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1 Johdanto

1.1 Tavoite ja rajaus

Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää Varusteleka Oy:n varastointia, toimitusketjua ja 

varaston  tehokkuutta.  Perimmäinen  tarkoitus  oli  kehittää  varaston  järjestelyä, 

toimintatapoja  ja  toiminnanohjausjärjestelmiä  vastaamaan  yrityksen  nykytilannetta. 

Projektin edetessä suunnitelmaan tuli  lisää ideoita ja projektista muodostui laajempi 

varastonhallinnan  kehityssuunnitelma.  Suunnitelma  keskittyy  varastonhallintaan, 

virheiden minimoimiseen ja toiminnanohjausjärjestelmien kehittämiseen. Työ on rajattu 

ainoastaan  yrityksen  sisällä  tapahtuvien  asioiden  kehittämiseen  alkaen  tavaran 

saapumisesta  yrityksen  tiloihin  tavaran  sieltä  poistumiseen.  Pääsääntöisesti  työ 

keskittyy yrityksen verkkokaupan toimitusketjun, toimintatapojen ja varastonhallinnan 

kehittämiseen.  Yrityksellä  on  myös  myymälä,  joka  on  jätetty  työssä  tarkoituksella 

pienemmälle huomiolle.

1.2 Työn toteutus

Työ  tehtiin  tiiviissä  yhteistyössä  yrityksen  henkilöstön  kanssa.  Yrityksen  myymistä 

tuotteista tehtiin ABC-analyysi,  jonka perusteella  tuotteiden hyllytystä sekä varaston 

järjestystä kehitettiin. Yrityksen varasto-,  tuotehallinta- ja logistiikkaesimiesten kanssa 

käytiin  keskusteluita  yrityksen  senhetkisestä  tilasta  ja  tarpeista.  Työn  edetessä 

keskusteltiin  saavutetuista  tuloksista  ja  jatkokehitysajatuksista.  Varaston  layoutia 

muutettiin  sekä  varastojärjestelmiin  tehtiin  tarvittavia  muutoksia  prosessien 

tehostamiseksi.

1.3 Varusteleka Oy

Varusteleka Oy on helsinkiläinen vuonna 2003 perustettu armeijatavaran erikoisliike. 

Yritys on alkujaan verkkokauppa, mutta palvelee myös asiakkaita varaston yhteydessä 

toimivassa  myymälässä.  Yritys  on  kasvanut  räjähdysmäisesti  kuluneen  kahdeksan 

vuoden aikana. Varusteleka Oy:n liikevaihto vuonna 2011 oli 6,32 miljoonaa euroa ja 

yritys työllistää tällä hetkellä 53 työntekijää. Yrityksen asiakkaina toimii pääsääntöisesti 

kuluttajat, mutta myös b2b-asiakkaita on jonkin verran. Varustelekan myymät tuotteet 
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ovat  sekä  uusia  että  käytettyjä.  Yrityksen  kaikki  toiminnot  ovat  samoissa  tiloissa 

Helsingin  Konalassa.  Monen  kasvuyrityksen  tavoin  Varusteleka  Oy:n  toimintatavat 

laahaavat  perässä ja toiminnoissa on paljon tyhjäkäyntiä.  Vallitsevan taloustilanteen 

takia  yritys  joutui  alkuvuodesta  2012  vähentämään  henkilökuntaa  runsaalla 

kymmenellä  hengellä.  Tämä  toi  mukanaan  haasteet  toiminnan  kehittämiseen,  sen 

tuomiseen ajan tasalle sekä nopeamman reagointikyvyn saavuttamiseen vastaamaan 

tulevaisuutta ja madollista kasvua. 

2 Nykytila

Varusteleka Oy aloitti toimintansa myymälällä käytettyjä armeijoiden ylijäämävaatteita 

ja -varusteita. Vaikka nykyään iso osa yrityksen liikevaihdosta tulee uusista vaatteista 

ja varusteista, on yritys edelleen profiloitunut vahvasti käytettyjä vaatteita ja varusteita 

myyväksi  liikkeeksi.  Yrityksen  tärkeimmät  periaatteet  on  tarjota  kuluttajille  laaja 

valikoima  sekä  nopea,  laadukas  ja  asiantunteva  palvelu.  Tästä  johtuen  yrityksen 

varasto on verrattain suuri  ja artikkelimäärä hyvin iso. Varustelekan nopean kasvun 

vuoksi  toimitilat  ovat  kasvaneet  vaiheittain  ja  koostuvat  ns.  tilkkutäkkimäisistä 

pienemmistä  tiloista.  Hyvänä  puolena  tilat  kuitenkin  ovat  nykyään  yhtenäiset,  eikä 

tilojen välissä ole enää muiden yritysten tiloja. [1]

2.1 Toimintatavat

2.1.1 Tavaran vastaanotto

Yrityksen vaihto-omaisuus tulee pääsääntöisesti Saksasta muutamalta isolta tukkurilta. 

Tämän lisäksi osa tavarasta tulee mm. Yhdysvalloista, Kiinasta, Puolasta, Norjasta ja 

pieniä eriä lukuisilta kotimaisilta toimijoilta.

Tavara  saapuu  erikokoisissa  kuljetusyksiköissä  yksittäisestä  laatikosta  useaan 

kymmeneen  lavametriin.  Luonnollisesti  suurimman  työn  aiheuttaa  suuret 

päätukkureiden  lähetykset.  Tavaran  lajittelu  niin  uuden  kuin  käytetyn  osalta  vaatii 

lajittelua,  eikä  tavaraa  välttämättä  kyetä  hyllyttämään  sellaisenaan  varisnaisille 

keräilypaikoille.
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Tavaran saapuminen ja purku on hyvin löyhästi koordinoitu. Kun lähetys saapuu, siirtyy 

sitä  purkamaan  tarvittava  määrä  varastotyöntekijöitä  riippuen  lähetyksen  koosta. 

Varsinkin  suuria  lähetyksiä  vastaanottaessa  tämä  keskeyttää  ja  häiritsee  muita 

varaston  toimintoja,  kuten  tilausten  keräily,  pakkaus  ja  lähetys.  Tämän  lisäksi 

vastaanottotarkastukset  ja  kommunikaatio  tavaran  sisäänostajien  kanssa  on 

jokseenkin puutteellista. Toisinaan tavaran purun venyessä saatetaan merkitä lähetys 

saapuneeksi, jotta saadaan tuotteet tilattavaksi verkkokauppaan. Luonnollisesti tämä 

hankaloittaa  prosesseja  jos  myymälään  saapuu  valpas  asiakas  hankkimaan 

verkkokaupassa esiteltyä tuotetta tai  tavara pitäisi  saada kerättyä verkkotilaukseen. 

Lisäksi osa tavarasta pitäisi saada mahdollisimman nopeasti esille myymälään, mutta 

nykyisillä  menetelmillä  tavara  hyllytetään  ensin  varastoon,  josta  se  myöhemmin 

kerätään myymälään.

2.1.2 Lajittelu

Tuotteet  jakaantuvat  sekä  uusiin  että  käytettyihin  tuotteisiin.  Uudet  tuotteet  eivät 

sinänsä vaadi lajittelua. Toki lähetyksen purkuvaiheessa mm. vaatteiden koot eritellään 

ja hyllytetään niiden omille paikoille.

Käytetyt tuotteet sen sijaan ovat aivan eri lukunsa. Sekä vaatteet että muut tuotteet 

saapuvat lajittelemattomissa erikokoisissa nipuissa. Tuotteet pitää käydä läpi yksitellen 

ja lajitella ne esim. koko- ja mallivariaatioiden perusteella ennen tuotteiden päätymistä 

myyntiin.  Tämän  lisäksi  käytettyjen  tuotteiden  kunto  tarkastetaan  ja  todetaan  onko 

tuote  ylipäätänsä  myyntikelpoinen.  Erityisen  haastavaa  lajittelu  on  käytettyjen 

vaatteiden osalta. Vaatteiden alkuperämaasta ja mallista riippuen voi kokovariaatioita 

olla  kymmeniä  (kuva 1).  Toisissa  tuotteissa  kokovariaatioita  saattaa  olla  muutama, 

toisissa  pituudesta  ja  leveydestä  riippuen  jopa kolmen senttimetrin  välein  vaihtuvia 

kokoja. 
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Kuva 1. Esimerkkinä Saksan armeijan kenttäpaidan kokotaulukko

Lajittelun koordinointi on myös kehittymätöntä. Lajitteluperuste vaihtelee todella paljon. 

Välillä lajiteltavaksi valitaan tuotteita niiden menekin perusteella, välillä ”musta tuntuu” 

-periaatteella  ja  välillä  sen  mukaan,  mikä  tuote  nyt  sattuu  tulemaan  vastaan. 

Pääsääntöisesti kuitenkin kysyttyjä tuotteita on hyvin lajiteltuna. Silloin tällöin kuitenkin 

tuotehallinta tekee havaintoja puutteellisesta lajittelusta ja myyntiä jää saamatta, vaikka 

tuotetta on runsaasti varastossa lajittelemattomana. Lajitellut tuotteet lisätään oikealle 

variaatiolle varastosaldoon käsin saldoja muuttamalla.
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2.1.3 Inventointi

Varaston  inventointi  on  hoidettu  pääsääntöisesti  tähän  asti  kertaluontoisella  koko 

varaston  inventoinnilla  kerran  vuodessa.  Tämän  lisäksi  satunnaisia  tuotteita 

inventoidaan saldopoikkeamien sattuessa kohdalle. Erilaisia kokeiluita on tehty mini-

inventoinneilla,  mutta  näistä  ei  ikinä  ole  jäänyt  toimivaa  käytäntöä. 

Toiminnanohjausjärjestelmän  inventointiominaisuuksien  puutteellisuuden  vuoksi  on 

turvauduttu kerran vuodessa suoritettavaan koko varaston laskentaan. 

2.1.4 Keräily, pakkaus ja lähetys

Verkkotilauksia  saapuu  verkkokaupan  kautta  useita  satoja  päivässä.  Tilaukset 

tulostetaan  joka  aamu  ja  käsitellään  saapumisjärjestyksessä.  Tilauksia  ei  lajitella 

millään tavalla.  Tilauksen käsittely  alkaa keräilylistan tarkastamisesta,  jonka jälkeen 

varastotyöntekijä  lähtee keräämään tilauksen tuotteet  varastosta.  Varasto  on  jaettu 

useaan  eri  alueeseen,  jotka  on  nimetty  kirjaimin.  Lupaavasta  alusta  huolimatta 

varsinaista ABC -analyysia ja sen mukaista tuotesijoittelua ei ole tehty. Keräilylistalle 

tuotteet  tulostuvat  tuotekoodin  (juokseva  numerointi)  mukaiseen  järjestykseen. 

Kerättyään tilauksen varastosta käsittelijä käy tilauksen läpi ja tarkastaen, että tilaus on 

kerätty  oikein.  Tämän  jälkeen  tilaus  pakataan  sille  sopivaan  kuljetusyksikköön  ja 

järjestelmästä tulostetaan tilauksella osoitekortti. Tästä tilaus siirtyy rullakkoon, jonka 

posti  tai  matkahuolto  käy  noutamassa  yrityksen  tiloista.  Tilauksen  käsittely  alusta 

loppuun on saman henkilön  vastuulla.  Varastossa on yksi  iso pakkauspöytä,  jonka 

ympärillä  kaikki  tilausten  pakkaaminen  tapahtuu.  Tämä  aiheuttaa  toisinaan 

pakkauspöydän  ympärille  tungosta  ja  tilauksien  tuotteet  sekoittuvat  keskenään 

helposti. Pahimmillaan tilanne on jopa kaoottinen pöydän ääressä.

2.2 Varaston layout

Yrityksen  toimitilat  ovat  kasvaneet  ajan  myötä  ja  koostuvat  erikokoisista,  joskin 

samassa  kiinteistössä  sijaitsevista  varastohalleista.  Rakenteeltaan  tilat  ovat 

tilkkutäkkimäiset   ja  sijaitsevat  rakennuksen  sisällä  samalla  seinustalla.  Ennen 

viimeisintä  laajennusta  myymälä  sijaitsi  erillään  muusta  varastosta.  Tila  on 

pääsääntöisesti  korkeaa  varastotilaa,  jota  on  laajennettu  kolmesta  kohdasta 

välitasoratkaisuilla.  Tilojen  rakenne  tuo  mukanaan  varaston  sisäiseen  logistiikkaan 

omat haasteensa. Varaston pohjapiirros on liitteessä 1. [2]
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2.3 Toiminnanohjausjärjestelmät

Varusteleka  Oy:n  toiminnanohjausjärjestelmänä  toimii  SQLFox  -niminen 

myyntijärjestelmä.  [3]  Yrityksen  kaikki  toiminnot  ovat  samassa  ohjelmassa: 

kassajärjestelmä,  verkkokauppa  ja  varastonhallintajärjestelmä,  joista  viimeinen  on 

hyvin  yksinkertainen  yrityksen  tarpeisiin.  Varastonhallinta  perustuu  käytännössä 

tuotekorttiin josta löytyy tuotekohtainen varastopaikka sekä varastosaldo (kuva 2).  

Kuva 2. Tuotekortti

Järjestelmän  keveyden  takia  varastonhallinta  on  erittäin  haasteellista.  Tuotteiden 

luonteen,  koon  ja  erikokoisten  erien  takia  osa  tuotteista  joudutaan  varastoimaan 

useampaan  varastopaikkaan,  koska  kaikki  eivät  mahdu  kerralla  keräilypaikalle. 

Virheherkkyys  kasvaa  kohtuuttomasti  tämän  takia  ja  tuotteiden  saldovirheitä  on 

luvattoman paljon. Keräilypaikoista poikkeavien säilytyspaikkojen ja näiden tuotteiden 

sijainti  varastossa  on  käytännössä  varastomiesten  muistin  varassa.  Sama  koskee 
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lajiteltavia tuotteita, jotka ovat varastosaldoilla tuotteen kokovariaationa ”lajittelematon”. 

Tuotteita lajitellessa varastosaldojen muutos on ainoastaan lajittelijan muistin varassa. 

Tuotehallinta näkymässä (kuva 3) ei näy riittävästi tietoa tuotteen varastoinnista.

Kuva 3. Tuotehallinta
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3 Varaston toiminnan kehittäminen

Tässä  luvussa  käsitellään  ABC-analyysiä  ja  sen  tekemistä  yrityksessä,  varaston 

layoutin  kehittämistä  toiminnan  kannalta  tehokkaammaksi  ja  varastotöiden 

toimintatapojen kehittämistä eri työtehtäväalueilla. 

3.1 Varaston layoutin kehittäminen

Vaikka suomen kielessä onkin  vain  yksi  sana kuvaamaan varastoja,  on tällä  kaksi 

hyvin erilaista merkitystä. Puhuttaessa englanninkielen sanasta ”inventory” tarkoitetaan 

yrityksen omistuksessa olevia materiaaleja. Toinen varastoja kuvaava sana englannin 

kielessä on ”warehouse”, jolla tarkoitetaan sitä paikkaa, missä materiaaleja säilytetään. 

[4, s. 143]

3.1.1 ABC-analyysi

Suurien  nimikemäärien  takia  ei  jokaisen  nimikkeen  yksilökohtainen  seuranta  ole 

kannattavaa  tai  välttämättä  edes  mahdollista.  Ratkaisuna  tähän  ongelmaan  on 

luokitella  nimikkeet  varastonohjauksellisesti  tärkeisiin  ja  vähemmän tärkeisiin.  Tämä 

mahdollistaa sen, että esimerkiksi myynnissä riittää jatkuvasti sellaisia tuotteita, joista 

yritykselle  jää  suurin  kate  tai  että  osto-osasto  voi  varmistaa  yritykselle  tärkeiden 

nimikkeiden  saatavuuden.  Yksi  varastonohjauksen  perinteisistä  työkaluista  tähän 

ongelmaan on ABC-analyysi. [5, s. 101]

Perusideana ABC-analyysissä on Pareton 20/80 sääntö. Idean isänä on 1700-luvulla 

Milanossa vaikuttanut Villefredo Pareto. Pareto huomasi tutkimuksissaan, että 20 % 

kaupungin asukkaista hallitsi 80 % kaupungin omaisuudesta. 

Nykyisin  tätä  samaa  periaatetta  sovelletaan  niin  varastoinnissa  kuin  hankintojen 

analysoinnissa. Hieman yrityksen toiminnasta ja varastoitavista tai myydyistä tuotteista 

riippuen suhteet voivat vaihdella esimerkiksi 10/90 tai 30/70.

Perusperiaate kuitenkin säilyy aina samana: pieni erottuva joukko vastaa suurimmasta 

osasta kustannuksia tai rahallista arvoa. [6, s. 256]

ABC-analyysillä tuotteet jaetaan luokkiin niiden myynnin arvon tai kulutuksen mukaan. 

Perinteisesti  näitä  luokkia  on  kolmesta  viiteen  ja  näitä  kuvataan  kirjaimilla  A-E.  A-
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ryhmän  nimikkeet  ovat  yrityksen  myynnin  kulmakivi,  ne  muodostavat  jopa  puolet 

myynnin euromääräisestä arvosta tai tuotannon kulutusesta. B-ryhmän nimikkeet ovat 

seuraavaksi tärkeitä A-ryhmän nimikkeitä pienemmällä osuudella. C- ja D-ryhmät ovat 

viimeisiä luokkia, joiden nimikkeillä on ollut myyntiä tai kulutusta. Joissain tapauksissa 

saatetaan käyttää E-ryhmää sellaisille tuotteille joilla ei ole ollut myyntiä tai kulutusta.

On myös syytä tutkia tuotteiden elinkaarta ja myyntihistoriaa. Tästä on hyvä esimerkki 

on  Olli  Juvosen  TILDA-malli.  Mallissa  T  tarkoittaa  tulostatuottavaa,  I  intohimon 

menettänyttä, L leikkaa läski (pienennä varastoa), D delannut (poista varastosta) ja A 

aarretta (tuleva hittituote). [7, s. 91]

3.1.2 ABC-analyysin teko

Ennen  tässä  työssä  tehtyä  ABC-analyysiä  ei  ollut  yrityksessä  koskaan  tehty  sitä 

aikaisemmin. Tuotteet oli osittain kyllä hyllytetty niiden liikkuvuuden perusteella, mutta 

liikkuvuus oli määritelty ainoastaan varastohenkilöstön näkemyksellä siitä mitä tuotteita 

kerätään eniten.  Todellisuudessa kun ABC -analyysi  tehtiin  tämän työn yhteydessä 

saatiin paljon myös yllättäviä tuotteita, joiden liikkuvuus oli jäänyt huomiotta. Tuotteet 

lajiteltiin perinteisesti kolmeen (A, B, C) ryhmään. A-tuotteita on noin 100 kappaletta, ja 

näistä  muodostuu suurin osa yrityksen liikevaihdosta.  A-tuotteiden kriteeri  on myös 

tavaran saatavuus ja A-tuotteiksi luokiteltiin ainoastaan tuotteita, joiden saatavuus oli 

lähes jatkuvaa sekä varmaa. B-tuotteissa on sekä hyvin myyviä tuotteita että jatkuvasti 

pienemmällä volyymillä liikkuvia tuotteita. Hyvin myyvät B-tuotteet ovat pääsääntöisesti 

sellaisia, joiden saatavuus on epävarmaa ja katkonaista. Epävarmasta saatavuudesta 

johtuen  ei  näille  varata  jatkuvasti  parhaita  keräilypaikkoja  varastossa  poikkeuksia 

lukuun  ottamatta.  C-tuotteiksi  luokiteltiin  niin  sanotut  palvelutuotteet.  Yrityksen 

toimialasta  ja  imagosta  johtuen  tällaisia  tuotteita  on  yllättävän  paljon.  C-tuotteiden 

liikkuvuus  on  hidasta  ja  varastosaldot  erittäin  pieniä,  kun  taas  A-tuotteita  pyritään 

pitämään varastossa jatkuvasti ja näille on määritelty varmuusvarasto. B- ja C-tuotteilla 

ei varmuusvarastoja pidetä. B-tuotteita pyritään täydentämään heti niiden loputtua, kun 

taas C-tuotteiden loputtua ei näitä välttämättä täydennetä hetkeen.
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3.1.3 Varaston layout

Varaston layoutin suunnittelussa tärkeimpiä tarkastelukohteita on materiaalivirtojen kul-

ku varaston sisällä. Oikeanlainen layout mahdollistaa mahdollisimman suorat ja esteet-

tömät materiaalivirrat. [8, s. 196]

Kun ABC-analyysi  tehtiin ja kartoitettiin keräilypaikkojen tarve, voitiin  myös varaston 

layout  suunnitella  uudelleen.  Kuten  aikaisemmin  tuli  ilmi,  muodostuu  yrityksen  tilat 

tilkkutäkkimäisistä erikokoisista tiloista. Tästä syystä tilojen paras mahdollinen järjestely 

on  haastavaa.  Jo  aikaisemmin  osa  tuotteista  oli  osittain  sijoitettu  liikkuvuuden 

perusteella  lähelle  pakkaamoa.  ABC-analyysin  valmistuttua  tuotteet  sijoiteltiin 

uudestaan  parantamaan  keräilytehokkuutta.  Keräilyreitteihin,  hyllyjärjestykseen  ja 

keräilylistoihin  tehtiin  muutoksia.  Osa hyllyväleistä  muutettiin  sellaisiksi,  että  keräily 

onnistuu mahdollisimman kivuttomasti myös keräilykärryn kanssa, ja etäisyydet sekä 

pääsy  keräilypaikoille  tehtiin  mahdollisimman helpoksi.  Keräilylistoihin  tehty  muutos 

vaikutti  tuotteiden  tulostusjärjestykseen,  jossa  tuotteet  oli  järjestetty  hyllypaikkojen 

mukaan.

Pakkaamot jaettiin kahteen osaan. Ensimmäisessä pakataan pelkästään Itellan kautta 

liikkuvat  tilaukset,  jotka  muodostavat  suurimman  osan  yrityksen  tilausvolyymista. 

Toiseen  pakkaamoon  keskitettiin  ulkomaantilaukset,  Matkahuollon  kautta  liikkuvat 

tilaukset, kirjeet sekä erikoisemmat tilaukset. Monesti mm. Matkahuollolla toimitettavat 

tilaukset ovat kooltaan tai muodoltaan isoja tai muuten haastavia, mikä vie pakkaajalta 

aikaa  sekä  vaatii  enemmän  tilaa.  Ulkomaantilaukset  ja  erikoistilaukset  vievät  taas 

käsittelijältä  enemmän  aikaa.  Tilauksen  keräilyvaiheessa  ilmenevät  ongelmalliset 

tilaukset  siirretään myös toisen pakkaamon hoidettavaksi.  Näin  saatiin  tilanpuutetta 

ratkaistua jakamalla työvoima kahteen eri pisteeseen sekä volyymitilauksien käsittely 

sujuvaksi ja katkeamattomaksi. 

Keräilypaikkojen arvo määriteltiin ABC-analyysin pohjalta arvoihin A, B ja C. A-paikan 

arvon saivat paikat jotka sijaitsivat  lähellä Itellaa käsittelevää volyymipakkaamoa. B-

paikoiksi  määriteltiin  hieman  kauempana  sijaitsevat  paikat  sekä  Itella-pakkaamon 

välittömässä läheisyydessä sijaitseva ylätaso.  C-arvon sai käytännössä vain kaukana 

pakkaamosta  sijaitseva  ylätaso  sekä  aivan  kauimmainen  varaston  nurkka.  Kaikki 

lattiatasossa  ilman  apuvälineitä  sijaitsevat  paikat  pyhitettiin  keräilypaikoiksi. 

Korkeammalla  sijaitsevat  trukkihyllypaikat  toimivat  pitkäaikaisina  varastopaikkoina. 
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Varaston G-alueelle käytännössä varastoidaan hyvin vähän varsinaisia tuotteita vaan 

siellä  pyritään  säilyttämään  yrityksen  muuta  kalustoa,  kuten  messukalusteet  ja 

vastaava muutaman kerran vuodessa tarvittava omaisuus. Varaston uusi pohjapiirros 

on liitteessä 2.

3.2 Toimintatapojen kehittäminen

Toimitapoja kehittäessä keskityttiin yksinkertaistamaan eri työvaiheita sekä sovellettiin 

Kanban-ajatusta, jossa tehdään yksi asia kerrallaan loppuun asti ennen kuin aloitetaan 

toista työvaihetta. [9, s. 4-27]

3.2.1 Tavaran vastaanotto

Aikaisemmin tavaran vastaanotto hoidettiin vaihtelevasti ja satunnaisten työntekijöiden 

voimin. Tavaran vastaanottoon sekä sisäisiin varastonsiirtoihin perustettiin purkutiimi. 

Käytännössä tiimin vastuulla on tavaran vastaanotto, hyllytys, sisäiset varaston siirrot 

sekä erilaiset varaston järjestelytehtävät. 

Tavaran saapuessa kollien määrä ja kunto sekä lähetyksen oikeellisuus tarkastetaan. 

Toiminnanohjausjärjestelmää  kehitettiin,  jotta  järjestelmästä  saatiin  ulos  tilauksen 

purkulista. Purkulistasta löytyy seuraavat:

▪ keräilypaikat

▪ paino

▪ tilattu määrä

▪ toimitettu määrä

▪ erityishuomiot,  joita  lähetyksen  purun  yhteydessä  ilmenee  tuotteita 

koskien

▪ myymäläkapasiteetti,  sekä  myymälän  senhetkinen  tarve  tilatuille 

tuotteille

▪ kuittaus myymälään toimitetusta määrästä

▪ tarkistusrivi,  joka  pitää  sisällään  kaavan  (tilattu  määrä  –  toimitettu 

määrä).

Purkulista on viety Google Docsiin, koska tämä mahdollistaa sen käsittelyn useamman 

eri purkajan toimesta. Samalla merkitään toimitusten viivelistaan kerroin. Jos lähetys 
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puretaan samana päivänä, kun se on saapunut, on viive nolla, jos seuraavana päivänä, 

niin viive on yksi ja niin edelleen. Tämä auttaa sisäänostajia pysymään ajan tasalla 

missä vastaanotossa mennään. Pahimmillaan ison lähetyksen purku saattaa kestää 

useamman päivän.

Kaikki  saapuva  tavara  tunnistetaan  ja  lasketaan.  Purkulistaan  merkitään  todellinen 

saapunut määrä ja tarkastetaan myymälän tarve ko. tuotteelle. Myymälään menevät 

tuotteet puretaan suoraan rullakkoon, joka toimitetaan myymälähenkilökunnalle. Loput 

tuotteet  hyllytetään  normaalisti  varastoon.  Tämä  on  vähentänyt  huomattavasti 

myymälän keräilytarvetta joka-aamuisessa myymälän täydennystäytössä. Tilauksesta 

poikkeavat  todelliset  toimitusmäärät  korostetaan  purkulistaan  väreillä,  jolloin 

sisäänostajat pystyvät helposti poimimaan virheelliset toimitukset listasta ja reklamoivat 

puutteellisesta toimituksesta toimittajaa.  Mikäli  jotain  tiettyä  tuotetta tulee enemmän 

kuin niiden keräilypaikalla on kapasiteettia, jaetaan tuote jo erikseen purkuvaiheessa 

eri  paikoille  hyllytettäväksi.  Tuotteet  puretaan  eri  varastoalueisiin  jaettuihin 

hyllytysvaunuihin tai rullakoihin, joihin tulostetaan lista niihin puretuista tuotteista sekä 

tuotteiden hyllypaikoista.

Kun  lähetys  on  purettu  ja  sen  oikeellisuus   tai  puutteet  on  kirjattu,  merkitään 

”varastotäydennys” sellaisten tuotteiden kohdalle, joiden senhetkinen varastosaldo on 

nolla. Kun ostotilauksen ja toimitus on vertailtu sekä muut tarvittavat toimenpiteet on 

tehty,  ostetaan  tilaus  sisään.  Tällöin  tuotteet  siirtyvät  varastosaldoille  ja 

varastotäydennykset  näkyvät  yrityksen  verkkokaupassa  varastotäydennykset-

kohdassa. Mikäli lähetyksessä saapuu uusia tuotteita, punnitaan ne ja paino merkitään 

tuotekorttiin. Pienille uusille tuotteille merkitään kirjeprosentti sekä pitkille niiden pituus, 

koska  Itellan  SmartPOSTissa  paketin  maksimipituus  on  60cm.  Kirjeprosentilla 

määritellään  sopiiko  tuote  kirjekuoreen  ja  jos  sopii,  kuinka  monta  samaa  tuotetta 

menee  kirjekuoreen.  Tämän  jälkeen  tuotteet  hyllytetään  varastoon  käyttäen  apuna 

purun  yhteydessä  saatuja  hyllytyslistoja.  Mikäli  tuotteella  ei  ole  vielä  hyllypaikkaa, 

tehdään sellainen. [10]

3.2.2 Lajittelu

Käytettyjen tuotteiden lajittelu oli aikaisemmin hyvin sekavaa. Nyt lajittelua on kehitetty 

eteenpäin,  sille  on  nimetty  vastuuhenkilö  ja  lajittelu  tapahtuu  pääosin  kysynnän 

mukaan.  Tuotehallinnan  henkilöstö  muodostaa  lajittelulistoja  lajittelemattomista 
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tuotteista.  Lajittelun  kiireellisyys  merkitään  listaan  värikoodein.  Lista  toimitetaan 

varastojärjestelytiimin esimiehelle,  johon myös lajittelun  vastuuhenkilö  kuuluu.  Tämä 

kokoaa  listasta  lajittelun  viikko-ohjelman,  josta  löytyy  tuotteen  nimi,  varastopaikka, 

kiireellisyys  sekä  arvio  siitä,  kuinka  paljon  kutakin  tuotetta  pitäisi  lajitella.  Lista 

toimitetaan lajittelun vastuuhenkilölle,  joka kerää tuotteet  lajittelupisteelle  ja lajittelee 

tuotteita  listan mukaisesti.  Tuotteista tehdään ostotilaus,  johon merkitään lajiteltujen 

kokojen  määrä  ja  kokonaisuudessa  lajiteltujen  tuotteiden  määrä  miinuksena,  jotta 

lajittelemattomien tuotteiden varastosaldot pysyvät ajan tasalla. Lajittelijalle on kehitetty 

hintalaskuri,  joka  kertoo  lajittelutyön  arvon,  joka  voidaan  huomioida  tuotteen 

hinnoittelussa.  Kun  tuotteet  on  lajiteltu,  vastuuhenkilö  hyllyttää  tuotteet  niiden 

keräilypaikoille. 

Lajittelun  viikko-ohjelma  toimii  pohjana  viikkoraportille.  Lajittelija  täyttää  viikko-

ohjelmaan  toteutuneen  lajittelun,  siihen  käytetyn  ajan  ja  kommentit  mahdollisista 

ongelmista  työssä.   Raportti  toimitetaan  varastopäällikölle  joka  seuraa  lajittelun 

tehokkuutta ja auttaa kehittämään lajittelutoimintaa.

3.2.3 Inventointi

Varasto  inventoidaan  kokonaisuudessaan   toistaiseksi  edelleen  kerran  vuodessa 

ajankohtana  jolloin  tavara  ei  liiku.  Verkkotilauksia  ei  keräillä  eikä  myymälässä  ole 

myyntiä.  Suurin  syy  inventoinnin  kankeudelle  on  siis  järjestelmän  jäykkyys. 

Järjestelmästä  tulostetaan  inventaariolistat  joihin  merkitään  lasketut  tuotteet. 

Myymälässä  ja  varastossa  olevat  tuotteet  lasketaan  erikseen.  Lasketut  tuotteet 

kirjataan  järjestelmään  ostotilauksina.  Kun  koko  vaihto-omaisuus  on  laskettu, 

toimitetaan tieto  järjestelmän toimittajalle.  Toimittaja  muuttaa  tietokannan  tuotteiden 

saldot nolliksi ja ostaa ostotilaukset sisään. Yksittäisiä tuotteita inventoidaan erikseen 

aina, kun se koetaan tarpeelliseksi tai varastosaldoissa havaitaan poikkeamia. 

3.2.4 Keräily

Keräilylistat  tulostetaan  heti  päivän  aluksi  ja  tilaukset  jaetaan  eri  kategorioihin 

toimitustavan,  tilauksen  koon  ja  tuotteiden  varastopaikkojen  mukaan.  Suurin  osa 

verkkotilauksista on Itellan kautta kulkevia paketteja, jotka kerätään ykköspakkaamon 

keräilijöiden  toimesta.  Kaikki  muut  toimitustavat,  kirjeet,  ulkomaan  tilaukset, 
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jälleenmyyjä tilaukset sekä kaikki erikoisemmat tilaukset menevät kakkospakkaamon 

keräilijöiden keräiltäväksi. 

Ykköspakkaamossa tilaukset jaetaan kolmeen eri kokoryhmään, pieni, keskikokoinen 

ja iso tilauksen rivimäärän mukaan. Tämän lisäksi keräiltävien tuotteiden varastopaikat 

huomioidaan ja sellaiset tilaukset, joiden tuotteet sijaitsevat vain yhdellä keräilyalueella 

lajitellaan  omiksi  nipuiksi.  Luonnollisesti  kuitenkin  iso  osa  tilauksista  sisältää 

useamman  keräilyalueen  tuotteita.  Keräilijä  keräilee  tuotteet  käsin,  keräilykoriin  tai 

keräilykärryyn riippuen tilauksen koosta ja artikkelien määrästä.

Keräily  aloitetaan  lukemalla  keräilylistan  tai  listojen  viivakoodit  viivakoodinlukijassa, 

jolloin tilauksen tila järjestelmässä muuttuu tilaan ”keräilyssä”. Keräilijä kerää tilauksen 

tai  useamman  ja  palaa  tuotteiden  kanssa  keräilypisteellensä.  Jokaiselle  keräilijälle 

määritellään päivän alussa oma keräilypiste.  Kun tuotteet  on kerätty,  lukee keräilijä 

keräilylistan  viivakoodin  uudestaan,  jolloin  tila  muuttuu  ”pakkauksessa”.  Keräilijä 

esipakkaa tilauksen sille sopivaan kuljetusyksikköön (paperi/muovipussi tai  laatikko), 

mutta ei sulje pakkausta vielä. Tilaus toimitetaan erilliselle pakkauspöydälle pakkausta 

ja tarkastusta varten.

3.2.5 Pakkaus

Tilauksen kerää ja pakkaa nykyään eri  henkilö. Näin saadaan tarkastettua tilauksen 

oikeellisuus  kahteen  kertaan  ja  keräilyvirheet,  jotka  näkyvät  asiakkaalle  asti,  ovat 

vähentyneet huomattavasti. Pakkaajien työpiste koostuu pakkauspisteestä ja pitkästä 

pöydästä,  johon esipakatut  tilaukset  toimitetaan (kuva 4).  Tilausten pakkaus on ns. 

liukuhihnatyylistä. Pakkaaja käy tilauksen läpi ja todettuaan tilauksen oikeallisuuden, 

lukee  tilauksen  viivakoodin.  Kun  viivakoodi  luetaan,  järjestelmä  tulostaa  tilaukselle 

osoitekortin.  Pakkaus  suljetaan,  osoitekortti  kiinnitetään  ja  paketit  pinotaan 

pakkauspöydän  päässä  olevaan  rullakkoon.  Pakkauspisteellä  on  oma  tietokone  ja 

tulostin,  jos  tilaukselle  joudutaan  vielä  siinä  vaiheessa  tekemään  muutoksia.  Näin 

pakkaajan ei tarvitse poistua pakkauspisteeltä eikä työ katkea. 
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Kuva 4. Pakkaamon uusi layout 
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4 Toiminnanohjausjärjestelmien kehittäminen

4.1 Muutokset toiminnanohjausjärjestelmään

Toiminnanohjausjärjestelmänä  toimiva  SQLFox  on  vanhentunut  yrityksen  tarpeisiin. 

Tästä  johtuen  järjestelmään  ei  voi  eikä  kannata  tehdä  suuria  muutoksia. 

Ohjelmistotoimittaja ei nykyisellään enää panosta ohjelmistoon vaan kehittää rinnalla 

uuttaa  modernimpaa  ohjelmistoa.  Muutokset,  joita  järjestelmään  tehtiin,  keskittyivät 

pääosin tuotekorttiin, yleiseen tuotenäkymään sekä keräilylistaan. [11]

Tuotekorttiin  (kuva 5)  lisättiin  varastopaikka2-kenttä,  jossa ei  ole merkkirajaa  kuten 

varastopaikka1-kentässä. Tämä mahdollistaa tuotekohtaiset useamman varastopaikan 

merkitsemisen.  Tuotekorttiin  lisättiin  myös  hintahistoriapainike,  jota  kautta  saadaan 

tieto tuotteen hinnoittelu- sekä katehistorian kehityksestä. Näiden lisäksi tuotekorttiin 

lisättiin viisi kenttää, joiden avulla saadaan tuote nostettua näkyville verkkokaupassa 

uutuus-, varastotäydennys-, tarjous-, poisto- tai nostotuotenäkymään. 

Kuva 5. Uusi tuotekortti
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Yleiseen  tuotenäkymään  (kuva  6)  lisättiin  monta  saraketta,  mm.  tuotteen 

varastopaikka.  Enää  ei  tarvitse  avata  tuotekorttia  saadakseen  tiettyjä  tietoja 

tuotteeseen  liittyen.  Keräilylistaan  tehtiin  paljon  muutoksia  sekä  siihen,  millaisessa 

järjestyksessä keräilylistat saadaan tulostettua. 

Kuva 6. Uusi tuotenäkymä
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Keräilylistan  (kuva  7)  tuotteet  tulevat  nykyään  listalle  varastopaikan  määräämässä 

järjestyksessä  alkaen  A-paikoista.  Tämä  mahdollistaa  listan  loogisen 

keräilyjärjestyksen,  jolloin  keräilymatka  pysyy  mahdollisimman  lyhyenä.  Keräilylistat 

saadaan nykyään tulostettua erilaisissa nipuissa.  Sellaiset  listat,  joissa on vain yksi 

sama  tuote  saadaan,  nipussa  ulos,  jolloin  samaan  aikaan  voidaan  kerätä  useita 

kymmeniä  tilauksia.  Tämän lisäksi  listat  saadaan  myös  tulostettua  varastoalueiden 

mukaisessa  järjestyksessä,  jos  tilauksessa  on  vain  yhden  alueen  varastopaikoilla 

sijaitsevia tuotteita.

Kuva 7. Keräilylista
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4.2 Toiminnanohjausjärjestelmien kehittäminen

4.2.1 Tulevaisuus

Kuten edellä  todettiin,  toiminnanohjausjärjestelmä on riittämätön yrityksen tarpeisiin. 

Tämä  on  tiedostettu  ja  projekti  toiminnanohjausjärjestelmän  vaihtamisesta  on 

käynnistetty. Kyseessä on pitkä prosessi, joka on syytä tehdä huolella. Vaihtoehtoja on 

monia eikä ratkaisua ole vielä tehty. Järjestelmän toimittaja on avoin, vaikka nykyisen 

ohjelmiston tarjoajan kanssa onkin yhteistyö toiminut erittäin hyvin. Mikäli yritys pysyy 

nykyisen toimittajan palveluissa, on yrityksellä vahva rooli järjestelmän kehityksessä ja 

suunnittelussa. Mikäli toimittaja vaihtuu, on ratkaisu jokin ”valmis” ohjelmisto. Myös se, 

onko tulevaisuuden  järjestelmä  yksi  vai  useampi  yhteen liitetty  järjestelmä on vielä 

auki. 

Järjestelmän vaihdon tärkeimmistä kohdista tehtiin seuraavanlainen analyysi:

Järjestelmä

I – Hyvä kumppani

II – Johdon sitoutuminen

III – Hyvä järjestelmä

– elinkaarta jäljellä

– kehittyy itse (päivitetään jatkuvasti ilman erillisiä pyyntöjä)

– iso  ohjelmistotalo  –  referenssit  (laajalti  käytetty  myös  muissa 

yrityksissä)

Yritys

I -  Riskien minimointi

– Vaiheistus (eri osa-alueiden tuonti eri vaiheissa, ei kaikkia kerralla)

– Yhteistyö nykyisen toimittajan kanssa, oli järjestelmä mikä tahansa

II – Järjestelmän riittävyys pitkällä aikavälillä

– Kyseessä on vuosien investointi – tavoitetila vuosien päästä

– Järjestelmän on palveltava yrityksen visiota
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4.2.2 Järjestelmän vaatimuksia

Tulevan  järjestelmän  on  kyettävä  vähintään  siihen,  mihin  nykyinenkin.  Nykyisestä 

puuttuvia  tärkeitä  asioita  ovat  ainakin  kunnollinen  raportointi,  ostostyökalut  sekä 

erilaisten  käsipäätteiden  hyödyntäminen  varastotyössä.  Raportteja  pitäisi  saada 

järjestelmästä  ulos  käytännössä  kaikesta  tiedosta,  mitä  tietokannasta  löytyy,  ei 

pelkästään  toimittajan  ennalta  määrittämistä  asioista.  Tämän  lisäksi  raporttien 

tulkitsemisen ei tulisi vaatia erilaisia toimenpiteitä taulukkolaskentaohjelmassa, kuten 

nykyisessä  monesti  vaaditaan.  Ostotyökaluilla  tarkoitetaan  erilaisia  valmiita 

ostoehdotuksia,  hälytysrajoja  sekä  tarvelaskentaa,  joita  nykyinen  järjestelmä  ei 

käytännössä  tarjoa,  vaan  kaikki  tämä  on  jätetty  ostajien  päänvaivaksi.  Tulevalta 

järjestelmältä  vaaditaan  valmius  käsipäätelaitteiden  liittämisestä  hyvin  pienin 

toimenpitein.  Erilaisten  viivakoodien  lukuun  perustuvien  käsipäätteiden  käyttö 

helpottaisi  ja  selkeyttäisi  varastotyötä  kokonaisuudessaan.  Tätä  integraatiota  ei 

toteuteta välttämättä heti järjestelmän vaihtuessa, mutta varmasti suhteellisen nopealla 

aikataululla kun muu runkojärjestelmä on kunnossa.

5 Toiminnan mittaaminen

Tässä luvussa käsitellään kuinka ja millaisilla mittausmenetelmillä varaston toiminnan 

tehokkuutta  mitataan.  Lisäksi  luvussa  on  pohdittu  tulevaisuuden  kannalta  millaisia 

asioita yrityksen pitäisi pystyä mittaamaan varaston tehokkuudesta.

5.1 Mittausmenetelmät

5.1.1 Keräilytehokkuus

Keräilytehokkuutta  mitataan  suoraan  järjestelmän  kautta.  Kun  tilauksen  viivakoodi 

luetaan  tilauksen  siirtyessä  pakkauspöydälle,  saadaan  keräilystä  lukumäärällisesti 

päivittäin  tarkka  tulos.  Keräilyä  mitataan  päivätasolla  eikä  sen  tarkempia 

mittaustuloksia  vielä  saada.  Keräilytehokkuus  on  toiminnan  uudistumisen  jälkeen 

noussut kaksinkertaiseksi sekä prosessin selkeyttämisen jälkeen henkilö pystyy n. 45 

minuutin perehdytyksen jälkeen toimimaan varsin tehokkaana keräilijänä. 
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5.1.2 Pakkaustehokkuus

Pakattujen  pakettien  määrästä  saadaan  luonnollisesti  myös  päiväkohtaisesti  tarkka 

määrä.  Tämän lisäksi  Itellan  kautta lähetettävien  pakettien  eli  volyymipakkaamossa 

käsiteltävien tilausten määrää mitataan myös pakkaajakohtaisesti. Pakkauspisteille on 

asennettu valokennolla toimivat laskurit, jotka laskevat pakkauspistekohtaisesti niiden 

läpi kulkevat tilaukset. Tästä hyvin yksinkertaisesta ratkaisusta saatujen kokemusten 

perusteella vastaavanlaista järjestelmää on harkittu muihinkin työvaiheisiin, esimerkiksi 

vastaanotettavien lähetysten artikkelien laskuun. 

Pakkaustehokkuus on puolestaan noussut keskimäärin kolminkertaiseksi uudistusten 

myötä. Tämä tarkoittaa sitä, että vaikka keräilytehokkuus on parantunut ei pakkaajia 

ole tarvinnut  lisätä. Päin vastoin pakkaaminen on niin tehokasta, ettei  siihen tarvita 

enää niin monta käsiparia asiaa hoitamaan. 

5.1.3 Virheherkkyys

Virheherkkyyttä,  kuten  keräily-  ja  toimitusvirheitä,  on  mitattu  asiakaspalvelutiimin 

toimesta  manuaalisesti.  Koska  järjestelmä  ei  tue  nykyisellään  asiakaspalautusten 

luokittelua erilaisiin tapauksiin, pitivät asiakaspalvelijat käsin kirjaa palautusten syistä. 

Asiakaspalautukset, joiden syynä oli  virheellinen toimitus, joko väärä tuote tai väärä 

koko, vähenivät huomattavasti uusien käytäntöjen myötä. Lukuja ei kuitenkaan voida 

pitää täysin luotettavina, sillä tilastointi tehtiin käsin ja inhimilliselle unohtamiselle oli 

mahdollisuus. 

5.2 Kehitettävät mittarit

5.2.1 Keräilytehokkuuden tarkempi mittamainen

Keräilytehokkuudesta olisi  hyvä saada enemmän mitattavaa tietoa.  Keskimääräinen 

tilauksen  keräilyaika  artikkelimäärään  suhteutettuna,  keräilyreittien  vaikutus 

tehokkuuteen sekä keräilijäkohtainen  keräilytehokkuus olisi  hyvä  kyetä mittaamaan. 

Nykyinen järjestelmä ei tähän kykene, mutta tulevan järjestelmän uudistuksen myötä 

pitäisi  keräilytehokkuuden  mittaamisen  onnistua,  varsinkin  jos  keräilijöille  saadaan 

käsipäätteet.
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5.2.2 Asiakaspalautukset

Asiakaspalautusten  ja  palautukseen  johtuneiden  syiden  mittaaminen  perustuu  tällä 

hetkellä vain asiakaspalvelijoiden ylläpitämiin erilaisiin Excel-taulukoihin. Nämä tiedot 

olisi hyvä saada kirjattua automaattisesti, jotta saataisiin luotettavaa tietoa virheellisistä 

toimituksista,  tuotteisiin  tyytymättömistä  asiakkaista,  viallisista  tuotteista  ja 

kokovaihdoista sekä siitä, vaihdetaanko jotain tiettyä tuotetta säännöllisesti isompaan 

vai  pienempään.  Näistä  jälkimmäisen  selvittäminen  edesauttaisi  asiakaspalautusten 

määrien pienentämistä, jos tuotetiedot saadaan niin tarkaksi, että asiakkaan on helppo 

valita oikea koko jo ensimmäisellä kerralla.

6 Yhteenveto

Työ  aloitettiin  kartoittamalla  yrityksen  tila  työn  aloittamishetkellä.  Tämän  jälkeen 

päätettiin  tehdä ABC-analyysi  ja sen perusteella  muuttaa tuotteiden varastopaikkoja 

sekä koko varaston layoutia vastaamaan paremmin yrityksen tarpeita. Toimintatapoja 

eri  työvaiheissa  kehitettiin  ja  henkilöstöresurssien  käyttöä  muutettiin.  Näiden  lisäksi 

tutkittiin yrityksen toiminnanohjausjärjestelmien riittävyyttä sekä tehtiin niihin sellaisia 

muutoksia  mitkä  oli  mahdollista  tehdä.  Edellä  mainittuja  asioita  mietittiin  myös 

tulevaisuuden kannalta, jotta yritys pystyy vastaamaan jatkossa muuttuviin tilanteisiin.

Työtä  yhteistyössä  Varusteleka  Oy:n  varastoesimiesten  kanssa  tehdessä  saatiin 

aikaan  erittäin  hyvä  kehittämisen  ilmapiiri.  Kehitykseen  osallistuneet  henkilöt  olivat 

erittäin motivoituneita ja innostuneita tuomaan toimintatavat ja menetelmät ajan tasalle. 

Varaston  esimiehet  kävivät  myös  useassa  yrityksessä  vierailulla  ja  tutustumassa 

toisten  yritysten  varastoihin  sekä  niiden  toimintaan.  Muuttamalla  varaston  layoutia, 

kehittämällä  toimintatapoja  ja  muokkaamalla  nykyistä  toiminnanohjausjärjestelmää, 

saatiin  aikaan  vaikuttavia  parannuksia  varaston  toimintatehokkuuteen. 

Lähtötilanteeseen verrattuna yrityksen varasto kykenee käsittelemään kaksinkertaisen 

volyymin  lähes  puolet  pienemmällä  varastohenkilökunnalla.  Tämä  on  aiheuttanut 

yritykselle  huomattavia  taloudellisia  säästöjä,  koska kaikkia  luonnollisen  henkilöstön 

vaihtumisen  takia  päättyneitä  työsuhteita  ei  ole  tarvinnut  enää  korvata  uudella. 

Varastohenkilökunta onkin pienentynyt kuluneen vuoden aikana kuudella henkilöllä. 



23

Varaston layoutia muutettiin huomattavasti ja sitä järkeistettiin. Tästä saatiin positiivisia 

kokemuksia niin  tehokkuuden kannalta kuin  henkilöstön näkökulmasta.  Tämä myös 

antoi kipinän varaton layoutin jatkuvaan kehitykseen. Layoutiin on tulossa huomattava 

muutos huhtikuussa 2013, minkä johdosta myös eri toimintoja pystytän tehostamaan 

vielä entisestään. [12]

Jos vertailemme lyhyesti yritysmaailmaan kuuluvia ilmiöitä tänä päivänä, huomaamme, 

että  yhteiskuntavastuu  näyttelee  yhä  suurempaa  osaa  yritysten  imagossa. 

Toimintatapojen  selkeyttämisen  ansioista,  yritys  on  kyennyt  vastaamaan  tähän 

tarpeeseen huomattavasti entistä paremmin. Yritys työllistääkin lähes jatkuvasti useita 

peruskoulun  työharjoittelujakson  nuoria  ja  ammattioppilaitosten  pidempiaikaisia 

harjoittelijoita,  joiden opintoihin  kuuluu  useampia harjoittelujaksoja.  Oppilaitoksilta  ja 

oppilailta  saama  palaute  on  ollut  hyvä  ja  varsinkin  varasto-  ja  logistiikka-alojen 

oppilaitokset  pitävät  Varustelekaa  erittäin  hyvänä  harjoittelupaikkana  ja  tarjoaa 

aktiivisesti opiskelijoitaan harjoittelijoiksi. Oppilaitokset ovat myös lähestyneet yritystä 

erilaisissa  oppisopimusasioissa  ja  tarkoituksena  on  tulevaisuudessa  myös  tarjota 

oppisopimusmahdollisuuksia jossain määrin. [13]

Yrityksen  nykyinen  toiminnanohjausjärjestelmä  todettiin  jo  projektin  alkuvaiheissa 

riittämättömäksi  yrityksen  tarpeisiin  nähden.  Järjestelmään  tehtiin  yhteistyössä 

järjestelmätoimittajan  kanssa  yhteistyössä  helposti  toteutettavia  muutoksia,  mutta 

suurempia  ei  lähdetty  tekemään.  Tämä johtuu  siitä,  että  järjestelmän  toimittaja  on 

todennut  itse  nykyisen  järjestelmän  oleva  elinkaarensa  päässä  ja  on  aloittanut 

nykyaikaisemman  ja  kehittyneemmän  järjestelmän  ohjelmoinnin,  koska  nykyisen 

järjestelmän  rakenne  ei  palvele  enää  tämän  hetkistä  tietotekniikka. 

Toiminnanohjausjärjestelmä  onkin  vaihtumassa,  mutta  varmuutta  ohjelman 

toimittajasta tai toimittajista ei vielä ole. Vaikka nykyinen toimittaja onkin luotettava ja 

vahva  ehdokas,  on  tutkittu  myös  muita  vaihtoehtoja.  Yrityksen  seuraava  iso 

pitkäaikainen projekti onkin järjestelmien vaihto ja kehittäminen. Projekti polkaistiin jo 

käyntiin tätä työtä tehdessä ja se etenee pikkuhiljaa. Ilman toimintaan ja menetelmiin 

tehtyjä muutoksia, ei järjestelmän päivittämistä olisi voitu tehdä.
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