä ovat 

tuotteen valmistus ja sen valmistamista tukevat toiminnot. Jälkimmäiseen kuuluvat 

materiaalitoiminnot eli ostot, varastointi ja kuljetus. Nämä materiaalitoiminnot 

aiheuttavat valtaosan yrityksen juoksevista kustannuksista. (Kinkki & Lehtisalo 2003, 

161.) Tässä osiossa tarkastelen vain niitä yrityksen funktioita, jotka liittyvät 

varastosaldojen oikeellisuuteen K-Rauta Torniossa eli hankintaa, varastointia, ja 

myyntiä. 

 

 

2.1 Varastoinnin tarkoitus yrityksessä 

 

Varastointi on oleellinen osa-alue kaupan toimintaa. Sillä tasoitetaan menekin eri 

vaihteluita ja ryhmitellään tavarat uudelleen kuljetuksia varten. Kaupan alalla varasto 

koostuu pääasiassa valmiista, myyntiin tulevista tavaroista, joita taas ohjaavat 

myyntisuunnitelmat. Varaston toiminta koostuu pääasiassa tulevan tavaran 

vastaanottamisesta ja valmistamisesta kuljetuksiin sekä myyntiin. (Kinkki & Lehtisalo 

2003, 168.)  

 

Varaston ohjauksen avulla tapahtuva materiaalin valvonta on yksi logistiikan 

keskeisimmistä ajatuksista. Varastointi on logistinen ratkaisu tasoittamaan tuotteen 

menekkiä. Varastolla tarkoitetaan fyysistä tilaa, jossa tuote odottaa seuraavaa 

tapahtumaa. Myös myymälöiden hyllyt ovat varastoa, vaikka se ei ole varsinaisesti 

kaupan varmuusvarastoa. Loogisesti varasto jaetaan käyttövarastoon ja 

varmuusvarastoon. Tämä jako on kuitenkin häilyvä, koska pitää muistaa, ettei tuote saa 

taloudellisuuden nimissä vanhentua varmuuspuskuriin eli varmuusvarastoon.  

Taloudellisinta varaston toiminta on silloin, kun turhat puutteet saadaan pois, eikä 

varasto myöskään ylitäyty. (Karrus 2003, 34-45.) Varmuusvarasto ei tarkoita erillistä 

fyysistä varastoa, vaan se on käsitteellinen. Varmuusvarasto määritetään oikean 

tilausajankohdan määrittämiseksi. (Sakki 1997, 97.) 

 

 

2.2 Logistiikan hallintaa 
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Logistinen prosessi kulkee yrityksen läpi monen työntekijän kautta ja monessa paikassa. 

Logistiikka on yhtä lailla markkinointia, tavaran ostoa kuin myyntiä ja tavaran 

käsittelyä. Logistiikka koostuu toisistaan erillä tapahtuvista prosesseista, jotka tähtäävät 

yrityksen ydinliiketoiminnan tukemiseen. (Sakki 1999, 24.) 

 

Logistiikkaa hoidetaan hallinto osa-alueella tietokonein, ja sitä voidaan näin kehittää 

kehittämällä ohjelmia ja seurantajärjestelmiä. Logistiikan suorittava osa tapahtuu 

työntekijöiden aidossa suorittavassa työssä, mikä koostuu tavaran käsittelystä, 

laskuttamisesta ja varastoimisesta. (Sakki 1999, 24.) 

 

Logistinen prosessi voidaan pelkistetysti ja yksinkertaisimmillaan kuvata kuvan yksi 

osoittamalla tavalla. Materiaalivirta muodostaa tämän logistisen prosessin 

keskeisimmän osa-alueen. Mikko Jyrkiäisen jaottelun mukaan (2003, 28) K-Rauta 

Tornion näkökulmasta katsottuna materiaalivirran fyysinen osa voidaan jakaa 

tulologistiikkaan, operaatioihin ja lähtölogistiikkaan.  Opinnäytetyöni tutkii juuri tätä 

Jyrkiäisen tekemän jaottelun mukaista osa-aluetta yrityksen koko logistiikasta. Sitä 

logistiikan osa-aluetta, joka muodostuu tulevan tavaran tulouttamisesta yrityksen 

varastokirjanpitoon, sen saapuessa yrityksen varastoon. Tuotteen poistumista 

varastokirjanpidosta sekä varastokirjanpidon paikkaansapitävyyttä sillä aikavälillä, kun 

tuote on odottamassa yrityksen varastossa tai hyllyssä sen poistumista eli myyntiä.  

 
Kuva 1 Logistiikan perusprosessi K-Rauta Torniossa 

 

 

2.2.1 Materiaalitoimituksien seuranta 

 

Materiaalivirtojen seuranta on yksi tärkeimmistä varastoinnin seurannoista. 

Materiaalivirtojen seuranta koostuu eri materiaalivirtojen jaottelusta yrityksen sisällä ja 



 
 

14

näiden virtojen seuraamisesta. Materiaalivirtoja ovat esimerkiksi tulevat ja lähtevät 

tavarat, palautetut tuotteet ja reklamaatiotuotteet. (Kuva 2) Materiaalivirtojen seuranta 

voidaan myös toteuttaa varastopaikkaseurannan avulla. Varastopaikkaseurannassa 

tuotteet jaetaan muun muassa massa-, lava- ja myyntihyllypaikkoihin. 

Materiaalivirtojen seurantaan liittyy myös niiden päivitykset. Päivityksien on 

tapahduttava nopeasti ilman viivytyksiä. (Aminoff & Hyppönen & Kettunen 2004.) 

 

 
Kuva 2. Materiaalivirtoja yrityksessä 

 

 
2.2.2 Varastopaikkojen seuranta 

 

Varastopaikkaseuranta on yksi keskeisistä seurantamenetelmistä. 

Varastopaikkaseurantajärjestelmät ovat monipaikka- ja monisaldojärjestelmiä. 

Monipaikkaisuus ja monisaldoisuus tarkoittaa, että kullakin tuotteella on oma paikkansa 

sekä oma saldonsa. Varastopaikkaseurannassa etuna on, että kunkin tuotteen 

yksityiskohtainen paikka ja saldo voidaan jäljittää. (Aminoff & Hyppönen & Kettunen 

2004.) 

 

Varastopaikkoihin kiinteästi liittyy myös varastolayout. Varastolayout on varaston 

suunnittelua eli mahdollisimman hyvien varastopaikkojen määrittelyä tuotteille. Eri 

tuotteille varataan sen verran tilaa kuin ne tarvitsevat ja katsotaan tuotteille sopiva 
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paikka. Esimerkiksi tuotekokonaisuudet laitetaan lähelle toisiaan, tai vastaavat tuotteet 

sijoitetaan lähelle toisiansa. Hyvä varastolayout voi edistää tuotteen menekkiä, parantaa 

palvelutasoa, edistää henkilökunnan työoloja sekä lisätä varaston tuottavuutta ja 

tehokkuutta. (Reinikainen & Mäntynen & Rantala 1997, 109.) 

 

 

2.2.3 Varastoseurannan virheet 

 

Virheseuranta on osa materiaaliseurantaa. Virheseuranta ei ole itsetarkoitus, vaan sen 

avulla pitää pystyä ehkäisemään virheitä, selvittää virheen syyt ja pystyä eliminoimaan 

samat virheet tulevaisuudessa. (Aminoff & Hyppönen & Kettunen 2004.) 

 

 

Virheseuranta koostuu virheen lajin tunnistamisesta virheen aiheuttajan tunnistamisesta 

ja virheen tapahtumapaikan tunnistamisesta (Aminoff & Hyppönen & Kettunen 2004). 

Kuva 3 

 

 
 

Kuva 3 materiaaliseurannan virheiden tunnistaminen 

 

 

2.3 Ostaminen yrityksessä 
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Osto-osaston tehtävä on määrittää oikeat tilausajankohdat tavaroille. Tämän ajankohdan 

kaupan alalla määrää tavaran menekki ja kiertonopeus varastossa. (Kinkki & Lehtisalo 

2003, 166.) 

 

Nykyaikainen logistiikka pohjautuu paljoltikin jot-ajatteluun eli just on time- ajatteluun. 

Suomennettuna tämä tarkoittaa juuri oikeaan aikaan. Näin säästytään turhilta 

varastointikustannuksilta ja pidetään vaihto-omaisuuteen sitoutunut pääoma 

mahdollisimman alhaisena. Tämä luo paineita osto-osaston toiminnalle. Nykyaikainen 

ajattelu vaatii varastolta riittoisuutta, lyhyitä läpimenoaikoja ja ajallista täsmällisyyttä. 

Voidakseen tilata tavaran juuri oikeaan ajankohtaan, täytyy hankintaosastolla olla 

tietojärjestelmässä ajantasainen tieto varaston saldosta. (Mustonen & Pouri 1994, 6 ja 

23-24.) 

 

Varastosaldon erosta aiheutuu ongelmia, kun tietojärjestelmä ei hälytä tavaran 

loppumisesta. Todellisuudessa tavaraa ei ole varastossa, mutta atk-järjestelmä sanoo, 

että sitä on. Näin ollen automaattitilaus ei hälytä tavaran loppumisesta ja tavaraa ei tule. 

Toinen ongelma tässä on, että myyntiorganisaatio seuraa samaa järjestelmää kuin 

hankintaorganisaatio, näin ollen myydään tuotetta jota ei todellisuudessa ole saldoeron 

vuoksi. Edellä mainittu tilanne luo huonon kuvan tuotteiden saatavuudesta markkinoilla. 

 

Ongelma on usein myös päinvastainen. Tavaraa tulee koko ajan vaikka sitä on 

varastossa. Tämä aiheutuu siitä, kun järjestelmä hälyttää tavaran loppumisesta, mutta 

todellisuudessa tavaraa onkin varastossa. Rakennustarvikkeissa käy usein, että kun 

varastoa on liikaa, osa menee huonolaatuiseksi ennen kun se saadaan myydyksi. Näin 

aiheutuu turhaa hävikkiä. Rautakaupoissakin on tuotteita, joilla on viimeinen 

käyttöpäivä. Joten tuotteen liikatilaaminen aiheuttaa turhia kustannuksia, mikä laskee 

yrityksen tulosta. Edellisessä tapauksessa ongelmana on, että tuleva tavara ei tuloudu 

järjestelmään.  

 

Automaattisen tilausjärjestelmän pitäisi helpottaa työtä ja antaa järjestelmän hoitaa 

perustuotteiden hankinnat. Asia onkin näin, mikäli varastokirjanpito täsmää 

tuotemäärien osalta. Nyt kun tuotemäärät eivät aina vastaa, aiheuttaa se huomattavasti 

lisää työtä, jolloinka ei olla päästy siihen, mikä on järjestelmän tarkoitus.  
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2.4 Varaston ohjausta ketjuliiketoiminnan alueelta 

 

K-Rauta Tornio kuuluu K-Rauta ketjuun. Ketju määrittää hyvin pitkälle kauppojen 

fyysistä ulkoasua, tuotevalikoimia mukautettuna paikallisuuteen sekä toimintatapaa 

ketjukonseptissa. Ketjuliiketoiminnan yhtenä kehittämisen osa-alueista on myös 

logistiikka. Logistiikassa ja varastokirjanpidossa yksi merkittävä tekijä on ketjun yhteen 

integroitu järjestelmä. Kautto & Lindblom 2005, 12-13.)  K-rauta ketjussa on käytössä 

Profix- järjestelmä. 

 

Varastokirjanpidon yksi kulmakivi on tuotetiedon hallinta. Tämä on myös 

ketjuliiketoiminna kehittymisen kannalta tärkeä. Tuotetiedon sujuva ja luotettava 

siirtyminen on perusta tilauksien ohjaukselle ja myös koko logistisen prosessin 

ohjaukselle. (Kautto & Lindblom 2005, 28.) Käsittelen tuotetietojen osalta vain tuotteen 

saldoa, koska se on opinnäytetyöni ongelman ydin. 

 

Johtavat kauppaketjut ottivat ean-koodi- järjestelmän käyttöön 1980-luvun puolivälissä. 

Ean- koodin (European Article Numbering) tultua käyttöön voitiin koko ketjun 

prosesseja tuoteryhmähallintaa, logistiikkaa ja tilauksia ohjata. Ean-Koodi toimii siten, 

että tuotteen pakkauksessa oleva viivakoodi luetaan tassulla eli viivakoodin lukijalla. 

Näin saadaan tuotteen tiedot sähköiseen muotoon. Etuna tästä on esimerkiksi se, että 

kun ketju perustaa järjestelmäänsä uuden tuotteen, välittyy tämä tieto koko ketjulle aina 

asiakkaan ostokuittiin saakka. (Kautto & Lindblom 2005, 28-29.) 

 

Kun tuote saapuu ketjun yksittäisen liikkeen varastoon, se tuloutetaan heti varastoon 

tilausnumerolla Profix- järjestelmään. Perustuotteita tuloutettaessa ei tarvitse käydä 

kaikkia artikkeleita läpi, vaan ne tuloutetaan ostotilauksen numeroilla.  Näin 

järjestelmässä on tieto tuotteen määrästä varastossa. Ketjuliiketoiminnan integroinnin 

ansiosta normaalit varastotuotteet, jotka tilataan Keskon varastosta, perustuvat 

automaattisesti ketjun yksittäisen liikkeen tietojärjestelmään. (Rautakesko 2008.)  Eli 

ean-koodi mahdollisti automaattisen tilausjärjestelmän. Ean-koodin ansiosta myyjä 

näkee kuinka paljon mitäkin tuotetta löytyy varastosta ja hankintaorganisaatio 

vastaavasti näkee, missä vaiheessa mitäkin tuotetta pitää tilata lisää. Myös jo tehdyt, 

mutta ei vielä saapuneet tilaukset ovat kaikkien nähtävillä (Rautakesko Oy 2008). 

Toimiakseen näin, täytyy järjestelmän vastata varastossa olevien fyysisten tuotteiden 

lukumäärä. Ean-koodilla pystyy myös tilaamaan tuotteita. Näin tilattu tuote on 
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automaattisesti oikein. Pohjana automaattisen järjestelmän toimivuudelle on, että 

järjestelmän varastosaldo vastaa todellisuuden saldoa tai toisin päin.  

 

 

2.5 Hävikki 

 

Vaihto-omaisuuden varastoiminen aiheuttaa aina kustannuksia. Henkilökunnan palkat 

sivukuluineen, tilojen ja kaluston ylläpitäminen sekä hävikki, joka aiheutuu osin 

säilyttämisestä tulee huomioida mukaan. (Sakki 1997, 62.) 

 

Hävikkiä on kaikki se, mikä jää myymättä, tai josta ei saada täyttä hintaa. Hävikki 

pienentää yrityksen tulosta samansuuruisesti, koska tavaraa ostetaan, mutta siitä ei 

saada tuloa. Näin on kyse merkittävästä asiasta yrityksen taloudessa. (Kinkki & 

Lehtisalo 2003, 178.) 

 

Hävikkiä aiheuttaa myös tavaran käsittely. Tavaroihin kohdistuu mekaanista rasitusta 

aina, kun tavaraa varastoidaan.  Mekaaninen rasitus jaetaan dynaamiseen ja staattiseen 

rasitukseen. Dynaamista rasitusta kohdistuu tavaroihin kun tavaraa siirretään, jolloin 

siirtäminen aiheuttaa tärinää, putoamisia, töytäisyjä ja kolhiintumista. Trukin haarukalla 

aiheutetut kolhut ovat myös dynaamista rasitusta. Staattista rasitusta kohdistuu 

tavaroihin muun muassa silloin, kun niitä pinotaan päällekäin, jolloin täytyy huomioida, 

että alimmainen tuote kestää yllä olevan painon. Korroosiorasitukset ja kosteus ovat 

myös staattista rasitusta. Tällöin täytyy tuntea ainakin osa tuotteissa käytettävistä 

materiaaleista, jotta tavarat osataan varastoida oikealla tavalla. (Reinikainen & 

Mäntynen & Rantala 1997, 109.) 

 

Osan varastosaldo-eroista selittää hävikki. Tehtäväni on myös selvittää hävikin syyt. 

Mutta käytän mielummin sanaa saldoero, koska aina ei ole edellä mainitulla tavalla kyse 

hävikistä. Monestikaan ei kyse ole hävikistä vaan saldoeron miinusmerkkiseen eroon 

voi olla myös muita syitä. Opinnäytetyöni tarkoitus on selvittää saldoerojen syyt ja 

aiheuttajat. 
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3 INVENTOINTI JA TULOUTUS VARASTOON 
 

Perinteisesti inventointi on tapahtuu yhden tai kaksi kertaa vuodessa. Niin sanottu koko 

inventaari tehdään tilikauden päätteeksi, jotta tilinpäätökseen saadaan varaston arvo. 

Näin voidaan myös määritellä hävikin suuruus. Tänäpäivänä K-rauta Torniossa on 

käytössä kiertävä inventaari. Tämä on otettu käyttöön siksi, että varstosaldojen 

paikkaansa pitävyysparanisi ja voidaan kohdistaa tarkkailua niihin tuoteryhmiin, joissa 

saldoeroja syntyy jatkuvasti. Inventaarin perustana on, että kaikki tuotteet lasketaan ja 

kirjataan varastokirjanpitoon.  

 

 

3.1 Koko inventaari 

 

Käyttöomaisuus inventoidaan tilinpäätöstietoja varten. Tilinpäätökseen huomioidaan 

varaston arvo tilikauden alussa, myynnit ja ostot tilikauden aikana ja varaston arvo 

tilikauden lopussa. (Tomperi 2005, 32.) Ennen K-Rauta Torniossa on suoritettu niin 

sanottu koko inventaari. Koko inventaarissa myymälän koko varasto lasketaan yhdellä 

kertaa ja tehdään varaston oikaisu. Tämä ei palvele saldojen täsmällisyyttä tilikauden 

aikana, koska poikkeukset havaitaan vasta tilikauden lopussa (Rautakesko Oy 2008). 

 

Koko inventaari on ollut suuri työ, koska myymälän koko on iso ja se sisältää tuhansia 

tuotenimikkeitä. Inventointi aikaa on ollut myös vähän käytettävissä. Inventaarissa on 

ollut paljon ihmisiä laskemassa tuotteita. Myös sellaisia, jotka on saatu töihin, eivätkä 

he ole riittävästi perehtyneet asiaan eli tuotetietous on ollut puutteellinen. Näin 

inventointitarkkuus on alentunut. (Erkheikki Kari 2009.) 

 

 

3.2 Kiertävä inventaari 

 

Kiertävässä inventaarissa tuotteet inventoidaan tuoteryhmittäin, ei koko myymälää 

kerralla. Tuoteryhmiä ovat esimerkiksi sähkötarvikkeet, käyttöveden siirtäminen, tapetit 

ja liisterit. (Rautakesko Oy 2008.) 

 

Nykyään toimeksiantajayrityksessä käytetään kiertävää inventaaria. Kiertävän 

inventaarin etuja on varstosaldon arvon luotettavuus myös tilikauden aikana. Mikäli 
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havaitaan toistuvasti eroavaisuuksia samassa tuoteryhmässä, päästään myös saldoeron 

jäljille nopeammin ja tehokkaammin. (Rautakesko Oy 2008.) 

 

Poikkeuksena kokoinventaariin kauppaa ei tarvitse myöskään pitää kiinni kiertävän 

inventaarin aikana. Kiertävä inventaari sijoitetaan pääosin normaaleihin 

työvuorolistoihin. Huomioitava on, että tuotteen varastosaldo pitäisi olla sama 

inventaariota tehdessä ja sen päättämisessä, jotta itse inventointi ei aiheuta saldoeroja. 

Tämä tarkoittaa sitä, että inventointi kannattaa ajoittaa hiljaisiin hetkiin eli aamuihin tai 

iltoihin. (Rautakesko Oy 2008.) 

 

Kiertävä inventointi vaatii kuitenkin, että tavara tuloutetaan oikein ja ajallaan varastoon. 

Myös kaikki varastotuotteet ja niiden tuotetiedot pitää löytyä järjestelmästä eikä 

tuotteen myyntiä saa tapahtua ryhmälle myyntinä. Ryhmämyynti tarkoittaa, että 

esimerkiksi omaksi tuotenumeroksi yksilöity maadoitettu pistorasia myydään 

sähkötarvikkeiden ryhmänumerolla. Näin myydyn pistorasian saldo ei vähenny juuri 

kyseisen tuotteen tuotenumerolla olevasta varastosaldosta. (Rautakesko Oy 2008.) 

 

Ennen tilikauden alkua tehdään suunnitelma inventoinnista. Suunnitelmassa 

määritellään, koska mikäkin tuote ryhmä inventoidaan, kuitenkin siten, että jokainen 

tuoteryhmä inventoidaan 1-4 kertaa vuodessa. Hävikkiherkät ja varastamisesta kärsivät 

tuoteryhmät pitää inventoida useammin. Sesonkituotteet inventoidaan ennen 

kamppanjaa ja sen jälkeen. Tuoteryhmät, joiden saldon seuranta on ongelmallista, 

kannattaa inventoida useamman kerran. (Rautakesko Oy 2008.) 

 

Ennen inventoinnin aloittamista on huomioitava avoimet osto- ja myyntitilaukset, 

hävikki ja myyntikelvottomat tuotteet. Tuotteet, jotka on jo maksettu, mutta odottavat 

noutamista, tulee jättää omaan paikkaansa, koska näiden tuotteiden saldo on jo 

vähentynyt alkuperisestä saldosta. Vastaavasti tuotteet, jotka on jo kerätty, mutta joita ei 

ole vielä laskutettu, pitää ottaa inventointiin mukaan, koska näiden saldo vähenee vasta 

laskutettaessa. Inventoitavan tuoteryhmän ostotilaukset pitää huomioida myös. Kaikki 

inventoitavan tuoteryhmän saapuneet tuotteet pitää olla jo tuloutettu, ja ne ostotilaukset 

jotka ovat avoimina, pitää varmistaa että tuote ei ole vielä saapunut varastoon, eikä sitä 

ole tuloutettu. Omaan käyttöön otetut tuotteet pitää olla kirjattuna järjestelmään ennen 

inventointia, etteivät ne poistu saldoilta kahteen kertaan. (Rautakesko Oy 2008.) 
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3.3 Tuloutus 

 

Saapuvat kuormat tuloutetaan K-rauta Tornion varastoon keskitetysti varastokonttorilla. 

Ovt-tuloutuksena tuloutetaan Rautakesko Oy:n varastosta tulevat kuormat. Ovt 

tarkoittaa orkanisaatioiden välistä tiedonsiirtoa. Ovt-tuloutuksessa kuorma tuloutetaan 

välittömästi sen saavuttua pihaan. Näin myyjät ja muu henkilöstö näkee, että kuorma on 

saapunut varastolle. Kuorman tarkistuksessa käydään kaikki tuotteet läpi, ja 

saapumisten poikkeukset korjataan. (Rautakesko Oy 2008.) 

 

Tavaran tullessa toimittajalta suoraan tuotteet pitää tarkistaa, ja niistä tulostetaan 

eroraportti. Eroraportin perusteella tehdään korjaukset saapuviin määriin, ja tuloutetaan 

tuotteet varastoon. (Rautakesko Oy 2008.) 
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4 SALDOEROJEN SYNTY 
 

Saldoerojen suurruutta voi parantaa monilla asioilla. Jokapäiväisessä toiminnassa on 

useita kehittämisen kohteita, joihin vaikuttamalla saldoerot voidaan pienentää 

olennaisesti. Myös saldoerojen jäljittämiseen pitää panostaa, jotta tilannetta voidaan 

jatkossakin kehittää.  

 

 

4.1 Tuloutus ja poistaminen saldoilta 

 

Tuloutus tehdään toimittajan lähetteen mukaan. Hankinta on tilannut tuotteita tietyn 

määrän verran, mutta aina toimittaja ei pysty toimittamaan tilattua määrää. Nämä 

poikkeukset toimittaja merkitsee omaan lähetteeseensä ja näin poikkeukset tulevat 

tuloutetuksi K-Rauta Tornion varastokirjanpitoon. (Heli Kylmämaa 2008.)  

 

Kaikkien toimituksien tavarat ovat tarkistettu aikaisemmin, kun ne saapuivat K-Rauta 

Tornion varastoon. Nykyään tästä toiminnasta on luovuttu, koska sen aiheuttamat kulut 

olivat vuositasolla moninkertaiset saatuun hyötyyn verrattuna. Poikkeukset eivät ole 

olleet niin suuria, jotta toiminta olisi kannattanut. Tällä hetkellä Rautakesko Oy:n 

toimitukset tarkistetaan tuote tuotteelta. Näissä toimituksissa on havaittu paljon virheitä, 

joten ne tarkistetaan aina. Muutoin tulevan tavaran tarkistuksesta on luovuttu. Toisinaan 

tehdään pistokokeita tavaran vastaanoton kiireellisyydestä riippuen. Kollimäärät ja 

toimituksien pintapuolinen tarkistus tehdään aina. (Erkheikki Kari 2008.) 

 

Myymälässä saldoerojen ilmaantuessa ne korjataan täyttämällä saldokorjauslomake. 

LIITE 1. Tähän myyjä tai henkilö, joka huomaa saldoeron, täyttää tuotteen tiedot, 

todellisen määrän sekä määrän Profix:ssa. Haastatellessani henkilökuntaa tämä nähdään 

osittain vaikeana. Vaikeutena ei ole niinkään täyttää saldokorjaus lomaketta, vaan sen 

palauttaminen henkilölle, jolla on valtuudet korjata saldot. Monesti nämä 

korjauslomakkeet unohtuvat muun paperin joukkoon ja näin saldo ei korjaannu. 

Väärinkäytöksien ehkäisemiseksi saldot korjataan keskitetysti, eikä näin ollen kaikilla 

ole valtuuksia korjata niitä. Varaston puolella varastokonttori tekee saldokorjauksen 

välittömästi kun saldoero havaitaan. 
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Saldoeroja korjatessa pitää huomioida, että saldoeron korjauksessa korjataan vain sen 

erotus. Mikäli saldoero korjataan viiveellä, voi inventoidun arvon jälkeen tuotteelle 

tapahtua myyntiä, tai muuta hävikkiä. Näin saldokorjaus menee väärin. Esimerkiksi jos 

tuotetta A on hyllyssä 4 kappaletta, varastokirjanpidossa on saldona 5. Jos saldo 

korjataan 4:ksi täytyy saldokorjaus tapahtua välittömästi. Jos saldo korjataan vasta 

viikon kuluttua, ei varastossa enää ole välttämättä 4 kappaletta, johtuen tuotteen 

myymisestä tai uusien tilauserien saapumisesta vaastoon. Kun saldoero korjataan -1 

Kappaletta, menee saldokorjaus oikeaksi. (Erkheikki Kari 2009.) 

 

Saldokorjauslomakkeeseen pitää täyttää myös syy saldoeroon. Haastatellessani 

henkilökuntaa, huomasin osaltaan jopa laiminlyöntiä tämän syyn selvittämiseksi. Syyksi 

ilmoitetaan usein ylimalkaisesti tuloutus tai inventointi, mutta sen tarkemmin niihin 

harvoin perehdytään. Näin myös herää kysymys, onko varmistettu todella, että tuotetta 

ei löydy esimerkiksi hyllyn alta tai jostain toisesta paikasta myymälässä, tai jopa 

samasta hyllystä, mutta toisesta paikasta. Mikäli saldoeroa ei tarkisteta kunnolla, on 

vaarana että saldo korjataan huolimattomasti väärin. Myös suuria saldopoikkeuksia 

voidaan kirjata erheellisesti, jos tavaraa onkin jossain muuallakin, kuten esimerkiksi 

varastoituna kahteen eri myymälähyllyyn. 

  

Myyntihenkilöstö on jaettu omiin osastoihin. Tämä ei tarkoita sitä, että jokainen 

huolehtii vain omasta osastosta. Toivottavaa olisi, että saldokorjaus tehtäisiin myös 

toisen osaston tuotteista, mikäli sellaisen huomaa. Näin taataan saldojen 

paikkaansapitämättömyyden korjaantuminen nopeammin. (Kvist 2008.) 

 

 

4.2 Varastopaikkaseuranta 

 

Varastopaikkajärjestelmässä kaikilla tuotteilla on oma paikkansa varastossa. Varasto 

tarkoittaa kaikkia tuotteita jotka ovat myynnissä. Niin myymälän hyllyt kuin noutopihan 

ulkovarastokin on varastoa. Varastopaikkajärjestelmässä jokaiselle tuotteelle on varattu 

oma paikkansa ja oma tilansa menekin, ostosuunnitelman ja myyntisuunnitelman 

mukaisesti. (Aminoff & Hyppönen & Kettunen, 2004.) 

 

Varastopaikat päivitetään tuoteryhmittäin sille sopivin väliajoin. Noin kerran vuodessa 

on suositeltava. Päivitys tapahtuu tarkistamalla kaikkien tuotteiden menekin kehtystä, 
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hankinnan ostosuunnitelmaa ja myyntisuunnitelmaa. Varastopaikkojen määrään 

vaikuttaa kaikki nämä kolme asiaa. (Reinikainen & Mäntynen & Rantala 1997, 109.) 

Lisäksi pienin toimitettava määrä on ratkaiseva. Varastopaikoille täytyy mahtua kerralla 

aina pienin toimitettava määrä, muutoin tavaraa joudutaan laittamaan hyllyjen alle tai 

siirtämään useampaan paikkaan varastossa.  

 

K-Rauta Torniossa ei ole varsinaista koko myymälän kattavaa 

varastopaikkajärjestelmää. Varaston puolella kaikilla olevilla tuotteilla on lavapaikka 

määrät, joita hankinta katsoo ostaessa tuotteita. Varastopaikkajärjestelmä on 

toteutettavissa yksinkertaisestikin tekemällä kaaviokuva tai hyllykuva. LIITE 3 ja 

LIITE 4. Varaston saldo ja hyllynumero näkyy Profix- ohjelmasta. Tuotteen 

hyllypaikan sekä hyllypaikkamäärän näkee tehdystä hyllykuvasta sekä myös hankinnan 

käytössä olevasta Logisticar- ohjelmasta. Liite 5. Joiltakin toimittajilta saa myös 

valmiita hyllytys suunnitelmia. Kuten esimerkiksi liitteessä kolme on Rautakesko Oy:n 

antama viitteellinen suunnitelma, miten voi esimerkiksi kyseiset tuotteet hyllyttää.  

 

Hyllykuva on apuna tavaran hyllyttäjälle ja uusille työntekijöille, jotta he näkisivät, 

missä tuoteen pitää olla. Inventointitarkkuus paranee, kun samaa tuotetta ei ole erillään 

toisesta samasta tuotteesta. Usein inventoija ja tuotteen hyllyttäjä on eri henkilö, tällöin 

hyllyn alle laitetut hyllyyn mahtumattomat tuotteet jäävät inventoinnista pois. Tästä 

syystä varaston saldo pienenee ja automaattitilaus hälyyttää tuotteen loppumisesta ja 

varsto ylitäyttyy. Ylitäyttyminen aiheuttaa hyllyssä makaavan tuotteen läpimenoajan 

pitenemistä ja pahimmassa tapauksessa ylimääräistä hävikkiä pilaantumisen muodossa.  

 

Myös hankinta pystyy seuraamaan hyllykuvasta, kuinka paljon tietylle tuotteelle on 

varattu tilaa, ja tilaamaan näin sopiva määrä, ottaen muut ostamisessa saatavat 

taloudelliset edut huomioon. Logisticar ohjelma ilmoittaa myös hyllytilan 

hankintaosastolle, joten aina ei tarvitse katsoa hyllykuvaa.  

 

Joillakin toimittajilla on rahtivapaan ostamisen rajat ja minimi ostoerät. nämä täytyy 

ottaa huomioon varastopaikkoja järjestettäessä. Tuotteille täytyy varata sen verran tilaa, 

jotta ne mahtuvat hyllyyn, eikä niitä tarvitse hyllyttää useisiin eri paikkoihin.  

Varastopaikkaseurannan avulla voidaan tuote jäljittää ja päästä tuoteen varastosaldoon 

paremmin käsiksi. Mikäli tällainen halutaan ottaa käyttöön sen käyttö pitää olla 
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100%:sta jokaisen tuotteen kohdalla. Muutoin ei ole virheseurannasta hyötyä.  (Aminoff 

& Hyppönen & Kettunen, 2004.) 

4.3 Myymälähyllyjen suunnittelu  

 

Varastolayoutin suunnitteleminen ja toteuttaminen auttaa mahdollisesti tuotteiden 

kierron paranemista, hävikin pienentymistä ja voi jopa kohottaa palvelutasoa. 

Varastolayout on tuotteiden järjestyksen suunnittelua, varaston ulkonäön suunnittelua 

sekä parantamista. Varastopaikkajärjestelmän kanssa varastolayout kulkee käsikädessä. 

Varastolayout pitää sisällään myös tuotteiden sijoittamisen tavaran käsittelyn kannalta, 

jotta työskentely on joustavaa ja mahdollisimman helppoa. (Reinikainen & Mäntynen & 

Rantala 1997, 109.) 

 

Varastopaikkaseurannan ohella myös tärkeä osa sitä on myymälähyllyjen suunnittelu eli 

varastolayoutin luominen. Tällätavalla saadaan kaikki tuotteet esille, eikä niitä tarvitse 

varastoida hyllyjen alapuolelle tai pakata sekaisin pahvilaatikoihin. Myymälän hyllyt 

ovat myös varastoa, joten varastopaikkaseuranta ei tarkoita vain noutopihan 

ulkovaraston varastopaikkaseurantaa, vaan myös myymälän hyllyt luetaan varastoiksi.  

 

Saadaksemme varastopaikkaseurannan hyödyt esiin, täytyy tuotteilla olla oma 

paikkansa. Muutoin varastopaikkaseuranta menee mahdottomaksi. Kamppanjatuotteilla 

voi olla jokin oma massapaikka tai muu sellainen. Kamppanjatuotteet pitääkin 

inventoida ennen kamppanjaa ja sen jälkeen.  

 

Myymälähyllyjen suunnittelu auttaa kaikki tavarat mahtumaan hyllyyn. Näin vältytään 

siltä, että tuotteita on sekaisin useammassa paikassa varastossa, mikä aiheuttaa lukuisia 

inventointivirheitä. Suunnitelmallinen hyllytys tuo kaiken tavaran esille ja antaa kaikille 

tavaroille johdonmukaisen järjestyksen. Hyvin useastikin hyllyttäessä tuotetta ei mahdu 

sille varattuun piikkiin tai tasohyllylle. Tällöin on helppo laittaa tuotteet johonkin 

toiseen hyllyyn tai pakata niitä pahvilaatikkoon, mikä synnyttää tuotteiden 

inventointieroja. Lisätilan tekeminen on työlästä, koska silloin pitää siirtää ja miettiä 

monen muunkin tuotteen sijoittamista. Kuitenkin K-Rauta Torniossa on samaan aikaan 

neliöittäin tyhjää hyllytilaa. 
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4.4 Virhesaurannan toteuttaminen 

 

K-Rauta Tornion henkilökunnan haastatteluissa huomasin, että varastosaldojen 

poikkeamia ei selvitetä juuri lainkaan. Isoja poikkeamia tutkitaan, mutta rahallisesti 

pienemmissä tapauksissa virheen syyksi ilmoitetaan saldokorjauslomakkeessa yleensä 

tuloutus tai inventointi. Tämä johtuu paljoltikin asenteesta, mihin halutaan käyttää 

työssä aikaa ja mihin ei. Yleensä inventointi nähdään myös toisarvoisena työnä ja siihen 

laitetaan harjoittelijoita tai vasta työnsä aloittaneita henkilöitä.  

 

 

4.5 Inventointi 

 

Tällä hetkellä toimeksiantaja yrityksessä on käynnissä kiertävä inventaari. Kiertävä 

inventaari toteutetaan logistiikkapäällikön määräämiin tuoteryhmiin aikataulutuksen 

mukaan. Inventoitavista tuoteryhmistä ajetaan inventointialusta, jossa on kaikki 

tuoteryhmän inventoitavat tuotteet. Inventoija katsoo alustasta inventoitavan tuotteen ja 

merkitsee siihen tuotteen todellisen saldon. Ensiarvoisen tärkeää on, että inventoija 

tuntee tuotteiden nimikkeet, jotta hän osaa laskea oikean tuotteen määrän. Kesätöissä 

ollessani inventaarion toteutti se henkilö joka oli aamuvuorossa. Inventaario aloitettiin 

aamulla kello 6.00 jolloin kauppa oli viellä kiinni. Arkisin kauppa aukeaa kello 7.00. 

Yhtenä päivänä viikossa oli jokaisella osastolla inventoitava määrätty tuoteryhmä. 

 

 

Inventointi inventointialustan mukaisesti on työlästä, koska inventoija joutuu 

liikkumaan hyllyn edessä edestakaisin, hakiessaan tuotteita. Mikäli inventoisi liikkuen 

järjestelmällisesti hyllyn reunasta toiseen, kuluisi tuhottomasti aikaa hakiessa 

inventointialustasta kulloinkin laskettava tuote. Inventointialusta voi olla jopa noin 30 

sivua pitkä. Tästä johtuen, ei ollut käytännössä mahdollisuutta selviytyä inventoinnista 

yhden tunnin aikana. Inventoinnin venyessä myymälän aukioloajalle, myynnit ja 

tuloutukset inventoinnin aikana vääristävät inventointia. 

 

Inventointi pitäisi jatkossa toteuttaa tekniikkaa hyväksikäytten laskemalla tuotteet 

järjestyksessä, ja lukea tuotteen tuotetiedot tuotteen viivakoodista. Inventointi onnistuu 

kannettavalla Pertti- päätteellä. Inventointi toutetaan suunnitelmallisesti tuoteryhmiin, 

jotta kaikki tuotteet tulee inventoitua. Inventoinnista saa myös raportin niistä tuotteista, 
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joita ei ole inventoitu, näin mikään ei jää inventoimatta. Perttipäätteessä on yhteenlasku 

ominaisuus, tällöin voi huoletta edetä inventoidessa järjestelmällisesti, koska mikäli 

samaa tuotetta on useammassa rivissä tai piikissä laskeentuu saldo yhteen. Myös 

tuntemattomista tuotteista tulee listaus. Tuntemattomia tuotteita ovat ne tuotteet joilla ei 

ole tuotetietoja tuotetietorekisterissä Tuntemattomien tuotteiden ilmaantuessa, ne täytyy 

perustaa järjestelmään, ja inventoida uudestaa. Näin tuntemattomat tuotteet poistuvat 

varastosta, koska ne saavat tiedon tuotetietorekisteriin. (Rautakesko Oy 2008.) 

 

Inventoinnin toteuttamiseen Pertti- päätteellä on ensiarvoisen tärkeää, että tuotteilla on 

oma paikkansa, ja kaikki on hyllytetty myymälähyllyihin. Pertti- pääte ei näytä 

olemassa olevaa saldoa, joten suuria saldopoikkeamia ei tiedä, vasta kuin lopuksi 

ajettavasta eroraportista. Vasta eroraportin tarkastelusta huomaa, että olisiko tuotetta 

jossain muuallakin, esimerkiksi saldon suuresta pudotuksesta päätellen. Pertti- 

päätteellä inventoidessa etuna on sekin, että ei tarvitse käydä koko tuoteryhmää läpi 

kerralla. Inventoija voi inventoida vain sen verran kuin kerkiää yhden tunnin aikana. 

Näin inventoinnin aikaiset myynnit eivät vääristä inventointia. Jotta näin voi toteuttaa 

inventoitia, on tuotteiden varastopaikkojen oltava kunnossa.  

 

Inventaarion toteutukseen olisi valittava sellainen henkilö, joka vastaa inventoitavan 

hyllyn järjestyksestä, hinnan näytöstä ja täyttämisestä sen vajautuessa. Tällöin 

inventaariota tekevä työntekijä tietää mikä tavara on mikäkin. Jos samaa tavaraa on 

muuallakin, hänellä on paras tieto siitä missä tavarat ovat. Näin hän osaa ottaa sen 

huomioon inventaariota tehdessä. 

 

Suurimassaiset tuotteet kuten puutavara on parempi inventoida inventointialusta 

mukaisesti. Esimerkiksi lautatavaralla ei ole pakkauksia, joissa on viivakoodi, näinollen 

inventointi on helpompaa toteuttaa inventointialustalta.  
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5 JOHTOPÄÄTÖKSET 
 
 
Tavoitteenani oli selvittää mistä toimeksiantayrityksessä aiheutuvat varastosaldojen 

poikkeukset, sekä saada kehitystä toimintaan jotta tilanne paranisi. Yhtään yksittäistä ja 

merkittävää saldoeron aiheuttajaa en tutkimuksessani löytänyt. Saldoerojen aiheuttajia 

on monia. Jotkin aiheuttavat suuria eroja yhtäkkisesti ja monet pienemmät saldoerojen 

aiheuttajat pieniä eroja vähitellen. Suurimpina saldoerojen aiheuttajana ovat 

inventoinnin epätarkkuus, tulouttamisen ajankohta sekä oikeellisuus ja hyllyjen 

suunnittelun puuttuminen. Näistä sanoisin kuitenkin mielummin, että ne aiheuttavat 

toistuvasti saldoeroja, eikä niinkään suurimpia saldoeroja. 

 

Saldojen kannalta ensiarvoisen tärkeää on tuloutuksen oikeellisuus ja ajankohta. Se 

antaa perusarvon tuotteiden kappalemäärille. Kun tavaran kappalemäärä on oikein 

varastokirjanpidossa tavaran tullessa varastoon, on perusarvo oikein. Jälkeenpäin 

saldoerojen ilmaantuessa, syy eroon löytyy jostain muualta. Näin ei voi ylimalkaisesti 

ilmoittaa saldoerojen syyksi tuloutusta tai inventointia. Näitä syitä on käytetty monesti, 

ilman asiaan perehtymistä ja yritystä selvittää mitä tuotteelle on tapahtunut. 

Inventoinnin tai tuloutuksen vääryys pitäisi löytyä virheseurannan kautta, eikä olla 

itsestään selvyys saldoeron aiheuttajana. 

 

Tällähetkellä tulevia tavaroita ei tarkisteta täydellisesti. Rautakesko Oy:n toimitukset 

tarkistetaan niiden puutteellisuuden vuoksi. Haastatellessa henkilökuntaa, tulevan 

tavaran määrissä, ja tuloutuksissa koettiin olevan paljon poikkeuksia. Tämä antaisi syyn 

panostaa tulevien tavaroiden tarkastukseen. 100 %:sta tarkistusta ei kannata järjestää, 

koska siitä saatava hyöty on ollut pienempi verrattuna sen tuomiin hyötyihin ennenkin. 

Tärkeämpää on lähteä liikkeelle lisäämällä tarkistusta kuitenkin merkittävästi, ja 

seuraamalla tilanteen kehittymistä.  

 

Inventointieroja voi korjata muuttamalla inventoinnin käytäntöä. Hyvä käytäntö 

mielestäni on inventoida hylly järjestelmällisesti tuotejärjestyksessä Pertti- päätteellä 

eikä inventointi alustalta. Inventointialustalta inventoiminen aiheuttaa turhaa työtä sekä 

vaikeuttaa inventoinnin onnistumista saldojen kannalta katsottuna. 

 

Hyllypaikkojen sunnittelu tuotteille auttaa tuotteiden hyllyttämisessä oikeille paikoille. 

Kun jokaiselle tuotteelle on varattu tilaa hyllyissä, ei niitä tarvitse varastoida hyllyjen 
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alle. Tuotteiden pakkaaminen pahvilaatikkoon ja siirtäminen muualle varastoon tai 

myymälään, on omiansa aiheuttamaan inventointi eroja, ja vääriä saldokorjauksia. 

Ennen kuin tuotteet inventodaan järjestyksessä lukien, täytyy tuotteilla olla hyllypaikka. 

Muutoin inventointi itsessään aiheuttaa vääristymistä saldoissa, mikäli tuottetta on 

kahdessa paikassa tai varastoituna esimerkiksi hyllyn alapuolelle. 

 

Pienempi saldoerojen aiheuttaja on jokaisen oma henkilökohtainen huolellisuus sekä 

aktiivisuus toimenpiteisiin saldokorjauksen havaittua.  Jokainen täytyy hoitaa oman 

tehtävänsä loppuu asti. Saldokorjauslomakkeiden toimittaminen henkilölle, jolla on 

valtuudet korjata saldoero, on osittain vaikea. Saldokorjauslomakkeet unohtuvat muun 

paperin joukkoon, eikä sitä nähdä tärkeänä. Yleisen asenteen ollessa sellainen, että 

saldojen paikkaansa pitävyys  aidosti parantaa yrityksen eri funktioiden yhteistoimintaa 

sekä parantaa tuotteiden saatavuutta on merkittävä. Markkinointiyrityksen toiminta 

perustuu valmiiden tavaroiden ostamisesta ja myymisestä eteenpäin. Näin saldojen 

paikkaansapitävyys on toimeksiantajayrityksen onnistuneen toiminnan ydin aluetta. 

Myytäväksi tarkoitetut tuotteet ovat niitä joista yritys saa tuloksensa.  

 

Tutkimusta tehdessäni ilmeni monia muitakin saldoerojen aiheuttajia. Ne olivat 

käytännössä yksittäisiä tapauksia, jotka eivät toistu useasti. Esimerkiksi tuotteen 

myyminen toisesta mymälästä, kuin mistä se luovutetaan. Saldoero syntyy näin kahteen 

myymälään. Muitakin pieniä yksittäisiä tapauksia on lukuisia. Näiden jäljittäminen ei 

ole tällä hetkellä oleellisin asia. Tärkeintä on ensin saada perusasiat kuntoon, ja sen 

jälkeen lähteä tutkimaan yksittäisiä pieniä tapahtumia. On kuitenkin hyvä muistaa, että 

ihminen ei ole kone. Silloin tällöin kaikille tapahtuu virheitä epähuomiossa ja kiirreessä. 

Jatkuvat inventointierot, tuotteiden varastoiminen useaan  myymälähyllyyn, ja suurin 

nimetty saldoeron aiheuttaja inventointi sekä tuloutus eivät enää ole luettavissa pieniin 

virheisiin, joita kaikille tapahtuu. Näihin asioihin on tehtävä muutos sekä otettava 

virheseuranta käyttöön. 

 

Jotta kehitys voi jatkua kestävänä kehityksenä, täytyy varastosaldojen puitteissa tehtävät 

korjaukset viedä aina uuden henkilöstön perehdytykseen ja koulutukseen. Jotta tämä 

asia jää alkuperäisessä muodossa ja täsmällisyydessä elämään yritykseen, on uuden 

henkilöstön perehdyttämiseen kiinnitettävä huomiota. Mielestäni olisi tärkeää, että 

perehdytyksestä vastaa vain yksi henkilö. Tällöin ei ilmaannu erilaisia variaatioita ja 
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ohjeistus pysyy samassa linjassa. Tällä toiminnalla koko henkilöstö noudattaa samaa 

ohjetta 

 

Tutkimukseni ja parannusideoiden toimivuutta ja onnistumista ei voi vielä tietää. 

Lopullisen tuloksen onnistumisesta näkee, kun voidaan pitkällä aikavälillä osoittaa 

saldoerojen pienentyneen. Saldoerojen pienentyminen pienelle aikavälille ei vielä osoita 

työn olleen tuloksellista. Työn tuloksellisuutta voi myös mitata virheseurannan 

toutumisella. Mikäli voidaan toistuvasti saada selvyys saldoeron aiheuttajaan, osoittaa 

se, että virheseuranta on onnistunut ja näin voidaan viedä kehitystä viellä lisää 

eteenpäin.  

 

Yrityksen koko henkilöstön suhtautuessa asiaan todellisella tärkeydellä ja 

päättäväisyydellä, saadaan positiivisia tuloksia aikaiseksi. Ne henkilöt jotka ovat 

työssänsä tekemisissä niiden asioiden kanssa, jotka tutkimukseni osoitti aiheuttavan 

saldoeroja ovat avainasemassa parannuksen luomisessa. Käytännössä tämä on koko 

henkilöstön asia.  
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Liite 1 
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Liite 2 
 

TUOTE 
RYHMÄ 

INVENTOIN
TI VKO   ERO % 

SEURAA
VA 

INVENTO
INTI 

ER
O %  

25020 2  JÄTEJÄRJESTELMÄT -2,9 2         
23005 2  SISÄMAALIT -2,1 2         
35505 2  MAKITA SÄHKÖKÄSITYÖVÄLINEET -3,0 2         
35550 2  YLEISPUHDISTUSKONEET -3,4 2         
35555 2  LAKAISUKONEET 0,0 2         
35064 2  MUURAUS JA RAPPAUSTYÖVÄLINEET 6,1 2         
35088 2 LUMITYÖKALUT -5,3 2         
11020 2  RAKENNUSELEMENTIT -3,4 2         
11016 2 ULKO-OVET -1,6 2         
11017 2 IKKUNAT -5,0 2         
41405 2 PIHAKALUSTEET -11,6 2         

       
35540 2 PAINEPESURIT -13,2 2         
11005 3 RAK.PAHVIT- PAPERIT JA -MUOVIT 5,4 3         
11510 3 TERÄSKATTEET 8,2 3         
23050 3 MAALAUSKÄSITYÖVÄL. JA TARVIKKEET -3,7 3         
35520 3 BLACK&DECKER SÄHKÖKÄSITYÖVÄLINEET -9,6 3         
35521 3 SKIL SÄHKÖKÄSITYÖVÄLINEET 0,0 3         

35525 3 
TECHLINE JA STAYER 
SÄHKÖKÄSITYÖVÄLINEET -4,2 3         

37025 3 JUOTOSVÄLINEET 1,9 3         
37030 3 NESTEKAASUTYÖVÄLINEET -5,0 3         
42405 3 KUKKA JA PUUTARHAMULLAT -15,7 3         
35052 3 MERKINTÄVÄLINEET -14,6 3         

       
11010 4 KIPSILEVYT -0,2 4         
11011 4 MUUT MINERAALIPOHJAISET RAKENNUSLEVYT -7,3 4         
23020 4 SÄVYTYSPASTAT 0,0 4         
23030 4 LAKAT -6,3 4         
27005 4 HANAT -3,6 4         
35068 4 LAATOITUSTYÖVÄLINEET -0,5 4         
37015 4 HITSAUSKONEET 6,3 4         
98010 4 TALOUSTAVARAT -3,4 4         

30015 4 IKKUNAHELAT -12,7 30  
uus
inta 4     

       
11520 5 BITUMIKATTEET -3,4 5         
11525 5 VALOKATTEET -8,0 5         
37515 5  POLTTOÖLJYKÄYTTÖISET LÄMMITTIMET -26,3 5  6,48 5     

      
20007 5 LASIKUITU- JA MAALATTAVAT TAPETIT -9,1 5         
27010 5 KYLPYHUONEPOSLIINIT -3,0 5         
35511 5 DREMEL SÄHKÖKÄSITYÖVÄLINEET 4,0 5         
35515 5 DEWALT SÄHKÖKÄSITYÖVÄLINEET 0,6 5         
35530 5 MUUT SÄHKÖKÄSITYÖVÄLINEET -3,6 5         
35532 5 MUUT SÄHKÖKÄSITYÖVÄLINEET 0,0 5         
10010 6 SEMENTTI JA KALKKI -2,7 6         
10015 6 LAASTIT 9,9 6         
17525 6 SISUSTUSLISTAT -3,1 6         
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23015 6 ERIKOISMAALIT -5,4 6         
      

98040 6 KODIN MUOVIT -7,5 6         

30005 6 KALUSTEHELAT -14,2 32  
uus
inta 6     

      
      
      

20020 7 SISUSTUSKANKAAT -9,9 7         
35537 7 BOSCH SÄHKÖTYÖKALUTARVIKKEET  6,3 7         

       
       
      

10045 8 TASOITTEET -0,6 8         
27511 8 TULIKIVIUUNIT (TULIKIVI) -1,7 8         
23025 8 SPRAYMAALIT -0,8 8         
23055 8 TEIPIT -5,6 8         
20005 9 TAPETIT -5,7 9         
33005 9 SISUSTUSVALAISIMET -14,3 35         

      
      

28025 10 VIEMÄRÖINTI JA JÄTEVEDEN SIIRTÄMINEN -3,6 10         
      
      

30520 11 PULTIT JA MUTTERIT 9,4 11         
30510 11 NAULAT -6,3 11         
10025 11 TIILET 5,2 11         
23010 11 ULKOMAALIT -2,7 11         
23035 11 PERUSKYLLÄSTEET JA PUUNSUOJAT -5,0 11         
23045 11 MAALAUSLISÄAIN. JA POHJUSTEET -2,0 11         

      
37020 12 HITSAUSLISÄAINEET -1,7 12         
30515 12 PORATTAVAT KIINNIKKEET -3,5 12         
98030 12 TALOUS- JA WC-PAPERIT 0,0 12         
98050 12 KODIN KORISTEET -6,2 12         

11505 13 KATTOTARVIKKEET 1,4 13         
23040 13 MUUT PUUNKÄSITTELYAINEET -1,9 13         
30530 13 KETTINGIT, KETJUT JA VAIJERIT 1,3 13         
31505 14 TYÖ- JA SUOJAVAATTEET 5,8 14         

      
      
      

27015 14 AMMEET 0,0 14    .    
28035 15 PUMPUT 0,5 15         
17005 15 KALUSTELEVYT -8,2 15         
17010 15 PUUPOHJASET RAKENNUSLEVYT 1,0 15         
25415 15 KYLPYHUONEVARUST. JA TARVIKKEET -10,0 15         
33020 15 SÄHKÖTARVIKKEET -6,4 15         
42205 15 KASVIT PIHASSA JA PUUTARHASSA 0,0 15         
42210 15 VIHERKASVIT, RUUKKU- JA LEIKKOKUKAT 4,3 15         
42410 15 KUKKARAVINTEET -0,7 15         

      
35056 16 VÄÄNTÖTYÖVÄLINEET -7,6 16         
10506 16  EPS-ERISTEET -15,4 16  1,41 16    
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10507 16  MUOVIERISTEET -11,1 16  2 16    

10510 16  ULKOPUOLISET KOSTEUSERISTEET -12,4 16  
-

4,96 16    
27505 16 SAUNAN LÄMMITTÄMINEN -3,5 16         
27515 16 SAVUHORMIT 5,2 16         
24010 16 VEDEN ERISTÄMINEN 2,1 16         
25405 16 KYLPYHUONEKALUSTEPAKETIT -6,3 16         
41005 16 PIHARAKENNUKSET 1,1 16          

20525 17  LASITIILET -12,3 17  8,22 17    

24005 17 SILIKONIT -5,5 17  3,42 
30e
xtra    

17530 18 SAUNAPUUTAVARAT 4,6 18         
      

25810 18 VERHOT, VERHOTARVIKK. JA  TEKSTIILIT -4,3 18         
35536 18 HIOMATARVIKKEET -5,2 18         
41210 19 KIINTEISTÖN HOITO -1,1 19         

41050 19  LEMMIKKIELÄINRUOAT JA TARVIKKE -13,4 19  0 

ei 
tuott
eita    

28030 19 SALAOJA JA SADEVESIPUTKET -3,2 19         
17505 19 RAKENNEPUUTAVARAT 2,3 19         
17510 19 JULKISIVUPUUTAVARAT -6,5 19         
17515 19 PIHARAKENNEPUUTAVARAT -3,6 19         

      
22505 19 IRTO- JA KOKOLATTIAMATOT -7,9 19         

      
41605 20  LINTUJEN RUOKINTA -11,5 20  5,65 20    
41410 20 LASTEN PIHAKALUSTEET JA PELIT -3,5 20         

11015 20  SISÄOVET -9,7 20  
-

8,09 20    
      

31525 20 SUOJAPEITTEET, VERKOT JA TARVIKKEET -4,9 20         

60565 20  KALASTUS -10,0 20  
-

7,97 20    
25805 21 SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT  -7,0 21         
36525 21 NITOJAT JA KIINNITYSLAITTEET -5,4 21         
32010 21 VOITELUAINEET JA NESTEET -2,2 21         
35060 21 KIERTEYTYSTYÖKALUT JA  TARVIKKEET 0,0 21         
35076 21 TYÖPÖYDÄT JA KAAPISTOT -6,5 21         
42005 21 PIHAN KASTELU -7,1 21         

31015 22  ENSIAPUVÄLINEET -15,6 22  
-

1,64 22    

31005 22  PALO,  HÄKÄ JA KAASUVAROITTIMET -9,9 22  
-

2,86 22    
31030 22  TURVATUOTTEET -14,5 22  1,16 22    
23060 23 LIIMAT -9,1 23         
31510 23 TYÖJALKINEET 3,6 23         
31515 23 SUOJAIMET -2,5 23         

28010 23  TEKNISET ERISTEET -10,6 23  
-

9,15 23    
41415 24 PIHAKEITTIÖ -0,8 24         

      
22510 24 KORKKILATTIAT -2,5 24         
31520 24 KÄSINEET -9,5 24         
36505 24 KOMPRESSORIT -2,8 24         
41420 24 HYÖNTEISSUOJAT -9,4 24         
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42015 24 PUUTARHATARVIKKEET -3,7 24         
      

30525 25 NAULAUSLEVYT -8,8 25         
      

41810 26 PIHAKORISTEET 11,8 26         
      

36510 26 PAINEILMAKÄSITYÖKALUT 8,5 26         
36520 26 KONENAULAT JA HAKASET -5,9 26         
35072 27 PURISTIMET JA ULOSVETIMET -6,9 27         
35080 27 TYÖKALUPAKIT 1,8 27         
35545 27 IMURIT -7,0 27         
42010 27 PIHATYÖVÄLINEET -6,9 27         
42415 28 PUUTARHALANNOITTEET JA TORJUNTA-AINEET -5,3 28         
41205 28 PIHAVARUSTEET -9,2 28         
36060 28 METALLISORVAUSKONEET 0,0 28         

      
35040 29 PIHDIT, LEIKKURIT JA TAIVUTTIMET -2,3 30         

      
      
      

35004 33 KÄSIPORAT 1,4 33         
35008 33 KÄSIHÖYLÄT 0,7 33         
35020 33 KÄSIHARJAT -5,1 33         

      
      
      

10040 34 HIEKAT, SEPELIT JA KIVET -14,5 34  6,43      
      

      
25005 35 KEITTIÖKALUSTEET JA TARVIKKEET 0,0 35         
25010 35 KAAPISTOT JA KOM EROT 0,0 35         

      
       
       
       

28020 37 KÄYTTÖVEDEN SIIRTÄMINEN -14,4 37  
uus
inta      

       

17520 38 SISUSTUSPUUTAVARAT 13,5 38  
uus
inta      

20505 38 SEINÄLAATAT -10,4 38  
uus
inta      

       
       

26205 39 VALKOINEN LINJA -14,2 39  
uus
inta      

       
       
      

60590 40  VAPAA-AIKA MUUT -10,2 40  
uus
inta      

          
36045 41 PENKKI JA PYLVÄSPORAKONEET -20,2 41         

42215 41 SIEMENET JA SIPULIT -12,3 41  
uus
inta      
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25815 41 SISUSTUSPEILIT- JA TAULUT -10,4 41  
uus
inta      

      
      
       

35048 43 MITTAUSVÄLINEET -17,0 43  
uus
inta      

25830 43 KUKKALAUDAT JA KANNAKKEET 10,6 43  
uus
inta      

35535 44 SÄHKÖTYÖKALUTARVIKKEET -12,0 31  

-
27,7

8 44 

u
u
s
i
n
t
a  

4
4
 

      
       

27513 44 TULISIJAVALUT -14,1 44  
uus
inta      

       

32015 44 AUTON PUHDISTUS JA HOITO -12,6 44  
uus
inta      

         
          

10035 45  BETONITERÄKSET -0,8 45  
uus
inta      

37505 45  SÄHKÖKÄYTTÖISET LÄMMITTIMET 4,9 45  
uus
inta      

20510 45  LASIMOSAIIKIT -9,4 45  
uus
inta      

35092 46 KAMPANJATUOTTEET -13,7 46  
uus
inta      

28515 46 KESKUSPÖLYNIMURIT JA TARVIKKEET -12,0 46  
uus
inta      

21505 46  LAMINAATIT -3,3 46  
uus
inta      

21510 46  SAUVA- LAUTAPARKETIT -2,1 46  
uus
inta      

      

25420 47  SAUNATARVIKKEET -1,8 47  
uus
inta      

          

20515 48 LATTIALAATAT -14,8 48  
uus
inta      

36535 48 ERIKOISKIINNITYSLAITTEET 13,3 48  
uus
inta      

10505 48  MINERAALIERISTEET -0,6 48  
uus
inta      

33015 48  TYÖMAAVALAISIMET -7,6 48  
uus
inta      

33010 48  ULKOVALAISIMET -8,8 48  
uus
inta      

27510 49  
PUULIEDET JA LÄMMITTIMET (TIILERI JA 
METALLISET) 3,5 49  

uus
inta      

22515 49  MUOVISET JA METALLISET SISUSTUSLISTAT -8,2 49  
uus
inta      

10050 50  TERÄKSET JA METALLIT 0,0 50  
uus
inta      

10520 50  MUUT ERISTEET -4,5 50  uus      
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inta

20520 50  LAATOITUSTARVIKKEET -6,9 50  
uus
inta      

31020 50  HÄLYTTIMET JA MURTOSUOJAUS -0,9 50  
uus
inta      

31025 50  TURVAKAAPIT 4,1 50  
uus
inta      

36515 52 NAULAIMET -12,6 52  
uus
inta      

49570   LUMILINGOT 0,0 2         
40020   REHUVILJAT -9,7 2         
40510   SIEMENVILJA  -0,2 2         
40520   HERNE JA RYPSI -3,7 2         
40530   NURMENSIEMEN JA REHUKASVISIEMENET -0,5 2         
40540   SIEMENPERUNA 0,0 2         

       
44015   KANANREHUT -7,9 3         
44020   BROILER REHUT 0,0 3         
44025   HEVOSREHUT -0,3 3         
44030   MUUT REHUT 3,4 3         
44035   MELASSIREHUT -3,7 3         
43010   PELTOAINEET -8,6 3         
43530   METSÄLANNOITTEET 0,0 3         
43540   ERIKOISLANNOITTEET 0,0 3         
44040   KIVENNÄISET -2,8 3         
44045   VITAMIINIT -3,2 3         

       

44010   NAUDANREHUT -10,5 3  
uus
inta      

       
       
       
       
      

45320   TRAKTORIT, KÄYTETYT 0,0 16         
      

49580   H-AUTON PERÄVAUNUT 3,1 48         
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Liite 3 
 

 



 
 

41

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

42

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

43

 
 
 
 
 



 
 

44

 
Liite 4 
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Liite 5 
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Liite 6 
 
 
 
KYSYMYKSET   
 
 
1. Kerro lyhyesti tuotteen kulku tavaran vastaanotosta etuovelle.  
 
2. Missä kohtaa mielessäsi tulee saldoeroja?  
 
3. Mitkä asiat aiheuttavat mielestäsi eniten saldoeroja? 
    Mitkä ovat pahimpia kipupisteitä saldoerojen syntymiseen? 
 
4. Mitkä tekijät/tekemiset aiheuttavat saldoeroja? 
 
5. Miksi saldoeroja syntyy? 
    Miksi tietyt teot aiheuttavat saldoeroja? 
 
 
6. Saldoerojen vääryys aiheuttaa  ongelmia. Minkälaisia ongelmia siitä on aiheutunut 
sinun työhön? 
 
7. Anna mielestäsi hyviä esimerkkejä joilla tilannetta voi parantaa. 
 
8. Kuinka suuren uskot hävikin olevan? 
 
9. Mitkä asiat mielestäsi aiheuttavat hävikkiä? 
 
10. Onko sinulla jotain tiettyä osa-aluetta johon haluaisit minun panostavan 
tutkimuksessani saldoerojen kannalta katsottuna? 
 
 
11. Jos hävikin ehkäiseminen /varastokirjanpidon oikeelisuuden takaaminen aiheuttaisi 
sinulle lisää työtä olisitko valmis siihen? 
 
12. miksi tavaraa rikkoontuu? miten voisi ehkäistä? 
 


