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TIIVISTELMÄ 

 

Tässä opinnäytetyössä mallinnetaan miten raaka-aineet ja puolivalmisteet kulke-

vat case-yrityksen tuotantoprosessin läpi ja miten nämä materiaalien liikkeet kir-

jautuvat toiminnanohjausjärjestelmään. Työn teoriaosuudessa käsitellään empiiri-

sen osuuden kannalta keskeiset käsitteet ja toiminnot sekä niiden laajemmat vai-

kutukset yritystoiminnalle. 

Opinnäytetyön tavoitteena oli mallintaa case-yrityksen tuotantoprosessi ja siihen 

liittyvä raaka-aineiden ja puolivalmisteiden kirjausprosessi. Tehtyjen prosessimal-

linnusten ja yrityksessä suoritettujen haastattelujen avulla pyrittiin kirjausproses-

sista tunnistamaan mahdollisia virheiden aiheuttajia sekä tarjoamaan kehitysehdo-

tuksia nykyisen kirjausprosessin tarkkuuden parantamiseksi. 

Työn empiiristä osuutta varten haastatellut henkilöt vastasivat liiketoimintayksi-

kössä toiminnanohjausjärjestelmään tallennettavasta tuotantodatasta ja tallennus-

menetelmien kehittämisestä. Haastattelut suoritettiin vuoden 2014 ensimmäisen 

neljänneksen aikana. Haastattelut toteutettiin teemahaastatteluina. 

Pohjatietomateriaalien ja suoritettujen haastattelujen avulla tuotettiin parannuseh-

dotuksia case-yrityksen kirjausketjun rakenteeseen ja tietojen käsittelyyn liittyviin 

toimintatapoihin. Opinnäytetyön empiiristä osuutta ei julkaista kokonaisuudes-

saan, johtuen empiirisen osuuden sisältämistä case-yritystä koskevista luottamuk-

sellisista tiedoista. 
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ABSTRACT 

 

This thesis models how raw materials and semi-finished goods move through the 

case company’s production process and how these material movements are posted 

into the enterprise resource planning system. The theoretical section of the thesis 

deals with the main concepts and features of the empirical part, as well as their 

broader implications for business in general. 

The purpose of the thesis was to create models of the case company’s production 

process and of the raw material and semi-finished goods postings related to the 

production process. The modeling diagrams created and the interviews carried out 

were then used to identify possible causes of errors from the case company’s in-

formation posting process. The modeling of the processes and the identifying of 

the possible causes for errors were carried out aiming to provide suggestions as to 

how to improve the accuracy of the current information posting process. 

The people interviewed for the empirical part of the thesis were responsible for 

the production information being stored in the enterprise resource planning system 

and for improving the collection methods of that information in the case company. 

The interviews were carried out during the first quarter of 2014. The interviews 

were conducted as theme interviews. 

Based on the background materials gathered and on the interviews conducted in 

the case company, suggestions were made for improving the information posting 

process in the case company. This thesis also provided the case company with 

suggestions as to how the collected production information could be transferred to 

the enterprise resource planning system more accurately. The empirical part of 

this thesis is not fully published, due to the confidentiality of the information in 

the empirical part. 

 

Keywords: enterprise resource planning system, production, posting information, 

stock 
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1 JOHDANTO 

1.1 Tutkimuksen tavoitteet ja tutkimusongelmat 

Tänä päivänä lähes kaikki yritykset käyttävät eritasoisia tietojärjestelmiä toimin-

tansa ja päätöksentekonsa tukena. Tietojärjestelmät eivät itsessään tuota lisää tie-

toa, mutta niiden avulla olemassa olevaa tietoa voi jakaa, siirtää, varastoida ja tar-

kastella nopeasti. Tämä on erityisen hyödyllistä varsinkin tietomassojen ollessa 

valtavia. Ollakseen hyödyllisiä, järjestelmässä olevien tietojen pitää olla oikein ja 

ajan tasalla. Väärät tai vaillinaiset tiedot tietojärjestelmässä aiheuttavat ongelmia 

suoraan tai välillisesti kaikille tiedon käyttäjille. Otetaan esimerkkinä tilanne, jos-

sa jonkin raaka-aineen varastosaldo on tietojärjestelmässä todellista varastosaldoa 

suurempi. Edellä mainitussa tilanteessa on mahdollista käydä niin, että myynti 

myy valmiin tuotteen toimitusajalla, jolla sitä ei pystytä valmistamaan ja toimitta-

maan. Normaaliin tuotantoon varattu aika ylittyy, koska tuotannon on odotettava 

raaka-ainevaraston täydennystä ennen kuin tuotetta pystytään valmistamaan. Toi-

mitusaikojen ylittyminen yleensä johtaa alentuneeseen asiakastyytyväisyyteen, 

joka taas voi heijastua negatiivisesti yrityksen tulokseen. Paikkansapitävää ja 

ajantasaista tietoa sisältävä tietojärjestelmä parantaa teollista tuotantotoimintaa 

harjoittavan yrityksen edellytyksiä toimia mahdollisimman taloudellisesti ja 

tehokkaasti. 

Varastosaldojen paikkansapitävyydessä löytyy yrityksiltä, toimialasta riippumatta, 

lähes poikkeuksetta mahdollisuuksia parannuksille. Sanna Aholan Tampereen am-

mattikorkeakoulun opinnäytetyössä vuodelta 2011 tutkittiin, miten viivakoodeja ja 

niihin liittyvää laitteistoa voitiin hyödyntää kallio- ja maaporauskruunuja valmis-

tavan case-yrityksen materiaalivirran kirjauksien parantamisessa. Opinnäytetyössä 

tehtiin suunnitelma viivakoodikirjauksien ottamiseksi käyttöön materiaalinhallin-

nan ja tuotannonohjauksen avuksi. Jimi Voutilaisen Seinäjoen ammattikorkeakou-

lun opinnäytetyössä vuodelta 2011 puolestaan tutkittiin miten maatalouden tuo-

tantoratkaisuja toimittavalla case-yrityksellä jo käytössä olevaa viivakoodijärjes-

telmää voitiin kehittää ja käyttökohteita laajentaa. 

Tämän opinnäytetyön case-yrityksenä toimivassa yrityksessä on käytössä SAP:n 

R/3 toiminnanohjausjärjestelmä. Ohjelmisto otettiin käyttöön vuonna 2008. Tie-
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dot raaka-aineiden ja puolivalmisteiden liikkeistä tuotantoprosessin aikana eivät 

kirjaudu toiminnanohjausjärjestelmään halutulla tarkkuudella. Kirjausprosessissa 

olevat tai kirjausprosessin toteutuksessa tapahtuvat häiriöt ilmenevät järjestelmäs-

sä virheellisinä varastosaldoina. Virheelliset varastosaldot näkyvät inventaarioi-

den yhteydessä suurina varaston määrän ja arvon muutoksina. 

Opinnäytetyön tutkimuskysymykset ovat: 

- Mistä virheelliset toiminnanohjausjärjestelmän varastosaldotiedot 

aiheutuvat? 

- Miten nykyistä kirjausjärjestelmää voitaisiin parantaa, jotta virheelliset 

saldotiedot toiminnanohjausjärjestelmässä vähenisivät? 

Opinnäytetyön tavoitteena on mallintaa case-yrityksen tuotantoprosessi ja siihen 

liittyvä raaka-aineiden ja puolivalmisteiden kirjausprosessi. Tehtyjen prosessimal-

linnusten ja yrityksessä suoritettujen haastattelujen avulla pyritään tunnistamaan 

kirjausprosessista mahdollisia virheiden aiheuttajia sekä tarjoamaan kehitysehdo-

tuksia nykyisen kirjausprosessin tarkkuuden parantamiseksi. 

1.2 Aiheen rajaus ja tutkimusmenetelmät 

Tämä opinnäytetyö on toteutettu case- eli tapaustutkimuksena. Tässä opinnäyte-

työssä tarkastellaan case-yrityksen raaka-aineiden ja puolivalmisteiden fyysistä 

liikkumista tuotantoprosessin läpi sekä liikkeisiin liittyvää tietojen kirjausketjua 

tuotannonohjausjärjestelmään. Tutkimuksen prosessimallinuksissa keskitytään 

yrityksen tuotantomäärällisesti ja liikevaihdollisesti suurimpaan tuotteeseen. Tar-

kastelu alkaa raaka-aineiden vastaanotosta ja päättyy valmiiden tuotteiden kirjauk-

seen valmisvarastoon. Tarkastelun kohteena olevan aikajakson pituus on puoli-

toista vuotta, alkaen vuoden 2012 alusta ja päättyen 2013 kesäkuuhun. 

Tutkimusongelman ja tutkimuskysymyksien määrittämisen jälkeen aloitettiin 

tuotanto- ja kirjausprosessien nykytilojen kartoitus. Kartoituksen aikana kerättiin 

taustatietoja yrityksen toiminnasta ja tutustuttiin tutkimuksen toimintaympäris-

töön. Kartoitusta tehtäessä selvitettiin millaisista komponenteista ja työvaiheista 

case-yrityksen materiaalivirrat ja tuotantoprosessit koostuvat sekä kerättiin ai-

neistoa kirjausprosessin eri vaiheista. Kerättyjen taustatietojen pohjalta tehtiin 
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kaavioluonnokset yrityksen tuotanto- ja kirjausprosesseista sekä määriteltiin 

tutkimusta varten haastateltavat henkilöt. 

Tutkimusaineiston kerääminen toteutettiin laadullisen eli kvalitatiivisen tutki-

muksen menetelmiä käyttäen. Tutkimusaineiston keräämiseksi haastateltiin 

yrityksen työntekijöitä jotka vastaavat toiminnanohjausjärjestelmään tallennet-

tavasta tuotantodatasta ja tallennusmenetelmien kehittämisestä. Haastatteluja 

suoritettiin viisi. Haastattelut suoritettiin vuoden 2014 tammi-helmikuun aikana. 

Haastattelut toteutettiin teemahaastatteluina. 

Aineistonkeruumenetelmänä teemahaastatteluun päädyttiin, koska teemahaastat-

telu antaa haastattelutilanteessa tarkoin strukturoitua haastattelua enemmän mah-

dollisuuksia keskittyä tarkemmin juuri niihin käsiteltävän aiheen osa-alueisiin 

joihin kulloisellakin haastateltavalla on tarjota erityistietämystä. Teemahaastatte-

lussa aihealue on kaikille haastateltaville sama, kuitenkin teemahaastattelu mene-

telmänä mahdollistaa haastateltavan henkilön persoonallisuuden, kokemuksen ja 

näkökantojen tulla haastattelussa esille, koska haastattelu toteutetaan suurimmaksi 

osaksi vapaan keskustelun muodossa. (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006) 

1.3 Opinnäytetyön rakenne 

Tämä opinnäytetyö koostuu viidestä pääluvusta. Opinnäytetyön kokonaisuus on 

kuvattu kuviossa 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUVIO 1. Opinnäytetyön rakenne. 
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Ensimmäinen luku sisältää johdannon opinnäytetyön aihealueeseen, selvityksen 

työn rakenteesta ja aihealueen rajauksen. Ensimmäisessä luvussa määritellään 

myös opinnäytetyön tutkimuskysymykset, tutkimusmenetelmät ja tutkimuksen 

tavoitteet. Teoriaosuudessa, luvuissa 2 ja 3, perehdytään opinnäytetyön toiminta-

ympäristöön. Teoriaosuudessa perehdytään asioihin mihin tutkittavalla ongelmalla 

on vaikutuksia, sekä käydään läpi aihealueen keskeisiä termejä. Neljäs luku sisäl-

tää opinnäytetyön tutkimusosion ja case-yrityksen esittelyn. Empiirisessä osiossa 

käydään läpi tutkimuksessa käytetty pohjatietomateriaali ja case-yrityksen työn-

tekijöille tehdyt haastattelut sekä mallinnetaan kaavioina tuotantolaitoksen ma-

teriaalivirta ja tähän materiaalivirtaan liittyvä tietovirta. Samassa luvussa esitel-

lään myös tutkimuksen tulokset ja perehdytään kerättyjen aineistojen pohjalta 

tehtyihin johtopäätöksiin. Työn viidennessä luvussa on yhteenveto tehdystä tut-

kimuksesta ja sen tuloksista. 
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2 VARASTOTOIMINTA JA TIETOJÄRJESTELMÄT 

2.1 Varastot 

Lähes kaikilla yrityksillä on jonkin asteisia varastotoimintoja. Varastointi on osa 

liiketoimintaa riippumatta siitä ovatko ne tuotanto-, kauppa- tai palveluyrityksiä. 

Varastoja pidetään moniin erilaisiin tarpeisiin. Yritykset pitävät varastoja vaikka 

varastointi aiheuttaa kustannuksia ja sitoo pääomaa. Varastoinnista aiheutuvat 

kustannukset yritys pyrkii kattamaan varastoinnilla saavutettavilla hyödyillä. 

(Hokkanen & Virtanen 2012, 9; Sakki 2003, 76-77.) 

Arkikielessä varasto yleensä mielletään tavaroiden säilytykseen tarkoitetuksi 

tilaksi. Yrityksille varasto merkitsee vaihto-omaisuutta. Yrityksen vaihto-

omaisuus voi sijaita fyysisen varastotilan lisäksi tuotantovaiheiden välissä puoli-

valmisteina tai vaikka välivarastona asiakkaan tiloissa. Myymälätilojen hyllyillä 

oleva tavarakin on yrityksen vaihto-omaisuutta ja luetaan mukaan yrityksen va-

raston arvoon. (Sakki 2003, 73.) 

Tuotantolaitosten vaihto-omaisuuden varastot voidaan jakaa karkeasti kolmeen 

ryhmään siellä säilytettävien tavaroiden perusteella. 

Raaka-ainevarastot sisältävät tuotteiden valmistukseen tarvittavia materiaaleja. 

Ominaista varastolle on että tuotteet tulevat sisään suurissa erissä ja siirtyvät va-

raston kautta tuotantoon useissa pienemmissä erissä.  

Puolivalmistevarastot sisältävät lopputuotteen valmistamiseen tarvittavat puoli-

valmisteet ja keskeneräiset lopputuotteet. 

Valmistuotevarastot sisältävät valmiit myyntiin menevät lopputuotteet. 

Varastoissa tavara voi olla lavalla, siilossa, säiliössä tai pakattuna myyntieräksi. 

Tavaran valmistusaste määrittää mihin varastoon tavara yrityksessä lasketaan. 

(Salmivuori 2010, 10.) 
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2.2 Varastoinnin syyt 

Yrityksen toiminnan tarkoitus on tuottaa voittoa. Varastotoimintaa ylläpitävän 

yrityksen on katsottava varastointi liiketoiminnallisesti kannattavaksi jotta varas-

tointiin kannattaa ryhtyä. (Sakki 2003, 76-77.) 

Varastointiin johtavia tarpeita on monia. Perinteisin syy varastointiin on kausi-

vaihtelujen tasaaminen. Välillä tiettyä raaka-ainetta voi olla enemmän saatavilla ja 

ostohinta on alhainen. Toisena vuodenaikana taas raaka-ainetta hankalampi saada, 

ja sen hankintahinta on korkeampi. Taatakseen tasaisen tuotantotahdin, alentaak-

seen valmistuskustannuksia ja pitääkseen yllä toimitusvarmuuttaan on yrityksen 

järkevää ottaa tavaraa varastoon silloin, kun sitä on saatavilla suuria määriä edulli-

seen hintaan. (Hokkanen & Virtanen 2012, 10.) 

Myös valmistettavan tuotteen menekki voi olla epätasaista, eikä niin hyvin enna-

koitavissa. Suuri ajallinen ja määrällinen vaihtelu tuotteiden menekissä vaikeuttaa 

tuotteiden valmistamista suoraan tilauksia vastaan. Tuotteiden valmistaminen 

pelkästään tilauksia vastaan vaatisi huomattavia lisäinvestointeja tuotantolaittei-

siin. Investoitaessa lisää tuotantolaitteisiin tulee tuotannossa todennäköisesti 

olemaan ylikapasiteettia aikoina, jolloin tilauksia on vähemmän. Ilman että pää-

omaa sidotaan lisää tuotantolaitteisiin, tuotteita voidaan valmistaa varastoon 

myyntiennusteiden mukaan ennakkoon ja ylläpitää tuotantolaitteiden käyttöaste 

tasaisena menekin vaihtelusta huolimatta. (Hokkanen & Virtanen 2012, 10.) 

Varastoinnin tarvetta voi myös perustella logistiikan kustannusten optimoimisella. 

Mitä suurempina erinä tavara saadaan toimitettua asiakkaalle yhdellä kuljetuksel-

la, sitä pienemmiksi kappalekohtaiset kuljetuskustannukset tulevat. Suuren val-

mistettavan kappalemäärän myötä saadaan usein myös hyödynnettyä muita tuo-

tannon skaalaetuja, ja keskimääräisiä tuotantokustannuksia saadaan ajettua alem-

mas. (Hokkanen & Virtanen 2012, 12 – 13.) 

Varastotasoilla voidaan myös vaikuttaa yrityksen ja tuotteen imagoon, sekä asiak-

kaan kokemaan laatuvaikutelmaan tuotteesta ja saamastaan palvelusta. Pyrkies-

sään vastaamaan asiakkaan odotuksiin tuotteesta on yrityksen pystyttävä täyttä-

mään asiakkaan tuotteelle asettamat määrälliset, ajalliset ja laadulliset tarpeet. 

Tuotteita on oltava saatavilla oikea määrä, oikeaan aikaan sekä niiden on oltava 
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valmistettu ja varastoitu asiakkaan laatuodotusten vaatimalla tavalla. Hyvällä 

varastonhallinnalla ja -ohjauksella pyritään sekä pääoman tehokkaaseen käyttöön 

että vastaamaan asiakkaan tarpeisiin tuotteiden saatavuudesta. (Hokkanen & 

Virtanen 2012, 10 – 11, 72 - 73.) 

2.3 Varastotoiminnot 

Varaston perustoimintoihin kuuluu vastuu tuotteiden säilytyksestä ja tuotteiden 

varastosaldojen oikeellisuudesta. Keskeiset varastotoiminnot voidaan jakaa fyy-

sisiin ja tiedonhallinnallisiin toimintoihin. Tuotantoyritykselle ominaisia fyysisiä 

varastotapahtumia ovat tuotteiden vastaanotto varastoon, tuotteiden sijoitus va-

rastoon, tuotteiden varastointi, puolivalmisteiden siirto tuotantoon, lopputuottei-

den siirto valmisvarastoon, tuotteiden keräily, pakkaus ja lähetys. 

Mikäli jokainen fyysinen siirto kirjataan tietojärjestelmään reaaliajassa, on tieto-

järjestelmä joka hetki ajan tasalla. Tosin kaikkien fyysisten siirtojen vieminen 

erikseen tietojärjestelmään aiheuttaa paljon työtä. Kaikkien tietojen reaaliaikainen 

kirjaaminen voikin sitoa yrityksen resursseja prosessiin, josta se ei saa lisäarvoa. 

Yrityksen kannattaakin päättää mitä kirjauksia on mahdollista jättää kokonaan tie-

tojärjestelmän ulkopuolelle ja mitä tietoja pystytään viemään järjestelmään vii-

veellä, esimerkiksi kokoomalistoilla. (Salmivuori 2010, 69-70.) 

Mikäli yrityksellä on käytössään laatujärjestelmä ISO 9001 tai ympäristöjärjestel-

mä 14001, asettavat ne standardeissaan omia vaatimuksiaan varastotoiminnoille. 

Standardien mukaan organisaation on tuotettava, säilytettävä ja toimitettava val-

mistettava tuote niin että standardien asettamat vaatimukset täyttyvät. Standar-

deissa vaaditaan, että varastoitavat tuotteet on pystyttävä tunnistamaan ja tuotteen 

käsittely, pakkaus, varastointi ja suojaaminen on hoidettava niin että tuote säilyy 

myyntikelpoisena koko tuotantoketjun läpi. (Moisio & Tuominen 2008, 42) 

Tarkasteltaessa vaihto-omaisuuden käsittelyn toimintoja prosesseina, voidaan 

prosessit jakaa useammalle tasolle: 

 fyysinen prosessi 

 tiedon käsittelyyn liittyvät prosessit 
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 prosesseihin liittyvät toiminnot, niiden vastuut ja prosessien omistajuus 

 yrityksen sisäiset ja yritysten väliset prosessit 

(Salmivuori 2010, 24) 

2.4 Inventointi 

Inventointi on kaikkien varastossa olevien tavaroiden laskenta ja kirjaaminen. 

Inventointia tehdään pääasiassa seuraavista syistä: 

 tarkistetaan varastokirjanpidon tarkkuus 

 varmistetaan varaston arvo taselaskelmassa 

 tuodaan esiin hävikin olemassaolo 

 tuodaan esiin varaston pidossa ja valvonnassa olevia heikkouksia 

Varaston inventoinnissa ilmi tulleiden inventaarioerojen lukumäärä ja suuruudet 

ovat hyvä indikaattori varastonvalvonnan ja menettelytapojen tehokkuudesta. 

(Hollier & Cooke 1991, 121.) 

Vaihto-omaisuuden inventointeja tehdään yrityksissä käytännön tarpeen vaati-

malla tiheydellä ja kirjanpitolain velvoittamina ajankohtina. Määräaikoina suori-

tettavien inventaarioiden lisäksi inventointia voidaan suorittaa muitakin periaat-

teita hyödyntäen. (Hokkanen & Virtanen 2012, 65.) 

Jatkuvassa inventoinnissa tuote inventoidaan aina kuin sitä kulutetaan. Inventoi-

malla tuote jokaisen kulutuskerran yhteydessä käytetään inventointiin paljon ai-

kaa, mutta toisaalta päästään varastosaldossa suurimpaan mahdolliseen tarkkuu-

een. Jatkuvaa inventointia voidaan hyödyntää työkaluna esimerkiksi tilanteessa 

jossa halutaan keskittyä tietyn tuotteen varastosaldon oikeellisuuteen. Tuotteen 

varastosaldon oikeellisuus voi olla yrityksen valmistusprosessille kriittinen tai 

tuotteen saldossa voi olla havaittu suuria poikkeamia, ja saldo halutaan pitää ajan 

tasalla tiheämpään inventointiin kuluvasta suuremmasta resurssimäärästä huoli-

matta. (Hokkanen & Virtanen 2012, 68 – 69.) 

Nollainventointi on menetelmä, jossa tuotteen loppuessa varastopaikaltaan, varas-

tosaldo inventoidaan nollaksi tai tietojärjestelmän näyttäessä tuotteen varastosal-
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doksi nollaa käydään tämä fyysisesti varmistamassa. Nollainventaario on määräai-

kaisia inventointeja täydentävä menetelmä. Menetelmänä nollainventaario on 

tarkka, mutta mahdollisesti vaikea toteuttaa yrityksissä joissa tuotannon luonne on 

jatkuvaa ja prosessinomaista. Jatkuvassa tuotannossa tuotteiden tilauspisteet pyri-

tään määrittämään niin, etteivät tuotteiden saldot koskaan pääsisivät menemään 

nollille. Näin ollen nollainventointeja kertyisi pääasiassa vain prosessin häiriöti-

lanteissa ja tuotevaihtojen yhteydessä. (Hokkanen & Virtanen 2012, 69.) 

Ristiininventoinnissa inventoidaan ensin oma alue, jonka jälkeen inventoidaan toi-

sen inventoijan jo kerran inventoima alue. Oman alueensa jälkeen toinen inventoi-

ja myös vuorostaan inventoi sinun alueesi. Menetelmän tarkoituksena on tuottaa 

tarkempaa informaatiota alueen varastomääristä, kun saman inventointialueen las-

kee kaksi erillistä inventoijaa. (Hokkanen & Virtanen 2012, 69.) 

Osainventoinnissa inventoidaan jokin varaston osa kerrallaan. Inventoinnin olles-

sa käynnissä, kyseisen varaston tarkistettavien saldojen täytyy olla muuttumatto-

mia. Inventointi on hyvä suorittaa aikana jolloin inventoitavassa varastossa ei ole 

materiaaliliikennettä tai materiaalien liikkuminen voidaan keskeyttää inventoinnin 

ajaksi. (Hokkanen & Virtanen 2012, 69.) 

2.5 Varastonhallinnan tietojärjestelmät 

Yritykset hankkivat tietojärjestelmiä toimintansa tukemiseksi. Yritysten eri osas-

toilla on erilaisia tarpeita tietojärjestelmilleen, joten jokaisella yrityksen toimin-

nolla voi olla omat tietojärjestelmänsä. Yritys toimii kuitenkin kokonaisuutena ja 

tänä päivänä yritykset pyrkivätkin yhdistämään useampia toimintojaan samaan 

tietojärjestelmään. (Ruohonen & Salmela 2003, 33.) 

Suurimmalla osalla yrityksistä on jokin varastonhallinnan apuna käytettävä tie-

donhallintajärjestelmä. Järjestelmän muoto ja siihen kerättävän tiedon määrä 

vaihtelee yrityksen tarpeiden mukaan. Kaikkien järjestelmien päämääränä on 

tehostaa yrityksen toimintaa tarjoamalla käyttäjilleen todenmukaista informaatiota 

yrityksen vaihto-omaisuudesta. (Salmivuori 2010, 26.) 
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Tehokkaan varastonhallinnan kannalta on tärkeää, että tiedonhallintajärjestelmässä 

on kaikki tarpeellinen tieto varastossa säilytettävistä tavaroista. Tavallisimpia tal-

lennettavia tietoja ovat: 

 tuotteen kuvaus, johon sisältyvät rakenteelliset yksityiskohdat esim. 

tekniset piirustukset mallimuutoksineen 

 tuotteen varastokoodi 

 yksikköhinta tai normikustannukset 

 varastoyksikkö, yksikkö millä varastomäärä ilmoitetaan 

 myyntierä, yksikkö jossa tavara lähetetään eteenpäin 

 toimittajatiedot: toimittajan nimi tuotteelle, toimittajan kuvaus, yrityksen 

yhteystiedot ja yhteyshenkilön nimi 

 tuotteen toimitusaika 

 erityiset käsittelyohjeet 

 tuotteen säilyvyys: varastointiolosuhteet ja -aika 

(Hollier & Cooke 1991, 115.) 

2.6 Valmistuksen tietojärjestelmät 

Tuotantoyrityksen tietojärjestelmät (manufacturing information systems) raken-

tuvat varsinaisesta tuotannon tietojärjestelmästä (production information system) 

ja läheisesti valmistusta palvelevista järjestelmistä, kuten hankinnan tietojärjes-

telmä, laatujärjestelmät ja suunnittelun tietojärjestelmät. Tuotteita tai palveluja 

tuottavan yrityksen valmistuksen tietojärjestelmät tukevat hankintaa, vastaanottoa, 

laadunvalvontaa ja varastonhallintaa sekä materiaaliostojen, kapasiteetin, tuotan-

non ja tuotantorakenteen suunnittelua. (Ruohonen & Salmela 2003, 34.) 

1910 -luvulta lähtien yrityksillä on ollut käytössään varastonhallinnan ja tuotan-

nonohjauksen apuna työkaluja kuten ROP (Reorder-point) ja EOQ (Economic 

Order Quantity). 1960 -luvulla kehitettiin laajemmin tuotannon parametreja hyö-

dyntävä MRP -järjestelmä (Material Resource Planning). MRP-järjestelmän 

avulla on tarkoitus suunnitella tuotannolle optimaaliset varastotasot, ostot ja tuo-

tantoaikataulut hyödyntäen muun muassa seuraavia elementtejä: MPS (Master 

Production Schedule), BOM (Bill Of Materials), QOH (Quantity On Hand), 
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läpimenoajat, myyntitilausten määrät ja määräajat, tuotannon hukkaprosentti, erä-

koot ja varmuusvarastojen tasot. MRP järjestelmä laskee tuotantosuunnitelman 

niin, että oikeat materiaalit ovat oikeassa paikassa oikeaan aikaan. (Roach 2005; 

Oracle 2001.) 

2.7 ERP -järjestelmät 

Tänä päivänä monet, varsinkin isot ja monikansalliset yritykset ovat siirtyneet 

käyttämään integroituja toiminnan ja talouden ohjausjärjestelmiä, ERP-järjestel-

miä (Enterprice Resource Planning). 1990 -luvulla yleistyneiden EPR-järjestel-

mien huomattava etu aiempiin järjestelmäratkaisuihin on siinä, että sama ohjel-

misto voitiin ottaa käyttöön yrityksen kaikissa toimipisteissä ympäri maailmaa. 

(Lahti & Salminen 2008, 31 – 33.) 

ERP-ohjelmistojen valmistaminen on kasvanut toimialana vuoteen 2013 men-

nessä liikevaihdolla mitattuna 24,5 miljardiin Yhdysvaltain dollariin. Toimialan 

odotetaan kasvavan myös tulevaisuudessa. Markkinajohtaja SAP AG:n osuus 

myyntituloista vuonna 2012 oli 24,6 %, eli hieman yli 6 miljardia Yhdysvaltain 

dollaria. Muita suuria ERP-ohjelmistojen valmistajia vuonna 2012 olivat Oracle, 

Sage, Infor ja Microsoft. (Columbus 2013) 

SAP AG on saksalainen vuonna 1972 perustettu kansainvälisesti toimiva ohjel-

mistoalan yritys, joka on erikoistunut yritysohjelmistoihin mm. toiminnanohjaus-

järjestelmiin. SAP AG:n valmistama ERP-ohjelmisto on kaupalliselta nimeltään 

SAP R/3. Anderson (2005) luettelee SAP AG:n valmistaman toiminnanohjausjär-

jestelmän käyttöönottaneiden yritysten työntekijöiltä saadun palautteen perusteella 

R/3 -ohjelmiston käyttöönottamisen taktisiin etuihin kuuluvan: 

 valmistettavien tuotteiden parempi laatu ja saatavuus parantuneiden 

läpimenoaikojen, pienempien varastojen ja välivarastojen ja tehostuneen 

toimitusketjun toiminnan kautta 

 asiakaspalvelun parantuminen paremman asiakastuntemuksen, 

toimitustilanteen seurannan, palautusten käsittelyn ja muiden 

asiakkuuksien hoitoon liittyvien aspektien parantumisen myötä 

 mahdollisuus hallita usean järjestelmän toimintoja yhden portaalin kautta 
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 lisääntyneen kilpailuedun saavuttaminen toiminnanohjausjärjestelmän 

muokattavuuden kautta 

 laskutusajan lyhentyminen 

 varaston kiertonopeuden kasvu ja varastojen kokojen pienentyminen 

 parantunut kassanhallinta, kun on saatu parempi käsitys yrityksen 

kassavirrasta 

 parantunut vaste toimintaympäristön muutoksille integroitujen 

järjestelmien myötä 

 parantunut tuotannonsuunnittelu ja resurssien kohdentaminen parantuneen 

projektienhallinnan ja tuotannonsuunnittelun myötä 

(Anderson 2005, 26 – 27.) 

ERP-järjestelmä rakentuu yhden tietokannan ympärille, johon kaikki tieto on va-

rastoitu. Kaikki järjestelmän osat eli moduulit käyttävät hyväkseen saman tieto-

kannan tietoja. Toimintokokonaisuuksia, jotka tarvitsevat oman ohjelmistonsa voi-

daan kuvata järjestelmän moduuleina. Internetin synty ja tietoverkkojen parantu-

minen mahdollistivat yrityksien eri osastojen ja toimintojen yhdistämisen samaan 

tietojärjestelmään, jossa tieto on periaatteessa kaikkien järjestelmän käyttäjien 

saatavilla reaaliajassa. Tietokannan päälle rakennettuja ohjelmistomoduuleita ovat 

esimerkiksi taloushallinnon, tuotannon, logistiikan, projektienhallinnan ja henki-

löstöhallinnon ohjelmistomoduulit. (Granlund & Malmi 2003, 28 – 33.) 

Järjestelmäratkaisuja kehittävät yritykset tarjoavat asiakkailleen mahdollisuutta 

hankkia juuri heidän tarpeisiinsa muokattuja ohjelmistoja. Asiakasyritys voi valita 

moduulit jotka yritys haluaa ottaa käyttöönsä, sekä missä järjestyksessä ja millä 

aikajänteellä moduulit yrityksessä otetaan käyttöön. ERP -järjestelmät toimivat 

asiakas-palvelin -teknologialla (client-server technology). Järjestelmän tietokanta 

sijaitsee palvelimella (server), johon käyttäjä muodostaa yhteyden asiakaskoneel-

taan (client). Virheiden vähentämiseksi tietovirrassa, jokainen tieto syötetään jär-

jestelmään vain kerran. Tämä lisää tiedon luotettavuutta, mutta samalla korostaa 

järjestelmään syötettävän tiedon oikeellisuutta. (Granlund & Malmi 2003, 28 – 

33.) 
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3 KUSTANNUSLASKENTA 

3.1 Toimintaympäristö 

Yrityksen kustannuslaskentajärjestelmän tarkoituksena on kertoa miten, valmis-

tuksen kustannukset jakautuvat tuotevalikoiman eri tuotteiden kesken. Laskenta-

järjestelmän tuottamaa tietoa käytetään apuna hinnoittelun, toiminnan tehostami-

sen, valmistettavien tuotteiden valinnan, toiminnanohjauksen ja alihankinnan 

osalta tehtävissä päätöksissä. Kilpailukykyisenä pysyäkseen, on yrityksen pyrit-

tävä entistä tarkemmin selvittämään valmistamansa tuotevalikoiman kannatta-

vuusprofiili. (Fogelholm 1997, 11 – 13; Järvenpää, Länsiluoto, Partanen & 

Pellinen 2010, 101.) 

Yhtä kustannuslaskennan peruskaavaa ei tehokkaasti voi soveltaa kaikkiin toimin-

taympäristöihin, vaan kuhunkin ympäristöön on valittava laskentamalli tai lasken-

tamallien yhdistelmä, joka sinne parhaiten sopii. Teolliset valmistusprosessit voi-

daan jakaa tilauskohtaiseen, sarjakohtaiseen, tuotelinjatyyppiseen ja jatkuvaan 

valmistukseen. Lisäksi valmistusprosessien jaotteluperusteena kustannuslasken-

nan näkökulmasta voidaan pitää valmistusprosessien jaottelua kokoonpano- ja 

prosessityyppiseen valmistukseen. (Fogelholm 1997, 15.) 

Tilauskohtaisessa valmistuksessa on valmistettava tuote ostajan vaatimusten mu-

kaan räätälöity suorite. Hyvänä esimerkkinä tämän tyyppisestä tuotannosta on te-

lakkateollisuus. Jokainen tilaus on oma monitahoinen työmaansa jossa standardi-

en vakiinnuttaminen ja seuranta vaikeaa. (Fogelholm 2001, 70.) 

Sarjavalmistustyyppisessä valmistusprosessissa valmistukseen liittyy suuri määrää 

välittömiä asetus- tai lajinvaihtokustannuksia. Näiden sarjatyyppiselle valmistus-

prosessille ominaisten kustannusten kohdistaminen tuotteille on perinteisiä las-

kentamenetelmiä käyttäen osoittautunut erittäin haasteelliseksi. (Fogelholm 2001, 

70.) 

Kokoonpanotyyppisessä tuotelinjavalmistuksessa ovat valmistettavan tuotteen 

raaka-aineet kiinteässä muodossa. Tämän tyyppisissä, eli konvergoivissa valmis-

tusprosesseissa laskentajärjestelmän valintaa ohjaa valmistussarjojen pituus sekä 
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osaltaan valmistettavien tuotteiden ennakoidut eliniät. Konvergoiva valmistus-

prosessi on kuvattu kuviossa 2. (Fogelholm 1997, 19 – 20.) 

KUVIO 2. Konvergoiva valmistusprosessi. (Fogelholm 1997, 19.) 

Pitkien valmistussarjojen tuotantoympäristöksi sopii parhaiten tuotelinjatyyppinen 

valmistus. Tuotantolinjan layout on suunniteltu yhden tuotteen valmistamiseen tai 

toisistaan vähän poikkeavien perustuotteiden valmistamiseen. Keskeinen asia tuo-

telinjan toiminnassa on kaikkien vaiheiden yhdenmukainen läpimenoaika. 

(Fogelholm 1997, 19 – 20.) 

Prosessityyppisessä valmistuksessa valmistettavan tuotteen raaka-aineet ovat 

yleensä nesteitä tai erilaisia seoksia. Lähtökohtaisesti prosessityyppiseen valmis-

tukseen viitattaessa tarkoitetaan kuvion 3 mukaista divergoivaa tuotantoprosessia. 

(Fogelholm 1997, 17.) 

KUVIO 3. Divergoiva valmistusprosessi. (Fogelholm 1997, 19.) 
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Divergoivalle prosessille ominaista on tuotteiden yhteinen raaka-ainevirta ja val-

mistuksen pääomapainotteisuus. Valmistettaessa samasta perusmateriaalista useita 

eri tuotteita on todennäköistä, että kaikki valmistettavat tuotteet eivät ole yhtä 

helppoja valmistaa. Joillain valmistettavilla tuotteilla voi olla selvästi muita 

korkeammat hylkymäärät ja tuotevaihdot tuottavat huomattavasti enemmän ongel-

mia kuin muiden tuotteiden kohdalla keskimäärin. Fogelholm (1997) käyttää esi-

merkkinä väriaineiden vaikutusta kokonaiskustannuksiin. Toiset värit aiheuttavat 

pidemmät asetusajat ja suuremmat määrät hukkaa lajinvaihtojen yhteydessä kuin 

toiset. Myös tuotantojakson loputtua voi tuotantolaitteiston puhdistamiseen mennä 

keskimääräistä pidempi aika. (Fogelholm 1997, 17 – 19.) 

3.2 Suoritekohtainen laskenta 

Jotta yritystoiminnasta aiheutuvat kustannukset voidaan kohdistaa tietylle toimin-

nolle, tuotteelle tai tuoteryhmälle, on kustannukset jaettava aiheuttamisperiaatteen 

mukaan. Valmistettavan tuotteen kokonaiskustannukset voidaan jaotella kiinteisiin 

ja muuttuviin kustannuksiin. Kaikki yritystoiminnasta aiheutuvat kustannukset 

voidaan jakaa näihin kahteen ryhmään. Kustannukset jotka pysyvät saman suurui-

sina tuotantomääristä riippumatta, ovat kiinteitä kustannuksia. Kiinteitä kustan-

nuksia ovat esimerkiksi markkinoinnista ja hallinnosta aiheutuneet kustannukset 

sekä toimitilan vuokra. Kustannukset jotka muuttuvat tuotantomäärien mukaan, 

kuten valmistuksesta aiheutuvat energia-, vesi- ja raaka-aine kustannukset, ovat 

muuttuvia kustannuksia. Seuraavalla sivulla, kuviossa 4 kuvataan kokonaiskustan-

nusten jakauman muuttuminen tuotantomäärän kasvaessa. (Eklund & Kekkonen 

2011, 42 – 44.) 
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KUVIO 4. Kokonaiskustannusten jakautuminen. (Eklund & Kekkonen 2011, 44.) 

Selvitettäessä yksittäisen toiminnon, tuotteen tai tuoteryhmän aiheuttamia kustan-

nuksia yritystoiminnasta aiheutuneet kustannukset voidaan jakaa myös toisella 

periaatteella. Tuotantotoimintaa harjoittavassa yrityksessä tuotteiden valmistuk-

sesta aiheutuvat kokonaiskustannukset voidaan jaotella yksittäisten tuotteiden 

kesken välittömiin ja välillisiin kustannuksiin sillä perusteella kuinka välittömästi 

aiheutunut kustannus liittyy tietyn tuotteen valmistamiseen. Välittömästi tuotteen 

valmistuksesta aiheutuneet kustannukset, kuten henkilöstö- ja raaka-ainekustan-

nukset pystytään kohdistamaan kokonaisuudessaan suoraan tietylle tuotteelle. 

Välilliset kustannukset, esimerkiksi sähkön ja veden kulutukset sekä toimitilojen 

vuokrat joudutaan usein kohdistamaan eri tuotteille arvioperusteisesti. Välillisiä, 

tuotantotoiminnasta aiheutuvia epäsuoria kustannuksia ovat myös hallinnosta ja 

markkinoinnista aiheutuvat kustannukset. (Eklund & Kekkonen 2011, 51.) 

Suoritekohtaisia kustannuksia laskettaessa on yrityksen määriteltävä laskentaperi-

aatteet, joiden avulla tuotantotoiminnasta aiheutuvat epäsuorat kustannukset 

saadaan jaettua valmistettavien tuotteiden kesken aiheuttamisperiaatteen mukai-

sesti. Välillisten kustannusten jakamisessa käytettävien periaatteiden määrittämi-

nen on syytä tehdä huolellisesti, jotta kustannukset saadaan jaettua laskentakoh-

teiden kesken mahdollisimman tarkasti. (Eklund & Kekkonen 2011, 51.) 
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3.2.1 Tuotekalkyylit 

Tuotteen valmiskustannusten määrittämisessä käytettyjä yleisiä tuotekalkyyleja 

ovat minimikalkyyli, keskimääräiskalkyyli ja normaalikalkyyli. Minimikalkyy-

lissä tuotteelle kohdistetaan vain muuttuvat kustannukset: 

Minimikalkyyli = Laskentakauden muuttuvat kustannukset 

      Suoritemäärä 

Keskimääräiskalkyylissä tuotteelle kohdistetaan muuttuvien kustannusten lisäksi 

myös kiinteät kustannukset: 

Keskimääräiskalkyyli = Laskentakauden kokonaiskustannukset 

                 Suoritemäärä 

Keskimääräiskalkyylin antamat tulokset vaihtelevat laskentakauden toimintasuh-

teen mukaan. Laskentakausien välisten toimintasuhteiden muutosten vaikutuksia 

yksikkökustannuksiin saadaan tasattua käyttämällä laskennassa normaalikal-

kyyliä. Normaalikalkyylissä tuotteelle kohdistetaan kiinteitä kustannuksia vain 

sen verran, kuin niitä laskentakaudella normaalilla käyntiasteella kertyisi: 

Normaali-           Laskentakauden                            Laskentakauden 

kalkyyli      =    muuttuvat kustannukset      +       kiinteät kustannukset     

                              Suoritemäärä                            Normaali suoritemäärä 

Tuotelaskelmissa laajasti käytetyn keskimääräiskalkyylin antamien tulosten tark-

kuus kärsii, mitä enemmän yrityksellä toiminta-asteen vaihtelua laskentakausien 

kesken. Laskentakausilla, joina yrityksen valmistus on toiminut selvästi keski-

määräistä alhaisemmalla toiminta-asteella, keskimääräiskalkyyli antaa harhaan-

johtavan kuvan valmistuksen yksikkökustannuksista. Kalkyyli kohdistaa tuotan-

tolaitoksen hyödyntämättömän kapasiteetin kokonaisuudessaan laskentakaudella 

valmistettuihin tuotteisiin, kun hyödyntämätön kapasiteetti on kuitenkin käytän-

nössä koko tuotantolaitoksen yhteinen kiinteä kustannus. (Fogelholm 1997, 24 – 

26; Vehmanen & Koskinen 1997, 98 – 100.) 

Yleisten tuotekalkyylien sijaan tai niiden rinnalla yrityksellä voi olla laskennassa 

käytössään erilaisia tarkennettuja laskentamalleja. Tarkennettujen laskentamallien 

ongelmana kuitenkin on, ettei niilläkään täysin saada kohdistettuja käytettyjä tuo-
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tantopanoksia niillä valmistetuille tuotteille. Syy käytössä olevien laskentamallien 

kyvyttömyyteen kohdistaa kustannuksia tarkasti, on todennäköisesti tarkkoihin 

kustannuksien kohdistamisiin käytettävien kaavojen monimutkaisuudessa. Jos 

tuotteen valmistamisen vaativien tuotantopanosten kustannukset avataan täysin, 

eikä laskennassa käytetä apuna keskimääriä tai osa-alueittain koottuja kulujen 

summia, tulee kaavasta monimutkainen ja vaikea käyttää. Kaavan monimutkai-

suus myös vaikeuttaa laskentamallien päivittämistä esimerkiksi henkilöstön vaih-

tuessa tai valmistustekniikoiden kehittymisen yhteydessä. (Fogelholm 1997, 12, 

27.) 

3.2.2 Jako- ja lisäyslaskenta 

Yksinkertaisimmillaan jakolaskennassa kaikki laskentakauden kustannukset 

kohdistetaan pääkustannuspaikoille ja jaetaan laskentakaudella valmistuneiden 

suoritteiden määrällä. Jakolaskenta sopii kustannuslaskentamenetelmäksi yri-

tyksiin joiden valmistusprosessit ovat luonteeltaan jatkuvia ja lopputuotteen jalos-

tusaste on matala. (Järvenpää ym. 2010, 110.) 

Lisäyslaskenta sopii yrityksille, joiden valmistus koostuu useista tuotteista ja lop-

putuotteiden jalostusaste on korkea. Valmistettavat tuotteet voivat koostua useista 

komponenteista ja valmistus vaatia useita erillisiä vaiheita. Laskentakauden kus-

tannukset jaetaan välittömiin ja välillisiin kustannuksiin. Välittömät kustannukset 

kuten tuotteen valmistukseen kuluva raaka-aine ja työaika voidaan kohdistaa suo-

raan tuotteelle. Välilliset kustannukset jaetaan ensin omille kustannuspaikoilleen. 

Suurin osa välillisistä kustannuksista on kiinteitä kustannuksia. Kustannuspaikkoi-

na voidaan käyttää osastoja esimerkiksi tuotanto, varasto ja hallinto. Tämän jäl-

keen välilliset kustannukset kohdistetaan yksittäisille tuotteille yleiskustannusli-

sien avulla. 

Yleiskustannuslisä =     Välilliset kustannukset   

                 Yleiskustannuslisän peruste 

Yleiskustannuslisä määritellään yleensä tuotteelle sen valmistuksesta aiheutunei-

den välittömien palkkakustannusten perusteella. (Eklund & Kekkonen 2011, 54 – 

56; Järvenpää ym. 2010, 114.) 
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3.3 Standardikustannuslaskenta 

Standardikustannuslaskennassa standardi tarkoittaa yksikköhintaa, -kustannusta 

tai -myyntimäärää. Standardi voi pohjautua jo toteutuneisiin kustannuksiin tai 

oletettuihin tulevaisuuden kustannuksiin. Esimerkiksi muovisen pakasterasian 

valmistamiseen käytetään 50 grammaa muovia per kappale. Määritettäessä raaka-

aineen kustannusta valmistettavaa yksikköä kohti jo toteutuneiden kustannusten 

mukaan, lasketaan raaka-aineen keskiostohinta halutun pituiselta ajanjaksolta ja 

käytetään sitä standardina: raaka-aineen keskiostohinta tarkastelujakson aikana 

1€/kg. Standardiin voidaan laskea sisään myös odotuksia tulevasta hintakehityk-

sestä. Yrityksen käyttämän raaka-aineen hinta on noussut edellisinä vuosina kol-

men prosentin vuositahdilla, ja nousun oletetaan kiihtyvän seuraavana vuonna. 

Lisätään nykyiseen ostohintaan 1€/kg ennustetun muutoksen määrä +5 %. Raaka-

aineena käytettävän muovin hinnan odotetaan tulevalla laskentakaudella olevan 

1,05€/kg. Tulevaisuuden hintakehitystä ennakoiva kustannusstandardi määritel-

täisi muotoon; yhteen pakasterasiaan tulee muovia 50 grammaa, raaka-aineen 

kustannusstandardi on 0,0525€/yksikkö. Standardeja voidaan käyttää budjetoin-

nin, hinnoittelun ja kustannuslaskennan apuna sekä yksinkertaistamaan käytössä 

olevia laskentamalleja. (Mukaillen Järvenpää ym. 2010, 118 – 120.) 

Standardikustannuslaskentaan läheisesti liittyviä toimintoja ovat hinta- ja määrä-

erojen laskeminen. Laskemalla suunnitellun ja toteutuneen väliset erot, pyritään 

selvittämään erojen syntymiseen johtaneet syyt. Syntyneet erot voivat olla positii-

visia tai negatiivisia verrattuna suunniteltuun. Hinta-, määrä- ja kokonaiserojen 

laskemiseen käytettyjä kaavoja: 

Hintaero = Toteutunut määrä x (Standardihinta – Toteutunut hinta) 

Määräero = Standardihinta x (Standardimäärä – Toteutunut määrä) 

Kokonaisero = Hintaero + Määräero 

Standardikustannuslaskentaan kuuluu oleellisesti myös löydettyjen erojen analy-

sointi. Analysoimalla eroja voidaan määritellä millä liiketoiminnan osa-alueilla 

päästiin ennustettua parempiin tuloksiin, ja millä osa-alueilla ennustettua heikom-

piin. Jos pystytään määrittämään alueet, joissa onnistuttiin ennusteita paremmin, 
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voidaan niissä sovellettuja jo hyväksi todettuja käytäntöjä toistaa myös tulevai-

suudessa ja jakaa niitä myös muille liiketoiminnan osa-alueille. Puolestaan löy-

tämällä ennustettuun nähden heikommin suoriutuneet osa-alueet, osataan korjaa-

vat toimenpiteet kohdistaa paremmin. (Järvenpää ym. 2010, 119) 

Laskentamalleissa ei ole sisäänrakennettua järjestelmää, jonka avulla ne voisivat 

sopeutua valmistusprosesseissa tapahtuviin muutoksiin. Pitääkseen käytössä ole-

vat kustannusstandardit ajan tasalla yrityksellä olisi oltava toimintamalli, jonka 

avulla laskentamalleja aktiivisesti päivitetään vastaamaan kulloinkin vallitsevaa 

tilannetta. Erityisen tärkeää tämä on prosessityyppisessä valmistuksessa, jossa 

käytettävät raaka-aineet ovat liuoksina tai erilaisina seoksina. Tämäntyyppiselle 

valmistukselle on ominaista että lopputuotteiden raaka-aineiden sekoitussuhde voi 

jonkin verran vaihdella tarkasteluajankohdasta riippuen. Prosessissa tapahtuvien 

kulutusmuutoksien tiedot olisi saatava siirrettyä laskentamalleihin. (Fogelholm & 

Karjalainen, 49 - 50.) 

3.4 Budjetointi 

Budjetointi on monessa yrityksessä johtamisen perustyökalu. Yleensä budjetointi 

koostuu yritysten esimiesten kunkin vastuualueeltaan tekemään kulu- ja tuotto-

olettamaan. Budjetointiprosessin tuloksena saadaan hyvin paljon numeerista tietoa 

sisältävä sisäinen ennuste yrityksen tulevasta budjettikaudesta. Pääsääntöisesti yri-

tysten budjettikausi on vuoden pituinen. Yrityksissä tehdään usein vuosibudjetin 

yhteydessä myös pidemmän tähtäimen budjettilinjauksia, jotka usein kattavat kol-

mesta viiteen toimintavuotta eteenpäin. Budjetoinnilla määritetään yrityksen ta-

voitteita ja käytettävissä olevia resursseja niiden saavuttamiseksi. (Åkerberg 2006, 

29 - 30) 

Budjetointia työkaluna on arvosteltu sen jäykkyyden vuoksi. Arvostelijoiden 

mukaan vanha vuosibudjetointi ei menetelmänä ota tarpeeksi huomioon nykyään 

yritysten alati nopeammin muuttuvaa toimintaympäristöä ja toimintaympäristössä 

tapahtuvien muutosten vaikutuksia yrityksen talouteen. Vastaukseksi nopeammin 

muuttuvalle toimintaympäristölle monessa yrityksessä tehdäänkin vuosibudjetoin-

nin lisäksi rullaavia ennusteita. Rullaavia ennusteita tehdään vuotta lyhemmissä 

ajanjaksoissa, esimerkiksi kuukausittain tai kvartaaleittain. Tällä tavoin yrityksen 
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tavoitteiden asetanta perustuu aina viimeisimpään käytettävissä olevaan tietoon. 

Toimiakseen rullaavien ennusteiden tekeminen vaatii yritykseltä tehokkaan tieto-

järjestelmän, muuten ennusteiden tekemisestä voi tulla toteuttamisen kannalta lii-

an hitaita ja raskaita prosesseja. Toimivan ja nykyaikaisen tietojärjestelmän avulla 

saadaan tarvittaessa koostettua suuri määrä informaatiota päätöksenteon tueksi no-

pealla aikataululla ja pienillä resursseilla. (Granlund & Malmi 2003, 74; Åkerberg 

2006, 32.)  

3.5 Budjettitarkkailu 

Budjettitarkkailu on tehdyn budjetin toteutumisen seurantaa ja osa budjetinohja-

usta. Budjetin toteutumisen seurantaa on hyvä tehdä samanpituisin tarkastelujak-

soin kuin budjetti on alun perin suunniteltu. Jos yrityksessä on laadittu budjetti 

kuukauden tarkkuudella, on toteumaa hyvä seurata kuukausittain. Budjetintark-

kailun tarkoituksena on seurata yrityksen ennalta määrittämän strategian ja tavoi-

tellun tuloksen toteutumista. (Järvenpää ym. 2010, 223 - 224) 

Mikäli budjettitarkkailun yhteydessä havaitaan poikkeamia budjetoitujen ja toteu-

tuneiden arvojen välillä, tehdään havaituista poikkeamista eroanalyysit ja –laskel-

mat. Budjettisuunnitelman ja toteutuneen väliset erot voivat olla hinnallisia tai 

määrällisiä. Tuotantopanokset ovat voineet olla yksikköhinnoiltaan tai kulutetulta 

määrältään budjettisuunnitelmasta poikkeavia. Havaitsemalla ja analysoimalla 

toteutuneet hinta- ja määräerot, tuotetaan informaatiota korjaavien toimenpitei-

den tueksi. Analysoimalla syntyneet erot, pyritään selvittämään erojen aiheuttaja 

mahdollisimman tarkasti, jotta korjaavat toimenpiteet voidaan kohdistaa oikein. 

(Järvenpää ym. 2010, 224) 

Tässä opinnäytetyössä tarkastellaan inventaarioiden yhteydessä kirjattuja raaka-ai-

neiden ja puolivalmisteiden varastosaldojen määräeroja. Toteutuneita varastosal-

dojen määräeroja tarkastellaan kuten toteutuneita budjettieroja. Opinnäytetyön 

empiiristä osuutta varten kerättyä aineistoa analysoimalla pyritään case-yrityksen 

toiminnasta tunnistamaan saldoeroja aiheuttavia tekijöitä. Kun saldoeroja aiheut-

tavia tekijöitä on saatu tunnistettua, pyritään opinnäytetyön empiirisessä osiossa 

myös tuottamaan kehitysehdotuksia, joiden avulla toiminnanohjausjärjestelmään 

tallennettavan tiedon tarkkuutta saataisiin case-yrityksessä parannettua. 
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4 CASE: YRITYS X 

4.1 Yrityksen esittely 

Case-yrityksen esittelyä koskeva osuus on toimeksiannon antaneen yrityksen 

toivomuksesta opinnäytetyön julkaistavasta versiosta poistettu. 

4.2 Pohjatietomateriaalina käytetty aineisto 

Pohjatietomateriaaleina kaavioiden ja haastattelujen rakentamisessa käytettiin 

case-yrityksen toiminnanohjausjärjestelmään, materiaalien kulutusseurantaan ja 

tuotannon laadunvalvontaan tallennettuja tietoja sekä yrityksen sisäisiä ohjeistuk-

sia koskien kirjauksia ja inventointeja. Pohjatietomateriaaliksi kerätty aineisto: 

- toiminnanohjausjärjestelmään tarkastelujaksolla kirjatut 

inventaariotapahtumat 

- kuukausittaiset tuotantomäärät 

- materiaalien kulutusseurannan tiedot 

- tuotannon hylkymateriaalin määrät 

- lopputuotteiden laadunvalvontatulokset 

- organisaatiokaavio 

- kulutustietojen kirjauksissa käytetyt lomakepohjat 

- yrityksen sisäiset ohjeet inventaarion tekemiselle 

Pohjatietomateriaalien perusteella määriteltiin henkilöt, joita työn empiiristä osaa 

varten haastateltiin. Edellä mainituista materiaaleista voitiin määrittää tarkastelu-

jaksolla ilmenneet inventaarioerot tuotteittain ja tuoteryhmittäin, niin hinnallisesti 

kuin määrällisestikin. Tarkastelujaksolla toiminnanohjausjärjestelmään kirjatut 

inventaariotapahtumat jaoteltiin tutkimuksen kannalta olennaisiin ja epäolennai-

siin. 

Tutkimusalueeseen liittyvät inventaariotapahtumat jaoteltiin kuukausittain, nimik-

keittäin ja tuotantolaitoksittain. Toiminnanohjausjärjestelmässä käytetyt laskenta-

yksiköt yhtenäistettiin jaottelun ja taulukoinnin yhteydessä, jotta tuotantoprosessin 

eri vaiheissa olevat materiaalimäärät saatiin keskenään vertailukelpoisiksi. Materi-
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aalien ja puolivalmisteiden kulutusseurannasta taulukkoon lisättiin kirjatut kuu-

kausittaiset kokonaiskulutukset. 

Taulukoidusta tuotantodatasta laskettiin: 

- raaka-aineiden ja puolivalmisteiden kokonaiskulutukset kuukausittain 

- inventaarioerojen määrät kuukausittain 

- inventaarioerojen prosentuaalinen osuus kokonaiskulutuksesta 

kuukausittain 

- kunkin nimikkeen osuus kalenterivuoden inventaarioerojen 

kokonaismäärästä 

Taulukoidusta tuotantodatasta ja kulutusseurantaan kirjatuista tiedoista tehtiin ai-

neistoa analysoitaessa useita kuvaajia, joiden avulla pyrittiin tunnistamaan inven-

taarioerojen välisiä määrällisiä ja ajallisia korrelaatioita. Kuvaajien avulla etsittiin 

syy-seuraussuhteita inventaarioerojen syntymiselle prosessivaiheiden välillä sekä 

säännöllisyyksiä inventaarioerojen esiintymisissä eri nimikkeissä ja nimikkeiden 

välillä. 

Tehtyjä kuvaajia käytettiin myös apuvälineinä haastatteluja suoritettaessa. Kuvaa-

jia käytettiin tukemaan haastattelujen etenemistä ja antamaan haastateltavalle hen-

kilölle perspektiiviä tarkasteltavaan ongelmaan. Kuvaajien avulla voitiin haasta-

teltaville henkilöille välittää lyhyessä ajassa suuri määrä numeraalista tietoa käsi-

teltävästä aihealueesta. 

4.3 Haastattelut 

Tutkimuksen empiiristä osuutta varten haastateltiin viisi case-yrityksessä työs-

kennellyttä henkilöä. Haastattelut toteutettiin teemahaastatteluina. Tutkimusta 

varten haastatellut henkilöt vastaavat case-yrityksessä toiminnanohjausjärjes-

telmään tallennettavasta tuotantodatasta, tallennusmenetelmistä ja niiden kehit-

tämisestä. Haastattelut tehtiin vuoden 2014 alkupuolella, tammi-helmikuun aika-

na. Haastattelujen kesto oli keskimäärin puolitoista tuntia. Tänä aikana haastatel-

tavien kanssa käytiin läpi tutkittavaa ongelmaa ja miten sen vaikutukset näkyvät 

haastateltavien työssä sekä rakennettiin kaavioita nykyisistä tuotanto- ja kirjaus-

prosesseista. Haastatteluissa käytetty runko löytyy opinnäytetyön liitteestä 1. 
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Kaikki haastateltavat henkilöt tunnistivat tutkittavan ongelman ja kertoivat koh-

taavansa siitä aiheutuvia välittömiä tai välillisiä vaikutuksia työssään kuukausit-

tain. Haastateltavien mukaan selkein oire raaka-aineiden ja puolivalmisteiden 

liikkeiden epätarkasta kirjautumisesta toiminnanohjausjärjestelmään ovat kuukau-

sittaiset inventaarioerot kulloinkin tuotannossa käytössä olleiden nimikkeiden 

varastosaldoissa. Inventaarioerot vaikeuttavat kustannusten kohdistamista oikeille 

tuotteille ja oikeille tuotantojaksoille. Kun tuotteiden ja tuotannon aiheuttamia 

kustannuksia ei saada kohdistettua oikein tuotteiden hinnan määrittäminen ja 

budjetointi vaikeutuvat. Mikäli inventaarioerot ovat jatkuvia, vaikeuttavat ne 

myös budjetin seurantaa ja ennusteiden tekemistä. 

Heitot raaka-aineiden ja puolivalmisteiden varastosaldoissa voivat myös vaikeut-

taa tuotannonsuunnittelua suoraan aiheuttamalla viivästyksiä laskettuihin tuotan-

toaikoihin ja epäsuorasti laskemalla tuotannonsuunnittelun kustannustehokkuutta. 

Raaka-aineiden tilauspisteitä ei voida asettaa optimaalisille tasoille, koska tilaus-

pisteitä määriteltäessä on huomioitava mahdolliset saldoheitot ja jätettävä tilaus-

pisteisiin ylimääräistä varmuusmarginaalia. Varmuusmarginaalin käytöllä pyri-

tään välttämään tilannetta, jossa tuotteiden toimitus viivästyy, koska tuotteiden 

valmistukseen varattu aika on ylittynyt jonkin raaka-aineen puuttumisen vuoksi. 

Varsinaista tutkimusongelmaa raaka-aineiden ja puolivalmisteiden liikkeiden tie-

tojen puutteellisesta kirjautumistarkkuudesta toiminnanohjausjärjestelmään tuo-

tantoprosessin aikana lähdettiin avaamaan tutkimuskysymysten avulla. 

- Mistä virheelliset toiminnanohjausjärjestelmän varastosaldotiedot 

aiheutuvat? 

- Miten nykyistä kirjausjärjestelmää voitaisiin parantaa, jotta virheelliset 

saldotiedot toiminnanohjausjärjestelmässä vähenisivät? 

Haastatteluissa esille tulleet, mahdolliset virheellisiä saldotietoja aiheuttavat teki-

jät voidaan jaotella viiteen pääryhmään. Esille tulleet potentiaaliset virheellisiä 

saldotietoja aiheuttavat tekijät ovat listattuina taulukossa 1. 
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TAULUKKO 1. Haastatteluissa esille tulleet virheryhmät. 

 

Haastatteluissa esille tulleet mahdolliset virheitä aiheuttavat tekijät eivät kohdis-

tuneet ainoastaan johonkin tiettyyn osaprosessiin tai tapaan toimia. Esille tulleita 

mahdollisesti virheellisiä saldotietoja aiheuttavia tekijöitä määritettiin useista kir-

jausprosessin eri vaiheista. Monessa haastattelussa otettiin esille kirjausprosessis-

sa oleva suuri manuaalisten kirjausvaiheiden määrä. Manuaaliset kirjausvaiheet 

ovat aina alttiita inhimillisille virheille. Moni haastateltavista henkilöistä pitikin 

inhimillisten virheiden yhteenlaskettua vaikutusta suurimpana inventaarioerojen 

aiheuttajana kirjausprosessissa. 

4.4 Aineiston käsittely ja analysointi 

4.4.1 Inventaarioerojen syntyminen 

Tämän opinnäytetyön tavoitteena on pyrkiä tunnistamaan nykyisestä kirjauspro-

sessista kohtia, joissa inventaarioeroja aiheuttavia virheitä tapahtuu. Työn tavoit-

teena on myös tuottaa kehitysehdotuksia, joilla näistä toiminta-alueista toiminnan-

ohjausjärjestelmään tallennettavaa tietoa saataisi tarkennettua. Inventaarioerojen 

syntytapojen selvittämiseksi tarkastellaan lähemmin kumpanakin tarkastelujakson 

kalenterivuotena viittä varastonimikettä tai nimikeryhmää, joissa näiden ajanjak-

sojen aikana ilmeni määrällisesti eniten vuotuisia inventaarioeroja. 

Kalenterivuodelle 2012 sijoittuvan tarkastelujakson pituus oli koko kalenterivuo-

den mittainen. Kalenterivuodelle 2013 sijoittuva tarkastelujakso pitää sisällään 

Virheryhmä Kuvaus 

Kirjausprosessi-

pohjainen virhe 

Virhe suunnitellussa vastaanotto-tilaus-kulutus-

inventointi –prosessissa. 

Kirjaajan virhe Tiedon kirjaajan tekemä inhimillinen virhe. 

Mittavirhevirhe Laitteisto-pohjainen systemaattinen virhe. 

Tuotantoprosessi-

pohjainen virhe 

Tuotantoprosessin toteutusmalliin sisältyvä virheen 

aiheuttaja. 

Inventointivirhe Virhe inventoinnin yhteydessä 
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vuoden kuutta ensimmäistä kuukautta koskevat kirjaukset. Kalenterivuodelle 2013 

sisältyvien kirjausten ollessa aineiston keräämisen alkaessa kesken, määritettiin 

tutkimuksen tarkastelujakson pituudeksi puolitoista vuotta. Vuonna 2012 viisi eni-

ten vuotuisia inventaarioeroja sisältävää varastonimikettä tai nimikeryhmää vasta-

sivat yli 90 prosentista ja vuonna 2013 lähes 90 prosentista tarkastelujakson aika-

na kirjatuista vuotuisista nimikekohtaisista inventaarioeroista. Vuotuiset nimike-

kohtaiset inventaarioerot ovat esitettyinä taulukoissa 2 ja 3. 

Vuotuisella nimikekohtaisella inventaarioerolla laskelmissa tarkoitetaan, kyseessä 

olevalle nimikkeelle kunkin tarkastelujakson osan aikana tehtyjen inventaariokir-

jausten summaa. Prosentuaalinen osuus vuotuisista inventaarioeroista on laskettu 

vertaamalla nimikekohtaisia inventaariokirjausten summia nimikkeiden vuotuis-

ten inventaarioerojen yhteismäärään. Esimerkki inventaarioeroja tarkasteltaessa 

käytetyistä laskentatavoista: nimikkeelle A on vuoden aikana kirjattu kaksi inven-

taarioeroa +100 kg ja -50 kg, nimikkeelle B on saman jakson aikana myöskin kir-

jattu kaksi inventaarioeroa +40 kg ja -60 kg. Nimikkeen A vuotuisen inventaario-

eron määrä on 50kg ja nimikkeen B vuotuisen inventaarioeron määrä -20 kg. 

Nimikkeiden A ja B vuotuisten inventaarioerojen yhteismäärä vuodessa on  

50 kg + 20 kg = 70 kg. Tietojen luottamuksellisuuden vuoksi taulukoissa 2 ja 3 

listattujen nimikkeiden nimet on korvattu lyhyillä tunnuksilla. 

TAULUKKO 2. Vuodelle 2012 sijoittuvan tarkastelujakson viisi nimikettä tai 

nimikeryhmää, joissa esiintyi määrällisesti eniten vuotuisia inventaarioeroja. 

 Nimike Varasto Osuus vuotuisten 

nimikekohtaisien 

inventaarioerojen 

yhteismäärästä 

1. A1 Puolivalmiste 48,8 % 

2. B Puolivalmiste 32,4 % 

3. A2 Puolivalmiste 7,7 % 

4. C Raaka-aine 4,6 % 

5. D Raaka-aine 1,9 % 

Yhteensä: 95,4 % 
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Taulukon perusteella voidaan todeta, että suurimmat kirjatut inventaarioeromäärät 

kohdistuivat tuotantoprosessin loppupuolelle. Suurin osa vuonna 2012 kirjatuista 

inventaarioeroista kohdistuivat puolivalmisteille. Tuotantoprosessin alkupäässä, 

jossa suurin osa raaka-aineiden kulutuksesta tapahtuu, määrällisiä inventaarioeroja 

on kirjattu huomattavasti vähemmän. 

TAULUKKO 3. Vuodelle 2013 sijoittuvan tarkastelujakson viisi nimikettä tai 

nimikeryhmää, joissa esiintyi määrällisesti eniten vuotuisia inventaarioeroja. 

 Nimike Varasto Osuus vuotuisten 

nimikekohtaisien 

inventaarioerojen 

yhteismäärästä 

1. E Puolivalmiste 54,7 % 

2. B Puolivalmiste 18 % 

3. A1 Puolivalmiste 8,3 % 

4. F Raaka-aine 3,9 % 

5. D Raaka-aine 2,5 % 

Yhteensä: 87,4 % 

 

Vuodelle 2013 sijoittuneessa tarkastelujakson osassa kirjattujen inventaarioerojen 

määrien jakauma oli hyvin samankaltainen kuin aiemmassa tarkastelujakson osas-

sa. Puolivalmisteille kirjatut inventaarioerot olivat raaka-aineille kirjattuja inven-

taarioeroja huomattavasti suuremmat. Puolivalmisteiden nimikkeet, joille inven-

taarierokirjaukset tällä tarkastelujakson osalla kohdistuivat, poikkesivat hieman 

edellisen jakson vastaavista nimikkeistä. Eroavaisuudet taulukoissa olevien ni-

mikkeiden välillä selittyy suurimmaksi osaksi jakson aikana kirjausprosessiin teh-

dyillä muutoksilla ja eroilla tarkastelujaksojen aikana valmistettujen lopputuottei-

den määrien suhteissa. 

Huomioitavaa kummankin tarkastelujakson aikana kirjatuissa inventaarioeroissa 

on erokirjauksien kokonaismäärien painottuminen hyvin pienelle osalle tuotanto-

laitoksissa käytetyistä nimikkeistä. Pohjatietomateriaaleja ja haastatteluilla kerät-

tyä aineistoa analysoimalla pystyttiin tuotanto- ja kirjausprosessista tunnistamaan 

niitä nimikkeitä tai osaprosesseja, joihin korjaavia toimenpiteitä olisi kirjauspro-

sessin tarkkuuden parantamiseksi hyödyllisintä kohdistaa. 
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Osana opinnäytetyön toteutusta, tuotettiin toimeksiantajalle erillinen selvitys kos-

kien taulukoissa 2 ja 3 esitettyjen nimikkeiden ja nimikeryhmien vuotuisten in-

ventaarioerojen taustoja. Toimeksiantajalle tehdyssä selvityksessä myös pohdi-

taan toimenpiteitä, joita juuri näiden nimikkeiden kohdalla voitaisi yrityksessä 

ottaa käytäntöön varastosaldojen tarkkuuden parantamiseksi, saldoerojen vaiku-

tusten vähentämiseksi tai inventaarioerojen poistamiseksi kokonaan. 

4.4.2 Kirjausprosessin hallinta ja omistajuus 

Haastatteluissa nousi esille myös ERP-järjestelmän päivittämisen ja ylläpidon 

vaatima aika. Tuotantoprosessien jatkuva kehitys ja kehitystyön myötä tuotanto-

prosessiin ja käytettyihin raaka-aineisiin tehdyt muutokset aiheuttavat tarpeita 

päivittää tapaa, jolla tuotantoprosessia ja siihen liittyviä materiaalien liikkeitä 

käsitellään toiminnanohjausjärjestelmässä. Silloin kun käytössä olevaa tuotanto-

prosessia tai valmistettavien tuotteiden raaka-ainekoostumusta muutetaan, on 

toiminnanohjausjärjestelmää päivitettävä vastaamaan uutta tuotantoprosessia. 

Tuotteiden, prosessien ja käytettävien materiaalien ollessa jatkuvassa muutokses-

sa, jää toiminnanohjausjärjestelmän päivitys ajoittain jälkeen reaaliprosessiin teh-

dyistä muutoksista. Prosessivaiheiden ollessa suurimmaksi osaksi kytköksissä toi-

siinsa, toiminnanohjausjärjestelmän päivittäminen vie aikaa ja samalla altistaa kir-

jausketjun rakenteen virheille. Muutosten yhteydessä toiminnanohjausjärjestel-

mään mahdollisesti jääneet virheelliset linkitykset huomataan yleensä nopeasti. 

Mikäli virheellisiä linkityksiä pääsee muutoksien yhteydessä jäämään toiminnan-

ohjausjärjestelmän ulkopuolisiin laskennallisiin kaavoihin, voivat ne helpommin 

jäädä huomaamatta pidemmäksikin aikaa ennen kuin mahdollisten virheiden ker-

rannaisvaikutus paljastaa niiden olemassaolon. 

Tarkasteltaessa kirjausprosessiin liittyvien vastuiden jakautumista liiketoiminta-

yksikön sisällä voidaan todeta, että kaikilla haastatelluilla henkilöillä on omat osa-

vastuunsa kirjausten toteutuksesta, paikkansa pitävyydestä ja tuloksien käsittelys-

tä. Ja kirjausprosessiin liittyvien vastuiden ollessa organisaatiossa näinkin hajau-

tettuja, sekä maantieteellisesti että osastollisesti tarkasteltuna, voi kirjausprosessin 

toteuttamisen ja kehittämisen koordinointi asettaa organisaatiolle myös omat haas-

teensa. Haastatteluissa tulikin esille vastuiden keskittämisen mahdollisuus. Sen 
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sijaan, että vastuu kirjausprosessin toteuttamisesta ja kehittämisestä jakaantuu 

usean tahon kesken, voisi kirjausprosessin kokonaisuuden hallintaa edesauttaa 

jonkun yksittäisen tahon määrittäminen päävastuuseen kirjausprosessista ja sen 

kehittämisestä. 

Riippumatta menetelmistä tai toteutustavoista, joiden avulla kirjausten nykytilaa 

pyritään parantamaan, on mietittävä kuinka suureen tarkkuuteen kirjauksissa on 

aiheellista pyrkiä ja millä kustannuksilla. Parannusten aiheuttamien kustannusten 

on oltava suhteessa niistä saataviin hyötyihin, jotta parannusten toteuttaminen oli-

si kannattavaa. Järjestelmien parannuksia suunniteltaessa kyse onkin usein siitä 

minkä suuruiset investoinnit ongelmien poistamiseksi tai ongelmien vaikutuksien 

vähentämiseksi tulevat koskaan maksamaan itsensä takaisin, eikä niinkään siitä 

millä tavoin järjestelmiä ja toimintatapoja voitaisiin parantaa. Järjestelmien auto-

matisoinneilla päästään kirjauksissa hyvinkin tarkkoihin ja lähes reaaliajassa ole-

viin tietoihin materiaalivirran liikkeistä, mutta järjestelmien automatisointi vaatii 

yleensä suuria investointeja käytössä oleviin laitteistoihin ja ohjelmistoihin. Auto-

matisointi yleensä myös kasvattaa järjestelmien ylläpitämiseen tarvittavaa aikaa ja 

voi vaatia organisaatiolta uuden osaamisen omaksumista tai sen hankkimista ny-

kyisen organisaation ulkopuolelta. 

Parannuksia pohdittaessa oletuksena voidaan pitää, että ihannetilaa, tässä tapauk-

sessa materiaalien kirjaamisen ja kulutusseurannan täysautomatisointia, ei case-

yrityksen nykyisellä tuotantotoiminnan laajuudella ole kustannustehokasta toteut-

taa. Tämän perusolettamuksen pohjalta ei opinnäytetyön kirjausprosessia koskevia 

parannuksia pohdittaessa katsottu aiheelliseksi keskittyä kirjauksien automatisoin-

nin laajentamisen toteuttamistavan yksityiskohtaiseen suunnitteluun. Opinnäyte-

työn pohdinnallisessa osassa pyritään keskittymään parannuksiin, jotka ovat rea-

listisia toteuttaa tällä hetkellä käytössä olevilla resursseilla. 

Automatisoinnin tuntuva lisääminen kirjausprosessissa olisi ajankohtaisempaa ti-

lanteessa, jossa case-yrityksen tuotantomäärät olisivat nykyistä suurempia ja in-

ventaarioerot nykyisellä prosentuaalisella tasollaan kokonaistuotannosta. Tässä 

tilanteessa virheellisten varastosaldojen aiheuttamat määrällisesti kasvaneet kus-

tannusvaikutukset mahdollistaisivat aiempaa suuremmat investoinnit ongelmien 

poistamiseksi. Automatisoitujen tuotantodatan keräämiseen ja käsittelyyn tarkoi-
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tettujen järjestelmien aiheuttamien investointi- ja ylläpitokustannusten lisääntymi-

sen jakaantuessa laajemmalle tultaisi näkemään laajemman tuotantotoiminnan 

mukanaan tuomia skaalaetuja. Investointien ja ylläpidon aiheuttamat yksikkökoh-

taiset kustannukset tulisivat pysymään maltillisempina tuotantomäärien ollessa 

suurempia. 

Haastatteluista kävi ilmi, että case-yrityksen sisällä on tietotaitoa kehittää ratkai-

sumalleja nykyisen kirjausprosessin tarkkuuden kohtaamiin haasteisiin. Kirjaus-

prosessi, sen tavoitteet ja puutteet ymmärretään, mutta nykyisellä tavalla toteutet-

tuna kirjausprosessissa oleviin inventaarioerojen aiheuttajiin vaikea puuttua, kos-

ka varsinaiset virheiden aiheuttajat pysyvät taka-alalla. Useammassa kohdassa 

kirjausketjua nähdään virheiden vaikutuksia, mutta virheitä aiheuttavaa osaproses-

sia tai toimintatapaa ei kuitenkaan ole aina pystytty paikallistamaan. Jotta in-

ventaarioerojen aiheuttajia saataisi paremmin seulottua esiin, tulisi kirjausketjun 

rakennetta eheyttää ja tarkkailla kirjausprosessin toimintaa osaprosessi kerrallaan. 

Osa kirjausprosessin hallintaa ja omistajuutta käsittelevästä osuudesta on 

toimeksiannon antaneen yrityksen toivomuksesta opinnäytetyön julkaistavasta 

versiosta poistettu. 

4.5 Tutkimuksen tulokset ja kehitysehdotukset 

4.5.1 Materiaalivirran mallinnus 

Opinnäytetyön empiirisessä osuudessa selvitettiin tuotantolaitoksien materiaalivir-

rat ja niihin liittyvät toiminnanohjausjärjestelmään tehtävät kirjaukset. Tutkimuk-

sen prosessimallinuksissa keskitytään yrityksen tuotantomäärällisesti ja liikevaih-

dollisesti suurimpaan tuotteeseen. Tuotteen valmistukseen liittyvät materiaali- ja 

tietovirtojen mallinnukset tehtiin blokkikaavioiden avulla. Kaavioita päivitettiin 

haastattelujen edetessä, kun haastattelujen kautta saatuja uusia tietoja integroitiin 

aiempiin mallinnusversioihin. 

Osa materiaalivirran mallinnusta käsittelevästä osuudesta on toimeksiannon an-

taneen yrityksen toivomuksesta opinnäytetyön julkaistavasta versiosta poistettu. 
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4.5.2 Tietovirran mallinnus 

Tietovirran mallinnusta koskeva osuus on toimeksiannon antaneen yrityksen 

toivomuksesta opinnäytetyön julkaistavasta versiosta poistettu. 

4.5.3 Kirjausprosessin kehittäminen 

Tässä opinnäytetyössä esitettyjen kehitysehdotusten tavoitteena on parantaa kir-

jausketjun eheyttä. Kirjausketjun eheyttä parantamalla voidaan kirjauksia seurata 

helpommin läpi koko tuotantoprosessin ja helpommin määrittää mahdollisten kir-

jausvirheiden alkuperä. Kirjausketjun ollessa katkonainen nähdään yleensä vain 

paikat, joissa inventaarioeroja ilmenee, mutta varsinaisia erojen aiheuttajia on 

usein hyvin vaikea paikallistaa. Inventaarioerojen aiheuttajien paikallistamista 

vaikeuttavat myös tilanteet, joissa erojen paikallistamiseen käytetyissä tarkistus-

laskelmissa joudutaan käyttämään arvoja jotka pohjautuvat keskiarvoon, arvioon 

tai ainoastaan varastosaldon yhteismäärään kirjattuun muutokseen. 

Osa kirjausprosessin kehittämistä käsittelevästä osuudesta on toimeksiannon an-

taneen yrityksen toivomuksesta opinnäytetyön julkaistavasta versiosta poistettu. 

Itse kirjaustapahtumia, joilla kerättyä tuotantodataa siirretään ja ylläpidetään säh-

köisissä järjestelmissä, voidaan hallita monilla eri tavoilla. Manuaalissa kirjaus-

vaiheissa tapahtuvia virheitä voidaan yrittää karsia jäsentämällä ja rajaamalla kir-

jaustapahtumaa, niin että mahdollisuudet tehdä virheitä tietojen kirjauksen yhtey-

dessä pienenevät. Syötettäville tiedoille voidaan asettaa limiittejä, arvon tarkistuk-

sia ja tehtäviä voidaan hajauttaa. 

Tehtäville kirjauksille voidaan tietojärjestelmään määrittää pakolliset syöttötiedot. 

Tietyt osiot voidaan määrittää pakollisiksi kirjausta tehtäessä. Jos jotain tarvittavia 

tietoja on kirjauksesta jäämässä kirjauksen yhteydessä pois, järjestelmä estää kir-

jauksen suorittamisen loppuun tai ainakin varoittaa kirjaajaa tietojen puuttumi-

sesta. Samoilla säännöillä kirjattaville arvoille voidaan asettaa ylä- tai alarajoja. 

Valmistuneiden tuotteiden kirjauksen ja raaka-aineiden kulutuksen alarajaksi on 

voitu määrittää yhden suhde yhteen. Tiedetään, että valmistettava myyntierä on 

1000 kg ja edellytetään että yksi valmistunut myyntierä kuluttaa kirjauksen yh-

teydessä varastosta vähintään 1000 kg raaka-aineita. Mikäli kirjaaja on kirjaamas-
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sa tuotteita valmistuneiksi 1000 kg ja kuluttaa raaka-aineita varastosta 100 kg, voi 

järjestelmä sinne asetettujen raja-arvojen perusteella pysäyttää kirjauksen etene-

misen ja kysyä käyttäjältä lisävahvistusta syötetyille arvoille. 

Virheellisten tietojen siirtymisen mahdollisuutta järjestelmien välillä manuaalisen 

kirjausvaiheen yhteydessä voidaan pienentää myös erilaisten tarkistuslaskelmien 

käytöllä. Tarkistuslaskelma voi olla reaaliaikainen tai jaksoittain jälkikäteen teh-

tävä. Taulukkolaskentaohjelmien avulla toteutetuille kulutustietojen kokoomalis-

toille on yksinkertaista lisätä kaava, joka kertoo vastaavatko syötetyt kulutukset 

syötettyjä valmiiden tuotteiden määriä. Esimerkiksi kirjattaessa puolivalmisteita 

osaprosessista toiseen, tarkistuslaskelma voi helposti kertoa yhden solun avulla 

ovatko syötetyt luvut tasapainossa keskenään. Tästä on erityistä hyötyä nimik-

keiden kohdalla joiden valmistuksessa käytetään useita eri raaka-aineita, useilla 

eri pitoisuuksilla. Kun kirjataan puolivalmistetta 1 valmistuneeksi 1000 kg ja ku-

lutukset raaka-aineille A 35,42 kg, B 184,99 kg, C 2,75 kg, D 75,45 kg, E 54,1 kg, 

F 70,9 kg, G 226,3 kg ja H 250,09 kg, ilmoittaa tarkistuslaskelma kirjauksien vas-

taavuuden olevan 90 %. Tarkistuslaskelman ilmaiseman kirjauksien puutteellisen 

vastaavuuden perusteella voidaan syötetyt luvut käydä nopeasti läpi ja huomata, 

että raaka-aineen B kirjauksessa on tapahtunut näppäinvirhe. Oikea kulutettu mää-

rä on 184,99 kilon sijasta 284,99 kiloa. Korjataan lukema, ja tarkistuslaskelma 

kertoo kirjauksien vastaavuuden olevan 100 %. 

Jaksoittain jälkikäteen tehtävissä tarkastuslaskelmissa periaate on sama, verrataan 

tarkastelujaksolla valmistettujen tuotteiden määriä kirjattuihin kulutuksiin. Jälki-

käteen tehtäviä tarkastuslaskelmia voidaan tehdä tarpeen mukaan viikoittain, kuu-

kausittain tai kvartaaleittain. Eniten hyötyä kirjausketjun tarkkuuden kannalta on 

valmistuneen projektin jälkeen tai inventaariota ennen tehdystä tarkistuslaskel-

masta. Projektin valmistumisen jälkeen tehdyllä laskelmalla voidaan tarkistaa, että 

projektista aiheutuneet kustannukset ovat kirjautuneet tarkoitetulla tavalla. Ennen 

inventaariota tehdyillä tarkistuslaskelmilla voidaan saada kiinni inventaariojaksol-

la tapahtuneita virheitä tietojen kirjauksissa. Virheelliset kirjaukset voidaan löyty-

misen jälkeen mahdollisuuksien mukaan käsitellä uudelleen kirjausketjun mukai-

sesti. Mikäli löydetyt virheelliset kirjaukset saadaan käsiteltyä kirjausketjun mu-
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kaisella tavalla ennen inventaarion suorittamista, eivät ne tule näkyviin saldoeroi-

na inventaariota tehtäessä. 

Tietokantaan tehtäviä kirjauksia voidaan myös hajauttaa usean henkilön kesken. 

Kirjauksien hajauttamisella pyritään välttämään yksittäisen työntekijän mahdolli-

suutta tarkoituksellisesti syöttää väärää tietoa järjestelmään. Erilaisten varmistus-

käytäntöjen toteuttamisilla pyritään vähentämään niin sanottuja vaarallisia työyh-

distelmiä. Vaarallisilla työyhdistelmillä tarkoitetaan tilanteita joissa yksittäisellä 

henkilöllä on oikeudet hallita koko tapahtumaketjua tai suorittaa tapahtumien kir-

jauksia, poistoja ja niiden täsmäytyksiä jossakin tietokannassa, ilman minkäänlai-

sia varmistuskäytäntöjä. 

4.5.4 Laskentamenetelmien ja –tapojen kehittäminen 

Laskentamenetelmien ja –tapojen kehittämistä koskeva osuus on toimeksiannon 

antaneen yrityksen toivomuksesta opinnäytetyön julkaistavasta versiosta poistettu. 
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5 YHTEENVETO 

Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli mallintaa case-yrityksen tuotantoprosessi, 

tuotantoprosessiin liittyvät raaka-aine- ja puolivalmistevirrat sekä materiaalivirto-

jen liikkeiden kirjautuminen toiminnanohjausjärjestelmään. Case-yrityksellä on 

käytössään SAP:n R/3 toiminnanohjausjärjestelmä. Tiedot raaka-aineiden ja puo-

livalmisteiden liikkeistä eivät kirjaudu toiminnanohjausjärjestelmään case-yrityk-

sen toivomalla tarkkuudella. Tehtyjen prosessimallinnusten ja yrityksessä suori-

tettujen haastattelujen avulla opinnäytetyössä pyrittiin tunnistamaan kirjausproses-

sista mahdollisia virheitä aiheuttavia tekijöitä. Tunnistettuihin potentiaalisiin vir-

heitä aiheuttaviin tekijöihin pyrittiin myös tuottamaan kehitysehdotuksia nykyisen 

kirjausprosessin tarkkuuden parantamiseksi. 

Tutkittavaa ongelmaa lähestyttiin seuraavilla tutkimuskysymyksillä: 

- Mistä virheelliset toiminnanohjausjärjestelmän varastosaldotiedot 

aiheutuvat? 

- Miten nykyistä kirjausjärjestelmää voitaisiin parantaa, jotta virheelliset 

saldotiedot toiminnanohjausjärjestelmässä vähenisivät? 

Tutkimusaineiston kerääminen toteutettiin laadullisen eli kvalitatiivisen tutkimuk-

sen menetelmiä käyttäen. Tutkimusaineiston keräämiseksi haastateltiin yrityksen 

työntekijöitä, jotka vastaavat toiminnanohjausjärjestelmään tallennettavasta tuo-

tantodatasta ja tallennusmenetelmien kehittämisestä. Haastattelut toteutettiin tee-

mahaastatteluina. Haastatteluja tehtiin yhteensä viisi. Case-yrityksen organisaati-

on koosta ja työtehtävien jakaantumista johtuen haastattelujen määrän lisääminen 

ei olisi enää tuottanut lisää tietoa tutkittavasta ongelmasta. Tutkimusta varten ke-

rättiin myös huomattava määrä erilaista pohjatietomateriaalia. Pääosin numeeri-

sessa muodossa ollutta tuotantodataa saatiin tarkastelujakson aikana kulutusseu-

rantaan, toiminnanohjausjärjestelmään ja laadunvalvontaan tallennetuista tiedois-

ta. 

Kattavat pohjatietomateriaalit ja case-yrityksen työntekijöille suoritetut haastatte-

lut antoivat hyvän perustan opinnäytetyössä tehdylle tutkimusongelman syiden 

pohdinnalle ja kirjausprosessiin ehdotettujen kehitystoimenpiteiden tekemiselle. 

Mikäli tutkimus tultaisi toistamaan samoilla käytettävissä olleilla pohjatietomate-
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riaaleilla ja haastateltavajoukolla, tultaisi tutkimuksen toistamisen yhteydessä 

päätymään hyvin suurella todennäköisyydellä samansuuntaisiin tuloksiin ja joh-

topäätöksiin kuin tässä opinnäytetyössä päädyttiin. 

Opinnäytetyön tuloksena case-yritykselle tehtiin mallinnukset tutkimuksen koh-

teena olleen tuotteen tuotantoprosessiin liittyvistä raaka-aineiden ja puolivalmis-

teiden liikkeistä, sekä kaavio materiaalien liikkeiden kirjauksista toiminnanoh-

jausjärjestelmään prosessivaiheittain. Opinnäytetyön tuloksena case-yritykselle 

saatiin myös listattua mahdollisia syitä, joista tutkittava ongelma aiheutuu sekä 

kehitysehdotuksia, joiden avulla näitä syitä voitaisi poistaa tai niiden kirjauspro-

sessin tarkkuudelle aiheuttamia vaikutuksia pienentää. Kirjausprosessin tarkkuutta 

heikentäviksi tekijöiksi identifioitiin tuotantoprosessissa oleva vaihtelu, suorien 

linkkien puuttuminen joidenkin kirjausprosessin vaiheiden väliltä ja kirjausproses-

sissa olevien manuaalisten kirjausvaiheiden suuri määrä. Koska case-yrityksen 

tuotantoprosessi sisältää useita tavanomaisesta massatuotannosta poikkeavia piir-

teitä, tutkimuksen tulokset eivät ole suoraan yleistettävissä muiden valmistustoi-

mintaa harjoittavien yritysten tuotanto- ja kirjausprosesseihin.  

Kehitysehdotuksia suunniteltaessa keskityttiin toimenpiteisiin, joita voitaisi to-

teuttaa ilman suuria investointeja jo käytössä oleviin laitteistoihin tai ohjelmistoi-

hin. Eikä ehdotettujen kehitystoimenpiteiden implementointi tulisi edellyttämään 

organisaatiolta kirjausprosessin toteuttamiseen käytettävän työmäärän huomatta-

vaa lisäämistä. Joitain opinnäytetyössä listatuista kehitysehdotuksista otettiin 

case-yrityksessä käyttöön jo ennen opinnäytetyön valmistumista. Opinnäytetyöstä 

voidaan näin ollen todeta koituneen toimeksiannon tehneelle yritykselle konkreet-

tista hyötyä jo opinnäytetyön tekovaiheessa. 

Opinnäytetyön aiheeseen liittyviä jatkotutkimuksen aiheita case-yrityksessä voisi-

vat olla tämän opinnäytetyön tutkimuksen kohteena olleen tuotteen lisäksi mui-

denkin yrityksessä valmistettavien tuotteiden kirjausprosessien kehittäminen ja 

materiaalien liikkeiden seurannan tehostamisen suunnittelu automaatiota lisäämäl-

lä. Case-yrityksen tuotantomäärien kasvaessa voisi yritykselle myös olla suoraa 

käytännön hyötyä jatkotutkimuksesta koskien materiaalien liikkeiden kirjauksien, 

eräseurannan ja inventointien tehostamista esimerkiksi viivakooditekniikkaa tai 

RFID–teknologiaa hyödyntämällä. 
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LIITTEET 

LIITE 1. Teemahaastattelun runko. 

 

Yleinen osa. 

- Opinnäytetyön aiheen, tarkoituksen ja tekijän esittely. 

- Ohjeita haastateltavalle. 

Pohjatieto-osa. 

- Haastateltavan taustatiedot. 

Kysymysosa. 

- Yleisiä kysymyksiä aiheesta. 

 Tunnistaako tutkittavan ongelman? 

 Miten ongelma tai sen vaikutukset ilmenevät haastateltavan työssä? 

 Mielipide mistä asioista tutkittava ongelma aiheutuu? 

- Tuotanto- ja kirjausprosessien kaavioiden läpikäynti. 

 Onko haastateltavalla korjattavaa tai lisättävää? 

 Onko parannusehdotuksia nykyisen kirjausprosessin kehittämiseksi? 

- Tarkentavia, haastateltavan vastuualueista riippuvia kysymyksiä. 

 Otetaan esille (2-3kpl) esimerkkejä tarkastelujaksolla ilmenneistä 

ongelmista kirjausprosessin kulussa ja pyydetään haastateltavaa esittämään 

näkemyksensä ongelmien aiheuttajista ja mitä voitaisi tulevaisuudessa 

tehdä paremmin, jotta ongelma poistuisi tai sen vaikutukset vähenisivät. 

 

  



 

 


