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1 JOHDANTO 

 

 

Opinnäytetyöni aihe käsittelee ostamisen, erityisesti tilaus-toimitusrytmin tehostamista 

sekä siitä miten saadaan riviteho kohdilleen tavaroita tilattaessa. Kyseessä on 

toiminnallinen opinnäytetyö. Se koostuu taustateoriasta liittyen tilaus-toimitusprosessiin, 

tilaus-toimitusketjuun, varastonhallintaan, sekä tavoitteena oleviin parempaan 

varastonkiertoon, varastonjärjestykseen sekä rivitehoon. Toimeksiantajani on 

Keskipohjanmaan Osuuskauppa KPO, ABC Kokkola ravintola, liikennemyymälä. 

Toteutan opinnäytetyöni käyttämällä esimerkkiyksikkönä Vaasan ABC liikennemyymälää, 

joka on rivitehoa vertailtaessa kahden parhaan joukossa ja myyntiä vertailtaessa 

kymmenen parhaan joukossa. ABC Kokkola on minulle tuttu kokonaisuus työelämästä. 

Opinnäytetyöni lopussa liitteinä ovat haastateltujen henkilöiden kyselylomakkeet. Koska 

nämä henkilöt eivät halua, että heidän vastauksensa näkyvät suoraan, olen soveltanut niitä 

tekstin sisällä. 

 

Tutkimuksen päätavoitteena on saada ABC Kokkolan ravintolan tilaus-toimitusrytmi 

järkeväksi, huomioiden rivitehon, logistiikan, ekologisuuden ja varaston hallinnan. 

Toiminnallisen osuuden tarkoituksena on kehittää tilaus-toimitusrytmiä entistä 

tehokkaammaksi  ja parantaa rivitehoa sekä varaston toimivuutta ja muita varastointitiloja. 

ABC Kokkola saa Meira Novalta tilatuista tavaroista säännöllisin väliajoin raportteja 

liittyen rivitehoindeksiin. Raporteista käy ilmi onko riviteho pysynyt hyvänä tilattuihin 

tavaramääriin nähden sekä vertaillaan eri rivitehoja eri kuukausina. Rivitehoraporteista 

voidaan verrata muiden ABC liikennemyymälöiden ja oman yksikön välistä rivitehoa. 

Näiden rivitehoraporttien myötä on huomattavasti helpompi pysyä ajan tasalla oman 

yksikön taloudellisten asioiden hoitamisesta, merkittävien mittareiden avulla. Työni 

tavoitteena  on saada parempia tuloksia Meira Novan rivitehoraporttien avulla sekä saada 

tilaus-toimitusprosessia sujuvammaksi ja tehokkaammaksi. Parempia tuloksia saadaan 

Meira Novan rivitehoraporteista, kun keskitytään tavaran tilaamiseen ja tehdään tilaukset 

huolellisesti sekä tilataan enemmän tavaroita kerralla. 

 

Tutkimallani yksiköllä ei ole varsinaista akuuttia ongelmaa, vaan tutkimukseni 

tarkoituksena on pikemminkin nostaa jo olemassa olevaa tasoa ja tehostaa toimintaa sekä 
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maksimoida käytössä olevia resursseja. Näiden toimenpiteiden jälkeen yksiköllä on 

mahdollisuus saada aikaan parempia tuloksia pitkällä aikavälillä niin taloudellisessa 

mielessä kuin myös päivittäisissä käytännön toimissa. Koen aiheeni mielenkiinkiintoiseksi 

ja haastavaksi, koska se on lähellä omaa ammatillista osaamistani ja toiminnan 

kohdistuminen minulle jo tuttuun ympäristöön tuo opinnäytetyöprosessiin enemmän 

tavoitteellisuutta. 

 

 Opinnäytetyöni toimeksiantaja on ollut työantajani vuodesta 2008 lähtien. Työn tavoitteet 

ovat korkealla ja toivon, että opin  tästä työstä mahdollisimman  paljon sekä että 

toimeksiantaja hyötyy tästä ja on tyytyväinen tekemääni työhön. 

 

Käsiteltävä aihe on toimeksiantajalleni tärkeä, koska sen avulla saatavien tietojen ja 

tulosten perusteella voidaan yksikössä kehittää tilaus-toimitusrytmiä tehokkaammaksi 

kustannuksia säästäen ja rivitehoa parantaen ja samalla kehittää varastoja. 

 

Tämän johdannon jälkeen esittelen toimeksiantajan, minkä jälkeen seuraavissa luvuissa 

teen selkoa työn keskeisimmistä käsitteistä, joita ovat tilaus-toimitusrytmi, varastonhallinta 

ja varastonkierto. Tulen kertomaan myös yleisesti toiminnallisesta opinnäytetyöstä. 

Opinnäytetyön teoriaosuuden jälkeen kerron tarkemmin työn toiminnallisen osuuden 

työvaiheista ja siitä, mitä tein, miksi tein ja mihin lopputulokseen pääsin. Lopuksi arvioin 

opinnäytetyöni molempia osia kokonaisuutena ja teen yhteenvedon työn tärkeimmistä 

asioista, rivitehon ja tilaustoimitusrytmin tehokkuuden näkökulmasta. 
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2 ASIAKASLÄHTÖINEN YRITYSTOIMINTA 

 

 

Monipuolista osaamista tarvitaan aina menestyvän liiketoiminnan toteuttamiseen. Sen 

avulla pystytään tuottamaan sellaisia tuotteita ja palveluja, joita asiakkaat juuri nyt 

tarvitsevat ja haluavat hankkia. Yrityksillä on usein hyvinkin laaja tuotteiden ja 

palveluiden valikoima. Nykyään yritykset pyrkivät kehittämään organisaationsa mataliksi 

ja ketteriksi. Yrityksillä on erilaisia asiakkaita ja erilaisia tavarantoimittajia. Logistiikka on  

toimitusketju eli prosessi, joka koostuu monista tavaran tai palvelun toimittamisen 

vaiheista. Prosessi alkaa asiakkailta ja sen tietovirrat kulkevat ensin yrityksen kautta 

tavarantoimittajille. Tavaravirrat lähtevät sieltä ja päinvastaiseen suuntaan ja päättyvät 

yrityksen ohjaamana asiakkaille. Pelin henkeen kuuluu niin hajauttaminen kuin nopeat 

toimitukset pienissäkin erissä. Eri tuotteet, asiakkaat ja tavarantoimittajat sitovat resursseja 

ja tuottavat tuloja hyvinkin eri tavalla. Organisaatiot rakentuvat toiminnoittain ylhäältä 

alas, joten kustannusten aiheutumista tavarantoimittajittain, tuotteittain tai asiakkaittain on 

vaikea seurata. (Sakki 2003, 11.) 

 

Liiketoiminnan kehittämisen tulee lähteä asiakkaan tarpeista. Yrityksen toimintaa 

muutetaan kuitenkin usein ja omistajien tarpeiden pohjalta kuin asiakkaiden lähtökohdista. 

Tämän voi jokainen todeta arvioidessaan asiakkaana saamansa palvelun muuttumista 

kymmenen viime vuoden aikana. Liiketoiminta on perusteellisesti muuttunut 

ympärillämme. Edelleenkin peruskysymys kuuluu, onko asiakaspalvelu parantunut? 

Työroolin ohella jokaisella ihmisellä on asiakkaan rooli, ja itse kukin ehtii olla päivän 

kuluessa monen organisaation asiakas. Käydään lounaalla, asioidaan pankissa, tehdään 

ostoksia, kuunnellaan radiosta uutisia, katsotaan televisiota jne. Nämä ovat yksinkertaisia 

prosesseja asiakkaan näkökulmasta ja asiakastyytyväisyys voi olla pienestä kiinni. Jos 

bussi on myöhässä, pankkiautomaatti suljettu, ruoka mautonta tai tv-ohjelma pitkästyttävä, 

tuntee asiakas tulleensa huonosti palvelluksi. Yrityksen välistä asiakassuhdetta koskee 

sama analogia. (Sakki 2003, 19.) 

 

Olennaista asiakkaiden palvelemisessa on se, että asiat hoidetaan viipymättä ja että 

palvelun tai tuotteen laatu tyydyttää asiakasta. Toimituksen ollessa myöhässä tai tavara 

muuta kuin tilattu, on jokin ketjun osa toiminut huonosti.  
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Jokaisen asiakastilauksen toimittamiseen tarvitaan monen ammatti-ihmisen työpanos. 

Asiakaspalvelussa puutteet kertovat siitä, ettei heidän toimintaansa ole linkitetty riittävästi 

toisiinsa. On varsin tavanomaista, ettei keskikokoisessa yrityksessä kukaan edes hallitse 

kokonaisuutta. Prosessiksi kutsutaan toimitusketjua, jossa on monta yhteensovitettavaa 

osaa. Prosesseista on tehtävä mahdollisimman yksinkertaisia, asiakaspalvelun puutteiden 

vähentämiseksi. Niistä tulee silloin sujuvia. Se taas lisää ketteryyttä ja joustavuutta, jotka 

ovat kilpailukyvyn perusedellytyksia. (Sakki 2003, 19.) 

 

Prosessilla tulee myös olla omistaja, henkilö joka on vastuussa prosessin suunnittelusta, 

toiminnasta ja asiakkaiden vaatimusten täyttämisestä, sillä muuten toimintaa ei saada 

sujumaan asiakkaan haluamalla tavalla. Kaikki on kiinni asiakkaista, sillä ilman asiakasta 

ei ole liiketoimintaa. Tulee muistaa, että asiakas on kiinnostunut vain omista tarpeistaan ja 

tekemisistään, siis omista prosesseistaan. Myyjäyrityksen sisäisillä asioilla asiakas tuskin 

haluaa päätään vaivata. Asiakkaiden silmissä voidaan arvioida yrityksen tuottamaa hyötyä, 

kun arvoa lisääviä toimintoja analysoidaan huolellisesti. Varsinkin silloin kilpailuetuja 

syntyy, kun arvoa lisääviä toimintoja pystytään liittämään sujuvasti  kokonaiseksi 

toimintojen ketjuksi. (Sakki 2003,19.) 
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2.1   Kannattavuus 

 

Yrityksen toimintatapojen ja henkilökunnan osaamisen ja ammattitaidon toimiva 

kokonaisuus tuottaa tuloksena hyvän tai huonon kannattavuuden. Kyky tuottaa lisäarvoa ja 

toisaalta kustannustehokkuus vaikuttavat yrityksen tulokseen. Merkittävä osa 

kustannuksista aiheutuu siitä, miten tavaravirta pystytään ohjaamaan tavarantoimittajilta 

yrityksen läpi sen asiakkaille. Yrityksen koko toiminnan tuloksellisuus näkyy logistisessa 

tehokkuudessa tai tehottomuudessa. Tämä pätee myös päinvastoin; logistisen prosessin 

toimivuudesta kertovat hyvät tai huonot yrityksen toiminnan tunnusluvut. Mittarina 

useimmin käytetään kannattavuutta eli tuottojen ja kustannusten erotusta, kun yrityksen 

taloudellista tulosta mitataan.  

 

Tehokkuudella ja kannattavuudella on keskinäinen yhteys ja ne vaikuttavat toisiinsa. 

Palveluiden ja tuotteiden myymisestä yritys saa tuottoja. Tuoton suuruus riippuu mitä 

suurimmassa määrin kilpailutilanteesta ja yrityksen kyvystä tuottaa asiakkailleen lisäarvoa. 

Omat kustannukset ja ostohinnat sekä kaikki toimitusketjussa aikaisemmin syntyneet 

kustannukset ovat mukana kokonaisuudessa. 

 

Kannattavuuden mittaamisessa tavallisimmat käytetyt käsitteet ovat : 

Myyntikate, johon luetaan ostettujen aineiden ja tavaroiden käyttö sekä muuttuvat 

kustannukset. Myyntikate, saadaan kun yrityksen muuttuvat kustannukset vähennetään 

liikevaihdosta. 

Käyttökate, johon kuuluvat mm. loput palkkakustannukset ja vuokrat. Käyttökate saadaan 

vähentämällä liikevaihdosta sekä muuttuvat että kiinteät kustannukset. 

Liiketulos, joka saadaan kun käyttökatteesta vähennetään käyttöomaisuuden kulumista 

vastaavat poistot.  

Nettotulos kuvaa yrityksen normaalin liiketoiminnan tulosta rahoituskulujen, 

kurssimuutosten ja verojen jälkeen.  

Kokonaistulos sisältää nettotuloksen lisäksi satunnaiset erät, kuten esimerkiksi omaisuuden 

myyntivoitot tai liiketoiminnan lopettamisesta aiheutuneet kulut. ( Sakki 2003, 38–39.) 

 

Tuotantotekijöiden käytöstä aiheutuvat kustannukset ovat esim. muilta hankitut materiaalit, 

aineet ja tarvikkeet sekä henkilöstö ja pääoma. Tuotteiden ja palveluiden valmistamiseen 

sekä myynnin, hallinnon ja hankintojen toteuttamiseen tarvitaan tuotantotekijöitä. 
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Yrityksen rajapinnoissa aiheutuu osa merkittävistä kustannuksista. Yrityksen tehokkuus tai 

tehottomuus tilaus-toimitusketjujen hallinnassa näkyy koko toiminnan tuloksellisuudessa. 

Yrityksen toiminnan tunnusluvut, hyvät tai huonot, kertovat jotain tilaus-

toimitusprosessien toimivuudesta. (Sakki 2009, 31–32.) 

 

Kustannukset voidaan jakaa hyvällä syyllä ”hyviin ja ”huonoihin”. Logistiikka oikein 

toteutettuna on hyvä kustannus, sillä se tukee yrityksen liiketoimintaa ja edistää tuottojen 

hankkimista. Sitä osaamista heijastavat hyvät kustannukset, josta asiakkaat maksavat 

hankkiessaan yrityksen tuotteen tai palvelun. On paljolti kysymys kannattavuuden 

parantamisessa siitä, mikä on hyvien ja huonojen kustannusten suhde. Miten osataan tehdä 

juuri niitä asioita, joista asiakas haluaa maksaa, ja miten asiakkaan kannalta hyödyttömiltä 

menoeriltä voitaisiin välttyä. (Sakki 2003, 39.) 

 

Tuotteiden tai palveluiden myynnistä saadut liiketuotot ylittävät kustannukset toiminnan 

ollessa kannattavaa. Liiketoiminnan keskeinen tavoite on että yritys tuottaa voittoa. ( Sakki 

2009, 31–32.) 

 

 

2.1.1 Tuottavuus 

 

Tuottavuuden merkitys koko toimitusketjun menestymiselle, kuin myös koko yrityksen 

kannattavuudelle ja ihmisten elintason kohottamiselle, on kuitenkin mitä keskeisin. Yritys 

pystyy maksamaan sitä suurempia palkkoja, osinkoja ja veroja, mitä korkeampi  tuottavuus 

ja mitä parempi kannattavuus sillä on. Tuottava yritys pystyy näin myös varmistamaan 

tulevaisuutensa ja investoimaan toimintaansa. 

 

Yrityksen kilpailukykyä ja kannattavuuden tasoa voidaan selittää yrityksen resurssien 

käytön tehokkuudella ja toiminnan tuottavuudella. Yritystoiminnan tuotoksen ja toimintaan 

käytettyjen panosten suhdetta voidaan kuvata KUVION 1 ensimmäisen kohdan mukaisesti. 

Tuotos on valmistettujen tuotteiden kappalemäärä ja panos niiden tekemiseen käytettyjen 

tuotantotekijöiden, työn, pääoman sekä tarvittavien raaka-aineen ja palveluiden määrä. 

Kun tavaroita tai palveluita pystytään tuottamaan enemmän työaikaa pidentämättä tai 

pääomaa lisäämättä tuottavuus paranee. (Sakki 2003, 39.) 
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 Työn ja pääoman tuottavuus tulee erottaa tosistaan tuottavuutta seurattaessa. Jalostusarvo 

on kohtalaisen hyvä rahallinen mittari yrityksen kokonaistuotokselle ja lisäarvolle. 

Yrityksen henkilökunnasta suuri osa on tavalla tai toisella tekemisissä logistisen prosessin 

kanssa. Työn tuottavuusluku kuvaa jalostusarvon ja palkkakustannusten suhdetta samalla 

myös logistiikkatyön tuottavuutta. Työn tuottavuus lasketaan työ- tai henkilömäärän 

suhteena jalostusarvoon. 

 

      

     Tuottavuus = tuotos 

        panos 

       

     Työn tuottavuusluku = jalostusarvo 

                                           palkkakustannukset 

 

      Jalostusarvo/hlö = jalostusarvo (€) 

                henkilömäärä 

 

     Jalostusarvo/ työtunti = jalostusarvo 

                   tuotteen tai palvelun tuottamisen työaika 

 

 

KUVIO 1. Tuottavuuden tärkeitä tunnuslukuja (mukaillen Sakki 2003,38–40.) 

 

Palkkakustannukset ovat suurin jalostusarvosta maksettava menoerä. Jalostusarvo on 

käyttökatteen ja palkkakulujen summa, joka kuvaa yrityksen aikaansaama arvon lisäystä. 

Kun tehdään erilaisia  kehittämistoimenpiteitä yrityksessä, tulisi niiden vaikutuksia 

ehdottomasti arvioida jalostusarvo/hlö-tunnusluvun avulla. Jos sen arvo kasvaa, ovat 

toimenpiteet olleet liiketoiminnallisesti arvioiden järkeviä. Se näkyy mitä 

todennäköisemmin myös kannattavuuden parantamisena. (Sakki 2003,  40–41.) 
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2.1.2 Tehokkuus 

 

Kun yritys toteuttaa tietyn toiminnon tai prosessin pienemmin kustannuksin, nopeammin ja 

laadukkaammin kun kilpailijat, se toimii tehokkaammin. Kustannuslaskennan, 

läpimenoaikojen ja laatujärjestelmien avulla voidaan mitata tehokkuutta.Tehokkuuden 

mittaamiseen liitetään myös asiakkaille tuotettu arvo. Tehokkuuskäsitteen ydin on, että 

organisoidun toiminnan tarkoituksena on tuottaaa arvoa, joka on suurempi kuin arvon 

tuottamisen ja toiminnan kustannukset. Toiminnan tehokkuudella tarkoitetaan yrityksen 

suorituskykyä. Tekemällä ankarasti työtä tuottavuuden ja asiakkaan saaman arvon hyväksi, 

voidaan nostaa tehokkuutta. (Sakki 2009, 30–31.) 

 

Tehokkuus tarkoittaa sellaisen arvon tuottamista ja sellaisen hinnan asettamista, joka on 

oikeassa suhteessa sekä itse tuotteen tai palvelun että niiden toimittamisen laatuun. 

Tehokkuuden eri käsitteistä on puhuttu ja kirjoitettu ainakin sadan vuoden ajan 

liiketoiminnan historiassa. Palvelujen tehokkuutta on käsitelty myös viime aikoina. Arvoon 

on sen sijaan kiinnitetty paljon vähemmän huomiota. Nyt kilpailun muuttuessa 

näennäisestä todelliseksi yritykset joutuvat pohtimaan arvon tuottamista ja oikean hinta-

laatusuhteen määrittämistä aivan uudella tavalla. Arvon tuottaminen asiakkaille on se, 

mihin pyritään. (Sakki 2009, 30–31.) 

 

Kun yritystä kehitetään, vaikuttavat siihen yrityksen johdon ja sen omistajien tavoitteet. 

Toiminnan  kehittämisessä asiakasnäkökulma ja asiakkuuden tavoitteet unohtuvat liian 

usein ja kuitenkin yritys on olemassa ennenkaikkea asiakkaitaan varten. Lisäksi tulisi aina 

muistaa, ettei asiakas ole lainkaan kiinnostunut  yrityksen organisaatiosta, prosesseista tai 

tunnusluvuista. Asiakasta kiinnostaa vain se, mitä lisäarvoa hän voi saada ostaessa 

yrityksen tuotteita tai palveluita. (Sakki 2009, 142.) 
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3 KESKEISET KÄSITTEET 

 

3.1 Tilaus-toimitusketju 

 

Palveluita tai tavaroita toimittavien yritysten prosessit yhtyvät asiakasyrityksen 

prosesseihin. Tätä ketjua, joka muodostuu useammasta yrityksestä kutsutaan englannin 

kielessä nimellä supply chain. Suomeksi sitä kutsutaan toimitusketjuksi. Esimerkiksi 

paidan valmistajaa ennen ovat toimitusketjussa paitakankaiden valmistaja ja sitä ennen 

lankojen ja kuitujen valmistajat. Paidanvalmistajan tuotteeet myydään kuluttajille 

tukkuliikkeiden, kaupan ketjujen ja tavaratalojen kautta. Paperikoneisiin päättyvässä 

toimitusketjussa on mm. alihankintoja suorittavia konepajoja, näille metalliraaka-aineita 

toimittavia teknisiä tukkukauppoja ja niiden terästehdaspäämiehiä. Leivän toimitusketjusta 

ruispellolta kuluttajan ruokapöytään löytyvät viljelijä, mylly, leipomo ja kauppa. (Sakki 

2003, 20.) 

 

Tilaus-toimitusketjulla (demand-supply chain) tarkoitetaan sitä prosessia, joka alkaa raaka-

ainelähteiltä ja päättyy jalostettuna tuotteena kuluttajalle. Tilaus-toimitusketju yhdistää 

tuotteen valmistusprosessiin kuuluvat yritykset toisiinsa aina tavaran toimittajasta 

asiakkaisiin asti. Yritykset kuuluvat johonkin toimitusketjuun ja yrityksen toimitusketju 

riippuu tuotteista sekä asiakkaista. Yksin eivät yritykset toimi, mutta yritys voi toimia niin 

asiakkaana kuin toimittajanakin. Tilaus-toimitusprosessi on ketju  lisäarvon tuottamiseksi 

asiakkaalle ja sitä on tarkasteltava yhtenäisenä kokonaisuutena. Yritysten välisen 

yhteistyön laadun hyvyys parantaa ketjussa olevien yritysten tulosta. On myös 

huomioitavaa, että ketjussa tapahtuvat muutokset vaikuttavat tuotteeseen, raaka-aineen 

valmistukseen, kuljetukseen ja varastointiin ja virheet siirtyvät ketjussa eteenpäin. 

Kuitenkin usein on niin, että koko ketjun hallinta on suurin haaste tilaus-toimitusketjun 

toiminnassa. Arvonlisä, josta loppukäyttäjä ei hyödy mitään, on tarpeeton. Turhan 

arvonlisämuodostuksen minimoimiseen tulee pyrkiä kokonaissuunnittelussa. (Hokkanen & 

Virtanen 2013, 85.) 
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KUVIOSSA 2 tilaus-toimitusketjusta on esitetty yksinkertainen yleistys. Siinä on  

tavaran toimittaja, kohdeyritys ja asiakas. 

KUVIO 2. Tilaus-toimitusprosessi (mukaillen Sakki 2003, 25) 

 

 Toimittajalta kohdeyritys hankkii yhden tai useampia tuottteita. Toimittajalta hankitut 

tuotteet myydään tai toimitetaan yhdelle tai usemmalla asiakkaalle jos kysymyksessä on 

B2B- kauppaliike. Asiakkaalle toimitetaan eri tuote kuin toimittajilta hankitaan, jos 

kyseessä on teollinen yritys. Laajempana ketju voidaan nähdä myös niin, että mukana ovat 

toimittajan toimittaja ja asiakkaan asiakas. Ketjuun voidaan lisätä useita palveluiden 

tuottajia, koska yritykset ostavat toisilta yrityksiltä monia, erilaisia palveluita. Kyseessä ei 

ole oikeastaan pelkkä ketju vaan verkosto, jossa voi olla lukuisia tavarantoimittajia ja 

lukuisia asiakkaita erilaisten palveluiden tuottajia. Tavoite erikoistua johtaa siihen, että 

yksi ketjun toimija tarvitsee toisten osaamista ja voi olla samalla osallisena monessa tilaus-

toimitusketjussa ja verkostossa. 

 

 

3.2 Tilaus-toimitusketjun hallinta 

 

Keskeinen osa tilaus-toimituskejua ovat logistiset toimenpiteet, kuten tavaroiden käsittely, 

kuljettaminen ja varastoiminen. Ilman tietoimpulsseja tavarat eivät kuitenkaan liiku. Yhtä 

lailla tilaus-toimitusketjun hallinta on sekä tavaravirtoihin liittyvien tietojen (esimerkiksi 

tilausten) välittämistä ja käsittelyä että niihin liityvien maksu-, raha- ja pääomavirtojen 

suunnittelua ja toteuttamista (esimerkiksi ostolaskujen käsittelyä ja maksusuorituksia). 

Tilaus-toimistusketju koostuu siis sekä tavaran että tiedon ja rahan ”virtauksista”. 
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Tilaus-toimitusketju käynnistyy asiakkaiden tilauksista ja siitä alkavat, muut tietovirrat 

kulkevat yrityksen kautta tavarantoimittajille. Päinvastaiseen suuntaan liikkuvat, 

yrityksestä lähtevät, tavaravirrat ja päättyvät yrityksen ohjaamana asiakkaille. Tilaus-

toimitusketju kulkee yrityksen sisällä monen vastuualueen kautta ja on yhtä paljon osa 

markkinointia kuin materiaalitoimintoja. Erilaisiin ammattiryhmiin kuuluvat henkilöt 

osallistuvat ketjun eri vaiheisiin. Eri vaiheiden toteuttamiseen osallistuvat 

logistiikkahenkilöiden ohella muiden muassa myynnin, asiakaspalvelun, hankinnan ja 

taloushallinnon henkilöt. Erityisen paljon ihmisten välistä kommunikointia sisältyy tilaus-

toimitusketjuun ja tilaus-toimitusketju liittyy tavalla tai toisella monen yrityksessä 

työskentelevän henkilön työhön. Tehtävä työ on ainakin puoliksi puhdasta hallinta- ja 

toimistotyötä tilaus-toimitusketjussa. Tätä osaa voidaan kutsua yleisnimellä ohjaus.  

Toimiston puolella työ tehdään puhelimen, sähköpostin ja tietokoneen avulla. 

  

Tilaus-toimitusketju on tavaravirran ja siihen liittyvän tieto- ja rahavirran ohjaamista eli 

suunnittelua, tilausten käsittelyä, myyntiä, hankintaa, taloushallintoa, tilausten valvontaa, 

tapahtuma- ja muutostietojen välittämistä. Tilaus-toimitusketjuun kuuluu myös 

toteuttamista eli tavarankäsittelyä, kuljettamista, varastoimista, tehdastyötä, asiakaskirjojen 

tuottamista, laskuttamista, saatavien valvontaa ja maksujen suorittamista. (Sakki 2009, 21.) 

 

Tilaus-toimitusketjussa rajapinnat yritysten välillä ovat tärkeitä. Ketjun muihin osapuoliin 

vaikuttavat niissä tehdyt päätökset. Usein päällekkäistä työtä tehdään rajapinnoissa tai 

toimitaan niin, että seuraavalle portaalle aiheutuu työtä, joka paremman yhteistyön avulla 

voitaisiin välttää. KUVIOSSA 2 ketjussa on kaksi yritysten välistä rajapintaa, jossa kolmen 

yrityksen intressit kohtaavat, mutta vastaavia rajapintoja löytyy lisää yritysten sisältä. 

(Sakki 2009, 21–22.)  Yrityksille on ensiarvoisen tärkeää nykyisen ajattelun mukaan 

tunnistaa ja kuvata kaikki toiminnalliset prosessit. Kuvauksen jälkeen seuraa sopivien 

mittareiden etsintä. Mittareiden tarkoitus on toimia välineenä, jolla voidaan seurata 

prosessien suorituskykyä. Prosessin jatkuva parantaminen on tärkeää tuottavuuden 

kannalta. Ydinprosesseihin ja tukiprosesseihin jaetaan usein prosessit. Ydinprosesseja 

voivat olla esimerkiksi markkinointi- ja asiakaspalvelu-, tuotekehitys- sekä 

tilaustoimitusprosessit. Tukiprosesseja voivat olla esimerkiksi talous-, IT- ja 

henkilöstöhallintaprosessit. (Hokkanen & Virtanen 2013, 85–86. ) 

 

  



  12 

3.2.1 Tietovirta 

 

Tilaus-toimitusketju on yksinkertaistettuna KUVIOSSA 2. Siinä on kuitenkin tilaus-

toimitusketjun kolme oleellista virtaa: ylinnä on kuvattu tiedon virtaa. Suurin osa 

tietovirrasta on asiakas- ja hankintatilauksia, tietoja tarvitaan myös suunnitteluun ja 

ennustamiseen. Oikean tiedon avulla voidaan välttyä turhalta varastoimiselta ja 

virhehankinnoilta ja niihin liittyvistä ostamisen ja kuljettamisen kustannuksista. Jos 

tavaroita toimittava osapuoli tietäisi enemmän asiakkaansa aikeista tai liiketoiminnasta, 

voitaisiin monta virhearviota vältää. 

 

Keskinäistä kommunikointia ja tietojen jakamista tulee tilaus-toimitusketjun osapuolten 

kehittää. Tiedon virtaus on kaksisuuntaista mutta pääsuunta on kuitenkin asiakkailta 

yritykseen ja edelleen tavarantoimittajille. Tekninen kehitys tietojen välittämisessä ja 

tietojärjestelmissä on ollut tavattoman nopeaa. Vanhoja metodeja on korvattu ja uusien 

menetelmien ansiosta ihmistyön määrää tietovirtojen käsittelijänä on voitu vähentää. 

Paljon on kuitenkin vielä tehtävissä. (Sakki 2009, 22.) 

 

3.2.2 Tavaravirta 

 

Tavaravirta näkyy KUVION 2 keskellä, joka kulkee pääasiassa toimittajilta asiakkaille, 

mutta pienemmässä mittakaavassa myös toiseen suuntaan. Tavaraa myös palautuu ja osa 

tavaroista kierrätetään. Tavaravirta tarkoittaa konkreettisesti tavaroiden fyysistä 

kuljettamista ja varastoimista. Kuljettamisesta ja varastoimisesta aiheutuu hyvin 

merkittäviä kustannuksia pitkien etäisyyksien maassa. Tavaratoimituksiin kohdistuu myös 

muita vaatimuksia, kuten täsmällisyys, toimitus oikeaan aikaan, virhettömyys ja 

luotettavuus. Vaikka kuljetusvälineet ja - menetelmätkin ovat kehittyneet, eivät muutokset 

ole olleet niin dramaattisia kuin tiedon välityksessä. Tavara ei kulje tiedon lailla 

valokaapelissa. Varastot sitovat pääomaa ja varastoiminen edellyttää paljon tilaa. Tavara 

on fyysistä. 

 

Tavaraan pitää tarttua kiinni ja tavaran siirtämiseen paikasta toiseen voi sisältyä monta 

käsittely- ja kuljetusvaihetta, joihin tarvitaan koneita ja laitteita sekä henkilöstöä. Kalusto 

aiheuttaa päästöjä ja käy fossiilisilla polttoaineilla. Liikenteen melu häiritsee. Maantiet, 

rautatiet ja kanavat tarvitsevat tilaa ja pirstovat elinyhteisöjä ja yhdyskuntia. Saksassa 
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esimerkiksi arvioidaan liikennejärjestelmien vievän 5% maan pinta-alasta. Hankintojen ja 

jakelun suunnittelu on yhä tärkeämpää, sillä turhaa tavaraa ei ole varaa kuljettaa eikä 

varastoida. (Sakki 2009, 23.) 

 

 

 3.2.3 Rahavirta 

 

Rahavirtaan liittyy muutakin kuin vain maksu toimitetuista tavaroista. Rahavirta nopeutuu, 

kun tieto kulkee osapuolten välillä paremmin ja paremman tiedon avulla toimitukset 

nopeutuvat ja varastot vähenevät. Asiakkaat saavat tavarat nopeammin, heitä päästään 

laskuttamaan aikaisemmin ja maksusuoritus saapuu vastaavasti nopeammin. Nopealla 

rahankierrolla on suuri vaikutus kannattavuuteen. Jos omalta asiakkaalta saadaan maksu 

aiemmin kuin mikä on maksuaika toimitetuista tavaroista tavarantoimittajien suuntaan, 

tarvitaan liiketoiminnan pyörittämiseen kaikkiaan vähemmän pääomaa. (Sakki 2009, 23.) 

 

3.3 Tilaus-toimitusprosessi 

 

Tieto-, materiaali- ja rahavirta kuvaavat tilaus-toimitusprosessia. Tätä jaottelua käytetään 

usein kuvaamaan toimitusprosessia. Tarkasteltaessa tilaus-toimitusprosessia virtoina 

jätetään tarkoituksella huomioimatta organisaatiorajat, koska ne ovat monesti 

toimitusprosessin kehittämisen esteenä. Eri rajapinnoissa testataan logistisen prosessin 

ohjauksen toimivuus, erityisesti siinä kohdassa, jossa yrityksen ja sen asiakkaan tekeminen 

kohtaavat. Tilaus-toimitusprosessi on prosessi, joka koostuu usein toistuvista toiminnoista 

aiheuttaen kustannuksia sekä asiakkaalle että myyjälle. Kustannuksia ovat mm. tilauksen 

vastaanottaminen, tavaran tai palvelun toimittaminen ja laskuttaminen. Käyttämällä tilaus-

toimitusketjua nopeuttavaa tiedonvälitystekniikkaa voidaan parantaa prosessin toimivuutta, 

vähentää virheitä ja näin tuottaa enemmän lisäarvoa asiakkaalle. (Hokkanen & Virtanen 

2013,  86–87.) 

 

Tietovirta liittyy tilauksen käsittely-, suunnittelu- ja ostoprosesseihin. Materiaalivirta 

sisältää tilaukseen pohjautuvan materiaalien ja tuotteiden fyysisen liikkumisen. 

Toimitusprosessissa tietovirran kulkiessa asiakkaalta toimittajalle on materiaalivirran 

suunta päinvastainen. Rahavirta liittyy läheisesti tieto- ja materiaalivirtoihin. Se on tieto- ja 

materiaalivirtojen tulos. Yleensä rahavirta on kunnossa, mikäli toimitusprosessi on 
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kokonaisuudessaan joustava ja tehokas. Varastoprosessin käynnistää yleensä keräilylista 

tai lähete, joka on vastaanottavan yrityksen ostotilauksen pohjana. Tavaran saavuttua 

ostavaan yritykseen se tarkastetaan ja saapumistiedot syötetään tietojärjestelmään. Tilaus ja 

lähetystietojen perusteella myyjäyritys  tuottaa laskun, jonka jälkeen se läheteään ostajalle. 

Laskun saavuttua ostavaan yritykseen sitä verrataan tilaukseen sekä vastaanoton tietoihin. 

(Hokkanen & Virtanen 2013, 86–87.) Moni vaihe tilaus-toimitusketjussa ja eri vaiheiden 

toteuttaminen aiheuttaa yllättävän paljon työtä. Tilaus- toimitusketjun kuluista suuri osa on 

tiedon, tavaran tai maksusuoritusten käsittelystä aiheuttavia henkilöstön palkkakuluja. 

Monen henkilön työ liittyy jollakin tavalla elinkeinoelämässä tilaus-toimitusketjuun. 

Muutokset eri toimialojen työntekijämäärissä heijastelevat siksi myös tilaus-

toimitusketjujen toteutamisessa tapahtuneita muutoksia. Henkilöstömääristä ja niiden 

muuotoksista eri toimialoilla kertoo Taulukko 1. 

 

TAULUKKO 1. Liike- elämän henkilöstömäärät vuosina 2000 ja 2007. ( mukaillen, Sakki 

2009, 24.) 

 

  Henkilöstö   Henkilöstö   

  v. 2000  v.2007                       Muutos 

  ( 1000 henk.)  (1000 henk.)             2000-2007

  

 

 

Teollisuus yhteensä 493  466  - 5,5 % 

toimihenkilöt  179  182  1,8 % 

työntekijät  314  284  -9,6 % 

 

Kauppa yhteensä 278  311  11,9 % 

tukkukauppa¨ 85  98  15,3 % 

vähittäiskauppa 141  157  11,3% 

 

Rakentaminen 149  174  16,8 % 

 

Liikenne yhteensä 171  175  2,3 % 

kuljetus  123  130  5,7 % 

 

Pankki, vakuutus ja palv.  287  359                    25,1% 

   

Muut     957  1007  5,2 % 
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Logistiikan kustannukset olivat kokonaisuutena vuonna 2008 kaupassa ja teollisuudessa 

keskimäärin 14,2 % yrityksen liikevaihdosta, mikä on hyvin merkittävä kustannuserä. 

Tähän kun lisätään hankinnoissa, taloushallinnossa, asiakaspalvelussa ja myynnissä tehdyn 

työn kustannus, nousee tilaus- toimitusketjun kustannusmerkitys todella suureksi. Tilausten 

ja toimitusten työmäärä tulee vielä selvemmäksi, kun tiedostetaan, että yritysten 

keskimääräinen koko on maassamme melko pieni. Saapuvat ja niistä lähtevät toimitukset 

ovat keskimäärin pieniä ja arkirutiinit jonkin tilaus-toimitusketjun vaiheen toteuttamiseksi 

aiheuttavat aina oman pakollisen työmääränsä. (Sakki 2009, 23–24.) 

Tilaus-toimitusprosessin kustannukset aiheutuvat tietojen ja tavaroiden käsittelystä sekä 

tavaroiden kuljettamisesta ja varastoimisesta. Pääosin kustannukset ovat logistisia mutta 

niiden suuruuteen vaikutetaan eniten liiketoimintaa koskevilla strategisilla linjauksilla. 

Varastoimisen ja vaihto-omaisuuden sekä kuljettamisen kustannusten suuruusluokka 

päätetään jo sillon, kun määritellään ketkä ovat yrityksen asiakkaita ja kuinka laaja tai 

suppea on heille tarjottavan tuotesortimentin laajuus. Kehittämällä tiedon ja logistiikan 

menetelmiä voidaan toki vaikuttaa kustannuksiin, mutta vaikuttavuus on strategisten 

linjausten jälkeen paljon vähäisempi vaikakaan operatiivisen kehittämisen merkitystä ei 

pidä väheksyä. (Sakki 2009, 26–27.)  

Koska liiketapahtumista aiheutuu paljon kuluja, on tärkeää seurata tapahtumamääriä ja 

niistä aiheutuvan työn määrää toimitusketjun eri vaiheissa ja pohtia sitä, mikä osa tehdystä 

työstä tuo yrityksille todellista lisäarvoa ja mikä osa on vain pelkkä kustannus. Tavoitteet 

voidaan tiivistää kahteen pääkohtaan: 

 Sisäinen eli kustannustehokkuus : Turhan käsittelyn välttäminen, varastojen          

pienentäminen; laajasti sekä työn että pääoman tuottavuuden jatkuva 

parantaminen.  

 Ulkoinen eli palvelutehokkuus: Toiminnan jatkuva parantaminen niin, että 

tarjotaan asiakkaille enistä enemmän ratkaisuja pelkkien tavaroiden asemasta. 

Autetaan asiakasta lisäämään omaa sisäistä ja ulkoista tehokkuuttaan. (Sakki 2009, 

26–27.)  

Nämä tavoitteet ovat koko yrityksen tavoitteita ja niiden saavuttaminen edellyttää 

suunnitelmallisuutta ja hyvin toimivaa yhteistyötä niin yrityksen sisällä kuin yrityksen 

sidosryhmienkin kanssa. 
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3.4 Tilaus-toimitusprosessin tiedonohjauksen välineet 

 

Yritysten välistä kommunikointia liittyy erittäin paljon tilaus-toimitusprosessiin. 

Tilaaminen sisältää paljon viestintää ihmiseltä ihmiselle. Tulkiksi tietojärjestelmien välille 

tarvitaan ihmistä. Paljon ylimääräistä työtä aiheuttaa tällainen manuaalinen käsittely ketjun 

molemmissa päissä ja myös virheiden määrä kasvaa.  

 

Tilaus-toimitusprosessin ohjaaminen on haasteellista. Tämä on muodostanut tarpeen 

kehittää toimintoja ohjaamisen nopeuttamiseksi. EDI/OVT- tekniikan käyttöönotto tai 

internetin välityksellä siirtyvät sähköpostiviestit ovat yksi mahdollisuus. Ketjun osapuolten 

väliseen yhteneväiseen informaation välitykseen tarvitaan kommunikaatiojärjestelmä. 

Tilaus-toimitusprosessin onnistumisen edellytys onkin nopeus. Näiden tekniikoiden avulla 

voidaan tehostaa tilaus-toimitusprosessin etenemistä huomattavasti. Koko tilaus-

toimitusketjun yksi tärkeä komponetti on ERP- järjestelmä. Tavoitteena on läpinäkyvyyden 

lisääminen koko ketjun tasolle siten, että eri osapuolet pääsevät näkemään saman tiedon 

mahdollistaminen samanaikaisesti. 

 

Organisaatioiden välisellä tiedonsiirrolla tarkoitetaan liiketoiminnan toteuttamiseen 

tarvittavien tietojen, kuten tilausten ja laskujen, siirtämistä vakiomuotoisina yrityksen 

tietojärjestelmästä toisen yrityksen tietojärjestelmään. Tämä on tarkoitus tapahtua 

automaattisesti tietokoneelta toiselle. Eräänlainen silta on siis OVT, joka antaa yrityksille 

mahdollisuuden toimia oman tutun toiminnanohjausjärjestelmän kanssa. (Hokkanen & 

Virtanen 2013,  87.) 

 
EDI ( Electronic Data Interchange) on taas sähköistä, automaattista ja standardoitua 

tiedonsiirtoa eri ( organisaatioiden) tietojärjestelmien välillä. EDI ja OVT ovat siis 

molemmat organisaatioiden välistä tiedonsiirtoa. EDI- pohjaiset tiedonsiirtojärjestelmät 

ovat tyypillisimpiä kommunikaatiojärjestelmiä, joita ovat syrjäyttämässä nykypäivänä 

XML- sekä internetteknologiat. Tapahtuman käsittelyjärjestelmät toimivat rinnan ERP- 

järjestelmän kanssa ja sen tehtävänä on tukea logistisia toimintoja. Toimintoja ovat mm. 

kuljetusten suunnittelu sekä varastonohjaus. Tulevaisuuden muutoksiin pyritään 

varautumaan erilaisten suunnittelujärjestelmien avulla. Tulevaisuudessa 
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suunnittelujärjestelmien merkitys tulee korostumaan erityisesti muun muassa 

varastointitarpeen ja fyysisten investointien minimoimiseksi. 

 

Internet ja EDI eivät ole toistensa kilpailijoita, vaan kummallakin on oma roolinsa.Yksi 

EDI- sanomien tärkeimmistä kuljetusteistä on internet. EDI:ä käytetään tärkeimpien 

kumppaniyhteyksien lisäksi internetin www-palvelimien tiedon päivittämiseen. Muita 

käyttökohteita on tietojen siirto omiin järjestelmiin, kuten tilausten automaattinen imurointi 

palvelimelta ja edelleenjako alihankkijoille. Vakiomuotoinen sanomatyyppien viestintä on 

EDI:n sovellutuskohteita, kuten tilaus, lähete, rahtikirja, lasku, maksuerittely, 

myyntitilasto, tullausilmoitus ym.vakiituneisiin asiakas-toimittajasuhteisiin. Erityisesti 

EDI:ä käytetään kun tiedetään liikesuhteiden olevan pitkäaikaisia ja nähdään investoinnin 

tuovan suurena investointina lisäarvoa toiminnalle. EDI-prosessiin on helppo siirtää 

vakiotuotteet, joilla on vakioidut tuotemerkinnät. EDI-prosessiin on järkevä siirtää suuret 

volyymit, koska kustannus/yksikkö on saatava mahdollisimman alas. Ajankohtaiseksi 

tulevat EDI-prosessit myös silloin, kun löydetään kiinnostava kumppani, tällöin yrityksen 

johto voidaan sitouttaa toimintaan. EDI-prosessin avulla alihankkijoiden ohjaus eli 

kontrollointi sekä kuormituksen tasaaminen on myös mahdollista. (Hokkanen & Virtanen 

2013 , 87–88.) 

 

Manuaalisen tiedonkäsittelyn vähentäminen on OVT- tekniikan hyötyä, koska tietojen 

moninkertainen syöttäminen poistuu. Tiedonkulku nopeutuu ja saavutetaan myös  

riippumattomuus aikaeroista. Virheet vähenevät ja tiedot ovat ajan tasalla. Kun 

moninkertaisen työn tekeminen vähenee, aikaa säästyy. Tietojen käytettävyys paranee, 

kustannukset pienevät, toimitusajat lyhenevät ja tulevaa on helpompi ennakoida. 

Varastoinnin tarve vähenee tämän seurauksena ja se vaikuttaa suoraan sitoutuneen 

pääoman kustannuksiin. Asiakaspalvelu ja kilpailukyky paranevat, ja kassavirta nopeutuu. 

(Hokkanen & Virtanen 2013, 88.) 

 

Asiakkaiden kyky seurata ja verrata markkinoiden tarjontaa on huimasti lisääntynyt 

internetin myötä. Kuluttajat ovat aikaisempaa paljon valistuneempia ja tämän kehityksen 

myötä on tavallisilla kuluttajilla enemmän päätösvaltaa. Brandin kaupalliseen 

menestymiseen ei pelkkä mielikuva riitä, yrityksen annettu lupaus, pitää pystyä 

lunastamaan arvoketjun jokaisessa osassa, jonka asiakas kohtaa. Merkittävällä tavalla 

internet vaikuttaa jo nyt myös perinteisten markkinointikanavien toimintaan ja 
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verkkokaupan kehittyminen tulee muuttamaan totuttuja toimintatapoja edelleen. Tilaus-

toimitusketju ei välttämättä olekaan vaiheittain etenevä ” putkimainen” prosessi.  Sitä 

voitaisiin enemmänkin kuvata jatkuvaksi ja tosiaikaiseksi vuorovaikutukseksi yhteisen ” 

pyöreän pöydän” ääressä. Monen osapuolen samanaikaiseksi viestinnäksi entinen 

kahdenvälinen kommunikointi muuttuu. Entistä enemmän liiketoiminnasta tulee 

läpinäkyvää ja asiakkaiden asema suhteessa yritykseen ja sen tarjoamiin tuotteisiin tai 

palveluihin vahvistuu. 

 

 Luottamuksen merkitystä korostaa asiakkaiden mahdollisuus valita  laajemmasta palvelun 

tarjonnasta. Mitä vahvempi luottamus asiakkailla on yritykseen, tuotteeseen, palveluihin ja 

brandiin, sitä korkeammaksi nousee kynnys muuttaa valintoja. Luottamuksen 

rakentaminen kaikille asiakkaille relevantissa arvoketjussa on asiakaspääoman 

rakentamista. (Sakki 2009, 25.) 

 

3.5 Tuotteiden luokittelu eli ABC-analyysi 

 
Toimintaansa varten yrityksessä voi olla  tuhansia erilaisia tavaranimikkeitä. Päivänselvää 

on, ettei ostossa, valmistuksen suunnittelussa tai myynnissä voidaan kaikkiin tuotteisiin 

käyttää aikaa samalla tavalla. Eikä se ole tarpeellistakaan. Riittää, kunhan keskittyy 

riittävästi tärkeimpien  tuotteiden ohjaamiseen. ABC-analyysilla tarkoitetaan tuotteiden 

tuotenimikkeiden luokittelua niiden euromääräisen myynnin tai kulutuksen mukaan 

kolmesta viiteen eri luokkaan. Näin pyritään saamaan parempi käsitys siitä, miten 

materiaalinohjausta tulee kehittää ja mihin resursseja tulee käyttää. Seuraavaa jaottelua 

voidaan käyttää luokittelun perusteena: 

 A-tuotteet = ensimmäiset 50% myynnistä/kulutuksesta 

 B- tuotteet= seuraavat 30% myynnistä/ kulutuksesta 

 C- tuotteet= seuraavat 18% myynnistä/ kulutuksesta 

 D- tuotteet = viimeiset 2% myynnistä/ kulutuksesta 

 E- Ryhmä = tuotteet, jotka ei ole myyty tai kulutettu ollenkaan. 

 

ABC-analyysissa tärkeää on, että luokitellaan nimikkeitä eikä esimerkiksi tuoteryhmiä. 

Analyysillä halutaan tutkia erityisesti, miten tapahtumamäärät tai varastoarvot jakautuvat 

kulutuksen tai myynnin mukaan. Nämä tiedot tulee siksi saada kulutustietojen lisäksi 

selville jokaisesta tuotteesta. (Sakki 2003, 93.) 
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Luokittelu voidaan myynnin tai euromääräisen kulutuksen sijaan tehdä myös tuotteiden 

myyntikatteen tai niiden liiketuloksen perusteella. Toimintolaskennan avulla saadaan 

selville liiketulos. Luokitukselle hyvä ajanjakso on myyntisesonki tai kalenterivuosi. 

Varaosissa luokituksen pohjana on hyvä käyttää vuotta pidempää jaksoa. 

 

ABC-analyysi kannattaa joskus tehdä myös myyntiyksiköiden, kuten myytyjen 

kappalemäärien tai kilojen perusteella. Esimerkiksi rengasliikkeissä, apteekeissa tai raaka- 

ainetukkukaupassa voidaan menetellä näin. Usein on helpompi hahmottaa myyntiyksiköt 

euromääräistä myyntiä paremmin. Analyysin avulla pyritään saamaan parempi käsitys 

siitä, miten materiaalinohjausta tulee kehittää ja mihin resursseja tulee käyttää. Kun 

tuotteet ryhmitellään sopivasti muutamaan  luokkaan ja ryhmiä verrataan keskenään, 

voidaan satojen tuotteiden massasta erottaa yhdellä silmäyksellä paljon yksityiskohtia. 

(Sakki 2009, 91.) 

 

3.5.1 Nimikkeiden luokittelumenetelmät 

 

ABC-analyysi on kaikkein tunnetuin ja varastoinnissa yleisemmin käytetty tapa luokitella 

nimikkeitä. Havainnot useista suuria määriä nimikkeitä varastoivista yrityksistä osoittavat, 

että pieni osuus nimikkeistä muodostaa vain pienen osan vuotuisesta volyymistä. ABC-

analyysin käyttö on laajaa, koska se on helppo ottaa käyttöön ja se on myös hyvin tehokas 

menetelmä. 

 

Menetelmien avulla pyritään saamaan parempi käsitys siitä, miten varastonohjausta tulee 

kehittää ja mitkä ovat tärkeimmät tuotteet, mihin resursseja kannattaa kohdistaa. 

Taloudellisesti tärkeät nimikkeet pyritään löytämään menetelmällä, joiden ohjaukseen 

tulisi keskittyä. Menetelmä auttaa varmistamaan tuotteiden saatavuuden ja alentamaan 

varastointikustannuksia. Menetelmällä voidaan löytää ne nimikkeet, jotka eivät liiku 

lainkaan. On harkittava vakavasti näiden nimikkeiden poistamista, koska vaihto-

omaisuutta sitoutuu turhaan näihin nimikkeisiin. Näin päästään rajattuun joukkoon 

ohjaustapoja ABC-luokittelun avulla, vaikka erilaisten nimikkeiden määrä olisi alun perin 

hyvin suuri. (Hokkanen & Virtanen 2013, 75–76.) 
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Määritellään varaston arvo nimikkeittäin varastoa arvioitaessa. Nimikkeet lasketaan 

euroina ja osuuksina kokonaisarvosta. Tällöin saadaan kertymä suurimmasta nimikkeestä 

pienimpään asti. Myynnin avainlukuna käytetään yleensä myyntivolyymia euroissa. 

Yleensä kertymäkäyrä muodostaa Pareto-käyrän muodon. ABC-analyysin taustalla on 

20/80-sääntö (Pareto-sääntö, Pareton periaate). Pareton 20/80-säännön perusteella voidaan 

esimerkiksi todeta, että : 

 

 80% tuotteista tuo vain 20% liikevaihdosta 

 20% tuotteista tuo 80% tuloksesta 

 80% myyntitapahtumista ja asiakkaista tuo vain 20 % myynnistä 

 20% tuotteista aiheuttaa 80% varastosta 

 80 % toimituspuutteista aiheutuu 20 %:sta tuotteista jne. 

 

Pareton lain toteuttamista seurataan ABC-analyysin avulla. Prosenttilukuja ei tule ottaa 

kirjaimellisesti oikeina. Ne ovat suuntaa antavia ja on ymmärrettävä riippuvuuden olevan 

lähempänä 20/80-suhdetta kuin 50/50-suhdelukua. (hakintatoimen kehittäminen 2008.) 

Tuotteiden luokittelussa  pitää muistaa, että luokittelun kokonaisuus perustuu ajatteluun 

Vuotuinen myyntivolyymi = hinta x määrä. Tällöin eri luokka tulee niiden merkityksen 

näkökulmasta kahdella eri tavoin, esimerkiksi 

 

 A-nimikkeet vaativat tiukkaa varastonohjausta 

 Luokan B ohjaustarve asettuu A- ja C- luokan väliin 

 C- nimikkeille riittää löyhempi kontrolli 

  

Käytännössä on huomattu, että yksi luokittelukriteeri ei aina riitä tuomaan tuotteen kaikkia 

tärkeitä ominaisuuksia esille. Siksi on otettu käyttöön moniulotteisia luokittelumenetelmiä. 

Luokittelumenetelmä ottaa huomioon monia tekijöitä. Jokaiselle luokalle erikseen 

räätälöityjen ohjaustapojen mukaisesti voidaan varastonohjausresurssien käyttöä tehostaa 

merkittävästi. Moniulotteisen luokittelun tarpeellisuus korostuu, jos varastoitavia 

nimikkeitä on paljon ja ne ovat hyvin erityyppisiä. Käytännössä tarvitaan yleensä kaksi tai 

korkeintaan kolme luokittelutekijää. Tätä suurempi määrä tekee luokittelusta liian 

monimutkaisen päivittäiseen käyttöön. Monimutkaisempi luokittelujako haittaa 

todennäköisesti ohjauksen hallintaa ja kasvattaa varastonohjauksen kustannuksia. 
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Luokittelukriteerinä voi olla esimerkiksi seuraavat:  

 Myyntiin vaikuttavat tekijät : myyntivolyymi, toimitusten varmuus, puutekustannus, 

nimikkeen kustannus, saatavuuden varmuus, kappalemääräinen kysyntä ja 

kysyntätyyppi. 

 Varastointiin vaikuttavat tekijät : vanhenemisriski, varastointikustannus, tuotteen 

fyysinen koko, tilauserien koko ja kysynnän jakautuminen. 

 Muita tekijöitä: tuotteen yleisyys, tuotteen korvattavuus, niukkuus ja 

kulutuskestävyys. 

Jos kriteejä on paljon, niiden asettaminen tärkeysjärjestykseen on vaikeaa. Joudutaan 

miettimään, voiko kriteereitä ryhmitellä jotenkin. ( Hokkanen& Virtanen 2013, 74–75.) 

 

Yrityksen tuotteet luokitellaan analyysissa muutamaan ryhmään vain niiden myynnin tai 

kulutuksen arvon perusteella. Tärkeää on oivaltaa, ettei arvo ole aina sama kuin tuotteen 

tarpeellisuus. Myynnin arvo voi olla pieni, mutta tuote on silti asiakkaiden kannalta  

katsottuna tarpeellinen ja se halutaan pitää myyntiohjelmassa. Teollisuusyrityksessä taas 

kaikkia tuoterakenteeseen kuuluvia osia tarvitaan, vaikka monien käytön arvo voi olla 

vähäinen.  Tilanne on samankaltainen projektitoimituksissa. ABC-analyysi on kuva 

menneistä tapahtumista. Tietenkin on selvää, että tulevaisuus ei ole aina läheskään 

samanlainen. Kun tulevasta sitten aikanaan tehdään vastaava analyysi, eivät kärjessä 

välttämättä ole enää samat tuotteet. Kokemus auttaa, kun analyyseistä pitää tehdä oikeat 

päätelmät. (Sakki 2003, 91–92.) 

 

ABC-luokittelun soveltamiseen perustuvat paljon varastojen pienentäminen ja koko 

materiaalin ohjaus. Pelkkä raportti ja sen yhteenveto eivät kuitenkaan vielä muuta mitään. 

ABC-analyysissä uudet tuotteet eivät heti löydä oikeaa paikkaansa. Siksi ne kannattaa 

alkuvaiheessa pitää omassa luokassaan. Aina yrityksissä on myös erikoistuotteita, joille 

kanattaa antaa omat tunnukset. Tällaisia voivat olla mm. suoramyynnin tuotteet, joita ei ole 

tarkoituskaan varastoida sekä asiakaskohtaiset tuotteet, joissa voi olla sovittu vaikkapa 

varmuusvarastointivelvotteista. (Sakki 2009, 92.) 
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3.5.2 Tuotteen elinkaari ja ABC-luokitus 

 

Jos ABC-luokitus tehdään lyhyistä ajanjaksoista, kulutuksen muutoksen voi lisätä 

analyysituloksiin, kun kahden kauden tuloksia verrataan keskenään. Jos tuotteen kulutus on 

lisääntynyt tai vähentynyt ennalta päätetyn prosenttiluvun verran, luokitukseen lisätään 

tunnuksen perään plus- tai miinusmerkki. Jokaiseen luokkaan tulee sillon myös toinen 

ulottuvuus, onko kulutus kasvanut, laskenut tai pysynyt ennallaan. Luokkien perässä plus- 

tai miinusmerkit kertovat niiden elinkaaren vaiheesta.  

 

Tyypillistä on nopean kasvun tuotteille ( A+, B+, C+ ), että niiden myyntivolyymit 

kasvavat nopeasti ja kasvukäyrän jyrkkyyttä on vaikea arvioida. Nämä tuotteet on 

myyntihinnoiteltava oikein ja on varmistettava niiden hyvä saatavuus. Elinkaaren 

loppuvaiheessa ovat laskevan trendin tuotteet ( A-, B-, C-) tai ne ovat muuten 

laskusuhdanteessa. Varastot kannattaa yleensä C– tuotteiden osalta myydä loppuun. 

Kannattavia voivat edelleen yritykselle olla A- ja B- tuotteet, vaikka myynti olisikin 

laskevassa trendissä. Varastotasoa voi niissä kuitenkin pudottaa, jotta varastojen ” 

happanemisen” voi välttää.  Tasaisen menekin tuotteiden (A=, B=, C=) materiaalin ohjaus 

on tasaisempaa, jos myyntivolyymeissa ei ole odotettavissa suuria muutoksia. (Sakki 2009, 

93.) 

 

3.5.3 ABC-analyysin tulosten tutkiminen 

 

Tilaus-toimitusketjun tehokkuuden lisääminen perustuu paljon ABC– luokittelun 

soveltamiseen. Seuraavassa näkökulmia, joita ABC- analyysista tulee tutkia.  

Ensimmäinen tutkimisen kohde ovat tuote- ja työmäärien jakautuminen. Voidaan olettaa jo 

Pareton lain pohjaltakin, että myynniltään merkittäviä tuotteita on lukumääräisesti vähän. 

Sen sijaan yllätys voi olla, että suppeaan A- tuotteiden määrään kohdistuu suhteellisen 

vähän työtä. Tilanne on täysin vastakkainen C- ja D- tuotteiden kohdalla. 

Myyntitapahtumia on tuotetta kohden näissä vähän, mutta C- ja D- tuotteiden suuri 

lukumäärä aiheuttaa sen, että työt kasautuvat helposti näiden ryhmien tuotteille. Tuote- ja 

työmäärien jakautumista tarkasteltaessa tulee aina muistaa luokittelun pohjana olevan 

tuotemyynnin jakautuminen esim. jaolla 50% / 30% / 18% ja 2%.  
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Varaston jakautuminen luokkien kesken on toinen kiinnostuksen kohde. Sijoittuuko pääosa 

varastosta A- ja B- luokkiin vai C- ja D- luokkiin? Tietenkin tavoitteena on kierron 

lisääminen kauttaaltaan. Jos varastoa on runsaasti C- ja D- nimikkeissä, on yritykseen 

hankittu turhia tavaroita. A- luokassa on tavallisesti koko tuotemäärästä vain murto-osa, 

alle viisi prosenttia. D-luokassa taas voi olla yli puolet kaikista nimikkeistä. Onko hyvä 

näin? Nimikkeitä tulisi todennäköisesti karsia. Ainakin niin pitäisi tehdä, jos D- luokissa 

on myös paljon varastoa. Kolmanneksi kannattaa miettiä ostojen suunnittelua. Ostojen 

huonoa suunnittelua on, jos D- ja E- tuotteiden varasto lajenee liikaa. Varastoon jää osa 

tulevista tavaroista pitkäksi aikaa. Kiertoaika on D-luokassa usein vuosia. Hyvä kysymys 

on, miten näistä varastoista pääsee kunnialla eroon? Kauppaliike voi ehkä myydä ne 

alennuksella tai pyrkiä palauttamaan ne tavarantoimittajille. Hyvin vaikeaa on kuitenkin 

aina epäkurantin tavaran  poistaminen. Siksi onkin tärkeä pohtia, miten tästä eteenpäin 

voidaan estää näiden ylisuurien varastojen muodostuminen. ( Sakki 2003, 93–94.) 

 

 

3.6 Varastonhallinta 

 

Varastoinnilla tarkoitetaan varastorakennuksia ja - tiloja sekä varastotoimintoja. On tärkeää 

pohtia miksi varastointia tarvitaan, ennen kuin ryhdytään tarkastelemaan 

varastointiperiaatteita. Varastointia on mietittävä eteenkin silloin, kun yritys perustetaan tai 

kehitetään nykyistä toimintaa. Varastointia koskevat ratkaisut vaikuttavat koko logistiseen 

ketjuun. ( Ritvanen, Inkiläinen, Bell& Santala 2011,79.) 

 

Logistiikka tunnetaan sikäli kuin se edes tunnetaan pelkästään varastointiin liittyvänä 

terminä. Varastointi on vain pieni osa logistiikkaan liittyvien eri tieteiden välistä 

toimenkuvaa. Varastolla tarkoitetaan vaihtomaisuuden materiaaliosuutta, eli yritykseen 

hankittuja materiaaleja, jotka eivät ole jalostuksessa. Varastolla tarkoitetaan teknisessä 

mielessä sitä fyysistä tilaa, jossa kyseistä materiaalia säilytetään. Varasto on fyysisesti 

venyvä käsite. Varastoa on verrattu nollanopeudella tapahtuvaan kuljetukseen. Varastoksi 

voidaan katsoa miltei mikä hyvänsä paikka, jossa tavara seisoo milloin mistäkin syystä, 

lyhyemmän tai pitemmän aikaa. 

  



  24 

 

3.6.1 Mitä on varastointi  

 

Varasto voi olla materiaalin väliaikainen tai lopullinen sijoituspaikka. 

Loppusijoituspaikalla tarkoitetaan pysyvää varastoa, kuten kaatopaikkaa tai ydinjätteen 

kalliovarastointia (Hokkanen, Karhunen & Luukkainen, 2011, 125.) Varastointi on erittäin 

tärkeä osa valmistavan yrityksen tuotantotoimintaa.Varastointia voidaan perustella useilla 

syillä, joita ovat : 

 kuljetuskustannusten alentaminen 

 tuotantokustannusten alentaminen 

 suurten hankintaerien edullisuus 

 toimitusten varmistaminen 

 yrityksen asiakaspalvelupolitiikan tukeminen 

 markkinatilanteen muutosten tasaaminen 

 tuottajien ja kuluttajien välisten aika- ja tilaerojen tasaaminen 

 halutun asiakaspalvelutason saavuttaminen pienimmillä logistisilla 

kokonauskustannuksilla 

 myyjien, toimittajien ja asiakkaiden JIT–ohjelmien tukeminen. (Hokkanen ym. 

2011, 125.) 

 

Yritysten perinteinen toimintatapa on ollut varastolähtöistä. On katsottu tämän olevan 

edellytys nopeille toimituksille, hyvälle asiakaspalvelulle ja taloudelliselle valmistukselle. 

Nykyisin tunnustetaan, että varastot ovat oikeastaan seurauksia. Varastoinnille todellinen 

syy katsotaan olevan puutteellinen myynnin suunnittelu, huonosti toimiva organisaatio ja 

toimitusketjun yhteistyössä ilmenevät puutteet. (Hokkanen, ym. 2011, 125–126.) 

 

Tulevaisuudessa järkevän varastoinnin merkitys korostuu entistä enemmän. 

Yksinkertaisesti tämä johtuu siitä, että muihin yrityksen toimintoihin on jo aikaisemmin 

kiinnitetty laajaa huomiota, kun taas varastointi on usein jäänyt tarkastelujen ulkopuolelle. 

Paljon kehittämispotentiaalia on varastoinnissa muun muassa pääoman hallinnan suhteen 

ja nykyaikaisten ohjausjärjestelmien kehittämisessä. Myös varastoinnin tuottavuuden 

kehittämisessä huomiota kiinnitetään erilaisten ohjausjärjestelmien, -tapojen ja 

tietovarastojen kehittämiseen. Varastoinnin merkitystä kasvattaa ajatus siitä, että 
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asiakastilaukset lähtevät yleensä yrityksen varastoista ja näin ollen varasto muodostaa 

viimeisen linkin yrityksen ja asiakkaan välille. (Hokkanen & Virtanen 2013, 71.) 

 

Varastoja pyritään pitämään mahdollisimman vähän toimitusketjun kaikissa vaiheessa. 

Tämä johtuu siitä, että varastoihin sitoutuu pääomaa, joka olisi tuottavampaa vapauttaa 

muuhun tarpeeseen. Edelleen on yrityksiä, jotka eivät riittävästi seuraa varastoon 

sitoutunutta pääomaansa ja siten pitävät turhaan rahojaan sidottuina varastoitaviin 

tuotteisiin. Jos toimitusajat pystytään optimoimaan voidaan varastotasoja pienentää tai 

varastoista voidaan jopa luopua niin, että raaka-aineet tai tuotteet toimitetaan toimittajalta 

suoraan tuotantoon tai valmistajalta asiakkaalle ilman varastointia. (Ritvanen ym. 2011, 

79.) 

 

Nykypäivän varastoissa varastoitavien nimikkeiden määrä kasvaa koko ajan. Suuri osa 

yrityksistä on investoinut toiminnanohjausjärjestelmiin, jotka usein sisältävät myös 

varastonhallintamoduulin. Näiden  toiminta perustuu kokonaisuuksien hallintaan ja 

järjestelmä toimii kuitenkin juuri niin kuin sen käyttäjä on asettanut sen toimimaan. 

Suosituksia sopivimmasta varastonohjausmenetelmästä järjestelmä ei anna, vaan käyttäjän 

on itse omattava riittävä varastonhallinnan tietotaito, jotta sopiva ohjausmenetelmä löytyy. 

Varaston hallinnan osaajia ei ole liikaa ja kun tähän osaamiseen yhdistetään vielä 

tarpeellinen järjestelmätuntemus, puhutaan erittäin niukoista osaamisresursseista. 

(Hokkanen & Virtanen, 2013, 71.)   

 

3.6.2 Varaston ohjauksesta 

 

Varastotoiminnan tarpeet voidaan jakaa sisäisiä ja ulkoisia sidosryhmiä ja tavoitteita 

palveleviksi ryhmiksi. Yrityksille ja asiakkaille, varaston on pystyttävä tuottamaan 

palvelua, ilman lisäarvon tuottoa varastoiminen on hyödytöntä. Varaston päätehtäviä ovat 

asiakastilausten käsittely kustannustehokkaasti ja ajallaan. Varaston tehtävä on varmistaa 

toimitusten oikeellisuus niin määrällisesti kuin laadullisestikin. (Hokkanen & Virtanen 

2013, 71–72.) 
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Varastonohjaus on onnistunut, jos kolme tärkeää tekijää on tasapainossa: saatavuus, 

varastotaso ja käytetty työmäärä. Näistä tavoitteista kaksi on helppo saavuttaa. Saatavuus 

varmistetaan korkeilla varastontasoilla ja korkealla työmäärällä, kun taas varaston kierto 

saadaan korkeaksi ajamalla varastotasot alas tai vaihtoehtoisesti ostamalla samaa tuotetta 

jatkuvasti pieniä eriä. Näiden kolmen osatekijän tasapainon löytäminen on 

varastonohjauksen haaste. (Hokkanen & Virtanen 2013, 72–73.)  

 

 

KUVIO 3. Varastonohjauksen kuvaus (mukaillen Hokkanen & Virtanen 2013, 72–73.) 

 

Varastonohjaus on toimintaa, joka tasapainottaa kustannusten, toimituskyvyn ja laadun 

siten, että toiminta antaa parhaan mahdollisen lisäarvon sekä asiakkaille että yrityksille. 

Keskeisimpiä varastonohjauksen tavoitteita ovat varastoihin sitoutuneen pääoman 

vähentäminen, varastointi- ja materiaalinkäsittelykustannusten pienentäminen sekä korkea 

palvelutaso, toimitusvalmiuden ylläpito ja materiaalien kokonaiskustannusten minimointi. 

Tärkeitä osa-alueita varastonohjaamista ajatellen ovat välilliset kustannukset, 

laatukustannukset, tuotantoprosessin kustannukset, elinkaarikustannukset ja materiaalien 

saatavuuden varmistaminen. Onkin hyvä muistaa mitä varastossa ohjataan. 

Varastonohjauksen muistilista on seuraavanlainen: materiaalivirrat, informaatio, rahavirta, 

palveluaste, ihmiset ja koneet/ laitteet. 
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Varastonohjauksella tarkoitetaan yksinkertaisen määritelmän mukaan, varastoihin 

sitoutuvan pääoman hallintaa ja materiaalivirtojen ohjausta. Ohjausjärjestelmät voidaan 

jakaa raportointijärjestelmiin, kyselyjärjestelmiin ja analyysijärjestelmiin. Ohjaus-

järjestelmän osat tulee ulottaa osaksi myynnin järjestelmiä. Ennakkotiedon riittävä 

haarukonti kysynnästä vähentää häiriöttömän tavaransaannin turvaamisesta johtuvaa yli 

varastointia. Varastonohjaus on myös työväline varastoon liittyvien toimintojen 

analysointiin. Järjestelmästä on mahdollista saada tarkkaa rivikohtaista tietoa tehokkuuden 

seurannan (keräilyaika, käsitellyt rivit, käsitellyt määrät, käsitellyt kilot, jne.) perustaksi. 

(Hokkanen & Virtanen 2013.) 

 

KUVIO 4, kuvaa varastonohjauksen tavoitteista keskeisempiä, jotka ovat varastoihin 

sitoutuneen pääoman vähentäminen, varastointi- ja materiaalinkäsittelykustannusten 

pienentäminen sekä korkean palvelutason saavuttaminen. Osa tätä kokonaisuutta ovat 

materiaalien ja lopputuotevarastojen palvelutaso, toimitusvalmiuden ylläpito ja 

materiaaalien kokonaiskustannusten minimointi. (Hokkanen & Virtanen 2013, 72.) 

 

KUVIO 4. Varastonohjauksen kolme osatekijää (mukaillen Hokkanen & Virtanen 2013, 

73.)  

Varastointipaineita aiheuttavat laaja tuotevalikoima ja moninaiset asiakastarpeet. Todella 

tärkeää onkin siksi pohtia huolellisesti valikoimalaajuuden tarve. Niin ikään kaikkia 

asiakkaiden tarpeita ja toiveita ei välttämättä aina tarvitse täyttää. Joskus voi myydä ”ei 

oota” tai toimittaa tuotteet kohtuullisella toimitusajalla niin, että varastoinnilta vältytään. 

Toimittajan epäluottettavuuden takia varastojen pitäminen on hyvin kyseenalaista.  
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Voidaan perusteellisesti kysyä, miksi yhteistyötä ylipäätään tehdään epäluotettavan 

toimittajan kanssa. Joskus voi olla tilanne, että tietylle raaka-aineelle tai tuotteelle on vain 

yksi mahdollinen toimittaja. Toimittajalla on tällöin ylivalta osto-organisaation nähden 

eikä ostajan vaatimuksille anneta suurtakaan arvoa. Jos toimittaja on asiakastaan 

vaikutusvaltaisempi, hän usein ottaa vastaaan vain tietyn minimimäärän ylittävät 

ostotilaukset. Asiakas voi sen seurauksena kokonaiskustannustensa hallinnan vuoksi tilata 

ostonsa isommissa erissä kuin todellinen tarve. (Ritvanen ym. 2011, 79–80.) 

 

Yrityksille, jotka ottavat vastuun logistisen kanavan toiminnasta, ovat logistiset 

järjestelmät  (informaatio- ja ohjausjärjestelmät, tietojen hallinta) ja informaatioyhteydet 

elintärkeitä, sillä hoidetaanhan niillä koko toiminnan suunnittelu, toimenpiteiden ja 

osapuolien valinta, toiminnan koordinointi ja valvonta. Niille yrityksille, jotka toimivat 

kanavassa alihankkijoina ja joiden odotetaan toteuttavan muiden muotoilemaa logistiikkaa, 

syntyy pulmia lähinnä siitä, miten ne annetuissa rajoissa pystyvät tehokkaasti käyttämään 

resurssejaan. (Pouri 1993, 115.) 

 

 Merkittävä varastotasoja nostava tekijä on raaka-aineiden hintojen korotuspaine. Ennen 

kuin hintojen korotuspaine  johtaa normaalia suurempiin hankintaeriin, kannattaa laskea, 

minkä verran hinnannousu vaikuttaisi hankintakustannuksiin. On syytä laskea lisääntyvästä 

sitoutuneesta pääomasta aiheutuvat kustannukset, jos päädytään suuriin hankintaeriin. 

Toimimalla näin voidaan päätyä taloudellisesti oikeaan ratkaisuun. (Ritvanen ym. 2011, 

79–80.) 

 

3.6.3 Varastokustannuksista 

 

 Varaston arvoon luetaan kaikki tavarat, jotka yrityksen kirjapidon mukaan kuuluvat 

vaihto-omaisuuteen. Kirjanpitolain 1336/1997 4.luvun 4§: n mukaan  vaihto-omaisuutta 

ovat sellaisinaan tai jalostettuina luovutettaviksi tai kulutettaviksi tarkoitetut hyödykkeet. 

Ulkomailla olevat tavaraostot sekä sitovat hankintasopimukset sisällytetään varastoihin, 

mikäli ne kuuluvat yrityksen vaihto-omaisuuteen. Palkkiotyön yhteydessä syntyvät 

varastot, ilmoittaa se yritys, jonka toimeksiannosta palkkiotyö suoritetaan. (Hokkanen & 

Virtanen 2013, 166.) Varastokustannuksia voidaan tarkastella hyvin monesta 

näkökulmasta. Usein vaikea tehtävä on kaikkien kustannusten laskeminen, ellei kyse ole 
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puhtaasta varastoyrityksestä, jolla ei ole muuta toimintafunktiota kuin varastointi. 

Kokonaiskustannuksista noin 2/3 muodostuu ns. kiinteistä kustannuksista. Muuttuvista 

kustannuksista  50-60% syntyy lähtevän tavaran huolehtimisesta asiakastoimituksiksi. On 

syytä huolehtia tällä perusteella keräyksen, pakkaamisen ja lähettämisen tehokkuudesta.  

(Hokkanen & Virtanen 2013, 162.) 

  

Logistiikkakustannuksista puolet on varastoinnin ja varastointiin sitoutuvan pääoman 

kustannuksia. Organisaatioissa siten varastointi on huomattava kustannustekijä, joten sen 

kehittämisen avulla voidaan parantaa kustannustehokkuutta. Varaston 

kustannusmenetelmistä yli puolet aiheutuu henkilökuluista, muut kulut jakautuvat 

rakennuksen ja tontin, koneiden, laitteiden ja kalusteiden sekä IT- laitteiden ja 

ohjelmistojen kesken. Useita kustannustekijöitä liittyy varastonohjaukseen. Ne on tärkeä 

tunnistaa, jotta kuluja pystytään pienentämään. Varastonpitoon liittyviä kustannuksia ovat:  

 raaka-aineen tai tuotteen hinta 

 varastonpitokustannukset 

 täydennyseräkustannukset ja 

 puutekustannukset (Ritvanen ym. 2011, 91.) 

 

Raaka-aineen tai tuotteen hinta on selkeä ja suora kustannustekijä. Varastonpitokustannus 

puolestaan on kustannus, joka riippuu varaston arvosta. Pääomakustannus, varastotilan 

kustannus ja riskikustannus lasketaan varastonpitokustannuksiin. Varastotilan 

kustannuksella tarkoitetaan esimerkiksi tilavuokraa. Varastotilan kustannus riippuu 

tuotteen mitoista ja säilytysvaatimuksista, kuten ilmastoinnista ja lämpötilasta. 

Riskikustannuksella viitataan menekki - ja hintariskiin. Varastonpitokustannus on 10–40 

prosenttia vuosittaisesta varaston arvosta. Luonnollisesti kustannukset vaihtelevat tuotteista 

riippuen.Täydennyseräkustannuksella viitataan tilaus-, asetus- ja lajinvaihtokustannuksiin 

sekä oston kertakustannuksiin. Materiaalivarastoista aiheutuu tilauksen teko-, 

toimitusvalvonta-, laskuntarkastus- ja materiaalin vastaanottokustannuksia. Pienerissä 

lisäksi kuljetuskustannukset nousevat. (Ritvanen ym. 2011, 91–92.) 
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Puutekustannukset johtuvat puutetilanteista. Materiaalivarastoissa ne voivat syntyä 

erillistoimituksista, tuotantohäiriöistä, toimituksen kiirehtimisestä tai oman toimituksen 

myöhästymisestä. Valmistevarastoissa puutekustannuksiin luetaan jälkitoimitukset ja 

mahdollisten asiakkaiden tai tilausten menettämiset puutetilanteiden vuoksi. Varastoinnin 

yhtenä perusperiaatteena voidaan pitää sitä, että hankintatoimen henkilöstö pyrkii saamaan 

mahdollisimman pitkät maksuajat. On samalla otettava huomioon kaikki erilaiset 

toimituseräkoot niin, että ne eivät johda kohtuuttomiin varastointitasoihin. Jatkuvasti on 

valvottava varastotasoja ja pyrittävä pitämään ne mahdollisimman alhaisina. Olisi syytä 

pitää asiakkaan maksuajat lyhyinä.  

 

Varastointiprosessin kehittämisessä   oleellista on turhien, tuottamattomien työvaiheiden 

poistaminen.  Suurissa varastointiyksiköissä tämä tarkoittaa mekanisoinnin ja 

automatisoinnin kehittämistä. Pienemmissä yksiköissä kyse on turhien 

paperikäsittelyvaiheiden ja odotusaikojen poistamisesta tietotekniikan avulla. Kun 

varastoinnin kustannustehokkuutta ryhdytään parantamaan, varastointi halutaan usein 

liittää yrityksen toiminnanohjausjärjestelmään. Tehokkuutta voidaan parantaa myös 

esimerkiksi puheohjauksella sekä aluekeräilyllä. Yritykset toisaalta ulkoistavat 

varastointinsa yhä useammin, ja varastopalvelujen kysyntä onkin lisääntynyt tuntuvasti 

viime vuosina. Suomessa varastokustannukset ovat kansainvälisesti korkealla tasolla, joten 

varastoinnilla on teollisuudelle suuri taloudellinen merkitys. Teollisuuden varastojen 

yhteenlaskettu arvo on n. 15 miljardia euroa, mikä vastaa noin kahdeksaa prosenttia 

maamme vuotuisesta bruttokansantuotteesta, joten sen merkitystä ei voi vähätellä 

myöskään makrotaloudellisesta näkökulmasta. (Ritvanen ym. 2011, 92–93.) 

 

3.6.4 Varastoinnin tunnusluvuista 

 

Varastojen muodostumiselle on kaksi pääsyytä. Ensinnä toimitusketjun kahden 

peräkkäisen pisteen välinen tavaravirta on suurempi kuin vastaanottavan pisteen välitön 

tarve, jolloin ylimääräinen tavara jää hetkeksi varastoon. Varastojen muodostumiselle 

toinen syy on epävarmuus, kun kysynnän määrän ja ajoituksen ennustamisen vuoksi 

tavaraa tilataan yli ennakoidun tarpeen, jolloin käyttämätön osuus jää varastoon. Muita 

syitä varastojen muodostumiseen ovat toimitusketjun liittyvä epävarmuus, raaka-aineiden 

saatavuuden kausiluonteisuus (esimerkiksi maataloustuotteet), odotettavissa oleva hinnan 

nousu tai hankittavan eräkoon edullisuus. Varastoihin liittyviä suureita ilmaistaan erilaisten 
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parametrien avulla. Aikajänteen perusteella varastoparametrit voidaan jakaa staattisiin ja 

dynaamisiin. Staattisilla parametreillä ilmaistaan niitä tekijöitä, jotka eivät ole ajasta 

riippuvia. Nämä ovat yrityksen strategisessa suunnittelussa käytettyjä tekijöitä, kuten 

varaston 

 tavaravalikoima  

 tavaramäärä 

 käsittely-yksiköiden koko 

Dynaamiset parametrit ovat aikasidonnaisia tekijöitä, joten ne ovat käyttökelpoisia 

jokapäiväsessä varastojen ohjauksessa. Dynaamisia parametrejä ovat mm. varaston 

 täydennystaajuus, jolla tarkoitetaan täydennyslähetysten saapumisväliä 

 tilaustaajuus, jolla tarkoitetaan tietyssä aikayksikössä suoritettujen tilausten määrä 

 tilausmäärä, jolla tarkoitetaan kerralla tilattua tavaramäärää 

 kuljetusintensiteetti, jolla tarkoitetaan toimituksiin sitoutunutta työmäärää. 

(Hokkanen ym. 2011, 132–133.) 

Ylimääräisellä varastoinnilla, jota kutsutaan varmuusvarastoksi, peitetään kysynnän ja 

toimitusketjujen epävarmuutta. Varmuusvarasto toimii puskurina myöhästyneitä 

toimituksia tai lisääntynyttä kysyntää vastaan. Varmuusvaraston lisäksi yrityksillä on 

käyttövarasto. Käyttövarastolla tarkoitetaan sitä tavaramäärää, joka on suunniteltu 

käytettäväksi kahden toimituksen välisenä aikana. Fyysisesti varmuus- ja käyttövarasto 

eivät erotu toisistaan, sillä kaikki tavara virtaa yrityksen läpi fifo-periaatteella ( first in - 

first out) eli tavarat käytetään tai toimitetaan eteenpäin ikäjärjestyksessä vanhemmasta 

päästä. Käyttö- ja varmuusvarastojen toisistaan erottaminen onkin lähinnä hankintojen 

ohjausta helpottava laskelma. (Hokkanen ym. 2011, 132– 133.) 

 

 KUVIO 5 kertoo, miten kiertonopeus lasketaan suhteuttamalla varaston arvo tavaroiden 

käyttöön vuoden aikana. Sen avulla voidaan seurata varastoon ja eri tuotteisiin tai 

tuoteryhmiin sitoutunutta pääomaa. Mitä lyhyemmältä aikaväliltä keskimääräinen 

varastoarvo lasketaan, sitä paremmin saatu tulos kuvaa todellista tilannetta. Monesti 

kuitenkin keskimääräisen varastonarvon seuraaminen ei ole mahdollista, jolloin mittaus 

tehdään tietyn hetken varaston perusteella. Varaston kiertonopeus voidaan esittää myös 

kiertoaikana, joka kertoo kuinka kauan varasto riittää keskimääräisen myynnin tai 

kulutuksen toteutuessa. 
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Samalla se kertoo myös sen ajan päivinä, jonka varastoon uhratut menot ovat sitoutuneena 

vaihto-omaisuuteen. Termi voidaan korvata myös pysähdysaika-nimellä, joka ei 

kuitenkaan anna niin myönteistä kuvaa varastoinnista. (Hokkanen & Virtanen 2013, 167.) 

 

Keskiarvon mittaaminen on käytännössä hankala toimenpide. Tyydyttävään likiarvoon 

päästään myös tarkasteluhetken varastokeskiarvon avulla. Kiertoaika ei aina anna oikeaa 

kuvaa varastotason järkevyydestä. Paremman arvion varastotasosta saa kun tarkastelee 

varaston riittoa. Riitolla tarkoitetaan sitä aikaa, jonka varasto riittää tilaustoimitusten 

välillä. KUVIO 5 kokoaa yhteen erilaisia varaston laskentamenetelmiä.  

 

 

     Varaston kiertonopeus = Vuoden käyttö tai myynti (hankintahinnoin) 

   Varastojen (keski) arvo (hankintahinnoin) 

      Varaston riitto = Varaston arvo (hankintahinnoin) x 365 

            Vuositarve (hankintahinnoin) 

      Mikäli kiertonopeus tunnetaan, voidaan varaston riitto laskea myös 

 

       Varaston riitto = 365 d 

       kiertonopeus 

 

KUVIO 5. Varaston laskentamenetelmät 

 

Yksi tärkeimmistä varaston ohjauksessa käytettävistä tunnusluvuista on varaston 

kiertonopeus. Sen avulla seurataan varastoon ja sen eri nimikkeisiin ja nimikeryhmiin 

sitouttunutta pääomaa. Varaston riitto on kiertonopeuden kaltainen tunnusluku. Käytännön 

ohjaustyöhön se soveltuu usein kiertonopeutta paremmin. Käsitteellä tarkoitetaan sitä, 

kuinka pitkän ajan käyttöä varten varastossa oleva tavaraerä riittää. Riitto on 

yksinkertaisesti kiertonopeuden käänteisluku. Jos esim. varaston kiertonopus on 5 

(yksikkönä 1/v), riitto on vastaavasti 0,2 vuotta eli 2,4 kk tai 73 päivää. (Suomen 

kuljetusopas 2014.) 
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Usein koetaan, että mitä korkeampi varaston kierto on, sitä parempaa varaston hallinta ja 

varastoon sidotun pääoman tuotto on. Parantamalla kiertonopeutta pyritään parantamaan 

kannattavuutta. Korkea kierto tuottaa kuitenkin tulosta hyvin vain, jos samalla ei 

aikaansaada korkeita täydennyskustannuksia. Parantamalla kiertoa on kuitenkin 

mahdollista usein nostaa pääoman tuottoa ja vähentää hukkaa, koska lähtötilanne monissa 

suomalaisissa yrityksissä on ollut varastointihaluinen ja pääomaa sitova. Kierron 

nopeutuessa varastoon sitoutuneen pääoman tarve vähenee. 

 

Tärkeitä menetelmiä varaston kierron ja varastotalouden parantamiseksi on käyttää jo 

aiemmin työssäni esitettyjä menetelmiä, kuten ABC- analyysiä ja varaston 

täydennyseräkoon määritystä (Wilsonin kaavalla tai muilla keinoin ) sekä ns. fifo- ja lifo- 

periaatteita (first in - first out, last in - first out), joissa tavarat käytetään tai toimitetaan 

eteenpäin ikäjärjestyksessä, joko vanhemmasta päästä lähtien tai niin, että viimeksi tullut 

toimitetaan ensiksi ulos. Lifo - periaatetta käytetään kuitenkin useimmin tuotteen 

myyntihinnan määrittelyssä, eli kaikki tuotteet hinnoitellaan viimeksi hankitun tuotehinnan 

perusteella. (Hokkanen & Virtanen 2013, 170.) 
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4 TUOTOS ELI TOIMINNALLINEN OSA 

 

Tässä luvussa käyn läpi opinnäytetyön toiminnallisen osuuden eli tuotoksen luomisen 

vaiheita. Työni tavoite oli saada ABC Kokkolan ravintolan tilaus-toimitusrytmi 

tehokkaaksi, huomioiden rivitehon, logistiikan, ekologisuuden sekä varastonhallinnan. 

Tämä osa opinnäytetyöstäni ei käsittele pelkästään tilaus-toimitusrytmiä, vaan paneudun 

rivitehoon ja sen merkitykseen, varastonhallintaan sekä varastonkiertoon. Tässä osiossa 

esittelen myös ABC- liikennemyymälöiden asiakkaiden ostoaikomuksia sekä sitä, 

minkälainen imago ABC-asemilla on asiakkaiden näkökulmasta.  

 

Tarkoituksena on tässä osassa opinnäytetyötäni kertoa, minkälainen ABC Kokkolan tilaus-

toimitusrytmi, varastonkierto ja varastonhallinta on tänä päivänä ja miten sitä voidaan 

tulevaisuudessa kehittää entistä tehokkaammaksi. Haastattelin siksi Osuuskauppa KPO:n 

ABC asemien johtajaa Pekka Kujalaa, ABC Kokkolan keittiön palveluvastaavaa Jyrki 

Vuorista sekä ABC Vaasan keittiön palveluvastaavaa Mika Hammaria. Tässä osiossa 

opinnäytetyötäni vertailen kahta ABC aseman tilaus-toimitusrytmiä, varastokiertoa, 

varastonhallintaa sekä rivitehoa. Vertailun kohteena ovat ABC Vaasa ja ABC Kokkola. 

ABC Vaasan riviteho on kahden parhaan joukossa ja myyntimääräisesti 10 parhaan 

joukossa Suomen ABC- asemien keskenäisessä vertailussa. 

  

Näitä kahta yksikköä ei voida keskenään täysin suoraan verrata koska ABC Vaasa on 

isompi yksikkö, jolla on isommat varastointitilat ja joka on myös myynniltään suurempi 

kun ABC Kokkola. Nämä edellämainitut ”osatekijät” ovat merkittäviä rivitehon 

mittaamisen kannalta. Aina voidaan kuitenkin ottaa hyviä käytännön esimerkkejä ABC 

Vaasan toiminnasta ja soveltaa niitä Kokkolan toimintatapaan. Toki kaikkia toimintatapoja 

ei voida muuttaa, jos resurssit eivät riitä. Hyvää ja toimivaa käytäntöä ei kannata lähteä 

muuttamaan, jos siihen ei ole tarvetta. Puutteita tai heikkouksia voidaan askel askeleelta 

varovasti lähestyen pyrkiä parantamaan. Aina kannattaa kuitenkin yrittää, ei saa koskaan 

luovuttaa. 
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4.1 Työn menetelmät 

 

Olen työskennellyt Osuuskauppa KPO:ssa vuodesta 2008 alkaen, Shell Vitsarissa. ABC 

Kokkolassa olen työskennellyt vuodesta 2010, lähinnä kesätöissä ja opiskelun ohella. 

Pääsääntöisesti minulla on ABC Kokkolassa keittiövuoroja, koska olen aikaisemmin 

valmistunut ravintolakokiksi 

.  

Kun minun oli aika valita opinnäytetyöni aihetta, minulle oli heti alussa selvää, että haluan 

tehdä kyseisen työn Osuuskauppa KPO:lle, jos sopiva aihe löytyisi. Lähetin sähköpostia 

Osuuskauppa KPO:n henkilöstöjohtajalle Leif Lindbergille. Hän otti yhteyttä esimieheeni 

ja he miettivät yhdessä minulle sopivaa aihetta, josta ei oltu vielä opinnäytetyötä tehty. 

Aiheen selvittyä minulle, mietin ja tutkin aihetta  ja päätin ottaa toimeksiannon vastaan.  

Karkeasti luokitellen opinnäytetyö on joko tutkimuksellinen tai toiminnallinen. 

Lähtökohtana  toiminnallisessa opinnäytetössä on jokin käytännön tarve tai ongelma, jota 

lähdetään ratkaisemaan. Aiheita ovat esimerkiksi tapahtumat, näytttelyt, messut ja niiden 

suunnittelu ja organisinti, multimediasovellukset, videot, tuotekehitys-, liiketoiminta- tai 

kehittämissuunnitelmat, uudet tuotteet, prototyypit tuotteesta, uuden työtavan kehittelyt, 

hoito- tai hyvinvointiteot, portfoliot, veistokset, maalaukset, oppimateriaalit, oppaat jne. 

  

Tutkimuksellisessa opinnäytetyössä tehdään tutkimus tai selvitys. Lähtökohtana siinäkin 

on usein käytännön ongelma, mutta erityyppinen kuin toiminnallisessa työssä, ja sitä 

lähestytään toisella tavalla, toisenlaisin menetelmin. Käytetään usein kyselyä, haastatteluja 

tai kirjallisia/ kuvallisia lähteitä ainestonkeruussa ja aineiston analyysissä jotakin 

tutkimuksellista analyysimenetelmää. Asiakastyytyväisyyskyselyt, toimintatutkimus ja 

palvelu- ja markkinointitutkimukset ovat esimerkiksi tutkimustyyppisiä opinnäytetöitä. 

(Satakunnan ammattikorkeakoulu 2009.) 

 

Opinnäytetyöni aihetta pohtiessani minulla oli tavoitteena, että opinnäytetyöni aiheen tulee 

olla toiminnallinen ja vahvasti työelämälähtöinen sekä käytännöllinen. 

Ammattikorkeakoulussakin tätä painotettiin erityisesti, samoin kuin sitä, että sekä minulle 

että työn toimeksiantajalle olisi mahdollisimman paljon hyötyä työstä. Tärkeintä kuitenkin 

tällaisessa työssä on oman osaamisen kehittäminen ja oman kyvyn esille tuominen. 
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Toimeksiantajan valinta oli minulle helppo. Minulle on erityisen suuri kunnia sekä 

merkitys tehdä kyseinen opinnäytetyö juuri Osuuskauppa KPO:lle. Minulla on hyvin 

työkokemusta S-ryhmässä ja olen viihtynyt työssäni erinomaisesti. Työni on antoisaa sekä 

palkitsevaa. S-ryhmä ja erityisesti Osuuskauppa KPO on erinoimainen työnantaja. Uskon 

että minulla on hyvät mahdollisuudet tämän opinnäytetyön, työkokemukseni sekä 

koulutukseni perusteella edetä urallani S-ryhmässä.  Haaveenani on jonakin kauniina 

päivänä suorittaa S-ryhmän S-päällikkö-koulutus hyväksytysti. 

 

Aloitin opinnäytetyöni tutustumalla aiheeseen ja lukemalla muita saman tyyppisiä 

opinnäytetöitä internetistä. Luettuani muiden tekemiä opinnäytetöitä sain hyviä ideoita ja 

vision siitä, minkälaiselta oman työn pitäisi näyttää. Laadin suunnitelman paperille siitä, 

mitkä asiat opinnäytetyössäni käsittelisin ja samalla rajasin työtäni. Tämän jälkeen 

pidimme palaveria opinnäytetyöstäni ja aiheestani ammattikorkeakoulussa 

opinnäytetyönohjaajani kanssa sekä työpaikallani esimieheni ja Osuuskauppa KPO:n  ABC 

liikennemyymälän johtajan Pekka Kujalan kanssa. Opinnäytetyöni ohjaajan kanssa 

keskustelimme, mitä työssäni tulisi olla sekä itse työn rakennetta. Toimeksiantajan toiveet 

työni sisällöstä ja laajuudesta olen myös ottanut huomioon. Nämä palaverit auttoivat minua 

työssäni alkuun ja työ lähti hienosti eteenpäin. Vaikeinta tässä työssä oli materiaalien 

löytäminen kirjastosta. Työn rajaaminen oli haastavaa sekä materiaalin karsiminen. Löysin 

kuitenkin sopivaa materiaalia työtäni varten taitavan kirjaston henkilöstön avulla. Sain 

materiaalia opinnäytetyöhöni liittyen myös esimieheltä, josta oli suuri apu.  

 

Opinnäytetyöni ensimmäinen osio on teoriaa, joka antaa laajemman käsityksen työstäni. 

Toinen osio on toiminnallinen, ja kertoo itse toimeksiannosta ABC Kokkolalle. 

Toiminnallinen osa pohjautuu saatuun materiaaliin esimieheltäni sekä kolmen henkilön 

haastatteluihin. Haastattelut kirjoitin kokonaisuudessaan puhtaaksi. Opinnäytetyössäni 

kävin myös vierailulla ABC Vaasassa yhdessä esimieheni kanssa. Olen saanut koko 

opiskeluni aikana paljon tukea esimieheltäni.  

 

 

4.2 Toimeksiantajan esittely 

 

S-ryhmä on suomalainen vähittäiskaupan ja palvelualan yritysverkosto, jolla on Suomessa 

yli 1600 toimipaikkaa. Osuuskaupat ja Suomen Osuuskauppujen Keskuskunta (SOK) 
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tytäryhtiöineen muodostavat S-ryhmän. S-ryhmä tuottaa päivittäistavara- ja 

käyttötavarakaupan, liikemyymälä ja polttonestekaupan, matkailu- ja ravitsemiskaupan, 

auto- ja autotarvikekaupan sekä maatalouskaupan palveluja. Tarkoituksena on tuottaa 

palveluja ja etuja S-ryhmän asiakasomistajille. S-ryhmä muodostuu 20 itsenäisestä 

alueosuuskaupasta ja niiden omistamasta Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnasta 

(SOK). S-ryhmään kuuluu lisäksi 8 paikallisosuuskauppaa. Osuuskaupat ovat 

osuustoiminnallisia yrityksiä. Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta SOK toimii 

osuuskauppojen keskusliikkeenä sekä tuottaa niille hankinta-, asiantuntija- ja 

tukipalveluita. S-ryhmän strategisesta ohjauksesta ja eri ketjujen kehittämisestä vastaa 

SOK. (S-kanava 2014 a.)  

 

Osuuskauppa KPO on Suomen suurimpia alueosuuskauppoja 760 miljoonan euron 

vuosimyynnillään. KPO on kaksikielinen osuuskauppa. Toiminta jakautuu Ylivieskan, 

Kokkolan, Pietarsaaren ja Vaasan talousalueilla. Osuuskauppa KPO on market-kaupan 

markkina- ja hintajohtaja. Toimintaan kuuluu lisäksi merkittävä polttoneste-, matkailu-ja 

ravitsemis-sekä autokauppa. Osuuskaupalla on yli 96 000 asiakasomistajaa ja se työllistää 

yli 1800 palvelualan ammattilaista. Toiminnan taloudellinen menestys päätyy 

kokonaisuudessaan kauppapalvelujen kestävään kehittämiseen ja asiakasomistajien eduksi. 

Osuuskauppa KPO:n arvot ovat asiakaslähtöisyys, tuloksellisuus, uudistuminen ja 

vastuullisuus. (S-kanava 2014 b.) 

 

ABC-liikennemyymälät palvelevat vuoden jokaisena päivänä sekä arkena että pyhänä, joko 

24 h, klo 6–24 tai 6–22 välisenä aikana. Liikennemyymälä on auki myös jouluna ja 

juhannuksena. ABC- liikennemyymälät  palvelevat  tiellä liikkujaa kuin lähiseuden 

asiakkaita yhdellä pysähdyksellä monta palvelua. Jokaisessa liikennemyymälässä on 

ravintola-, market- ja polttonestepalvelut unohtamatta tilavia wc- ja lastenhoitotiloja sekä 

lasten Apsi-leikkipaikkoja. Ammatikseen autoileville, tilausajo- ja raskaan liikenteen 

kuljettajille, on osassa ABC-liikennemyymälöitä myös taukotilat. Tarjolla on ravintolassa 

monia herkkuja: kahvia suolaisen tai makean kanssa, noutopöytä, á la Carte-annokset, 

pizzat ja burgerit. Elintarvikkeiden lisäksi marketeissa on eri vuodenaikoihin sekä matkalle 

sopivia tuotteita. (S-kanava 2014 c.) 

 

ABC- ketju palvelee matkan varrella ja lähiseudulla. ABC on S-ryhmän ketju, joka tarjoaa 

nykyaikaisen ja monipuolisen palveluverkoston matkan varrella. ABC Kokkola avattiin 
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helmikuussa 2005, ja se sijaitsee valtatie 8:n tuntumassa, 13-tien risteyksessä 

Heinolankaaren kauppakeskittymässä Kokkolassa. ABC Kokkolassa asiakkaat pääsevät 

tutustumaan kuvien kertomana tervanpolton historiaan vanhassa tervasatamakaupungissa. 

ABC Kokkolassa nautiskellaan kahvin kera Tervafräkärin eväsleivän ja carte annoksista 

tervanpolttajan härkää. Ravintolassa on 285 asiakaspaikkaa ja kesällä terassin 

asiakaspaikkoja on 50. Pihalla asiakkaiden pysäköintipaikkoja henkilöautoille on 155 sekä 

linja-autoille pysäköintipaikkoja on 34. Samalla tontilla kuin ABC Kokkola palvelee myös 

Kodin Terra, jonka pihalle tarvittaessa voidaan kesän kiireisimpinä aikona pysäköidä 

autoja. ABC Kokkola palveleevuoden jokaisena päivä 6–24. ABC Kokkolassa tarjoillaan 

aamiaista ma-su klo 6.00–9.30. Noutopöytää on tarjolla ma–pe klo 10.00–15.00, la klo 

10.30–16.00 ja su klo 11.00–16.00. Hesburger palvelee klo 10–24.  ABC Kokkolassa 

palvelee edullinen, tuore ja helppo Sale. Salesta voi ostaa ruokaa ja päivittäistavaroita. 

 

Kokkolan ammattiopisto valitsi vuonna 2013 ABC Heinolankaari Kokkolan vuoden  

työssäoppimisyritykseksi. Työssäoppimisen toteuttamiseksi on selkeä toimintamalli 

vastuiden määrittelyineen. Työpaikkaohjaajat ovat käyneet arvioijakoulutuksen. 

Liikennemyymälässä onkin toteutettu lisäksi ammattiosaamisen näyttöjä sekä aikuisten 

näyttötutkintoon valmistavaa työssäoppimista ja näyttötutintotilaisuuksia. Myös 

vuoropuhelu työssäoppimispaikan edustajien ja kouluttajien välillä alan opetuksen 

kehittämiseksi toimii. Liikennemyymälä on erinomainen yhteistyökumppani kokkien ja 

tarjoilijoiden työssäoppimisessa. (Keski- Pohjanmaan uutiset 2014.)  

 

ABC palvelee tiellä liikkujaa. Periaatteella yksi pysähdys monta palvelua. ABC on valittu 

Reader´s Digestin (Suomessa Valitut Palat) Luotetuin Merkki- tutkimuksessa jo 

seitsemännen kerran Suomen luotetuimmaksi huoltoasemaksi. Tunnustus on merkittävässä 

osassa kehitettäessä palveluja laajalle ja moninaiselle asiakaskunnalle. 

 

             

 

KUVIO 6. ABC liikennemyymälöiden logo (ABC asemat 2014) 
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ABC sai korkeimmat arviot valitsijoiltaan laadusta ( 4.33), vahvasta tuotekuvastaan (4.48), 

kuluttajien tarpeiden ymmärtämisestä (4.26) ja eettisestä vastuullisuudestaan ( 3.92). 

Luottamus ABC:hen oli  selkeintä naisilla ja lapsiperheillä. Asteikko oli 0–5. Asiakkaiden 

näkökulmasta ABC liikennemyymälöiden imago on hyvä ja tasalaatuinen, mutta asiakkaat 

kaipaisivat ehkä hieman erilaistumista ja positiivisia yllätyksiä. ABC-liikennemyymälöissä 

asiakkaat odottavat saavansa ystävällistä, yksilöllistä mutta kuitenkin nopeaa ja tehokasta 

palvelua.  Asiakkaiden ostoaikomukset  ABC-liikennemyymälöissä ovat pääsääntöisesti 

tarveperusteisia taukopaikan tehokkuutta unohtamatta. Ostetaan sitä, mitä tarvitaan lomalle 

ja arkipäivänä. 

 

Vuosikymmenien kuluessa S-ryhmän arvot ovat kiteytyneet. Ne korostavat vastuullista 

yritystoimintaa, jolle osuustoiminnallinen yritysmuoto ja siihen kuuluva asiakasomistajuus 

ovat luonteva perusta. Nämä arvot ovat perusta liiketoiminnalle ja ne näkyvät S-ryhmän 

kaikissa toimipaikoissa. Vuosikymmenien kuluessa S-ryhmän arvot ovat kiteytyneet 

KUVION 7 mukaisesti. 

 

 

    

                     

 

 KUVIO 7. S-ryhmän arvot. ( S-kanava 2014 a) 
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Asiakkaille tarjotaan kilpailukykyiset hinnat, laadukkaat tuotteet ja kattava 

palveluverkosto. Asiakkaat voivat tehdä turvallisia valintoja, koska tuotteet ja palvelu 

ovat turvallisia sekä eettisesti ja ympäristön kannalta kestäviä. Asiakkaita palvellaan 

rehellisesti ja ystävällisesti. Asiakasomistajien luottamus palkitaan ja sitä edistetään 

hyvillä bonuksilla. Työyhteisöjen monimuotoisuutta ja samanarvoisuutta kehitetään. 

Henkilöstölle tarjotaan kannustava, terveellinen ja turvallinen työympäristö. 

Työntekijöiden osaamista kehitetään, kuten myös  laadukasta esimiestyötä. Toiminnan 

energiatehokkuutta parannetaan  ja uusiutuvan energian käyttöä lisätään. Tuote- ja 

palvelutarjonnan kehittämisessä huomioidaan  asiakkailta ja muilta sidosryhmiltä saatu 

palaute. Palveluiden saatavuutta parannetaan kehittämällä alueellista palveluverkostoa 

entistä kattavammaksi. S-ryhmän liiketoiminnan kustannustehokkuutta parannetaan 

samalla, kuin toimitaan vastuullisesti. Vastuullisuuden kustannustehokkuutta mitaan 

taloudellisilla, sosiaalisilla ja ympäristömittareilla. (S- Kanava 2014 a.) 

 

4.3 Riviteho 

 

Riviteho on yksi ABC Kokkolan tavarantoimittajan käyttämä mittari, joka kuvaa logistisen 

tilausprosessin toimintaa ja tehokkuutta. Riviteholla tarkoitetaan sitä, että tilaamalla 

tuottetta kerralla enemmän tehostuu tavarantoimittajan keräystoiminta. Toimimalla näin 

vähenee työmäärä sekä kallista työaikaa säästyy sekä omassa yksikössä että 

tavarantoimittajan päässä. Rivitehon myötä saadaan kustannussäästöjä 

hankintakustannuksissa sekä tilaus- ja varastointitoiminnoissa. Riviteholla saadaan pidettyä 

yksikön varaston arvo sopivana, ja fyysinen varasto toimivana.  Hyvää rivitehoa ei voida 

määrittää suoraan numeroarvona, sillä siihen vaikuttaa yksikön koko, valikoima sekä 

varastotilat. Rivitehon arvoon vaikuttaa se, miten usein tilataan tavaroita sekä miten paljon 

tavaraa tilataan kerrallaan. (Kujala 2014.) 

 

ABC Kokkolassa rivitehoa seurataan Meiran Novan ja ABC- ketjun raporttien mukaisesti. 

Riviteho mitataan seuraavasti: Riviteho kg/rivi, eli kuinka painavia tilatut rivit ovat 

keskimäärin. Eli riviteho lasketaan siten, että tilausmäärä kiloissa jaetaan toimituskerta per 

rivi. 

 

Meira Novalta saatujen raporttien mukaan, ABC Kokkolan riviteho kg/rivi oli vuonna 

2013 18,40. Riviteho kg/rivi tarkoittaa sitä, kuinka painavia tilatut rivit ovat keskimäärin. 
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ABC Kokkolan riviteho on suhteellisen hyvä, mutta sitä tulisi tehostaa entisestään. 

Rivitehon tehostamiseen vaikuttavat monet osatekijät, kuten ABC Kokkolan myynti, 

varaston arvo, liikennemyymälän koko, miten tilaaja tilaa tavarat, kuinka paljon tilaa 

tavaroita sekä varaston kunto ja koko. ABC Kokkolan riviteho tehostuisi jos, 

kiinnitettäisiin huomiota entistä enemmän tilausmääriin ja tilattaisiin vielä enemmän 

tavaroita kerralla. (Meira Nova 2013.) 

 

Tuotteen riviteho on sitä parempi mitä suurempi on laskutoimituksen arvo.  Esimerkiksi 

jos tilataan sokeria 4 kertaa kuukaudessa 10kg, niin saadaan rivitehoksi 10kg (40kg/4). Jos 

taas halutaan suorittaa tilausprosessi tehokkaammin, niin tilataan 40 kg sokeria kerran 

kuukaudessa, jolloin saadaan rivitehoksi 40 (40kg/1). Kustannusten kannalta rivitehon 

jokainen rivi maksaa mutta kilot eivät maksa. Rivitehon kannalta jaksottaminen on tärkeä. 

Hyvä periaate olisi, että tilattaisiin aina ”Yksi kevyt tuote yhtä painavaa kohtaan”. 

Esimerkiksi tilataan teetä kaksi laatikkoa, kahta eri sorttia, jotka painavat noin 400g ja 

tilataan sen lisäksi vaikka 12 säilykepurkkia. Painavaa tavaraa voidaan tilata enemmän, 

koska niissä on usein pitkästi päiväystä, mutta hevituotteiden kanssa on oltava tarkkana, 

ettei tule turhaa hävikkiä. Tilataan kerralla enemmän tuotteita niin, ettei tarvitse joka 

viikko tilata samanlaisia tuotteita. Yhtä tuotetta ei kannata erikseen tilata, vaan tilataan 

esimerkiksi monta samanlaista tuotetta kerralla. Näin säästetään ja vältytään turhilta 

kustannuksilta. KUVIO 8 kuvaa hyvin mitä seuraa, kun tilataan tavaroita väärällä 

menetelmällä. 
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KUVIO 8. Tilaamisen rivikustannus keittiössä (Meira Nova 2013) 

 

Erilaisten tuotteiden pakkauskokojen tuntemus on tärkeää  rivitehon ja tilaustoimitusten 

kannalta. Jos laatikossa on 6 purkkia, on järkevää tilata 6 eikä ainoastaan sitä yhtä purkkia. 

Laatikon avaus maksaa 0,20 centtiä, 100 laatikon avaaminen maksaa jo 20 euroa. On 

tärkeä muistaa että, tavaroita tilatessa tulisi välttyä turhilta kustannuksista. Esimerkiksi jos 

tilataan paljon pieniä rivejä, aina yksi purkki kerrallaan kustannukset ovat kaikista näistä 

0,66*0,66= 3,96 €. Jos oltaisiin kerralla tilattu kaikki 6 purkkia, rivikustannus olisi ollut 

0,66 €/ rivi. Tästä väärästä tavaroiden tilausmenetelmästä aiheutuu ravintolassa 

ylimääräisiä kustannuksia yhteensä 3,30 €. Tavarantoimittajat eivät ainoastaan veloita 

tavaran vastaanottajaa (ABC Kokkola), tilaamisen rivikustannuksista vaan myös 

rivikustannuksista tuotteiden keräilystä sekä tavaran kuljettamisesta. Seuraavassa on kuvio 

(KUVIO 9) tuotteiden keräilyn rivikustannuksista. 
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KUVIO 9. Rivikustannukset tuotteiden keräilyssä (Meira Nova). 

 

Kuvion perusteella voidaan todeta, että tuotteiden rivikustannukset keräilystä aiheuttavat 

yritykselle enemmän kustannuksia kuin tilaamisen rivikustannukset.  Kun kerätään yhtä 

tuotetta kerralla  pieniä rivejä tilaukseen, maksaa se 1,26 € per/rivi. Jos  joka purkki 

kerätään erikseen eri tilauksiin, aiheutuu siitä ravintolalle 6*1,26 = 7, 56 €  kustannuksia 

tuotteiden keräilystä. Kun taas tilataan ja kerätään enemmän tuotteita yhdessä ,maksaa 

yhden rivin keräys, jossa on 6 purkkia, 1,26 € riviltä. Kustannukset  kuudesta purkista  

yhteensä ovat siis 1,26 €. Ravintolalle aiheutuisi tästä ylimääräisiä kustannuksia 7,56 – 

1,26 €= 6,30 €.   Tämän takia tuotteiden tilaaminen kannattaa tehdä huolella ja ajan kanssa.  

Jos on mahdollista on parempi, että yksi ammattitaitoinen ja asiaan hyvin perehtynyt 

ihminen tilaa tarvittavat tavarat. Näin varmistetaan, että riviteho pysyy hyvänä ja varaston 

kiertonopeus ja tilaus-toimitusrytmi toimii. Lisäksi varaston arvo vastaa hyvin yrityksen 

myyntiä. 

  



  44 

Riviteho ja myyntikate ovat tärkeitä mittareita, sillä ne kuvaavat hyvin, miten yrityksellä 

keskimäärin menee. Yrityksen kannattaa panostaa rivitehoon. Rivitehon ja 

tilaustoimitusrytmin toimiessa, hyötyvät sekä tavarantoimittaja (Meira Nova) että tavaran 

vastaanottaja (ABC Kokkola). Tavarantoimittajan päässä työ vähenee, ja mitä enemmän 

vastaanottaja tilaa kerralla, sitä parempia kustannussäästöjä se saa. Lisäksi  hyödytään 

tavarantoimittajan merkittävistä eduista, jotka tulevat hyvän työn tuloksena ikään kuin 

bonuksena. Kun riviteho nousee, keräilytyön kustannukset vähenevät ja saadaan aikaiseksi 

kustannussäästöjä sekä keräilymäärät Meira Novassa vähenevät. Rivitehon laskiessa 

keräilytyön kustannukset nousevat, jonka seurauksena syntyy turhia lisäkustannuksia.  

Samalla nousevat myös Meira Novan keräilymäärät, joista he laskuttavat yritystä, ja jotka 

nostavat tuotteen hintaa  ja samalla kustannuksia. 

 

ABC-liikennemyymälöiden rivitehokehitys on ollut suhteellisen vaihtelevaa aikavälillä 

2003–2013. Riviteho on joinakin vuosina laskenut ja joinakin taas noussut. TAULUKKO 2 

kuvaa ABC liikennemyymälöiden rivitehokehitystä. 

 

TAULUKKO 2. ABC rivitehojen muutokset (Meira Nova 2013) 

 

 

    2003  9,37 

    … 

     

    2009  16,16 

    2010  17,33 

    2011  16,34 

    2012  15,85 

    2013  17,30 (1-7.2013)      

               

 

 

 TAULUKOSTA 2 selviää että ABC:n riviteho nousi vuosina 2009, 2010 ja 2013. 

Rivitehon nousu johtuu varmasti asioiden kertaamisesta sekä huomion kiinnittämisestä 

tilaustoimintaan. ABC:n riviteho laski vuosina 2011 ja 2012, mikä todennäköisesti johtui 

siitä, että siihen ei kiinnitetty niin paljon huomiota tai valikoimassa tapahtui jotain 

muutoksia, jotka vaikuttivat asiaan. Riviteho pysyy harvemmin samalla tasolla, koska 

siihen vaikuttaa niin monta eri tekijää.  
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Oman yksikön rivitehoa voidaan parantaa optimoimalla tilankäyttöä, tilaustoimintaa sekä 

varastonhallintaa. Rivitehon laskiessa omassa yksikössä, täytyy kiinnittää huomiota 

paremmin tilaustoimintaan sekä varastonhallintaan. Myyntierillä ja toimitusajoilla on 

erittäin suuri merkitys rivitehoon. 

 

ABC liikennemyymälöiden rivitehotavoite vuonna 2013 oli 18,70. TAULUKOSSA 3 on 

ABC-liikennemyymälöiden rivitehot Meira Novan ostoista 2013. 

 

TAULUKKO 3. ABC liikennemyymälöiden rivitehokehitys kuukausittain vuonna 2013.  

(Meira Nova 2013.) 

 

      

    Tammikuu  16,77 

     helmikuu    17,33 

     maaliskuu  17,92 

     huhtikuu    17,99 

     toukokuu   18,13 

     kesäkuu     18,48 

     heinäkuu    18,82 

     elokuu        18,94 

     syyskuu      18,94 

     lokakuu      19,03 

     marraskuu  19,02 

     joulukuu     19,17 

Koko S-ryhmä 18,11 

 

Joulukuun jälkeen koko  vuoden 2013 rivitehoksi muodostui  loppukirin jälkeen 19,17,  

kun lähtötilanne oli tammikuussa 16,77. Tämä on huikea rivitehon kehitys ABC 

liikennemyymälöissä ja valtava työpanos työntekijöiltä. Tästä on hyvä jatkaa, tehokas 

tilaamisen työ jatkuu tänäkin vuonna 2014 ja rivitehotavoite ketjutasolla on 19.00. 

Rivitehotavoitteen korostuksen syy on toiminnan tehostaminen ja pakasteraaka-aineiden 

määrän nousu reseptiikassa. 

 

Meira Nova Oy on SOK:n tytäryhtiö, joka on erikoistunut päivittäistavaroiden hotelli-, 

ravintola- ja catering-alan hankintaan (HoReCa), asiakaspalveluun ja logistiikkaan. Meira 

Novan asiakasryhmiä ovat hotellit ja ravintolat, henkilöstöravintolat, julkisen sektorin 

suurkeittiöt sekä liikennemyymälät ravintoloineen. Myyntivalikoimaan kuuluvat mm. 

hedelmät, vihannekset, liha, lihajalosteet, maitotaloustuotteet, teolliset elintarvikkeet, 
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pakasteet, savukkeet, alkoholituotteet, käyttötavarat ja non food- tuotteet. Meira Novan 

jakelu kattaa koko Suomen. Toimitusverkoston muodostavat Tuusulan logistiikkakeskus ja 

alueterminaaliverkosto. (Meira Nova 2013.) 

 

Meira Nova ajaa hankintakalenterin tekemistä varten ABC-analyysin, joka sisältää 

toimipaikan valitun kuukauden teollisten-, non food-, tupakka- ja alkoholituotteiden ostot 

euroina, myyntiyksikköinä ja bruttokiloina. Toimipaikan tulee laskea toimitusten 

lukumäärä keskimäärin kuukaudessa. Tuotteiden bruttokilot tulee laskea yhteen ja jakaa 

lopputulos toimitusten määrällä = keskimääräinen tavoiteltava kuormakoko ao. tuotteiden 

osalle. Tämän jälkeen tulee laskea tavoiterivimäärä/kuorma, jakamalla tuotelukumäärä 

kuormien määrällä. Tuotteet käytettäville kuormille tulee jakaa siten, että kuormakoko 

pysyy tavoitellussa lukemassa.  Huomioida tulee myös se, että rivimäärä/kuorma on suurin 

piirtein tavoitteessa. Jokaisessa liikennemyymälässä ja ravintolassa tulisi olla pieni 

varmuusvarasto, jotta voidaan taata tuotteiden riittävyys. Tilauserän koko (kausivaihtelut 

huomioiden) on varmuusvarasto + kuukauden käyttömäärä. C-tuotteiden tilauserä 

määritellään samalla tavalla, mutta tilausväli voi olla kuukaudesta puoleen vuoteen 

menekin mukaan. (Meira Nova 2013.) 

 

 

4.4 Tilaus-toimitusrytmi ABC Kokkolassa 

 

Varmuusvarasto tehostaa tilaustoimitusrytmiä ja parantaa rivitehoa.  Varmuusvarasto 

säästää kustannuksia ja samoja tuotteita ei tarvitse välttämättä joka viikko tilata. 

Varmuusvarastoa voidaan aina sitä mukaa täydentää kuin tarvitaan. Varmuusvarasto ei 

kuitenkaan saa olla liian suuri, koska se lisää kustannuksia ja vie turhan paljon varastotilaa 

eikä varastonkierto välttämättä ole yhtä hyvä kuin ennen. Varmuusvaraston koko kannattaa 

tarkoin suunnitella ja se määräytyy liikennemyymälän laajuuden mukaisesti, varaston koon 

mukaan sekä myynnin perusteella. Esimerkiksi kesällä ja juhlapyhien aikana ABC 

Kokkolassa varmuusvarasto voi olla suurempi. Hiljaisempina aikoina, kuten syksyllä, se 

kannattaa pitää minimaalisena. Painavaa tavaraa voi olla enemmän kuin hevituotteita 

varmuusvarastossa, koska niissä usein ei ole parasta ennen-päivämäärää. Hevituotteita ovat 

salaattitarvikkeet, vihannekset ja hedelmät. Hevituotteiden kanssa varmuusvarastossa 

kannattaa olla varovainen ja tilata vain sen verran, kuin tarvitaan  ja huolehtia että tuotteet 
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käytetään ennen kuin ne pilaantuvat. Liikennemyymälän varasto sekä varmuusvarasto 

yhteensä eivät saisi paljoa ylittää kokonaisarvoltaan viikon myyntiä. 

 

ABC Kokkolan ravintolan palveluvastaava Jyrki Vuorinen huolehtii pääsääntöisesti 

keittiön tavaroiden tilaamisesta sekä niiden riittävyydestä.  Ravintolan palveluvastaavan 

ollessa lomalla sekä tarvittaessa  tuuraa häntä keittiöstä työntekijä, joka on saanut 

perehdytyksen tavaroiden tilaamisesta ja jolla on kokemusta. ABC Kokkolan ravintolan 

palveluvastaavat tilaavat kaikki vitriinituotteet. ABC Kokkolan Hesburgerin 

palveluvastava tilaa heidän kaikki tuotteensa. Sale-myymälän tavaroiden tilaaminen on 

jaettu vastuuhenkilöille, jotka tilaavat heille kuuluvat tuotteet. Siivouksesta vaastaava 

työntekijä huolehtii siivousvälineiden tilaamisesta. ABC Kokkolan keittiölle tilataan 

tavaroita kolmesti viikossa. Tavarakuorma saapuu tiistaisin, keskiviikkoisin sekä torstaisin, 

jolloin suurin osa tavaroista saapuu. Meira Novalta kuorma tulee kerran viikossa, yleensä 

torstaisin. Kun ABC Kokkolaan tilataan tavaroita, on tilaajalla olemassa valmiit 

tilauslistapohjat, joihin hän merkitsee, minkä tuotteen hän tilaa ja kuinka paljon. 

 

Tavarantoimittajien toimitusaika on yksi arkipäivä. Tavaroiden toimitusajat 

tavarantoimittajilta ovat riittävän lyhyet. Isompiin tavarantoimittajiin ei voida itse 

vaikuttaa. Osa tavarantoimittajista toimittaa tavaran niin , että jos soittaa tänään niin saa 

tavaran seuraavana päivänä. Meira Novan toimituspäiviin ei voida vaikuttaa. Kun jokin  

tavara loppuu ABC Kokkolassa yhtä äkkiä voidaan sitä hakea lisää tarpeen vaatiessa Pika 

tukusta tai muista ravintoloista kuten esimerkiksi Amarillosta tai Rossosta. 

Tavarantoimittajat ilmoittavat aika hyvin, jos tavaraa ei ole saatavilla sekä ilmoittavat 

myös tavaran vastaanottajalle, jos he laittavat korvaavaa tuotetta tilalle. Jos tavaran tilaaja 

on tehnyt virheen tilaamalla liikaa tavaroita, tavarantoimittaja ottaa liikaa tilatut tavarat 

takaisin. Tavarantoimittajat eivät ota mitään lisämaksuja jos on tilattu liian vähän tavaroita 

ja jos soitetaan sinne ja tilataan lisää täydennystä. (Vuorinen 2014.) 

 

Tavarantoimittajilla on tavaroiden tilaamisen varapäiviä keskiviikkoisin ja perjantaisin. 

Varapäivät on tarkoitettu sitä varten, jos ei ole ehditty tilata tavaroita tiettyyn kellon aikaan 

päivän aikana. Meira Nova on ABC Kokkolan suurimpia tavarantoimittajia. Snellman, 

Atria ja Fresh ovat myös tärkeitä tavarantoimittajia. Yheistyö tavaran vastaanottajan sekä 

tavarantoimittajan välillä on tilaus-toimitusketjun sekä varastonkierron kannalta tärkeää. 

Hyvät välit kannattaa ylläpitää tavarantoimittajan kanssa, sillä se helpottaa työtä 
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molemmissa päissä. Tavarantoimittajat soittavat itse meille ja tarjoavat tuotteita, joita saisi 

halvemmalla esimerkiksi tukkuhintaan.  

 

Useasti myös tavarantoimittajat soittavat ja kysyvät, tarvitaanko tuotteita. 

Tavarantoimittajilta saadaan myös vuosihyvityksiä. Mitä vähemmän tilausrivejä ja 

enemmän tavaraa tilataan kerralla sitä enemmän myös säästetään työtä ja kustannuksia. 

ABC Kokkolassa tilataan enemmän sellaisia tuotteita, jotka säilyvät pidempään kuten 

esimerkiksi säilykkeitä, pakasteita sekä kastikepohjia. Hevitavaroita tilataan vain noin 

viikoksi kerrallaan. Pääsääntönä on, että mitä vähemmän tilausrivejä on, mutta sitä 

enemmän tavaraa. Pitää saada tehoja riveihin, koska ei saa tilata samoja tavaroita joka 

viikko. Pyritään jos mahdollista ja varastossa tilaa riittää, tilaamaan enemmän tavaraa 

kerrallaan noin kahdeksi tai kolmeksi viikoksi eteenpäin. 

 

Kun ABC Kokkolaan tilataan tavaroita, joudutaan suunnittelemaan ja katsotaan mitä 

lounaaksi on arkisin sekä viikonloppuna. Tavaroita tulee lisäksi tilata sen verran, että ne 

riittävät seuraavalle toimituspäivälle. Tavaroita tilattaessa esimerkiksi juhlapyhiä varten, 

vertaillaan viime vuoden menekkiä ja tilataan 10 % enemmän tavaraa kun viime vuonna. 

Tästä huolimatta ei voida koskaan olla varmoja, riittävätkö tilatut tuotteet päiväksi tai 

viikoksi. Joka vuosi esimerkiksi pyhänä asiakasmäärät kasvavat. Jos vuosi sitten 

äitienpäivänä myytiin 300 lounasta, saattaa tänä vuonna määrä kasvaa ja myydäänkin 360 

lounasta. Tällaiset asiat täytyy tarkasti ottaa huomioon tuotteita tilattaessa. Parempi tilata 

vähän enemmän tuotteita kuin liian vähän. Asiakas kokee itsensä petetyksi, jos ruoka 

loppuu. Pettynyt asiakas on vaikea saada paremmalle mielelle ja tämä asiakas saattaa 

jatkossa jättää asioimatta ja mennä esimerkiksi syömään jonnekin muualle. 
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4.5 ABC Kokkolan varastonhallinta 

 

ABC  Kokkolan varastonkierto on hyvä ja tavaran tilausten määrä on tasapainossa 

verrattuna varastonkiertoon. Tavara kiertää varastossa hyvin niin, että harvoin painavasta 

tuotteesta aiheutuu hävikkiä. Muut tuotteet kiertävät hyvin myös varastossa. Harvoin 

tavara vanhenee, koska silloin on tilaajassa vika tai kokit eivät ole tarkistaneet 

päivämääriä. ABC Kokkolassa tuotteita käytetään ”first in first out” menetelmällä. Ensin 

käytetään vanhin, sitten vasta uusi tuote päivämäärien mukaan. Kun varastosta tai 

kylmiöstä otetaan tuotteitta käyttöön, tulee kokin aina tarkistaa tuotteen päivämäärä. Näin 

vältetään turhan hävikin syntymistä ja kaikki tuotteet käytetään parasta ennen 

päivämäärään mennessä. Tuotteet on kylmiössä järjestetty päivämäärien mukaan ja näin 

myös kuorman purkaaja lajittelee ne kylmiöön ja varastoon. Kuorman saapuessa ABC 

Kokkolaan kuormakirja tarkistetaan huolellisesti ja varmistetaan, että tuotteiden laatu sekä 

tuotteiden pakkaukset ovat virheettömät. ABC Kokkolan varastointitilat ovat hyvässä 

kunnossa. Varastointitilaa saisi kuitenkin olla enemmän, koska tällä hetkellä ne ovat 

rajalliset. Isossa pääpakastimessa on keittiön, ravintolan, Salen sekä Hesburgerin kaikki 

pakasteet. Keittiön pakastimessa, lihakylmiössä ja salaattikylmiössä on hyvin tilaa ja ne 

ovat hyvässä kunnossa. Hevikylmiössä on Salen, Hesburgerin ja keittiön hevitavaraa kuten 

salaattitarvikkeita. Lihakylmiössä on keittiön lounastarvikkeita, Hesburgerin majoneesit ja 

muita tarvikkeita, joiden on oltava kylmässä sekä Salen kaikki lihatuotteet.  ABC 

Kokkolan keittiössä ylläpidetään aktiivisesti sellaista keittiön ”puutelistaa”, joka auttaa 

tuotteiden tilaajaa työssään ja näin säästetään myös työaikaa. 

 

 

KUVIO 10. Keittiön puutelista 
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Kuten KUVIOSTA 10 näkyy, puutelistaan merkitään päivämäärä, milloin tuote on 

loppunut, mikä tuote puuttuu ja lopuksi vielä kuittaus, kun tuotetta taas löytyy varastosta. 

Tämä keittiön puutelista ei ainoastaan helpota tuotteiden tilaajaa vaan myös koko keittiön 

henkilökunnan työtä. Tuotteita ei etsitä turhaan, vaan säästetään omia askelia kun luetaan 

tätä listaa läpi ja saadaan selville mitkä tuotteet puutuu milloinkin. Jokainen keittiön 

työntekijä on velvollinen merkitsemään puuttuvan tuotteen puutelistaan. 

 

KUVIOSTA 10 nähdään, että listaan on merkitty 9.6 puuttuvaksi monta niin sanottua 

perustuotetta. Tämä on minusta kokkina hyvin valitettavaa. Kesällä tuotteita ei saisi 

puuttua, mikä vältettäisiin jos niitä olisi tilattu tarpeeksi. Tässä on vielä ABC Kokkolassa 

kehittämistä verrattuna ABC Vaasaan. ABC Vaasassa on harvoin sellaisia päiviä, kun 

tuotteita puuttuu kokonaan, kun taas ABC Kokkolassa tämä on hyvin tavallista. Listalla 

lukee, että ananas ja pizzajauho ovat tilapäisesti loppuneet. Nämä ovat sellaisia tuotteita, 

joita varastosta tulisi aina löytyä, koska näissä on käyttöpäiviä monta kuukautta. Tällaisia 

”virheitä” tulisi kokonaan pyrkiä välttämään. Asiakkaillekin on hyvin valitettavaa jos 

annoksesta puuttuu jokin tärkeä raaka-aine. 

 

Maitokylmiössä on Salen maitotuotteita sekä siellä säilytetään myös keittiön 

maitotuotteita. Maitokylmiö on hyvin tilava ja usein tosi hyvin järjestyksessä. Keittiön 

säilykehyllyyn mahtuu hyvin erilaisia säilykkeitä sekä pientä purtavaa. Säilykehylly 

sijaitsee tilavan ja leveän käytävän loppupäässä, mikä on hyvä kuorman purkamista 

ajatellen. Säilykkeitä tulisi tilata hyllyyn lisää, aina sitä mukaa kuin mahtuu ja säilykkeet 

eivät saisi loppua, koska niitä voidaan tilata kerralla enemmän, kun käyttöpäiviä on 

pitkästi. KUVIOSSA 11 on esitetty, ABC Kokkolan säilykehyllyt, joka on jokapäiväisessä 

käytössä . 
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KUVIO 11. Keittiön säilykehyllyt 

 

Kuten ylemmästä kuvion osasta näkyy, kuuluvat isot säilykepurkit alahyllylle. Keskisuuret 

ja pienet säilykepurkit kuuluvat kahteen ylimpään hyllyyn. Alemmasta Kuvion osasta 

nähdään, että säilykepurkkeja voisi tiivistää hyllyyn, jotta niitä mahtuisi enemmän. 
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Laatikkoja kannattaisi purkaa, koska ne vievät ylimääräistä tilaa hyllyssä. Säilykepurkkeja 

voidaan pinota päällekkän kaksi tai enintään kolme pinoa, riippuen kuinka painavia ja isoja 

purkit ovat. Hyllyjen reunalistat tulisi laittaa kuntoon sekä merkitä, mitkä tavarat kuuluvat 

mihinkin. Tämä helpottaa kuorman purkajaa, työntekijöitä löytämään oikeat tavarat ja 

mikä tärkeintä näin tavarat pysyvät hyvin järjestyksessä. Säilykepurkkeja tulisi tiivistää 

hyllyssä aina tarpeen mukaan sekä tilata lisää kun hyllyyn mahtuu. Keittiön säilykehyllyssä 

olevat isot ruskeat laatikot, joissa on dippikippoja ja muita muovitarvikkeita tulisi siirtää 

salin muovitarvikkeiden hyllyyn. Näin saataisiin enemmän tilaa säilykkeille ja niitä ei 

tarvitsisi tilata joka viikko. Säilykkeiden valikoimaa voitaisiin näin myös vaihdella ja 

asiakkaat arvostaisivat esimerkiksi salaattipöydässä valinnanvaraa. Saataisiin enemmän 

säästöjä aikaiseksi, kun ei tarvitsisi joka kerta tilata samoja tavaroita säilykehyllyyn. 

Hyllyjä voisi tarpeen vaatiessa rakentaa lisää tai muokata niitä. 

 

Keittiön kuiva-ainevarastolla on kokonaan oma tila käytävän alkupäässä. KUVIOSTA 12 

näemme, että varasto on valoisa, tuotteet ovat siististi hyllyssä ja niitä on helppo löytää. 

 

 

 

 

KUVIO 12. Keittiön kuiva-ainevarasto 
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Keittiön kuiva-ainevarasto on riittävän tilava ja mielestäni siellä on hyvin hyllytilaa. 

Kuiva-ainevarastossa säilytetään kastikepohjia ja mausteita. Lattialla rullakoilla säilytetään 

rasvakeittimien vaihtoöljyt. Keittiön kuiva-ainevarastoa siivotaan kerran viikossa 

maanantaisin. Hyllyt pyyhitään, lattia lakaistaan sekä jokainen vie aina tyhjät pahvilaatikot 

roskiin. Keittiön hevikylmiö, lihakylmiö ja pakastin puhdistetaan säännöllisesti kuten myös 

iso pakastin, jotta se pysyy siistinä, sinne mahtuisi hyvin tavaraa ja tavarat löydettäisiin 

helposti. Keittiön siivouslistaan tehdään merkintä, kun työ on tehty. Isolle takapakastimelle 

on tehty oma siivouslista ja sitä siivotaan joka viikko, aina vuorotellen joka osaston välillä. 

Kun työ on tehty, se merkitään siivouslistaan. Näin pysyvät paikat siistinä ja jokaisella on 

ilo työskennellä, kun tavaroiden hakeminen ja pakastekuorman purku on sujuvaa. Keittiön 

kuiva-ainevaraston hyllyyn mahtuisi enemmän tavaraa, jos laatikoita purettaisiin ja 

tavaroita tiivistettäisiin. Kuiva-ainevaraston hyllyjen reunalistat tulisi laittaa kuntoon ja 

merkata niihin mitkä tavarat kuuluvat millekin kohdalle. 

 

ABC Kokkolan takavarasto sijaitsee hyvällä paikalla, lastauslaiturin vieressä. 

Tavarantoimittajilla on sujuvaa purkaa kuorma autosta ja laittaa tavarat suoraan varastoon, 

jossa kuorma tarkistetaan ja puretaan. Seuraavassa on kuvio ABC:n takavaraston 

toimivuudesta ja KUVIOSTA 13 nähdään, miten paljon tavaroita varastoon mahtuu. 

 

 

KUVIO 13. ABC Kokkolan takavarasto 
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ABC Kokkolan takavarasto on iso ja valoisa. Takavarastossa säilytetään Salen 

päivittäistavaroita ja ravintolan tarvikkeita. Takavarastossa on hyvin hyllytilaa ja tuotteet 

ovat siististi hyllyssä. Kun kuormaa puretaan hyllyihin ja tavararullakoita sijoitetaan 

varastoon, tulisi niitä sijoittaa järkevästi, siten että tavaraa on helppo hakea ja siirtää aina 

tarvittaessa. Ylimääräiset tyhjät rullakot laitetaan kasaan ja sijoitetaan niin, että 

tavarantoimittaja voi ottaa ne  mukaansa, kun tuo seuraavan tavarakuorman. Minusta olisi 

hyvä, jos henkilökunta, joka kuormaa purkaa, jättäisi ”pieniä käytäviä” varastossa 

rullakoiden ja hyllyjen väliin, jotta pääsisi sujuvasti hakemaan tavaroita ja kulkemaan 

varastossa. Tavarat ja rullakot ovat varastossa joskus niin ahtaasti sijoitettu, että varastossa 

työskentely on hyvin hankalaa. Tästä johtuen tavaroita joutuu siirtämään ja varastoa 

järjestämään kokonaan uudelleen järkevämmäksi ja siihen kuluu ylimääräistä työaikaa, jota 

voisi käyttää muihin tarkoituksiin kuten kuorman purkaamiseen. Varaston siisteys on 

tärkeää monesta näkökulmasta. Varasto on toimiva, varastonkierto on hyvä, varaston 

työskentely on sujuvaa, turhilta työtapaturmista vältytään ja tulipalon tai muun vahingon 

sattuessa varastoon kulku on esteetön, kun tavarat ovat siististi järjestyksessä. 

 

ABC Kokkolan takavarastossa on ympäri varastoa hyvin hyllytilaa, jota käytetään 

tehokkaasti säilytystilana.  KUVIOSSA 14 nähdään, että hyllyt on järkevästi sijoitettu, 

hyllyt ovat pitkät ja kestävät ja niihin mahtuu paljon tavaraa. 

 

 

KUVIO 14. ABC Kokkkolan varastohylly 
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Hyllytilaa on käytetty järkevästi ja pesuaineet ovat siististi hyllyssä. Hyllyjen edessä on 

kuitenkin turhan paljon tavaraa ja tämän takia hyllyjen tavaroita on vaikea päästä 

hakemaan ilman, että tavaroita siirretään ensin edestä pois. Tavaroita tulisi pitää siististi 

rullakoissa, jotta tavaroita olisi helpompi hakea, varasto pysyisi siistinä ja varasto olisi 

toimiva sekä tavara kiertäisi. Minusta olisi tulevaisuudessa ABC Kokkolassa hyvä ajatus 

laittaa yhdelle työntekijälle kerran viikossa työvuorolistaan varaston siivousvuoro. 

Varaston siivousvuorossa oleva työntekijä purkaisi tavaroita hyllyyn, tyhjentäisi rullakoita 

sekä huolehtisi varaston yleisestä siisteydestä ja toimivuudesta. On tärkeää, että varasto on 

siisti ja toimiva, jotta varaston tavarat kiertäisivät ja tavarantoimittajat pääsisivät helposti 

kulkemaan ja uudet tavarat mahtuisivat varastoon sekä työnteko helpottuisi. Nämä 

mainitsemani asiat ovat erittäin tärkeitä varastonkierron, rivitehon ja tilaustoimitusrytmin 

tehostamisessa. Näihin asoihin on paremmin kiinnitettävä huomiota ABC Kokkolassa. 

 

 KUVIOSSA 15 on ABC Kokkolan varastossa oleva takahylly, joka on erinomainen 

säilytyspaikka tavaroille. Pitkä takahylly on jatkoa edellisen KUVION 14 hyllylle. Siinä 

hyllyä on osattu käyttää tehokkaasti hyödyksi siivous-ja pesuaineiden varastoimiselle, 

mutta tämä hylly ei ole mielestäni käytetty oikein tavaroiden säilyttämistä ajatellen. 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

KUVIO 15. ABC Kokkolan pitkä takavarasto hylly 
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ABC Kokkolan varastossa oleva hylly on pitkä ja se on täynnä isoja pahvilaatikoita ja 

sellaisia tavaroita ja astioita, jotta eivät ole tällä hetkellä edes käytössä. Pitkä takavaraston 

hylly pitäisi ottaa käyttöön tarpeellisia tavaroita varten. Tällä hetkellä tämä hylly toimii 

enemmän ”roinahyllynä,” mikä on minusta hyvin valitettavaa, koska näin pitkällä hyllyllä  

olisi parempaakin käyttöä. Tätä hyllyä tulisi tulevaisuudessa siivota ja käydä huolellisesti 

läpi ja ottaa parempaan käyttöön. 

 

KUVIOSSA 16 on kuvattu  jatkohylly ABC Kokkolan takavarastohyllylle. Hylly jatkuu 

varaston takanurkkaan asti ja sitä käytetään pahvilaatikoiden säilyttämiseen. 

 

 

 

KUVIO 16. ABC Kokkolan takavaraston pitkä jatkohylly 

 

Tämä hylly tulisi käydä läpi ja heittää turhat tavarat pois tai siirtää ne muualle. Hyllylle ei 

tällä hetkellä edes pääse, koska edessä on paljon tavaraa. Tällaisille paikoille pieni 

kulkuväylä olisi hyvä, että päästäisiin sujuvasti kulkemaan ja hakemaan tarvittavat tavarat. 

Samalla varasto olisi toimiva ja näyttävämpi. Tällaisilla pienillä muutoksilla saadaan 

toimiva kokonaisuus.  Jos varastoa ei pidetä siistinä, se hankaloittaa työntekoa, tavaroiden 

säilyttämistä ja mikä ikävintä, varastonkierto hidastuu ja tilaustoimitusrytmi ei tehostu.
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  KUVIO 17 on esitys pinotuista tyhjistä leipä-, pulla-ja lihalaatikoista, jotka ovat 

varastossa pinossa lähellä lastauslaituria. Laatikot on laitettava tavaratoimittajan/yrityksen 

mukaisesti järjestykseen ja päällekkäin. Esim kaikki Fazerin laatikot laitetaan yhteen 

kasaan ja päällekkäin. Näin kukin tietää ja tunnistaa omansa eikä tavarantoimittaja joudu 

niitä uudelleen järjestämään, kun tulee hakemaan niitä. 

 

 

 

KUVIO 17. Takavaraston laatikot 

 

Takavaraston lihalaatikot ja leipälaatikot ovat siististi pinossa tai rullakoissa. 

Tavarantoimittajilla on näin helppoa viedä laatikot pois, kun ne ovat järjestyksessä ja 

saman tavaratoimittajan laatikot on pinottu yhteen kasaan. Paloilmoitustaululle tulee päästä 

joten laatikoita ei saa kasata liian lähelle taulua eikä liian lähelle takana olevia portaita, 

jotka johtavat ylhäällä olevalle ovelle. Turhat rullakot voidaan kasata ja viedä 

lastauslaiturille. Näin saadaan turhat rullakot edestä pois. Jos tavarantoimittajat eivät hae 

omia laatikoitaan ja rullakoitaan pois, voidaan niitä pyytää  kuljettamaan ne pois tai 

laitetaan takavaraston ovelle ohje siitä. 
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 KUVIOSTA 18 nähdään että ABC Kokkolan varaston takanurkassa on paljon ylimääräistä 

tavaraa ja nurkka on ahdas ja sotkuinen. Rullakossa on ylimääräisiä hyllyjä, joita voitaisiin 

hyödyntää vaikkapa hyllyjen uudelleen rakentamisessa. 

 

 

 

KUVIO 18. Takavaraston takanurkka  

 

Takanurkkaa voitaisiin siivota ja rakentaa sinne pieniä hyllyjä ja poistaa ylimääräiset 

tavarat. Takanurkkaan saisi mielestäni paljon tavaratilaa ja varasto näyttäisi hyvältä ja 

toimisi paremmin. Kun on joku  paikka, mihin kerätään ylimääräistä tavaraa, mitä ei 

tarvita, käy usein niin, että sinne aina vain kerääntyy lisää ja lisää turhaa tavaraa. Sen 

siivoaminen lykkääntyy ja lopuksi tavara leviää varastossa entisestään.  Minusta olisi hyvä 

ajatus pitää kunnon siivousilta, jossa laitetaan tällaiset paikat kerralla kuntoon. Osa 

työntekijöistä siivoisi varastossa ja osa muualla ABC Kokkolassa, missä tarvitaankin. 
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5 POHDINTAA JA EHDOTUKSIA 

 

5.1 Ajatuksia ABC Kokkolan ostotoiminnasta 

 

ABC Kokkolalla menee myynnillisesti mielestäni hyvin, asiakkaita käy sekä läheltä että 

vähän kauempaakin. ABC Kokkola sijaitsee hyvällä paikalla lukuisten palveluiden lähellä 

Heinolankaaressa. Pääsääntöisesti asiakkaat ovat tyytyväisiä saamaansa palveluun mutta 

silti negatiivista asiakaspalautteita tulisi saada vähennettyä, jotta jokainen asiakas saisi 

sellaista palvelua kuin haluaa ja odotukset täyttyisivät. On erittäin harmillista, jos asiakas 

lähtee meiltä pettyneenä. Pettynyt asiakas saattaa levittää huonoa sanomaa tai jättää 

tulevaisuudessa kokonaan asioimatta meillä. Asiakas on kuningas ja jokaisen tulee palvella 

asiakasta parhaansa mukaan, niin että asiakas kokee saavansa hyvää asiakaspalvelua. ABC 

Kokkolassa tulisi kiinnittää entistä enemmän huomiota siisteyteen sekä asiakastiloissa että 

varastossa ja keittiössä. Ravintolasalin siisteys tulee tarkistaa säännöllisin väliajoin,  lattiat 

tulee lakaista ja astianpalautuspisteet on pidettävä kunnossa. Näin asiakkailla olisi 

viihtyisää ruokailla. Tuotteiden laatuun ja tuoreuteen on panostettava. Kaikkien tuotteiden 

tulee olla annoskorttien tai ohjeistuksen mukaan valmistettuja. Viikottaista  siivouslistaa 

tulee noudattaa. ABC Kokkolan siisteystaso kertoo asiakkaille paljon siitä, minkälaista 

siellä on asioida. Nykyaikaiset asiakkaat vaativat yhä enemmän ja enemmän. Siksi on 

tärkeää ottaa kaikki asiakaspalautteet ja asiakkaiden toivomukset huomioon, vaikka 

kaikkia ei heti voidakaan toteuttaa. 

 

ABC Kokkolan keittiön tilaustoimitusrytmi pitää saada tehokkaammaksi ja rivitehoa 

paremmaksi. Keittiön tavaran tilaamiseen pitää kiinnittää paremmin huomiota ja siihen 

pitää tulevaisuudessa keskittyä entistä enemmän. Vuosien ajan tilannetta sivusta 

seuranneena työskenneltyäni ABC Kokkolassa, voin todeta, että liian usein tuotteita 

puuttuu tai pääsee loppumaan. Tiedän, että tavarantilaajalla on erittäin vaikea tietää, mikä 

on oikea tilausmäärä sekä saadaanko tilatut tuotteet varmasti ajoissa käytettyä.  On 

parempi aina tilata vähän enemmän kuin liian vähän tuotteita.  
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ABC Kokkolan keittiön palveluvastaavan, joka tilaa tuotteet tulisi tulevaisuudessa saada 

keskittyä tuotteiden tilaamiseen entistä paremmin. Hänelle tulisi laittaa vähemmän 

lounasvuoroja tai lyhyempiä päiviä, aivan kuten esimerkiksi ABC Vaasan keittiön 

palveluvaastavalla on. Näin jäisi enemmän aikaa tavaran tilaajalle tilata tuotteita. Keittiön 

palveluvastaavalla tulisi kerran viikossa olla merkitty työvuorolistaan tuotteiden 

tilausvuoro. Keittiön palveluvastaavan, joka tilaa tavaroita, tulisi kiertää enemmän 

varastossa ja seurata tuotteiden riittävyyttä sekä merkata listaan, mitä puuttuu ja mitä 

tuotteita voisi tilata enemmän täydennystä varten. Tuotteita tulisi siirtää hyllyissä 

päällekkäin tai tiivistää sekä tilata tuotteita lisää aina sitä mukaa kuin tilaa vapautuu. 

Varaston ja kylmiön hyllyjä tulisi pitää aina mahdollisimman täytenä. Tuotteita, joissa on 

käyttöpäiviä pitkään kuten painavaa tavaraa, voidaan tilata tällaisella menetelmällä. 

Tuotteita, joissa on vähän käyttöpäiviä, voidaan tilata sitä mukaa kuin tarvitaan tai hieman 

enemmän. Kuitenkin tulee varmistaa, että tuotteet varmasti riittävät seuraavaan 

toimituspäivään. Hyvä käytäntö olisi, että kokki ilmoittaisi esimerkiksi tavaran tilaajalle, 

että jokin tuote on loppumassa ja tilaaja merkitsisi sen ylös muistiin.  

 

ABC Kokkolassa ei ole mahdollista toimia ihan samalla tavalla kuin ABC Vaasassa 

toimitaan tilaus-toimitusrytmin ja rivitehon kannalta. ABC Vaasassa yksi työntekijä tilaa 

lähes kaikki ravintolan tuotteet. ABC Kokkolassa tuotteiden tilaamisesta on vastuussa 

monta työntekijää. Tilaustoimitusrytmin ja rivitehon tehostamisen vahvistamiseksi olisi 

merkittävää, jos tuotteiden tilaajat tekisivät enemmän yhteistyötä tai tilaisivat tuotteita 

esimerkiksi samalla kerralla. Näin voitaisiin säästää merkittäviä summia esim. 

kuljetuskustannuksissa. Pieni säästö kuukaudessa tekee vuodessa paljon. Sellaiset tavarat, 

jotka eivät varastossa kierrä, tulisi kokonaan jättää pois ja tilata sellaista tuotetta tilalle, 

joka varmasti kiertää. 

  

Ehdotuksia toimenpiteiksi ABC Kokkolaan: 

 

- ABC Kokkolan keittiön palveluvastaavan tulisi saada aikaa tehdä tilauksia, aivan 

kuten ABC Vaasassa tehdään. Palveluvastaavalle tulisi laittaa vähemmän 

lounasvuoroja. 

- Kokkien tulisi informoida keittiön palveluvastaavalle mikäli hän huomaa tuotteen 

olevan loppumassa. 
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- Keittiön palveluvastaavan tulisi kiertää enemmän varastossa ja merkitä ylös, mitä 

tuotteita pitää tilata. Tavarat loppuvat liian usein kesken verrattuna ABC Vaasaan. 

- Rivitehon ja tilaustoimitusrytmin tehostamisen kannalta tuotteiden jaksottaminen, 

vuorottelu ja varaston kunto on tärkeää. Tätä tulisi kehittää entisestään. 

- Varaston siisteystasoa sekä koko liikennemyymälän siisteyttä tulisi parantaa. 

- Keittiön palveluvastaavan tulisi tilata kerralla enemmän tuotteita, varsinkin sellaisia 

jossa on paljon käyttöpäiviä kuten säilykkeitä. 

- Tuotteita hyllyissä tulisi tiivistää ja tilata lisää kun mahtuu. Näin varmistutaan, että 

ne varmasti riittävät. 

- Tuotteiden tilaajan tulisi tilata sekä purkaa kuormat, jotta hän olisi perillä asioista. 

 

Parempia tuloksia saadaan Meira Novan rivitehoraporteista, kun keskitytään 

tavaran tilaamiseen ja tehdään tilaukset huolellisesti sekä tilataan enemmän 

tavaroita kerralla. Parempia tuloksia saadaan myös, kun otetaan huomioon asoita, 

joita olen pohtinut opinnäytetyössäni tilaustoimitusketjun tehostamiseksi. Tilaus-

toimitusprosessi saadaan sujuvammaksi, kun työ omassa yksikössä sekä 

tavarantoimittajien päässä vähenee ja vältytään ylimääräisiltä tavarantilauksilta 

sekä niistä aiheutuvista kustannuksista. 

 

 

 

5.2 Mallina ABC Vaasan ostotoiminnat  

 

ABC Vaasan keittiön palveluvastaava Mika Hammar on alansa ammattilainen 

tilaustoimitusrytmin sekä rivitehoon liittyvistä asioista. ABC Vaasan riviteho on kahden 

parhaan joukossa ja myynnin osalta kymmenen parhaan joukossa. Kävimme maanantaina 

19.5.2014 esimieheni Piia Karhulan kanssa ABC Vaasassa vierailulla. Meidät otettiin siellä 

hyvin vastaan ja matka oli tarpeellinen opinnäytetyöni kannalta. Sain paljon uusia ajatuksia 

siitä, miten ABC Kokkolassa voitaisiin tilaustoimitusrytmia tulevaisuudessa tehostaa ja 

miten rivitehoa voidaan kehittää entistä paremmaksi. Mika Hammar kertoi minulle, miten  

ABC Vaasassa hoidetaan asioita ammattimaisesti, jotta tilaustoimitusrytmi on tehokas ja 

toimiva sekä miten riviteho pysyy hyvänä ja miten sitä voidaan edelleen  kehittää. Mika 

esitteli ja kierrätti minut ympäri heidän varastoaan ja varastointitiloja, jotta näkisin, 

minkälaiset ovat tilavat ja toimivat varastot. (Hammar 2014.) 
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ABC Vaasan varastointitilat ovat tilavat ja hyvässä kunnossa. Mika Hammar on 

työpaikallaan itse valmiiksi mitoittanut hyllyjä ja rakentanut niitä itse tarvittaessa lisää. 

Hän tietää täsmälleen, miten paljon tavaraa hyllyihin mahtuu sekä kuinka painavaa tavaraa 

hyllyt kestävät. Mika tilaa ja purkaa kaikki ravintolan tavarat itse.Hänen mukansa 

rivitehoon saa tehoja, kun tilaa kaikki itse. Tavaroita hän tilaa maanantaisin ja perjantaisin. 

Jos kerralla tehdään isompi tilaus, harvenee tilausrytmi. Painavaa tavaraa, jossa ei ole 

päivämäärää, tulisi tilata enemmän kuin sellaista tavaraa, jossa on ” huonot ” päivämäärät. 

Ravintolan Maalahden limpuissa on esimerkiksi päiväys pitkään ja niistä saa hyvän 

rivitehon, joten niistä tulisi tilata enemmän. Päivittäistavaroille tulisi olla enemmän tilaa ja 

vähemmän käytetyille tavaroille vähemmän tilaa. Kauppaan tilataan tavaroita  menekin 

mukaan. Mika tilaa ravintolaan pullaa vakiotilauksella. Tavaroiden menekkiä seurataan 

jatkuvasti kuukausittain. Jos jokin tavara ei liiku, se jätetään pois ja tilataan tilalle sellainen 

tuote, joka varmasti liikkuu. Tavaran tulee vaihtua tarpeeksi nopeasti, se ei saa jäädä 

hyllyyn liian pitkäksi aikaa. Yhteistyö eri osastojen välillä toimii hyvin. Keskustellaan 

asioista ja tehdään  tarvittavat toimenpiteet, jotta ylläpidetään hyvää rivitehoa ja 

tilaustoimitusrytmiä.  

 

Rivitehon sekä tilaustoimitusrytmin toimivuuden kannalta tuotteiden jaksottaminen, 

vuorottelu ja varaston kunto on tärkeää. Jaksottaminen tarkoittaa tuotteiden tilaamisessa 

sitä, että joka viikko ei tilata samoja tuotteita vaan pyritään tilaamaan kerralla enemmän, 

jotta voidaan tilata eri tuotteita seuraavalla kerralla. Jaksottaminen tarkoittaa myös sitä että 

tilataan, ” yksi kevyt ja yksi painava tuote”. Esimerkiksi tilataan teetä, mitä tahansa kahta 

sorttia  joka painaa enintään 400g, ja samalla tilataan sen vastapainoksi 12 säilykepurkkia. 

Tuotteiden vuorottelu tarkoittaa sitä, että vaihdellaan lajeja esimerkiksi säilykepurkkien 

tilaamisessa. Tilataan 12 purkkia säilykepersikkaa ja seuraavalla viikolla tilataan taas 18 

purkkia ananasta. Näin saadaan valikoimaan vaihteluja  ja asiakkaat arvostavat erilaisuutta 

valikoimassa. Varastojen tulee olla tilavat, siistit ja kunnossa. Tuotetietämys, miten tavara 

säilyy ja tuotteiden pakkaustuntemus ovat erittäin tärkeitä rivitehon kannalta. Kustannusten 

kannalta jokainen rivi maksaa, mutta kilot eivät maksa. Säästää omaa työtä, kun tilaa 

enemmän ja myös tavarantoimittaja hyötyy. 

 

Tuotteiden tilaamisen ja rivitehon suhteen, on parempi jos mahdollista, että yksi tilaa 

tuotteet ja  purkaa ne hyllyyn. Tämä helpottaa kuormakirjan lukemista ja tarkistamista. 
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Tuotteiden tilaaja tietää, mitä on saapunut ja mitä puuttuu. Kuormakirja tulee käydä 

tarkasti läpi ja laskea tarkasti kappalemäärät sekä tarkistaa tuotteiden laatu. Varaston kunto 

ja rytmitys on tärkeä. Varaston tulee kiertää ja tilaustoimitusrytmin tulee olla tehokasta. 

Tämä tulee Mika Hammarin mielestä ihan automaattisesti, kun se lähtee pyörimään.”Pari 

ekaa vuotta piti tuumata”. Kun tuotteet loppuvat yhtä aikaa, on helppo tilata lisää. Jos pulla 

ei liiku, jätetään se pois ja tilataan jotain muuta pullaa tilalle. 

 

Varasto kiertää joka ovesta, ja kun tuote on varastossa otetaan aina se lähimmäinen tuote 

”first in-first out” menetelmällä. Käytetään ensin vanhin ja sitten vasta uusi tuote 

päiväyksen mukaan. Mika Hammar siirtää tavaroita toiselle hyllylle tai rullakolle sitä 

mukaa, kuin mahtuu ja tilaa lisää tavaroita. Näin saadaan tehoa riveille. ABC Vaasalla on 

aika pienet hävikit. Suoraan hyllystä tai varastosta roskiin menee tuotteita harvoin, vain 

pari kertaa vuodessa, ja silloinkin lähinnä  kypsää perunaa  jotain joka on mennyt rikki. 

 

Mika Hammar saa rauhassa tilata ABC Vaasan ravintolan tavarat. Hänellä on viikottain 

merkitty työvuorolistaan päivät, jolloin hän tilaa tavarat ja milloin hänellä on 

toimistopäivä. Hänellä on vähän tunteja keittiön puolella, jotta hän ehtii tehdä 

työvuorosuunnittelua, tilata tavaroita ja kirjoittaa esimerkiksi reseptejä. Riviteho lasketaan 

vuosittain. 

 

ABC Vaasan riviteho on joka kerta 36–40 kg välillä. Hyvä riviteho on Mikan mielestä 

jotain 20–40 kg välillä. Lähelle 20 kg pitäisi joka tapauksessa päästä riippuen 

liikennemyymäläyksiköstä, myynnistä ja varaston tiloista. ABC Kokkolan pitäisi päästä 

lähelle 30 kg. Oman yksikön rivitehoa voi verrata muihin samankokoisiin 

liikennemyymälöihin ja yleisestikin ABC  liikennemyymälöiden kesken. Erityisesti 

rivitehoa voi vertailla muiden yksiköiden myynteihin ja kiloihin ja  vertailemalla oman 

kokoryhmä myymälöihin. ABC liikennemyymälöitä on 108  kappaletta. Tärkeintä 

rivitehon ja tilaus-toimitusrytmin tehostamisessa on, että tavaroiden tilaaja tietää mitä 

tekee, milloin tekee ja miten tekee, eli kyse on osaamisesta. 

 

Tilaajan on tunnettava tuotteiden  pakkaukset ja pakkauskoot, sekä tiedettävä kuinka paljon 

tuotteita on yhdessä laatikossa ja milloin nämä tuotteet menevät vanhaksi. Tavaroita 

tilattaessa vuorottelu, jaksottaminen ja rytmittäminen ovat tärkeitä. Tavarantoimittajiin 

kannattaa pitää hyvät liikesuhteet. Varastojen  pitää olla kunnossa ja siistit. Kuormakirjat ja 
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tilaukset tulee tarkistaa, jotta turhat virheet vältetään. Yhden tulisi kantaa päävastuu 

tavaroiden tilaamisesta, mutta samalla on hyvä opastaa muita, jos esimerkiksi tuotteiden 

tilaaja sairastuu tai jää vuosilomalle. Tilaajan tulisi myös purkaa tavarat hyllyyn. Näin 

tiedetään, mitkä tuotteet ovat saapuneet ja mitkä puuttuvat. Varastoon kannattaa rakentaa 

lisähyllyjä ja järjestää lisää tilaa, jos tarvitaan. Keittiön tavaroiden puutelista helpottaa 

myös tavaroiden tilaajaa työssä. Varastojen siivousvuoroja tulisi järjestää, näin pysyvät 

paikat kunnossa ja työ helpottuu. Tavaroita tulisi tilata kerralla enemmän, jotta turhilta 

kustannuksilta vältytään. Yhtä tavaraa ei kannata yksittäin tilata. Minusta 

tilaustoimitusrytmi ja riviteho ei koskaan ole täydellistä vaan virheitä sattuu. Kukaan ei ole 

täydellinen ja aina voidaan  kehittyä entistä tehokkaammiksi. Neuvoa ja apua saa ja 

kannattaa kysyä. 

 

 

5.3 Kokemuksia opinnäytetyön tekemisestä 

 

Arvioidessani omaa työskentelyäni koko opinnäytetyön prosessin aikana olen tyytyväinen 

siihen, mitä olen saanut aikaan. Aluksi kun sain toimeksiantajalta tämän opinnäytetyön 

aiheen, se tuntui hieman haastavalta, tunteeni olivat ristiriitaiset ja olin epävarma olisiko 

minusta tekemään tätä työtä. Kun tutustuin aiheeseen ja sain materiaalia esimieheltäni ja 

lainasin kirjoja kirjastosta, suhtauduin positiivisemmin ja olin varmempi, että tästä tulee 

mielenkiintoinen työ. Opinnäytetyöni aihe oli mielenkiintoinen ammatillisesti ja 

toimeksiantaja oli minulle tuttu työelämästä. Minulle oli tärkeintä, että saan tehdä kyseisen 

opinnäytetyön Osuuskauppa KPO:lle, koska olen työskennellyt siellä vuodesta 2008 

lähtien. Tärkeä oli saada tehdä opinnäytetyötä ABC Kokkolan keittiölle, koska 

työskentelen siellä, ympäristö sekä toimintatavat ovat minulle tuttuja ja olen aikaisemmin 

valmistunut ravintolakokiksi. 

 

Itselleni haastavan teoriaosan luomisessa onnistuin omasta mielestäni jopa yllättävän hyvin 

ja koen, että teoriaosa on sopivan tiivis paketti asioista, jotka liittyvät työn toiminnallisessa 

osuudessa esiin nouseviin ostotoiminnan asioihin. En tarkoita sitä, että esiin nousevat asiat 

kulkisivat”käsi kädessä,” vaan työn teoriaosuuden ja toiminnallisen osuuden väittämät 

voivat olla osin myös ristiriidassa. Tämän voi tulkita siten, että olen tehnyt teoriaosuuden 

kirjallisten lähdemateriaalien avulla ja toiminnallisen osuuden toimeksiantajajan 
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materiaalien avulla sekä haastattelujen pohjalta ja omaa ammattillista päätöksentekoa 

hyväksikäyttäen. 

 

Teoriaosuus oli kaikkein haastavinta ja aikaavievää, koska opinnäytetyön aloittaminen oli 

vaikeinta. Kun pääsin alkuun,  opinnäytetyö lähti hienosti rullaamaan. Haastavaa työssä oli 

materiaalien valinta ja karsiminen, mitä ottaa mukaan ja mitä jättää kokonaan pois. Ajan 

löytäminen oli vaikeaa, koska tein  opinnäytetyöni työn ohessa, joten vapaa-päivät kuluivat 

kirjoitellessa. 

 

Mielenkiintoisinta opinnäytetyössäni oli toiminnallisen osuuden kirjoittaminen, koska siinä 

pääsin kertomaan omia mielipiteitäni ja kehittämisideoitani. Haastattelupohjan 

rakentaminen, miettiessäni kysymyksiä, oli tärkeää oppimisin kannalta, koska siinä sai 

laajasti miettiä aihetta ja alusta asti piti ottaa selvää asioista. Itse haastattelun tekeminen oli 

mielenkiintoista ja oli mukava kuunnella, kun alansa ammattilaiset kertoivat minulle 

asioista  ja vielä niin että ymmärsin mistä he puhuivat. 

 

 Matka Vaasaan ABC:lle esimieheni kanssa toukokuussa oli erittäin hyödyllinen ja sain 

paljon vierailusta irti. Mika osasi kertoa minulle erittäin hyvin asioista liittyen rivitehoon ja 

tilaustoimitusrytmiin. Vaasassa opin paljon uuttaa asiaa, mitä en ennen tiennyt. Haluan 

viimeisenä kiittää esimiestäni tuesta koko opiskeluni aikana ja siitä, että olen saanut 

työskennellä ABC Kokkolassa. Haluan myös kiittää Osuuskauppa KPO:ta erittäin 

kiinnostavasta opinnäytetyö aiheesta ja siitä että sain tehdä tämän kyseisen työn heille. 
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Opinnäytetyö Kevät 2014   Elin Huldén 

Liiketalous Centria ammattikorkeakoulu  6.2.2014 

  

 

Opinnäytetyö aiheeni on: 

Tavoitteena on saada ABC- Kokkolan ravintolan tilaustoimitusrytmi tehokkaaksi, 

huomioiden rivitehon (Kate), logistiikan, ekologisuuden sekä varastonhallinnon.  

Kyselylomake ABC Kokkolan keittiömestarille Jyrki Vuoriselle. 

 

1.  Kuinka usein ABC Kokkolaan ( keittiölle) tilataan tavaroita? 

2. Kuka huolehtii Keittiön tilausten tekemisestä? Sinä vai joku muu keittiön 

henkilökunnasta? 

3. Kun joku muu tekee tilauksen miten informoit heitä asiasta? 

4. Mitä otat huomioon tilausta tehdessä? Esim. arkipäivänä ja viikonloppuisin sekä 

pyhäpäivinä? 

5. Kuinka pitkät ovat toimitusajat tavarantoimittajalta? 

6. Milloin tavarakuorma saapuu ABC:lle, mitkä viikonpäivät? 

7. Milloin tilauksen on oltava tavarantoimittajalla jotta kuorma saapuisi ajoissa ja 

halutulla päivällä? 

8. Tavaroita tilatessa vertailetko viime vuoden menekkiä? 

9. Mistä teidät että tilattu tavaramäärä on riittävä ja tilauskoko on oikea? 

10. Toimiiko mielestäsi ABC Kokkolan ravintolan varastonkierto riittävän hyvin? 

11. Jos mielestäsi ei toimi niin miten sitä voitaisiin tulevaisuudessa parantaa/ kehittää? 

 

12.Onko varastonkierto ja tavaran tilausten määrä tasapainossa? 

13.Onko mielestäsi varastointitilat riittävät ja siistit? Toimiiko kaikki niin kuin pitää 

vai olisiko mielestäsi aika uusia jotain? 

14.Miten otat rivitehon huomioon tilausta tehdessä? 

15.Miten pidät tilaustoimituksesta aiheutuneet kustannukset siedettävissä? 

16.Toimiiko mielestäsi ABC tilaustoimitusketju hyvin? 

17.Mitkä ovat hyvät ja huonot puolet tämän hetkisessä tilaustoimitusketjussa? 

18.Miten voitaisiin parantaa tilaustoimitusketjua entistä tehokkaammaksi? 

19.Toimiiko yhteistyö ABC Kokkolan ja tavarantoimittajien välillä? 

20.  Ovatko tavarantoimittajat joustavia, jos esimerkiksi tavaroita on tilattu liian vähän.
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21. Ovatko mielestäsi tavarantoimittajien toimitusajat riittävän lyhyet? 

22. Onko mielestäsi olemassa riittävän hyvät resurssit tehokkaan tilaustoimitusketjun 

toteuttamiseksi? 

23. Mitkä ovat ABC- Kokkolan ravintolan tärkeimmät/suurimmat tavarantoimittajat? 

24. Kulkeeko tieto riittävän hyvin tavarantoimittajan ja ABC Kokkolan välillä ja 

toisinpäin tilauksesta riippuvista asioista? 

25. Saatko mitään etuja/ alennuksia tavarantoimittajilta esimerkiksi jos tilaat enemmän 

tuotteita kerrallaan? 
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Opinnäytetyö Kevät 2014   Elin Huldén 

Liiketalous Centria ammattikorkeakoulu  6.2.2014 

 

Opinnäytetyö aiheeni on: 

Tavoitteena on saada ABC- Kokkolan ravintolan tilaustoimitusrytmi tehokkaaksi, 

huomioiden rivitehon (Kate), logistiikan, ekologisuuden sekä varastonhallinnan.  

 

Kyselylomake ABC Johtajalle Pekka Kujalalle. 

1. Miksi rivitehoon kannattaa panostaa? 

2. Mikä on mielestäsi hyvä riviteho? 

3. Miten rivitehoa mitataan? 

4. Mitkä asiat vaikuttavat siihen? 

5. Kuinka usein rivitehoa seurataan ABC liikennemyymälöissä ja erityisesti ABC 

Kokkolassa? 

6. Mistä se johtuu että ABC liikennemyymälöiden rivitehokehitys on parantunut 

vuonna 2009,2010 ja 2013? 

7. Mistä syistä rivitehokehitys hiipui vuonna 2011 ja 2012? 

8. Miten oman yksikkönsä rivitehoa voidaan parantaa? 

9. Onko rivitehonkehitys pelkästään henkilökunnasta riippuvainen vai vaikuttaako 

esimerkiksi tavarantoimittaja ja tilausmäärätkin asiaan. 

10.  Mikä on hyvän rivitehon ylläpidon merkitys 

11. Mitä jos riviteho laskee? 

12. Jos riviteho putoaa jossain yksikössä, minkälaisiin toimenpiteisiin 

ryhdytään/kannattaa kiinnittää huomiota? 

13. Minkälainen imago ABC-ketjulla on asiakkaiden näkökulmasta? 

14. Minkälaista palvelua asiakkaat odottavat saavansa ABC – liikennemyymälöissä? 

15. Mitkä ovat asiakkaiden ostoaikomukset ABC- liikennemyymälöissä? 

16. Minkälaisia mittareita käytetään rivitehon lisäksi tilaustoimitusketjussa ja yleisesti 

ABC-ketjussa/liikemyymälöissä? 

17. Mikä olisi mielestäsi hyvä riviteho ABC Kokkolassa ja entä varastonkoko myyntiä 

verratessa?
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Opinnäytetyö Kevät 2014   Elin Huldén 

Liiketalous Centria ammattikorkeakoulu  6.2.2014 

 

Opinnäytetyö aiheeni on: 

Tavoitteena on saada ABC- Kokkolan ravintolan tilaustoimitusrytmi tehokkaaksi, 

huomioiden rivitehon (Kate), logistiikan, ekologisuuden sekä varastonhallinnon.  

 

Kyselylomake Mika Hammarille ABC Vaasa. 

1. Mitkä ” osatekijät” vaikuttavat rivitehoon? 

2. Miten hyvää rivitehoa ylläpidetään? 

3. Rivitehon ollessa huono/alhainen miten sitä kannattaa lähteä parantamaan? 

4. Mikä on hyvän rivitehon salaisuus? 

5. Miten otat rivitehon huomioon kun teet tilauksia tavarantoimittajalta? 

6. Miten te olette savuttanut niin hyvän rivitehon kuin teillä on tänä päivänä? 

7.  Miten tilauksia tulisi tehdä jotta riviteho ja kustannukset pysyvät hyvänä? 

8. Rivitehon kannalta, onko hyvä että yksi vastaa tilauksista vai voidaanko työ 

ja vastuuta jakaa muiden työntekijöiden välillä? 

9. Miksi riviteho on tärkeä tilaustoimitusketjussa ja ABC ravintoloissa? 

10. Minkälaisia mittareita rivitehon kannalta on tärkeitä tilaustoimitusketjussa? 


