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Tämä opinnäytetyö on saatu toimeksiantona Eckes-Granini Finland Oy Ab:ltä. Työn tavoitteena 
oli selvittää, onko yrityksen kannattavaa investoida omaan kylmätuotevarastoon.  

Työssä selvitettiin teollisen tuotannon logistiikan ominaispiirteitä sekä varastonohjaukseen ja 
varaston suunnitteluun liittyviä vaatimuksia. Työssä pohditaan syitä sille, miksi yritykset 
ulkoistavat toimintoja ja käsitellään ulkoistamiseen liittyviä riskejä. Ulkoistaminen ei aina ole 
onnistunut ratkaisu, joten yritys voi joutua palauttamaan ulkoistetun toiminnon takaisin. Työssä 
käsitellään myös kotiuttamisen syitä ja selvitetään, mitä yrityksen pitäisi ottaa huomioon 
kotiuttamisprosessissa. Lähteinä työssä on käytetty kirjallisuutta ja nettilähteitä logistiikan, johdon 
laskentatoimen ja hankintatoimen parista.  

Työn tavoite oli selvittää investoinnin kannattavuutta. Koska yritys on ulkoistanut 
viileälogistiikkansa, työ aloitettiin selvittämällä ulkoistamisen kustannuksia, jotta niitä voitaisiin 
verrata investoinnin hankinta- ja vuosikustannuksiin. Tärkeää oli tuoda erilaiset kustannuserät 
keskenään mahdollisimman vertailukelpoisiksi. Ulkoistamisen kustannuksia selvitettiin yrityksen 
omasta toiminnanohjausjärjestelmästä. Todellisia vuosikustannuksia ei voitu vuodelta 2017 
selvittää, joten kustannusarviot perustuvat kuuden kuukauden mittaisen tarkastelujakson 
keskiarvoihin. Investoinnin kustannuksia laskettiin hyödyntämällä vanhoja tarjouksia ja 
työntekijöiden antamia arvioita eri kustannuseristä.  

Näiden tietojen perusteella tehtiin investointilaskelmat ja investoinnin kannattavuutta arvioitiin 
useilla eri menetelmillä. Käytössä olivat annuiteettimenetelmä, nykyarvo ja suhteellinen 
nettonykyarvo sekä takaisinmaksuajan menetelmä. Investointi olisi kaikkien 
laskentamenetelmien perusteella kannattava ja näin ollen investointia voisi lähteä 
suunnittelemaan.  
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PROFITABILITY OF A WAREHOUSE INVESTMENT  

 Case Eckes-Granini Finland Oy Ab 

This thesis was written for Eckes-Granini Finland Oy Ab. The objective of this work was to 
examine if it is profitable to invest into a cold storage unit instead of outsourcing it.  

In this study it is explored why companies outsource their processes and what are the profits and 
risks of outsourcing. It is also discussed what it takes to insource processes by bringing them 
back in-house. This work also illustrates what should be included in an investment plan and how 
the plan is usually made. An investment plan should be made every time a company is discussing 
if it should invest into something. Investment is a big decision and it should always be justified.  

The main object of this work was to calculate the profitability of an investment. First the data of 
the outsourcing costs were collected from the company’s own ERP system. These sums were 
compared with the estimated investment costs. The actual investment costs were estimated so 
the profitability calculations could be made correctly. Present value, an interest rate and the 
number of years or payment periods should be known so the calculations can be made.  

It is suggested that at least two different calculation types should be used when evaluating 
investments and their profitability. Four different calculation methods were used for this work. 
According to these calculations, the investment would be profitable and therefore the company 
could start making the investment plan.   
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1 JOHDANTO 

Opinnäytetyön aihe on saatu toimeksiantona Eckes-Granini Finland Oy Ab:ltä. Eckes-

Granini Finland on elintarvikealan yritys, joka valmistaa erilaisia alkoholittomia juomia 

kuten tuoremehuja, smoothieita ja mehukeittoja. Yritys on Suomessa tunnettu etenkin 

Marli ja Mehukatti-brändeistään. Eckes-Granini Finland on osa saksalaista Eckes-Gra-

nini Groupia. Suomen tuotantolaitos ja toimistotilat sijaitsevat Turussa.  

Työn tavoitteena oli selvittää, olisiko yrityksen kannattavaa investoida omaan kylmäva-

rastoon. Tällä hetkellä kylmien tuotteiden kuten mehukeittojen logistiset toiminnot on ul-

koistettu. Yritykset voivat ulkoistaa toisille yrityksille sellaisia toimintoja, jotka eivät ole 

sen ydintoimintaa. Näin se voi keskittyä paremmin keskeisempiin toimintoihinsa. Ulkois-

tamispäätöksen ei tarvitse olla lopullinen, vaan yritys voi kotiuttaa eli tuoda takaisin ul-

koistamisen kohteen. Kuten ulkoistamisellekin, kotiuttamiselle on monia eri syitä. Syynä 

voi olla esimerkiksi halu saada kontrolli takaisin omiin käsiin ja kaikki yrityksen toiminta 

saman katon alle. Tässä työssä selvennetään ulkoistamisen syitä ja riskejä sekä kotiut-

tamiseen liittyviä vaatimuksia.  

Kun investoinnin kohteena on varasto, tulee miettiä monia erilaisia varastonsuunnitte-

luun liittyviä tekijöitä: rakennutetaanko kokonaan uusi varastorakennus vai peruste-

taanko varasto omiin tiloihin? Paljonko varastopaikkoja tarvitaan ja onko varastoitavalla 

tuotteella esimerkiksi lämpötilan tai kosteuden suhteen jotain erityisvaatimuksia? Millai-

nen layout ja virtaustyyppi varastolla on? Tässä työssä pyritään selventämään, mitä kaik-

kea varaston suunnittelussa tulisi ottaa huomioon.  

Investoinnit ovat rahamäärältään suuria hankintoja, joiden vaikutusaika yrityksessä on 

pitkä. Sen vuoksi investointeja ei tehdä harkitsemattomasti, vaan investointi vaatii aina 

suunnittelua ja laskelmia päätöksenteon tueksi. Jotta laskelmia voidaan tehdä, täytyy 

ensin selvittää, mitä hankintakustannuksia investointi aiheuttaa. Tämä yleensä kerta-

luontoinen hankintakustannus aiheuttaa investointikohteelle toistuvia, jokavuotisia kus-

tannuksia, jotka myös tulee laskea mukaan kannattavuutta arvioitaessa.  

Työssä käydään läpi investointisuunnitelman sisältö ja eteneminen. Investointilaskel-

mista esitellään ne laskentamenetelmät, joita on työn käytännön osuudessakin hyödyn-

netty: annuiteettimenetelmä, nykyarvo ja suhteellinen nettonykyarvo sekä takaisinmak-

suajan menetelmä. On suositeltavaa käyttää vähintään kahta tai useampaa erilaista 
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laskentatapaa kannattavuuslaskelmissa, jotta tuloksista saadaan kattavampia. Yksi las-

kelma ei välttämättä sellaisenaan anna kyllin tarkkaa kuvaa investoinnin kannattavuu-

desta.  
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2 TEOLLISEN TUOTANNON LOGISTIIKKA 

Logistiikka on olennainen osa liiketoimintaa ja kaikissa yrityksissä on logistiikkaa jossain 

muodossa. Logistiikka mielletään usein vain varastointiin liittyväksi termiksi, mutta se on 

käsitteenä paljon laajempi. Logistiikan voi kattavasti määritellä esimerkiksi seuraavasti: 

”Logistiikka on materiaali-, tieto- ja pääomavirtojen, hankinnan, tuotannon, jakelun ja 

kierrätyksen, huolto- ja tukipalvelujen, varastointi-, kuljetus- ja muiden lisäarvopalvelujen 

sekä asiakaspalvelun ja –suhteiden kokonaisvaltaista johtamista ja kehittämistä.” (Kar-

rus 2001, 13). 

Logistiikka voidaan karkeasti jakaa kahteen pääluokkaan: kauppaliikkeiden ja valmista-

van teollisuuden logistiikkaan (Hokkanen ym. 2011, 45). Teollisen tuotannon logistiikan 

taas voi jaotella kolmeen osaan: tulo-, sisä- ja lähtölogistiikkaan. 

 

Kuvio 1. Tulo-, sisä- ja lähtölogistiikka 

Kuviossa 1 selvennetään sitä, miten tulo-, sisä- ja lähtölogistiikka sijoittuvat logistisessa 

ketjussa. Tulologistiikan toimijoita ovat ostava yritys ja toimittajat, lähtölogistiikka taas on 

yrityksen ja asiakkaiden välistä. Sisälogistiikka on yrityksen sisäistä toimintaa. Tulologis-

tiikkaa on raaka-aineiden hankinta, tavaran vastaanotto sekä sen laadun ja määrän tar-

kistaminen (Logistiikan maailma 2017a). Tavaran tarkistus jo vastaanottovaiheessa on 

tärkeää, jotta virheellistä tavaraa ei päädy tuotantoon tai pahimmillaan loppuasiakkaille 

saakka (Hokkanen & Virtanen 2013, 19).  
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Myös vastaanotetun tavaran sijoittaminen varastoon lastin purkamisen jälkeen kuuluu 

vielä osaksi tulologistiikkaa. Sisälogistiikka on nimensä mukaisesti yrityksen sisäistä lo-

gistiikkaa: siinä yritys itse on ainoana toimijana eivätkä toimittajat ja asiakkaat ole osana 

sisälogistiikan toimintoja. Sisälogistiikkaa on erilaisten tuotantoprosessien ohjausta ja 

hallintaa. Lähtölogistiikkaa on tuotteiden keräily, pakkaaminen, kuljettaminen sekä pa-

luulogistiikka ja kierrättäminen. (Logistiikan maailma 2017a). Paluulogistiikassa tavara 

siirtyy asiakkaalta yritykselle. Paluulogistiikkaa ovat esimerkiksi asiakaspalaukset ja pa-

lautuspullojen kierrätys.   

Varastoa tulisi täydentää niin, että voidaan vastata asiakkaiden kysyntään mutta kuiten-

kin pitämättä liian suurta varastoa. Teollisessa tuotannossa, jossa valmistetaan suuria 

eriä kerralla, joudutaan yleensä aina varastoimaan. Varastossa pidetään niin raaka-ai-

neita ja materiaaleja kuin lopputuotteitakin. (Karrus 2001, 53.)  

Logistiikkaa ja materiaalivirtoja voidaan ohjata varasto-ohjautuvasti tai tilausohjautuvasti. 

Varasto-ohjautuvassa menetelmässä pidetään yleensä varmuusvarastoa ja varaston 

täydentämiseen käytetään erilaisia tilausmalleja kuten tilauspistemalli tai taloudellisen 

ostoerän malli. Tilauspistemallissa on määritelty kullekin nimikkeelle tilauspiste. Tällöin 

tavaraa tilataan lisää, kun varastossa tuotetta on jäljellä tietty määrä. Taloudellisen os-

toerän mallissa käytetään EOQ (economic order quantity) -kaavaa, jonka avulla laske-

taan toimituserälle sopivin ja taloudellisin koko. Kaavan avulla selviää myös erälle sopiva 

tilausväli. Malli sopii parhaiten tuotteille, joiden kysyntä on tasaista. Taloudellisen ti-

lauserän laskentaa varten täytyy selvittää tilaus- ja toimituskustannukset per tilaus, yk-

sittäisen tuotteen vuosittaiset varastointikustannukset ja tuotteen vuotuinen kysyntä. 

(Karrus 2001, 35.) 

Tilausohjautuvassa logistiikassa on useita eri malleja. Tuotteita voidaan valmistaa (MTO 

eli Manufacture to Order), koota (ATO eli Assembly to Order) tai suunnitella (DTO eli 

Design to Order) tilauksesta. (Karrus 2001, 55.) Tilausohjautuvassa menetelmässä ei 

siis varastoida tai välttämättä edes valmisteta tuotteita ennen kuin niille on kysyntää. 

Näin vältytään turhalta varastoinnilta.  

2.1 Varastot teollisessa tuotannossa 

Teollisessa tuotannossa varastointi on yleensä aina lyhytaikaista ja varastot eritellään 

niiden käyttötarkoituksen mukaan. Omiin varastoihinsa voidaan jaotella raaka-aineet ja 
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puolivalmisteet, valmiit tuotteet sekä tarvikkeet ja työvälineet. (Hokkanen ym 2011, 127.) 

Raaka-ainevarastossa säilötään raaka-aineita ja muita tuotteen valmistukseen tarvitta-

via tarveaineita ja komponentteja (Sakki 2009, 103). Raaka-aineiden toimituserät voivat 

olla suuria ja tuotannolta voi mennä pitkiäkin aikoja käyttää yksi erä loppuun. Suuret erät 

yleensä takaavat myös edullisemman hankintahinnan ja suuret erät auttavat tuotannon 

pitämisessä häiriöttömänä ja jatkuvana. (Karrus 2001, 77).  

Pääasiassa raaka-ainevarastossa säilötään tavaraa omaa tuotantoa varten. Raaka-ai-

nevaraston täydentämiseen saadaan tietoa omasta tuotannosta: millainen menekki 

raaka-aineella on ja kuinka paljon raaka-ainetta aiotaan tietyn ajanjakson aikana käyttää. 

Arvioinnissa voidaan käyttää apuna myyntiennusteita, ja huomioon tulisi ottaa myös me-

nekin mahdolliset kausivaihtelut. Toisinaan vastuu raaka-aineiden toimittamisesta on 

siirretty toimittajalle, jolloin tämä valvoo raaka-aineen menekkiä ja toimittaa lisää kulu-

tuksen mukaisesti. (Hokkanen & Virtanen 2013, 18.)  

Puolivalmisteiden varastossa pidetään keskeneräisiä tuotteita ja valmistevarasto on 

myyntiin meneviä valmiita tuotteita, jotka odottavat kuljetusta. (Sakki 2009, 103). Toisi-

naan voi olla tarvetta myös varmuusvarastolle esimerkiksi kausituotteiden tai yllättävien 

tilauspiikkien varalle. Tarpeetonta varastointia kuitenkin tulisi välttää, sillä pääsääntöi-

sesti varastot aiheuttavat lisäkustannuksia eivätkä tuo tuotteelle lisäarvoa. Kustannusta-

soa pyritään teollisessa tuotannossa pitämään mahdollisimman alhaisena toimitusvar-

muuden kuitenkaan kärsimättä. (Hokkanen ym. 2011, 127, 200-201).  

2.2 Varaston suunnittelu  

Varaston suunnittelussa on kaksi lähtökohtaa: varaston suunnittelu valmiiseen tilaan tai 

kokonaan uusi varastorakennus. Suunnittelussa on vapaammat kädet, mikäli varastotila 

suunnitellaan tyhjästä, mutta rakennuskustannukset voivat olla niin suuret, että yrityksen 

tulisi miettiä, onko varastoitavan tavaran määrä niin suuri, että tällainen investointi kan-

nattaa tehdä. Uuden varaston etuna on se, että sen voi suunnitella juuri tiettyyn tarpee-

seen.  

Valmista tilaa hyödynnettäessä voidaan säästää investointikustannuksissa mutta vas-

taan voi tulla erilaisia rajoitteita: tilan korkeus ei välttämättä ole riittävä tai oviaukkoja 

voidaan joutua laajentamaan kuljetuskalustoa varten. (Logistiikan maailma 2017b). 
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Varastolle suunniteltavasta tilasta voidaan joutua siirtämään toimintoja muualle varaston 

tieltä.  

Varaston suunnittelussa tulee ottaa huomioon varastoitavan tavaran ominaisuudet: onko 

sillä erityisvaatimuksia, jotka vaikuttavat sen varastointiin tai käsittelyyn? Mikäli tavara 

on herkästi särkyvää, lavoja ei voida pinota päällekkäin ja tämä voi vaatia suurempia 

varastotiloja kuin pinottava tavara. Kylmässä säilytettävät tavarat taas tarvitsevat kylmä-

varaston ja yrityksen on hankittava asianmukainen viilennysjärjestelmä. Tällaiset tuotteet 

täytyy myös kuljettaa kylmässä lämpötilassa ja esimerkiksi elintarvikkeiden kylmäketju 

ei saa katketa missään toimitusketjun vaiheessa.  

Varastoitavan tavaran volyymit tulisi selvittää jo suunnitteluvaiheessa, jotta tiedetään, 

kuinka suuri varastotilan tulee olla. Tuotteiden sijoittelun kannalta yrityksen pitäisi selvit-

tää kokonaisvolyymien lisäksi myös nimikekohtaiset volyymit (Logistiikan maailma 

2017b). Vasta sen jälkeen voidaan ryhtyä suunnittelemaan varastotilan layoutia. Layout 

on käytännössä varastotilan pohjapiirros, josta näkee, miten käytävät, oviaukot ja hyllyt 

ovat sijoittuneet. Kun layout on kunnossa, suunnitellaan tuotteiden sijoittelu ja kulkureitit.  

2.3 Varastonohjausmenetelmät  

Varastonohjauksessa pyritään tasapainottamaan kustannuksia, toimituskykyä ja laatua. 

Kustannuksia pyritään erityisesti teollisessa tuotannossa pitämään mahdollisimman al-

haisena, mutta samalla täytyy ylläpitää hyvää laatua ja pitää toimitusvarmuus korkealla. 

Vasta kun kaikki kolme kriteeriä täyttyvät, syntyy asiakkaalle lisäarvoa. (Hokkanen ym. 

2011, 201.) Kuvio 2 selventää lisäarvon rakenteen muodostumista: lisäarvon muodosta-

vat kustannukset, toiminnan laatu sekä toimitusvarmuus. Asiakas ei koe saavansa lisä-

arvoa hyvästä toimitusvarmuudesta edulliseen hintaan, jos tuotteen laatu kärsii. Arvoa 

ei myöskään synny, jos kustannukset nousevat kohtuuttoman suuriksi hyvän laadun ja 

toimitusvarmuuden takaamiseksi. Siksi yrityksen on pyrittävä takaamaan, että kaikki 

kolme kriteeriä ovat kohdillaan.  
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Kuvio 2. Lisäarvon tuottamisen rakenne 

Varastonohjausmenetelmä määräytyy pitkälti sen mukaan, mitä tavaraa varastoidaan. ja 

minkälaisesta varastosta on kyse. FIFO (First In, First Out) -menetelmä on yleisesti käy-

tetty varastonohjausmenetelmä, jossa ensimmäiseksi varastoitu tuote myös kerätään 

ensimmäisenä varastosta. FIFO-menetelmä on yleisesti käytetty ja se sopii erityisesti 

pilaantuvien tavaroiden varastointimenetelmäksi, koska siinä tavara ei jää varastoon pit-

käksi aikaa. Esimerkiksi elintarvikkeiden varastoinnissa on tärkeää, että vanhimmat tuot-

teet lähtevät varastosta ennen uudempia tuotteita eikä niitä jätetä varastoon pilaantu-

maan.  

LIFO (Last In, First Out) –menetelmä on päinvastainen menetelmä FIFO:lle, sillä siinä 

ensimmäisenä kerätään viimeksi varastoidut tuotteet, ja sitten vasta pidempään varas-

tossa olleet. LIFO-menetelmä sopii lyhytaikaiseen varastointiin ja pilaantumattomille 

tuotteille. Menetelmää käytetään esimerkiksi varastoissa, joissa on syväkuormaushyllyt 

(Logistiikan maailma 2017c). Syväkuormaushyllyssä ensimmäiseksi hyllytetyt tuotteet 

jäävät muiden taakse eikä niiden keräily ensimmäisenä ole käytännössä edes mahdol-

lista.  
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Kuvio 3. FIFO- ja LIFO-menetelmät 

Kuvio 3 havainnollistaa FIFO- ja LIFO-menetelmien eroa. FIFO-menetelmässä keräily 

hoidetaan varastointi- ja vanhemmuusjärjestyksessä. LIFO-menetelmän mukaisesti en-

simmäiseksi keräilty tuote keräillään viimeisenä pois. Tämän vuoksi LIFO-menetelmää 

käytetään lähinnä väliaikaiseen varastointiin. Tuotteita voidaan varastoida väliaikaisesti 

esimerkiksi multimodaalisissa ja kansainvälisissä kuljetuksissa. Multimodaalinen kulje-

tus tarkoittaa yhdistelmäkuljetusta, jossa käytetään eri kuljetusmuotoja, esimerkiksi 

maantie- ja merikuljetuksia. Tällöin tuotteille voidaan tarvita välivarastointia, kun kulje-

tusmuoto vaihtuu kesken matkan eikä lastausta päästä aloittamaan välittömästi.  

2.4 Varaston virtaus 

Varaston layout-suunnitteluun liittyy myös varaston virtaustavan valinta, joka vaikuttaa 

hyllyjen sijoitteluun varastotilassa. Yleisimmin varastoissa käytetään joko suoraa tai u-

virtausta. Suoran virtauksen eli läpivirtauksen varastossa tavara saapuu toiselle puolelle 

varastoa ja lähtee vastakkaiselta puolelta. (Ritvanen ym. 2011, 85.) Kuviossa 4 kuvataan 

läpivirtauksen periaatteen mukaisesti suunniteltua varastoa.  
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Kuvio 4. Läpivirtausmalli 

Läpivirtausmallissa pääkäytäviä on yksi, mutta U-virtausmallissa kulkureittejä on enem-

män ja hyllyjä voidaan sijoitella monella eri tavalla. Vaikka tässä virtausmallissa suunnit-

telu on vapaampaa, U-virtaus tarvitsee suoravirtausta enemmän hyllytilaa. (Ritvanen ym. 

2011, 86.)  

 

Kuvio 5. U-virtausmalli 

Kuviossa 5 on esitelty yksi tapa sijoitella varastohyllyt u-virtausmallin mukaisesti. Vir-

tausmallin valintaan vaikuttaa esimerkiksi lastauslaitureiden ja oviaukkojen sijainti.  
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3 TOIMINTOJEN ULKOISTAMINEN 

Yritys harvoin hoitaa itse kaikkea toimintaansa, vaan osa toiminnoista on siirretty toisten 

yritysten hoidettavaksi alihankintana tai ulkoistamalla. Alihankintana hankitaan yleensä 

sellaisia palveluita, jotka eivät liity yrityksen liiketoimintaan. Tällaisia palveluita voivat olla 

esimerkiksi siivousyrityksiltä hankitut palvelut. Ulkoistetut toiminnot taas ovat liiketoimin-

nalle keskeisempiä toimintoja. Yritys voi ulkoistaa toimintoja, joihin sillä ei ole tarpeeksi 

osaamista tai resursseja ja näin se voi keskittyä paremmin omaan ydintoimintaansa. Ul-

koistamisen vastapuoli taas pääsee kehittämään omaa ydinosaamistaan. Ulkoistamis-

prosessin onnistuminen vaatii molempien osapuolten sitoutumista (Iloranta & Pajunen-

Muhonen 2015, 183.)  

Ulkoistamisella on paljon etuja. Ulkoistamalla yritys voi uskoa oman toimintonsa sellai-

sen toimittajan haltuun, jonka erityisosaamista se on. Myös riskit jakaantuvat, kun toi-

mintoja ulkoistetaan. Pääomaa vapautuu, kun yrityksen omia varoja ei ole sitoutuneena 

irrallisiin toimintoihin.  

Ulkoistaminen on yleensä suuri päätös, joten sen tulisi aina olla strateginen ja harkittu 

valinta. Päätöstä ei tulisi tehdä vain lyhytaikaiset kustannussäästöt mielessä, vaan koko 

prosessin tulisi olla perusteltu ja huolella suunniteltu. Ulkoistamisen yhteydessä voidaan 

päätyä tilanteeseen, jossa henkilökunta omasta yrityksestä vähenee. Tällöin henkilöstön 

mukana lähtee myös osaamista. Mikäli ulkoistettu toiminta halutaan palauttaa takaisin 

oman yrityksen hoidettavaksi, voi se edellyttää uusien työntekijöiden palkkaamista tai 

oman henkilöstön kouluttamista. 

Ulkoistaminen ei aina onnistu halutulla tavalla ja yritys voi päätyä kotiuttamaan ulkoistet-

tua toimintaa eri syistä. Huonosti suunniteltu ulkoistamisprosessi on voinut tuoda yrityk-

selle toivottujen säästöjen sijasta odottamattomia lisäkustannuksia. Kotiuttamisen syinä 

voivat olla myös tyytymättömyys ulkoistamisen yhteistyökumppaneihin ja tunne kontrollin 

puutteesta ulkoistettua toimintoa kohtaan.  

3.1 Ulkoistamisen syyt  

Merkittävimpiä syitä ulkoistamiselle ovat yleensä kustannussäästöjen tavoittelu  ja oman 

pääoman vapauttaminen. Yritys ei myöskään välttämättä pysty itse investoimaan 
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tarvittavaan teknologiaan tai asianmukaisiin tiloihin (Iloranta & Pajunen-Muhonen 2015, 

176). Keskittyminen ydintoimintoihin ulkoistamalla vähemmän keskeisiä toimintoja voi 

parhaassa tapauksessa parantaa yrityksen tulosta (Investopedia 2017a).  

Ulkoistamalla esimerkiksi varastotoiminnot yritys vapauttaa omaa sitoutunutta pää-

omaansa, kun pääoma ei ole enää varastoihin ja koneisiin sitoutuneena (Inkiläinen 2009, 

18). Näin yritys voi käyttää pääomaa sille olennaisempiin toimintoihin ja se pystyy myös 

joustavammin reagoimaan liiketoimintaympäristön ja markkinoiden muutoksiin. Yritys voi 

saavuttaa itselleen markkinaetua keskittymällä keskeisimpiin toimintoihinsa ja ulkoista-

malla irrallisempia toimintoja, joihin sillä on vähemmän osaamista tai joihin sillä ei ole 

halua tai mahdollisuuksia investoida.  

Iloranta & Pajunen-Muhonen (2015, 178) huomauttavat, että vaikka ulkoistettaessa pu-

huttaessa yritykset antavat syyksi kustannuksissa säästämisen, taustalla voivat piillä 

myös aivan muut syyt. Kun yritys panostaa omaan ydinosaamiseensa, se voi tarkoittaa 

sitä, että muut toiminnot tuntuvat yrityksestä liian haastavilta. Tällöin ulkoistaminen voi 

tuntua hyvältä vaihtoehdolta.  

3.2 Ulkoistamisen riskit  

Ulkoistaminen on aina suuri päätös yritykselle ja siinäkin on epäonnistumisen riski. 

Syynä epäonnistumiselle voi olla liian hätäisesti tehty toimittajavalinta ja se, ettei yritys 

ole perehtynyt kylliksi ulkoistamisen hyötyihin ja kustannuksiin. Ongelmia syntyy myös 

yritysten välisen informaation ja sitoutumisen puutteesta. (Iloranta & Pajunen-Muhonen 

2015, 187). Ulkoistaminen myös vähentää yrityksen sisäistä kyvykkyystasoa (Inkiläinen, 

2009, 18).  

Kustannusten arviointi ei koskaan ole pelkkään hankintahintaan tuijottamista. Esimer-

kiksi laitehankinnoissa tulisi ottaa huomioon myös laitteen huolto- ja ylläpitokustannuk-

set. Myös ulkoistamisessa syntyy muita kustannuksia, jotka voivat nostaa kokonaiskus-

tannukset korkeammalle kuin yrityksessä on osattu alun perin ennakoida. Kaikkia kus-

tannuksia ei siis välttämättä ole osattu ottaa huomioon päätöksentekovaiheessa. Näin 

ulkoistaminen voikin säästöjen sijasta tuoda ylimääräisiä kustannuksia ja tulla yritykselle 

kalliimmaksi kuin toiminnon pitäminen yrityksen sisällä.  

Osa toiminnasta pysyy yrityksen sisällä myös ulkoistettaessa. Ulkoistaminen ei tarkoita 

sitä, että kädet vapautuvat ulkoistetusta toiminnasta kokonaan. Valvontaa ja johtamista 
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on tehtävä myös ulkoistamisen jälkeenkin. Myös prosessin suunnitteluvaihe ja suunnit-

telu aiheuttavat kustannuksia ja vaativat työpanosta. (Iloranta & Pajunen-Muhonen 2015, 

187.) 

Ulkoistaminen voi vaikuttaa negatiivisesti yrityksen imagoon esimerkiksi tilanteessa, 

jossa yritys ulkoistaa toimintoja halvemman työvoiman maihin. Tällaista ulkoistamista 

voidaan pitää eettisesti kyseenalaisena. Samalla se vie työpaikkoja kotimaasta. (Inves-

topedia 2017a.)  

3.3 Kotiuttaminen eli insourcing  

Yritys voi päätyä tilanteeseen, jossa se haluaa kotiuttaa eli tuoda takaisin ulkoistetun 

toiminnon. Syynä voi olla yrityksen parantuneet resurssit, kontrollin puute ulkoistetusta 

toiminnosta tai yksinkertaisesti epäonnistunut ulkoistamisprosessi. Kuten ulkoistaminen, 

kotiuttaminenkin on pitkä prosessi. Kotiuttaminen vaatii investointeja, suunnittelua, hen-

kilöstön kouluttamista ja ehkä jopa kokonaan uutta työvoimaa.  

Kontrollin puute voi tuoda yritykselle epävarmuutta ja ehkä siksi se onkin yleisimpiä syitä 

ulkoistettujen toimintojen kotiuttamiselle. Toimintoja on helpompi valvoa ja kontrolloida, 

kun kaikki data on vapaasti käytettävissä. Kun yritys pitelee itse kaikkia lankoja käsis-

sään, voi se tuoda sille markkinaetua ja parantaa kuvaansa sijoittajien silmissä. (Logis-

tics Bureau 2015.)  

Ulkoistaminen ei välttämättä tuo toiminnolle lisäarvoa. Yhteistyökumppani ei myöskään 

ole välttämättä sitoutunut eikä täysin ymmärtänyt yrityksen ajatusmaailmaa ja toiminta-

malleja. (Supply Chain Quarterly 2007.) Kotiuttamista voidaan harkita, kun koetaan ettei 

yhteistyökumppani toimi halutulla tavalla. Yrityksellä ei kuitenkaan välttämättä ole sa-

nanvaltaa siihen, miten toimittaja ulkoistetun toiminnon hoitaa. Tällaisia ongelmia voi-

daan pyrkiä estämään suunnittelemalla ulkoistamisprosessi ja toimittajan valinta hyvin. 

Erityisen tärkeää on toimittajavalintaan panostaminen silloin, kun ulkoistettava toiminto 

vaatii jotain erikoisosaamista.  

Kotiuttamisella tai ulkoistamatta jättämisellä on monia etuja. Toimintojen pitäminen yri-

tyksen sisällä tuo joustavuutta, sillä toiminto on yrityksen itsensä käsissä eikä mukana 

ole muita osapuolia. Yrityksen sisällä pysyminen vähentää myös turvallisuusriskejä. (In-

vestopedia 2017b.) Tietoturvasyistä onkin tärkeää, että yhteistyökumppanit ovat luotet-

tavia ja sitoutuneita.  
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4 INVESTOINNIT  

Kaikki yritykset joutuvat jossain vaiheessa tekemään investointeja. Yritys tekee inves-

tointeja esimerkiksi silloin kun se rakentaa tehtaan tai varaston, laajentaa toimipaik-

kaansa, ostaa koneita ja laitteita tai panostaa pidempiaikaiseen mainoskampanjaan 

(Jyrkkiö & Riistama 2000, 203). Investoinnit voivat olla joko aineellisia tai aineettomia. 

Aineellisia investointeja ovat esimerkiksi pakkauskoneet ja varastorakennukset. Tuote-

kehitys- ja tutkimusinvestoinnit ovat esimerkkejä aineettomista investoinneista.  

Kaikki yrityksen tekemät hankinnat eivät ole investointeja. Investoinnit ovat rahamääril-

tään suuria ja niiden käyttöaika on pitkä. Ne ovat yleensä myös sellaisia hankintoja, joilla 

pyritään kehittämään yrityksen liiketoimintaa. Kärjistäen voidaan sanoa, että investointi 

on mitä vain rahan käyttöä, jonka on tarkoitus tehdä yritykselle tuottoja (Jyrkkiö & Riis-

tama 2000, 202). Investoinneilla on myös pitkät takaisinmaksuajat, minkä vuoksi niistä 

ei ole heti odotettavissa tuloja. Tämän vuoksi on tärkeää laskea, kuinka pitkän ajan ku-

luttua investointi niin sanotusti maksaisi itsensä takaisin. Investoinnin onnistumista voi-

daan seurata aikaisintaan vuoden tai kahden vuoden kuluttua investoinnin tekemisestä 

(Yritys-Suomi 2017).  

4.1 Investoinnin suunnitteluprosessi  

Normaalisti investointeja lähdetään suunnittelemaan, kun uudelle investoinnille on syn-

tynyt tarve. Tarve uudelle laitehankinnalle voi tulla esimerkiksi tuotantovolyymien ja ti-

lausmäärien kasvaessa. Tällaisessa tilanteessa yritys ei välttämättä pysty vastaamaan 

asiakkaiden tarpeisiin, sillä tuotannon kapasiteetti tulee vastaan. Investointitarve voi syn-

tyä myös yrityksen omista tavoitteista (Ikäheimo ym. 2011, 124). Esimerkiksi yrityksen 

halu laajentaa toimintaansa voi synnyttää tarpeen uusille investoinneille. Investointitar-

peen synnyttyä yrityksen on selvitettävä mitä laitehankinta tulisi maksamaan, mikä on 

sen oletettu pitoaika, paljonko se tuottaisi vuositasolla ja millaisia ylläpitokustannuksia 

sille muodostuu. Ylläpitokustannukset ovat esimerkiksi huolto- ja polttoainekustannuk-

sia, joiden etukäteen arvioiminen voi olla hankalaa. Jonkinlainen arvio niistä kuitenkin 

kannattaisi investointia suunniteltaessa tehdä. Mikäli investointia ei pidetäkään kannat-

tavana, voidaan harkita vuokrausta tai leasingia.  



19 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Mervi Lempinen 

Mikäli yrityksessä ilmenee, että investoinnille on tarvetta ja investointi sopii yrityksen 

strategiaan, investointia voidaan lähteä suunnittelemaan. Suunnitteluvaihe voi olla pitkä, 

vuosienkin mittainen prosessi. (Puolamäki & Ruusunen 2009, 138).  

 

Kuvio 6. Investointisuunnitelman eteneminen 

Investoinnin suunnittelu on monivaiheinen prosessi, jonka etenemistä kuvio 6 selventää. 

Aluksi tulisi tehdä tarvekartoitus ja selvittää, miten laaja projekti on kyseessä. Tarvekar-

toituksen jälkeen voidaan edetä esisuunnitteluvaiheeseen, jossa pyritään luomaan runko 

investointisuunnitelmalle. Esiselvitysvaiheessa myös pyritään perustelemaan, miksi in-

vestointi pitäisi tehdä. Investoinnin rahoitus olisi hyvä myös selvittää jo projektin alkuvai-

heessa. Rahoitus voi tulla esimerkiksi omistajien sijoituksista tai ulkopuolisilta luotonan-

tajilta (Ikäheimo ym. 2011, 125).  

Investointiprojekti ei etene esiselvitystä pidemmälle, mikäli investoinnille ei ole yrityksen 

mielestä kyllin hyvää perustetta. Mikäli yritys antaa hyväksynnän, voidaan edetä varsi-

naiseen investointisuunnitelmaan. Tässä vaiheessa arvioidaan projektia kokonaisuutena 

ja annetaan lopullinen hyväksyntä investointiprojektin etenemiselle. Investointisuunnitel-

man sisältöä kuvataan tarkemmin kappaleessa 4.1.1.   

Toteutusvaiheessa aletaan edistää projektia tehtyjen suunnitelmien mukaisesti. Selvitys-

työtä ei tässä vaiheessa ole enää tarkoitus tehdä, vaan selvitykset pitää löytyä investoin-

tisuunnitelmasta. Investointi toteutetaan yleensä projektina, jolle tulisi määrittää aika-

taulu, vastuuhenkilöt sekä kustannusarvio. Hyväkään suunnitelma ei auta, jos toteutus 

ontuu. Laadittujen aikataulujen tulisi olla realistisia ja projektin vastuuhenkilönä tulisi olla 

sellainen henkilö, jolla on vastaavien projektien läpiviennistä kokemusta. Tärkeää on 
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myös, että toimittajien kanssa laaditut sopimukset on tehty huolellisesti. (Ikäheimo ym. 

2012, 202.)  

Investoinnin käyttöönoton jälkeen on jäljellä vielä tarkasteluvaihe, jossa tutkitaan, miten 

hyvin projektissa on onnistuttu. Yritys voi tutkia, onko toteutus edennyt suunnitelmien 

mukaan ja onko projektin aikana tullut ongelmia tai yllättäviä lisäkustannuksia. Jälkikä-

teen voidaan myös tarkastella, onko investoinnista ollut yritykselle merkittävää hyötyä. 

Saatujen hyötyjen arviointi ei tapahdu välittömästi projektin jälkeen, vaan yleensä vasta 

vuoden tai kahden kuluttua käyttöönotosta (Ikäheimo ym. 2012, 203).  

Investoinnille tulisi jo suunnitteluvaiheessa määritellä tuottovaatimus. Tuottovaatimukset 

vaihtelevat riippuen investoinnin laadusta, ja taulukossa 1 selvennetään erilaisten inves-

tointien tuottovaatimuksia. Lakiin tai määräyksiin perustuville investoinneille ei tarvitse 

asettaa tuottovaatimusta. Muunlaisten investointien tuottovaatimukset vaihtelevat muu-

tamasta prosentista yli kahteenkymmeneen prosenttiin. Suurin tuottotavoite on inves-

toinneilla, joilla pyritään uusille markkina-alueille.  

Taulukko 1. Investointien tuottovaatimukset (Yritystulkki 2015) 

Investoinnin kuvaus  Tuottovaatimus  

Lakiin tai määräyksiin perustuvat inves-

toinnit 

Ei tuottovaatimusta  

Markkina-aseman turvaaminen investoin-

nein 

6 % 

Koneiden ja laitteiden uusinta tai perus-

korjaus  

10 – 12 % 

Kustannusten alentaminen investointien 

avulla  

12 – 15 % 

Tuottojen lisääminen investoinnilla  15 – 20 % 

Uusien markkina-alueiden valtaaminen 

tai uusien tuotteiden valmistaminen ris-

kinalaisin investoinnein  

+ 20 % 
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Esiselvitys eli pre-feasibility study  

Investoinnin suunnittelu alkaa esiselvityksellä, jossa määritellään investoinnille tavoit-

teet, aikataulu ja yksi tai useampi vastuuhenkilö. Tässä vaiheessa selvitetään investoin-

nin toteutettavuutta, riskejä ja kustannuksia. Esiselvitysvaiheessa arvioidaan myös, mi-

ten kilpailutilanne, markkinat ja asiakasselvitykset mahdollisesti kehittyvät. (Puolamäki & 

Ruusunen 2009, 138.) Esimerkiksi teknologiahankintojen kohdalla on aiheellista pohtia, 

miten nopeasti ja mihin suuntaan teknologia voisi kehittyä lähivuosina. Yrityksen ei ole 

kannattavaa investoida laitteistoon, joka olisi jo lyhyessä ajassa vanhentunutta. Liiketoi-

mintaympäristöön ja sen kehitykseen liittyvä arviointi toimii pohjana investointisuunnitel-

man kehittämiselle. (Puolamäki & Ruusunen 2009, 140.) 

4.1.1 Investointisuunnitelma eli feasibility study  

Kun tarvittavat selvitykset on tehty, esiselvityksestä voidaan edetä varsinaiseen inves-

tointisuunnitelmaan. Investointisuunnitelmasta voidaan käyttää myös nimityksiä kannat-

tavuustutkimus, hankintasuunnitelma ja teknis-taloudellinen arviointi (Puolamäki & Ruu-

sunen 2009, 140).  

Taulukko 2. Investointisuunnitelman rakenne 

Yhteenveto Tuotteet Tuotantosuunnitel-

mat 

Käyttökustannukset/v 

Tausta & strategiset 

näkökohdat  

Tuotantostrategia Raaka-aineet & tar-

vikkeet  

Taloudelliset laskel-

mat & rahoitus  

Investoinnin tavoit-

teet  

Kapasiteetti  Organisaatio & hen-

kilöstö  

Riskiarvot 

Markkinointi & myyn-

tisuunnitelma  

Layout  Aikataulut  Ympäristöasiat  

Sijainti & logistiikka Koneet & laitteet  Toteutus & käyntii-

najot  

Herkkyysanalyysi  

Alueen käyttösuunni-

telma  

Käyttöhyödykkeet & 

energia  

Investointikustannuk-

set  

Muut liiketoiminta-

mahdollisuudet 
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Taulukko 2 selventää investointisuunnitelman rakennetta. Taulukosta näkee myös, mi-

ten laaja investointisuunnitelma voi todellisuudessa olla. Suunnitelman laajuus kuitenkin 

riippuu paljolti yrityksestä sekä investointikohteesta. Suunnitelmasta voi ja kannattaakin 

jättää investointikohteelle tarpeettomat kohdat pois ja keskittyä selvittämään vain olen-

naisempia tekijöitä. Suunnitelmaan ei ole välttämättä tarpeen sisällyttää myynti- ja mark-

kinointisuunnitelmaa, mikäli investointikohde on esimerkiksi automaattitrukki. Jos taas 

vihreät arvot eivät ole merkittävä osa yrityksen strategiaa, ei ympäristöasioille välttä-

mättä anneta suurta painoarvoa investointisuunnitelmaa laadittaessa.  

Investoinnin kustannukset  

Investointikustannukset ja vuosittaiset käyttökustannukset ovat sellaisia asioita, jotka 

löytyvät varmasti kaikista investointisuunnitelmista. Investoinnin kannattavuutta ei voi oi-

keastaan edes arvioida ilman laskelmia siihen liittyvistä kustannuksista. Kustannuslas-

kennassa on tärkeää huomioida kokonaiskustannusajattelu. Tämä tarkoittaa sitä, että 

hankintahinnan lisäksi otetaan huomioon myös erilaiset käyttökustannukset. Käyttökus-

tannuksia ovat esimerkiksi erilaiset huollot, varaosahankinnat sekä polttoaine- ja ener-

giakustannukset. Kun otetaan huomioon vuosittain syntyvät käyttökustannukset, voi-

daan havaita, ettei pelkkä halpa hankintahinta takaa sitä, että kyseinen vaihtoehto olisi 

edullisin.  

Investointeihin liittyy paljon kustannuksia, jotka syntyvät jo ennen investoinnin käyttöön-

ottoa. Tällaisia kustannuksia ovat suunnittelusta syntyvät kustannukset ja henkilöstön 

työpanoksesta aiheutuvat palkkakustannukset. Ennen käyttöönottoa voidaan joutua te-

kemään erilaisia väliaikaisia rakennelmia ja muita järjestelyitä, jotka niin ikään lisäävät 

kustannuksia. Investointisuunnittelussa syntyy melko varmasti myös sellaisia kustannuk-

sia, joita ei osata ennustaa lainkaan etukäteen. Varsinaisia investointiin liittyviä hankin-

takustannuksia ovat rakennukset, koneet ja laitteet sekä erilaiset luvat ja patentit. (Puo-

lamäki & Ruusunen 2009, 165 – 166.) Hankintaan liittyviä kustannuksia on helpompi 

arvioida ja ennakoida kuin käyttöönottoon ja sen jälkeisiin toimintoihin liittyviä kustannuk-

sia.  

Investoinnin käyttökustannuksia lasketaan yleensä vuositasolla. Suurimman erän käyt-

tökustannuksista synnyttävät palkkakulut, raaka-aineet ja energiakustannukset. Käyttö-

kustannuksiin lasketaan myös esimerkiksi hallintokulut, myyntiin liittyvät kustannukset, 

tutkimus- ja kehitystyön kustannukset sekä erilaiset hallintoon liittyvät yleiskustannukset. 
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Investointilaskelmia varten tulisi kerätä mahdollisimman paljon tietoa erilaisista käyttö-

kustannuksista. Mitä tarkempi kuva käyttökustannuksista saadaan, sitä luotettavampia 

ovat niiden pohjalta tehdyt investointilaskelmat. Laskelmat saavat investoinnin näyttä-

mään liian kannattavalta, jos suuria kulueriä jää jo laskentavaiheessa huomioimatta.  

Layout, koneet ja laitteet  

Layoutin suunnittelu on tärkeää, jos investointikohde liittyy varastointiin tai tuotantoon. 

Jotta projektin laajuus hahmottuisi paremmin, investointisuunnitelmaan tulisi sisällyttää 

arviot tarvittavasta kapasiteetista, käytettävästä teknologiasta ja tarkemmat tiedot lait-

teistosta. (Puolamäki & Ruusunen 2009, 153.) Layout-suunnittelulla pyritään saamaan 

tuotanto- tai varastotilasta hyvin toimiva kokonaisuus. Tilaa tulisi käyttää tehokkaasti eli 

hukkatilaa pitäisi jäädä mahdollisimman vähän. Myös kulkureittien, hyllyjen ja laitteiden 

sijoittelu pitäisi suunnitella niin, että työntekijöiden on helppo työskennellä. Huonosti 

suunniteltu layout voi hidastaa tilassa työskentelyä ja huonossa tapauksessa aiheuttaa 

toimitusten viivästymistä.   

Logistiikassa tarvittavia koneita ja laitteita ovat esimerkiksi trukit, hissit ja erilaiset nosti-

met kuten haarukkavaunut. Koneet ja laitteet voidaan luokitella tuotantolaitteisiin, palve-

luihin liittyviin laitteisiin ja työkaluihin. Laitehankinnoille tulisi jo investoinnin suunnittelu-

vaiheessa määritellä perusvaatimukset. (Puolamäki & Ruusunen 2009, 155.) Näin ver-

tailuun ei tule otettua laitteita, jotka eivät täytä investoinnin vaatimia tehoja tai muita vaa-

timuksia. 

Investointisuunnitelmaa varten laitetoimittajille kannattaa lähettää tarjouspyynnöt ja sit-

ten hyödyntää saatuja tarjouksia laitevertailussa sekä osana investoinnin suunnittelua. 

(Puolamäki & Ruusunen 2009, 153 – 155.) Tarjouspyyntöön tulisi sisällyttää kaikki ver-

tailuun tarvittavat kriteerit, ja vertailun helpottamiseksi kaikille toimittajille on järkevintä 

lähettää samanlaiset tarjouspyynnöt. Jos kilpailutetaan esimerkiksi laitehankintaa ja 

unohdetaan merkitä tarjouspyyntöön laitteen tehovaatimukset, voivat saadut tarjoukset 

olla niin erilaisia, että vertailu on käytännössä mahdotonta.  

Suurempien laitehankintojen lisäksi investointisuunnitelmaan tulisi sisällyttää erilaisten 

käyttöhyödykkeitten kustannukset. Käyttöhyödykkeitä ovat esimerkiksi sähkö ja vesi. 

Energiakustannuksia voidaan lähteä laskemaan, kun hankittavat laitteiston vaatimat te-

hot ovat selvillä.  
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Riskit ja niiden arviointi  

Liiketoiminnassa on aina olemassa riskejä ja riskien hallinta on olennainen osa yrityksen 

johtamista (Puolamäki & Ruusunen 2009, 168). Myös investointeihin liittyy riskejä ja ne 

voivat olla suuriakin. Investointiin liittyviä riskejä ovat esimerkiksi yrityksen kokoon näh-

den liian suuri investointi ja investoinnin huono ajoittaminen. Väärään aikaan tehty in-

vestointi voi ajaa yrityksen talousvaikeuksiin ja liian suuri investointi ei välttämättä tuo 

haluttuja etuja. Pahimmillaan se aiheuttaa vain lisää kustannuksia.  

Myös väärin tehdyt arviot taloudellisesta pitoajasta, nettotuotoista tai hankintakustannuk-

sista vääristävät investointilaskelmia ja nostavat investoinnin riskiä. Riski voidaan kui-

tenkin ottaa laskennassa huomioon. Mikäli investointiin liittyy epävarmuutta, voidaan esi-

merkiksi nostaa investoinnin tuottovaatimusta korkeammalla laskentakorolla. (Ikäheimo 

ym. 2011, 131.)  

Investoinnin riskejä voidaan arvioida herkkyysanalyysin avulla. Herkkyysanalyysissä 

muutetaan investointilaskelmasta yksi tai useampi arvo. Tämän jälkeen tarkastellaan, 

miten arvon muuttaminen vaikuttaa investoinnin kannattavuuteen. Muutettava arvo voi 

olla esimerkiksi tuottoprosentti, laskentakorkokanta tai taloudellinen pitoaika.  

4.2 Investointilaskelmat  

Investointilaskelmien avulla pyritään selvittämään, onko investointia ylipäätään kannat-

tavaa tehdä. Jotta laskelmia voitaisiin tehdä, investoinnista tulisi olla tiedossa investoin-

tikustannusten suuruus, vuosittaiset tuotot ja ylläpitokustannukset, investoinnin pitoaika 

ja sen jälkeinen jäännösarvo sekä laskentakorkokanta. Investointilaskelmissa vertaillaan 

sen aiheuttamien menoja ja tuloja keskenään. Menot ja tuotot lasketaan yleensä vuosi-

tasolla, ja laskentakoron avulla nämä tiedot saadaan keskenään vertailukelpoisiksi. Li-

säksi tulisi selvittää, maksaako investointi itsensä takaisin oletetun pitoajan puitteissa. 

Jos investoinnin pitoaika on viisi vuotta ja investoinnin takaisinmaksuaika ylittää tämän, 

ei investointia ole kannattavaa tehdä.   

Investoinnin kannattavuutta voidaan arvioida lukuisilla eri menetelmillä. Näitä ovat an-

nuiteettimenetelmä, nykyarvomenetelmä, sisäisen korkokannan menetelmä, pääoman 

tuottoastemenetelmä sekä takaisinmaksuajan menetelmä. Suositeltavaa olisi käyttää 

laskelmissa ainakin kahta erilaista menetelmää, sillä yksittäiset laskelmat eivät kerro 
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kyllin tarkkaa kuvaa investoinnin kannattavuudesta. (Yritystulkki 2015.) Herkkyysanalyy-

sin tekeminen on myös suositeltavaa. Herkkyysanalyysin avulla testataan, miten inves-

toinnin kannattavuus muuttuu, kun joitain arvoja laskelmista muutetaan. Analyysissä voi-

daan tarkastella esimerkiksi, miten pitoajan lyhentäminen tai pidentäminen tai laskenta-

korkokannan vaihtaminen vaikuttaa laskennan lopputulokseen.  

Investointilaskelmat helpottavat hahmottamaan investoinnin kannattavuutta, mutta mi-

käli alkutiedot on määritetty väärin, menevät laskelmatkin metsään. Investoinnin suun-

nitteluvaiheessa tulisi siis osata mahdollisimman tarkasti arvioida investoinnin pitoaika, 

investointikustannusten suuruus sekä vuosittaiset kulut ja tuotot. Toisinaan investoinnilla 

on myös taloudellisen pitoajan jälkeen jäännösarvoa. Jäännösarvo on myyntituottoa, 

joka investoinnista saadaan pitoajan loppuessa. Usein jäännösarvo on kuitenkin nolla tai 

se jätetään laskelmista kokonaan pois, sillä jäännösarvon etukäteen arvioiminen on han-

kalaa. Jäännösarvon merkitys investoinnin kannattavuudelle on melko vähäinen. (Jyrk-

kiö & Riistama 2000, 209.)  

Tässä työssä on esitelty ne laskentamenetelmät, joita on käytännön osuudessa käytetty 

investoinnin kannattavuuden arviointiin.  

Annuiteettimenetelmä  

Annuiteettimenetelmässä laskentaan tarvitaan seuraavat tiedot: investoinnin pitoaika, 

laskentakorkokanta ja alkukustannukset. Menetelmässä investoinnin hankintameno jae-

taan pitoajan mukaisesti yhtä suuriksi vuosikustannuksiksi eli annuiteeteiksi. Tätä annui-

teettia verrataan vuosittaisiin tuottoihin. Annuiteettimenetelmän ongelmana on se, että 

siinä pitoajalle on laskettu kaikille vuosille yhtä suuret kustannukset, kun taas todellisuu-

dessa kustannukset voivat vuosittain vaihdella hyvinkin paljon.  
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Kaava 1. Annuiteettitekijän laskenta (R. Jaskarin luentomateriaali 23.10.2017) 

Jotta investointikulut voidaan jakaa yhtä suuriksi annuiteeteiksi, on ensin laskettava kaa-

van avulla annuiteettitekijä. Kaavassa 1 on esitelty annuiteettitekijän laskentakaava. An-

nuiteettitekijän laskemiseksi tarvitaan laskentakorko sekä jaksojen määrä. Jaksot tarkoit-

tavat yleensä vuosia eli kymmenen vuoden pitoajalla myös jaksojen lukumäärä on kym-

menen.  

 

Kaava 2. Annuiteetin laskenta (R. Jaskarin luentomateriaali 23.10.2017)  

Kun annuiteettitekijä on saatu selville, voidaan laskea annuiteetti. Laskentakaava esitel-

lään kaavassa 2. Annuiteetti lasketaan yksinkertaisesti kertomalla annuiteettitekijä in-

vestointikustannusten summalla. Investointia voidaan pitää kannattavana, mikäli netto-

tuotot ovat suuremmat tai yhtä suuret kuin annuiteetit (Tilisanomat 2013). Annuiteetin 

laskentaan on olemassa myös verkossa käytettäviä laskureita, joilla saamansa tulokset 

voi tarkistaa.  
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Kaava 3. Annuiteetin laskentaesimerkki 

Kaavassa 3 on käytetty sekä annuiteettitekijän että annuiteetin laskentakaavoja. Esimer-

kissä investointikustannus on 250 000 euroa ja jäännösarvo 10 000 euroa. Laskentakor-

kokanta on 10 prosenttia ja investoinnin taloudellinen pitoaika 15 vuotta. Annuiteettime-

netelmän mukaan esimerkki-investoinnin vuosittainen kustannus eli annuiteetti on 32 

867,50 euroa eli vuosittaisten tuottojen pitäisi olla vähintään tämän verran, jotta inves-

tointi olisi kannattava.  

Nykyarvomenetelmä ja suhteellinen nettonykyarvo  

Nykyarvomenetelmässä kassavirrat diskontataan johonkin ajankohtaan, esimerkiksi in-

vestoinnin hankintahetkeen. Diskonttaus tarkoittaa tulevan rahan nykyarvon laskelmista. 

Investointia voidaan menetelmän mukaan pitää kannattavana, mikäli kassavirtojen ny-

kyarvo on positiivinen luku. Nettonykyarvo kertoo, kuinka paljon lisäarvoa yritys inves-

toinnin avulla voi saada. (Ikäheimo ym. 2012, 210.)  Koska tulos ilmoitetaan rahamää-

räisenä, tällä menetelmällä on hankalaa vertailla keskenään eri kokoluokan investoin-

teja. Nykyarvomenetelmää voi vielä jatkaa laskemalla investoinnin suhteellisen nykyar-

von. Suhteellisen nykyarvon eli nykyarvoindeksin avulla voidaan vertailla myös eri kokoi-

sia investointeja. (Ikäheimo ym. 2012, 211.)  
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Kaava 4. Suhteellisen nettonykyarvon laskentaesimerkki (Ikäheimo ym. 2012) 

Investointi on kannattava, mikäli suhteellinen nettonykyarvo on yli 1. Kaavan 4 esimerkki-

investointi siis olisi kannattava, sillä sen suhteellinen nettonykyarvo on 1,08.  

Takaisinmaksuajan menetelmä 

Takaisinmaksuajan menetelmän avulla selvitetään, miten nopeasti investointi maksaa 

itsensä takaisin eli kuinka pian investoinnin nettotuotot ylittävät investoinnin peruskus-

tannukset. Takaisinmaksuajan saa laskettua jakamalla hankintakustannukset vuotuisilla 

nettotuotoilla. (Yritystulkki 2015.)  

 

Kaava 5. Takaisinmaksuajan laskenta (Jyrkkiö & Riistama 2000) 

Kaava 5 kuvaa, miten takaisinmaksuajan menetelmää käytetään. Takaisinmaksuajan 

laskentakaava on yksinkertainen: hankintahintahinta eli investointikustannus jaetaan 

nettotuotoilla ja tulosta verrataan taloudelliseen pitoaikaan. Esimerkissä on oletettu, että 

hankinnalla ei ole jäännösarvoa 15 vuoden kuluttua. Laskentaesimerkin mukaan 
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investointi ei ole kannattava, sillä takaisinmaksuaika ylittää arvioidun taloudellisen pito-

ajan. Investointia voidaan menetelmän mukaan pitää kannattavana, kun takaisinmaksu-

aika ei ylitä taloudellista pitoaikaa.   

Investointilaskelmien avulla voidaan selvittää investoinnin kannattavuutta taloudellisesta 

näkökulmasta, mutta muita arvioitavia tekijöitä jää laskennan ulkopuolelle. Tällaisia teki-

jöitä ovat esimerkiksi investoinnin ympäristötekijät ja investoinnin vaikutus työllistymi-

seen ja työilmapiiriin. (Ikäheimo ym. 2012, 201.) Investointilaskelmat toimivat päätöksen-

teon tukena, mutta pelkästään laskelmien perusteella ei investointipäätöksiä tehdä.  
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5 CASE: VIILEÄLOGISTIIKAN KUSTANNUSSELVITYS 

5.1 Eckes-Granini Finland Oy Ab 

Eckes-Granini Finland on osa saksalaista Eckes-Granini -konsernia, joka on alansa 

markkinajohtaja Euroopassa. Eckes-Graninin pääkonttori sijaitsee Saksassa ja Suo-

messa toiminta on keskitetty Turkuun. Eckes-Granini Finland valmistaa ja markkinoi 

muun muassa mehuja, mehutiivisteitä sekä alkoholittomia kausijuomia kuten glögejä ja 

vappusimaa. Tuotevalikoima kattaa yli sata tuotetta ja yrityksen tehtaalla valmistetaan ja 

pakataan noin 60 miljoonaa litraa erilaisia juomia vuosittain. (Eckes-Granini Finland Oy 

Ab 2017.) 

 

Kuva 1. Mehukatti-mehutiivisteitä (Eckes-Granini Finland 2017)   

Aiemmin Oy Marli Ab:nä tunnetulla Eckes-Granini Finlandilla on pitkä historia, vuonna 

2017 yritys juhli jo 150-vuotista taivaltaan. Monet yrityksen tuotemerkit ovat suomalaisille 

tuttuja jo vuosikymmenten takaa. Eckes-Graninin tunnetuimmat brändit Suomessa ovat 

Marli ja Mehukatti. Mehukatti-brändiin kuuluu kuvan 1 mehutiivisteiden lisäksi erilaisia 

hedelmäsoseita sekä Mehukatti Trip -pillimehut. Marli-brändin alle taas kuuluvat muun 

muassa Juissi, Vital ja Natur.  
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5.2 Työn taustaa  

Opinnäytetyön toimeksiantona oli selvittää, olisiko yrityksen kannattavaa investoida 

omaan kylmävarastoon. Eckes-Granini Finlandin tiloissa Turussa varastoidaan pidempi-

aikaisesti tällä hetkellä vain huoneenlämmössä säilyviä tuotteita. Kylmien tuotteiden ku-

ten erilaisten täysmehujen, mehukeittojen ja kuvan 2 smoothieiden varastointi ja muu 

logistiikka on ulkoistettu. Yhteistyökumppani hoitaa kylmien tuotteiden kuljetukset, va-

rastoinnin ja keräilyn omalla varastollaan. Jatkossa tähän yhteistyökumppaniin viitataan 

nimellä toimittaja A.  

 

Kuva 2. Marli Smoothieita (Eckes-Granini Finland 2017)  

Kylmien tuotteiden valmistus Turun tehtaalla on aloitettu vuonna 2017. Myös yhteistyö 

toimittaja A:n kanssa on aloitettu vuoden 2017 alussa. Eckes-Granini on uusi toimija kyl-

mäketjun ja kylmälogistiikan parissa, joten logistiikan ulkoistaminen oli riskittömämpi 

vaihtoehto kuin lähteä toteuttamaan yritykselle täysin uutta prosessia kokonaan itse. Kyl-

mien tuotteiden valmistuksessa on ollut ongelmia, joihin ei yrityksessä osattu varautua. 

Kylmälogistiikan puolella ongelmia on ollut aluksi varastosaldojen, FIFO:n toteutumisen 

ja kuljetusten saatavuuden kanssa, mutta pääasiassa yhteistyöhön toimittaja A:n kanssa 

ollaan oltu tyytyväisiä. Ulkoistettu kylmävarasto kuitenkin on yritykselle suuri menoerä, 

jossa nähdään säästöpotentiaalia.  
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Kustannussäästöjen lisäksi kotiuttamisen mahdollisuutta halutaan yrityksessä selvittää 

koska kotiuttamisen myötä yksi kuljetusvaihe Turusta toimittajan varastoon jäisi toimitus-

ketjusta pois ja Eckes-Granini Finland kontrolloisi itse kylmien tuotteittensa logistiikkaa. 

Tällöin tuotteiden varastointi, keräily ja muut varastotoiminnot hoidettaisiin itse. Kuljetus-

sopimukset täytyisi neuvotella samoin kuin lämpimienkin tuotteiden kohdalla. Näin osa 

toimittajista noutaisi lavat itse Turun varastosta ja osalle asiakkaista järjestettäisiin tuot-

teiden kuljetukset kuljetusyrityksen kautta, sillä omaa kuljetuskalustoa Eckes-Granini 

Finlandilla ei ole.  

5.3 Työn eteneminen 

Opinnäytetyöprojekti on aloitettu lokakuussa 2017. Tukena projektissa on ollut Eckes-

Graninin työntekijöitä osto-osastolta, tuotannosta ja tekniikasta. Työ aloitettiin valitse-

malla sijainti investointikohteelle. Tämän jälkeen siirryttiin selvittämään ulkoistamisen ai-

heuttamia kustannuksia, minkä jälkeen tehtiin arvioita investointikohteen jatkuvista kus-

tannuksista ja investoinnin välittömistä hankintakustannuksista. Investoinnin hankinta-

kustannusarviot perustuvat pääasiassa työntekijöiden omiin arvioihin ja vanhojen tar-

jousten perusteella tehtyihin laskelmiin.  

5.3.1 Sijainnin valitseminen 

Investoinnin esiselvitys aloitettiin pohtimalla kylmävarastolle sopivinta mahdollista sijoi-

tuspaikkaa. Varasto haluttiin mieluiten olemassa oleviin tiloihin, joten varastopaikan 

vuokraaminen ja rakennuttaminen rajattiin jo alkumetreillä pois. Rakennuttamista pidet-

tiin investoinnin kokoon nähden liian kalliina. Vuokratilan ongelmana olisi sen sijainti 

muualla kuin oman tehtaan yhteydessä. Vaikka vuokratilassa olisikin oman yrityksen 

työntekijöitä hoitamassa varastotoimintoja, olisi ulkoisen tilan hallinnointi ja valvominen 

haastavaa. Vuokratilaan täytyisi myös hoitaa erikseen kuljetukset tuotannosta varastoin-

tiin.  

Kylmävarastoa päätettiin lähteä suunnittelemaan omiin tiloihin. Potentiaalisiksi koetuissa 

tiloissa tehtiin varastokierros ja vertailusta pyrittiin rajaamaan huonoiten sopivat tilat pois 

mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Sijaintivaihtoehtoja oli lopulta kolme, joita kut-

sutaan jatkossa varastotila A:ksi, B:ksi ja C:ksi.   
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Kellarikerroksen varastotila A olisi ollut korkeudeltaan ja kooltaan ihanteellinen, mutta 

ongelmaksi muodostui tilan kantavuus. Mikäli varastotila A olisi valikoitunut kylmävaras-

ton sijainniksi, tila olisi täytynyt paaluttaa ensin. Tämä olisi nostanut investointikustan-

nuksia merkittävästi. Lisäksi tilassa varastoidaan tällä hetkellä muuta tavaraa, joista 

osalle olisi pitänyt keksiä uusi sijoituspaikka kylmävaraston tieltä. Tämä on usein ongel-

mana, kun varastoa tai mitä tahansa muutakin toimintoa lähdetään suunnittelemaan jo 

olemassa oleviin tiloihin. Hukkatilaa pyritään välttämään tuotanto- ja varastotilojen suun-

nittelussa. Harvalla yrityksellä on vapaata tilaa odottamassa, että sille keksitään jokin 

käyttötarkoitus. Tämän vuoksi uutta toimintoa suunnitellessa täytyy selvittää, mihin van-

hoja toimintoja siirretään uuden tieltä ja onko siirtäminen ylipäätään mahdollista.  

Varastotila B:hen on yrityksessä jo aiemmin tehty tarjouspyyntöjä ja layout-suunnittelua 

kylmävarastolle, mutta nyt selvityksessä todettiin, että tila on liian pieni tarvittavalle lava-

paikkamäärälle. Vanhemmissa suunnitelmissa oli käytetty noin 18 prosenttia pienempää 

lavamäärää, joka nyt koettiin riittämättömäksi. Tilaa pidettiin myös kuljetusten suhteen 

ongelmallisena. Varastotila B ei sijaitse saman katon alla tuotantotilojen kanssa, ja tuo-

tantotilojen ja varastotila B:n välille olisi täytynyt keksiä jokin kuljetusratkaisu. Tämäkin 

olisi kasvattanut investointikustannuksia, ja lavojen kuljettamista ulkotrukilla pihan poikki 

pidettiin epäkäytännöllisenä sekä elintarvikkeille sopimattomana.  

Sijaintivaihtoehdoista sopivimpana pidettiin varastotila C:tä sen koon ja sijainnin vuoksi. 

Se sijaitsee samassa kiinteistössä tuotantotilojen kanssa ja lähimpänä valmistuoteva-

rastoa sekä väliaikaiseen varastointiin käytettävää kylmätilaa. Kylmätila ei kokonsa puo-

lesta sovi jatkuvaan varastointiin, eikä sitä ole mahdollista laajentaa. Sinne viedään kyl-

mätuotelavat odottamaan kuljetusta toimittaja A:n varastoon. Kylmätilasta noudetaan la-

vat FIFO-periaatteen mukaisesti, eli tuotteiden ei ole tarkoituskaan olla siellä pitkäaikai-

sessa säilytyksessä. Tämän vuoksi tilaa ei ole suunniteltu suurelle lavamäärälle.  

Työssä tehtiin oletus, että jo olemassa oleva kylmätila jätettäisiin paikoilleen ja sitä käy-

tettäisiin jatkossakin väliaikaiseen varastointiin kuljetusta odottaville tavaraerille. Tässä 

vaiheessa oletettiin myös, että varastotila C vapautuu Eckes-Graninin käyttöön. Varas-

totila C nimittäin on samoissa tiloissa toimivan yrityksen käytössä, joten tilasta olisi neu-

voteltava, mikäli investointia päätetään lähteä viemään eteenpäin toteutukseen asti. Esi-

selvitysvaiheessa kustannuslaskelmat tehtiin tätä tilaa ja sinne sopivaa lavamäärää aja-

tellen. Vaikka varastotila ei vapautuisikaan naapuriyritykseltä, voi tehtyjä laskelmia käyt-

tää suunnittelun apuna myöhemmin. Tehdään investointi sitten mihin tilaan tahansa, 
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laskelmat ovat suuntaa antava selvitys siitä, mitä kustannuksia suunnittelussa tulisi ottaa 

huomioon.  

5.3.2 Nykykustannusten selvittäminen  

Ennen investointilaskelmien tekemistä selvitettiin, mitä kylmälogistiikan ulkoistaminen 

tällä hetkellä yritykselle kustantaa. Tarkoituksena oli saada mahdollisimman tarkka kuva 

nykykustannuksista, jotta niitä voitaisiin verrata investointikohteen vuotuisiin kustannuk-

siin. Tärkeää oli saada eri kustannukset vertailukelpoiseen muotoon. Varasto ja varas-

tointi aiheuttavat monenlaisia kustannuksia: kuluja syntyy muun muassa henkilöstön pal-

koista ja työvälineistä, varastokalusteista sekä IT-ohjelmistoista. IT-ohjelmistokustan-

nukset voivat olla esimerkiksi uusien tietojen päivittäminen järjestelmään tai kokonaan 

uusi ohjelmistoinvestointi. Kuvio 7 selventää varastokustannusten jakautumista eri koh-

teisiin. Suurimman kustannuserän muodostavat henkilöstöön kohdistuvat kulut ja seu-

raavaksi eniten kuluja aiheuttaa rakennusta ja tonttia koskevat kulut. (Intolog Oy 2017.)  

 

Kuvio 7. Varaston kustannusten jakautuminen (esimerkki)  

Ulkoistamisen todellisia vuosikustannuksia ei tässä vaiheessa ollut mahdollista selvittää, 

sillä yhteistyö toimittaja A:n kanssa on aloitettu vasta kuluvan vuoden alussa. Suuntaa 

antavat vuosikustannukset laskettiin kuuden kuukauden mittaisen tarkastelujakson pe-

rusteella laskelmalla ensin keskimääräiset kustannukset kuukausittain. Keskiarvon pe-

rusteella tehtiin arvio vuosikustannuksista. Tarkastelujaksoksi valikoitui huhtikuu-
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syyskuu. Vuoden ensimmäisiä kuukausia ei pidetty sopivina laskentakuukausina, sillä 

niihin kohdistui paljon käyttöönottoon liittyviä kertaluontoisia kustannuksia. Huhtikuusta 

lähtien myös tilausmäärät ovat kasvaneet ja vastaavat paremmin todellisuutta kuin vuo-

den ensimmäiset kuukaudet.  

 

Kuvio 8. Kokonaiskustannukset kuukausittain (esimerkki)  

Kuvion 8 luvut ovat esimerkkejä eivätkä vastaa todellisia kustannuksia. Kuvio näyttää, 

miten kuukausittaiset kustannukset voivat vaihdella suurestikin. Tämä vaikuttaa tarkas-

telujakson keskiarvoon ja tämän vuoksi keskiarvon perusteella lasketut vuosikustannuk-

set eivät välttämättä anna kyllin tarkkaa arviota vuosikuluista. Tämän laskentaesimerkin 

mukaan keskimääräiset kuukausittaiset kustannukset olisivat 37 000 euroa ja kuviosta 8 

voi nähdä, että esimerkkikuukausista jopa neljä jää keskiarvon alle. Samankaltainen on-

gelma syntyy esimerkiksi silloin kun investointilaskelmia tehdään annuiteettimenetel-

mällä. Menetelmässä investointikustannukset jaetaan investointiajalle yhtä suuriksi 

eriksi. Tällöin ei nähdä, millaisia eroja kustannuksilla on eri vuosina vaan kaikki erät näyt-

täytyvät identtisinä.  

Vaikka kotiuttamisesta oletetaan syntyvän säästöjä, kylmävarasto omissa tiloissa aiheut-

taisi jatkuvia kustannuksia siinä missä muutkin yrityksen toiminnot. Tuotteille täytyisi jär-

jestää kuljetukset, ja varastoon tarvittaisiin työntekijöitä hoitamaan keräilyä ja muita va-

rastotoimintoja. Myös paluulogistiikka eli tuotteiden palautus- ja hävityskustannukset siir-

tyisivät Eckes-Graninin vastuulle kotiuttamisen yhteydessä.  
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Ulkoistamisen kustannuksia lähdettiin ensin selvittämään omasta toiminnanohjausjärjes-

telmästä. Selvityksessä käytiin läpi ostoreskontrasta toimittajalle tarkastelujakson aikana 

maksettuja laskuja ja niiden toimintokohtaisia erittelyjä. Näin saatiin selville maksettujen 

summien lisäksi kustannusten jakautuminen eri toimintojen kesken. Varastopalveluiden 

kustannuksista suurin osa syntyi keräilytoiminnoista. Omassa varastossa nämä näkyisi-

vät käytännössä varastotyöntekijöiden palkkakustannuksina. Erityisen paljon kustannuk-

sia syntyi kollikeräilystä. Kollikeräilyssä varastotyöntekijä keräilee samaan rullakkoon 

useita erilaisia tuotteita. Kollikeräily on varastoprosesseista aikaa vievin ja työläin. Täys-

lavakeräilyssä noudetaan trukilla täysinäisiä lavoja, joissa on ainoastaan yhtä tuotetta. 

Lavakeräily luonnollisesti työllistää kollikeräilyä vähemmän ja tämän vuoksi sen kustan-

nuksetkin ovat pienemmät.  

Varastonhallintajärjestelmän avulla selviteltiin eri tuotteiden keräilymääriä. Järjestel-

mästä pystyttiin selvittämään esimerkiksi eri tuotteiden tarkat keräilymäärät valitulla ajan-

jaksolla. Jakson sai rajattua esimerkiksi päivän, viikon tai kuukauden mittaiseksi. Keräi-

lytilastoista on apua, kun varaston layoutia ja tuotteiden sijoittumista varastoon lähde-

tään suunnittelemaan. Layout on kannattavinta toteuttaa siten, että parhaan menekin 

omaavat tuotteet ovat helposti keräiltävissä, jotta keräilijälle syntyy mahdollisimman vä-

hän turhia kävelymatkoja varastotilassa.  

Järjestelmästä saatiin selvitettyä myös eri asiakkaille meneviä tilausmääriä. Osa suurim-

mista asiakkaista noutaa lavat itse varastolta, mutta osalle asiakkaista kuljetukset järjes-

tetään erikseen. Tilauksia tarkastettaessa voidaan tehdä arvioita siitä, miten paljon kul-

jetuksia pienemmille kaupoille tarvitsisi järjestää kuljetusyritysten kautta ja kuinka suuri 

osa asiakkaista hoitaa kuljetuksensa itse. Investointilaskelmia varten tehtiin oletus, että 

rullakkokeräilystä siirryttäisiin pääasiassa tekemään täyslavakeräilyä.  

5.3.3 Investointikohteen toistuvat kustannukset  

Tämä kappale on poistettu salattujen tietojen vuoksi.   
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5.3.4 Investointikustannukset  

Varaston investointikustannuksissa otettiin huomioon viilennyslaitteisto, varastohyllyt, 

kuljetin lavoille sekä työntömastotrukki. Trukin hankintahinta-arvio perustuu aiemmin 

tehtyihin trukkihankintoihin. Muista investoinneista on aiemmin tänä vuonna tehty yhdelle 

toimittajalle tarjouspyyntö. Tällöin laskelmissa on käytetty eri varastotilaa ja myös lava-

määrä on ollut nykytarvetta pienempi. Vanhan tarjouspyynnön perusteella saatua tar-

jousta käytettiin apuna investointikustannusten määrän arvioimisessa. Kustannukset las-

kettiin nostamalla aiemman tarjouksen hintoja tarvittavaa lavamäärää vastaaviksi. Mikäli 

investointia lähdetään tulevaisuudessa toteuttamaan, täytyy toimittajille tehdä uudet tar-

jouspyynnöt oikealla lavamäärällä. Näin saadaan selville esimerkiksi varastokalusteisiin 

menevät kustannukset oikean suuruisina.   

 

Kuvio 9. Varastokalusteiden kustannukset (esimerkki)  

Lavapaikkojen määrä vaikuttaa esimerkiksi varastohyllyjen kustannuksiin, sillä suurempi 

lavamäärä tarvitsee enemmän hyllyjä ja näin ollen kustannuksetkin kasvavat. Kuvion 9 

esimerkissä nähdään, miten varastokalusteiden kustannukset kasvavat lavamäärän mu-

kaan. Uusien tarjouspyyntöjen ja tarjousten myötä näistä kustannuksista saadaan kun-

nollinen arvio.  
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Investointikustannuksiin laskettiin mukaan myös sellaiset kertaluontoiset erät, jotka liitty-

vät kylmävaraston perustamiseen ja käyttöönottoon. Tällaisia kustannuksia ovat esimer-

kiksi valaistus, sähköpistokkeet, vesipisteet ja viemäröinti, lattiakaivojen täyttö sekä lat-

tioiden pinnoittaminen. Näistä kustannuksista on tehty laskelmia varten karkea arvio.  

5.3.5 Investointilaskelmat  

Investointilaskelmia päästiin tekemään, kun arviot investointikustannuksista ja oman kyl-

mävaraston vuositason kuluista olivat selvillä. Nettotuottoina laskelmissa käytetään kus-

tannussäästöjä eli toimittaja A:n aiheuttamien kustannusten ja investointikohteen vuosi-

kustannusten erotusta. Toimittaja A:n palvelut ovat puolessa vuodessa olleet miltei 85 

prosenttia arvioiduista investointikustannuksista. Lisäksi arviot oman kylmävaraston vuo-

tuisista kustannuksista ovat miltei 70 prosenttia siitä, mitä yritys on maksanut toimittaja 

A:lle puolen vuoden tarkastelujakson aikana yhteensä. Säästöä näyttäisi syntyvän huo-

mattavan paljon. Säästöt ovat niin tuntuvat, että näiden tietojen perusteella voisi päätellä, 

että kylmävaraston siirtäminen omiin tiloihin olisi kannattavaa. Kannattavuutta arvioitiin 

kuitenkin vielä eri investointilaskelmien avulla. Kuvio 10 havainnollistaa sitä, miten suuret 

erot nykykustannuksilla ja suunnitteilla olevan varaston kustannuksilla on. Kuvion 10 lu-

vut eivät ole yritysten todellisia lukuja.  

 

Kuvio 10. Kustannusten vertailua (esimerkki)  
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Vuonna 2018 kylmien tuotteiden tuotevalikoimasta poistuu yksi tuoteryhmä, joka vähen-

tää ulkoistetun varaston kustannuksia. Kyseisen tuoteryhmän poistuminen vähentää kol-

likeräilyn kuluja noin neljänneksellä ja hävityskustannuksia arviolta 30 prosenttia. Tämän 

vuoksi investointilaskelmista on tehty kaksi eri versiota. Toisessa on huomioitu toimittaja 

A:n arvioidut kokonaiskustannukset vuodelta 2017 ja toisessa versiossa on vähennetty 

poistuvan tuoteryhmän kuluja. Ensimmäisen laskentatavan mukaan syntyvä säästö on 

suurempi kuin se todellisuudessa tulee olemaan, joten järkevämpää on käyttää hyödyksi 

niitä laskelmia, joissa poistuvan tuoteryhmän kuluja on poistettu kokonaiskustannuk-

sista. Eli todellisuudessa ero toimittaja A:n kustannusten sekä investointikohteen kus-

tannusten välillä ei ole yhtä radikaali kuin kuvio 10 antaa ymmärtää.  

Kun selvitetään laskelmien avulla investoinnin kannattavuutta, on suositeltavaa käyttää 

vähintään kahta eri laskentamenetelmää. Kaikki laskentatavat eivät ole yksinään kyllin 

kattavia ja tarvitsevat tuekseen muita laskentamenetelmiä kannattavuuden arviointiin. 

Kylmävarastoinvestoinnin kannattavuuden arvioinnissa käytettiin annuiteetti-, nykyarvo- 

ja takaisinmaksuajan menetelmiä. Investoinnille laskettiin myös suhteellinen nettonyky-

arvo eli nykyarvoindeksi.  

Annuiteettimenetelmässä investoinnin kustannukset jaettiin pitoajalle yhtä suuriksi vuo-

sieriksi. Taloudelliseksi pitoajaksi asetettiin kymmenen vuotta. Muita annuiteetin lasken-

taan tarvittavia tietoja ovat perushankintakustannus sekä laskentakorkokanta. Perus-

hankintakustannus on se kertakustannus, joka syntyy investoinnin hankintahetkellä. 

Tämä kustannus aiheuttaa jatkossa syntyvät juoksevat kustannukset. (Jyrkkiö & Riis-

tama 2000, 208.) Kylmävaraston perushankintakustannuksiin laskettiin varaston kalus-

teet ja laitteet sekä tilan muutoksiin ja käyttöönottoon liittyvät kustannukset. Laskelmien 

mukaan vuosittaiset tuotot eli säästöt olivat huomattavasti annuiteettia suuremmat, eli 

tämän perusteella investointi olisi kannattavaa tehdä.   

Kymmenen vuoden pitoaika on todennäköisesti alakanttiin arvioitu ja taloudellinen pito-

aika lienee todellisuudessa pidempi. Investoinnin takaisinmaksuaika on kuitenkin niin ly-

hyt, että laskennan kannalta ei ole ollut merkitystä, onko pitoaika kymmenen vuotta vai 

enemmän. Takaisinmaksuajan laskelmissa on käytetty nettotuottona nykyisten kustan-

nusten ja omien juoksevien kustannusten erotusta. Tämä säästö on niin suuri, että in-

vestointi maksaisi itsensä takaisin alle vuodessa. Takaisinmaksuajan menetelmää käy-

tettäessä kannattaa huomioida, että se ei välttämättä kerro investoinnin kannattavuu-

desta. Jotkin investoinnit voivat olla kannattavia sen vuoksi, että niistä saadaan tuottoja 

pitkään, eikä siksi että investointi maksaa itsensä tietyssä ajassa takaisin. (Jyrkkiö & 
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Riistama 2000, 214.) Takaisinmaksuajan menetelmä kertoo vain sen, miten nopeasti yri-

tys saa rahansa takaisin eikä miten paljon investointi tuottaa rahaa yritykselle (Ikäheimo 

ym. 2011, 128).  

Mikäli investointia lähdetään toteuttamaan, tulisi muistaa, että näissä laskelmissa on net-

totuottona pidetty kustannussäästöjä, jotka aiheutuvat nykykustannusten ja arvioitujen 

omien kustannusten erotuksesta. Säästöt eivät siis varsinaisesti ole oman kylmävaras-

ton aiheuttamia tuottoja. Toki yritys säästää sen verran vuosittain, kun ulkoistetun kyl-

mävaraston palveluita ei käytetä. Varsinaisesta kylmävaraston tuottamasta kassavir-

rasta kuitenkaan ei ole kyse.  

Vuosi 2017 on hieman ongelmallinen tarkastelujakso investoinnin kannattavuutta ajatel-

len. Vuosi on vielä kesken, joten todellisia nykykustannuksia ei tätä opinnäytetyötä var-

ten voitu selvittää vaan kaikki laskelmat perustuvat arvioihin. Lisäksi vuodelle 2017 on 

osunut käyttöönottoon liittyviä kustannuksia ja vuonna 2018 taas valikoimasta poistuu 

tuotteita, mikä vähentää ulkoistamisen kustannuksia jonkin verran. Investointilaskelmia 

varten jouduttiin myös tekemään muutamia oletuksia. Yksi näistä oli se, että kollikeräi-

lystä siirryttäisiin pääasiassa täyslavakeräilyyn. Investointikohteen työntekijäkustannuk-

set on laskettu tällä oletuksella. Mitä suurempi osa tilauksista tehdään kollikeräilynä, sitä 

suurempi tarve on myös työvoimalle. Mikäli kollikeräilyä tehdään paljon, voi olla tarvetta 

palkata useampiakin työntekijöitä. Enemmän työvoimaa voidaan tarvita senkin vuoksi, 

että varastointiprosessi ei ole yhtä kehittynyt kuin toimittajalla, joka on logistiikkaan kes-

kittynyt yritys. Myöskään varastotila C:n vapautuminen kylmävarastolle ei ole varmaa.  

Tämän kirjallisen opinnäytetyön lisäksi on laadittu taulukkolaskentaohjelmaan tilastoja ja 

laskelmia koskien kylmävarastoinvestointia. Tiedostossa on tilastot nykykustannuksista 

kuuden kuukauden ajalta, arviot investointikohteen kustannuksista sekä näiden tietojen 

perusteella tehdyt investointilaskelmat. Investoinnin kannattavuutta on arvioitu annui-

teetti-, nykyarvo- ja takaisinmaksuajan menetelmien avulla. Nämä tiedot luovutetaan kir-

jallisen työn lisäksi toimeksiantajan käyttöön.  
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5.3.6 Jatkotoimenpiteet  

Mikäli yrityksessä halutaan lähteä viemään kylmävarastoprojektia eteenpäin, sen tulisi 

määrittää investoinnin suunnittelulle aikataulu ja vastuuhenkilöt. Tässä opinnäytetyössä 

on käytetty eri olettamuksia, jotta investointilaskelmia saadaan tehtyä. Varsinaisessa 

suunnitteluvaiheessa nämä toistaiseksi vielä epävarmat tekijät on selvitettävä. Suunni-

telmaa varten tulee selvittää, saadaanko varastotila käyttöön ja lisäksi neuvoteltava siitä, 

siirtyykö yksi asiakkaista kokolavakeräilyyn. Yrityksen tulee myös pohtia, jääkö joitain 

viileälogistiikkaan palveluita toimittaja A:n vastuulle vai siirretäänkö koko prosessi oman 

katon alle. Koneista ja laitteista sekä muista investointikustannuksista tulee tehdä viralli-

set tarjouspyynnöt, jotta investointikustannuksista saadaan paremmin todellisuutta vas-

taava kuva. Kun ollaan päätetty, minkä kokoiselle lavamäärälle varastoa lähdetään to-

teuttamaan, voidaan suunnitella varaston layout. Lisäksi tulisi selvittää, miten paljon kul-

jetuksia täytyisi järjestää Turun tehtaalta kauppoihin ja kuinka suuri osa asiakkaista nou-

taa tavaraerät itse.  

Eckes-Granini Finland on osa konsernia, joten investointipäätöstä ei voida Suomen ta-

solla yksinään tehdä vaan investointisuunnitelma täytyy hyväksyttää Saksassa. Hyväk-

synnän saaminen edellyttää huolellisesti tehtyä investointisuunnitelmaa ja tietysti myös 

perusteet sille, että investointi on yrityksen kannalta järkevää ja kannattavaa tehdä.   
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET  

Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, mitä ulkoistettu kylmävarasto kustantaa 

ja olisiko kannattavampaa investoida omaan kylmävarastoon. Työn tavoitteena oli myös 

selventää ulkoistamisen kustannuksia ja vertailla niitä investointikohteen kustannuksiin.  

Ulkoistamisen kustannuksista saatiin tehtyä laskelmat erittelyineen. Investointikohteen 

kustannuksia on selvitetty yhdessä toimeksiantajan kanssa ja niistä on saatu tehtyä 

suuntaa antavia arvioita investointilaskelmien tueksi. Tätä työtä varten saatujen tietojen 

perusteella saatiin tehtyä investointilaskelmia useilla eri menetelmillä, mikä oli työn pää-

tavoitteena. Käytettyjen laskentamenetelmien perusteella investointi olisi kannattavaa 

tehdä.  

Tämän työn tuloksia ja laskelmia tarkastellessa tulee kuitenkin muistaa vuoden 2017 

ongelmallisuus tarkastelujaksona. Toteutuneita vuosikuluja ei voitu koko vuodelta tätä 

työtä varten selvittää, vaan vuosikustannukset on laskettu kuukausikohtaisten kustan-

nusten keskiarvon avulla. Myös investoinnin suunnittelussa monet asiat perustuivat vielä 

tässä vaiheessa olettamuksiin ja suuntaa antaviin arvioihin, joten varsinaisessa inves-

tointisuunnitelmassa riittää työstettävää ja selvitettävää. Tätä opinnäytetyötä ja toimek-

siantajalle luovutettuja muita tiedostoja kuitenkin voi käyttää ja hyödyntää investointi-

suunnittelun apuvälineenä.  

Tämä työ on rajattu investointilaskelmiin ja investoinnin kannattavuuden arviointiin. Hy-

viä jatkotutkimusaiheita löytyisi varmasti. Seuraavaksi projekti voisi edetä esimerkiksi 

varastotilan layout-suunnitteluun.  

Opinnäytetyöprojektin aikana kerättyjen tietojen valossa investointi näyttää kannatta-

valta, joten investointisuunnitelmaa kannattaisi työstää eteenpäin etenemällä varsinai-

sen investointisuunnitelman laatimiseen. Investointisuunnitelma tulee lopuksi hyväksyt-

tää konsernilla, joka tekee asiasta lopullisen päätöksen.  

Lopuksi haluaisin kiittää Eckes-Granini Finlandia saamastani toimeksiannosta. Lisäksi 

haluan kiittää ohjaajiani sekä muita henkilöitä, jotka ovat olleet apuna ja tukena opinnäy-

tetyön tekemisessä.  
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