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The main objective of this thesis is to find out the reasons for the logistics balance errors in
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7

1 JOHDANTO
Sandvik Mining and Construction Oy tilasi tämän työn, koska yritys koki saldovirheiden
olevan suurin ongelma logistiikassaan. Saldovirheitä tiedettiin olevan paljon, mutta todellisista virhemääristä ei kuitenkaan ollut tietoa. Tutkimuksen tavoitteena on seurata
vastaan tulevia virheitä, niiden syitä sekä sitä, miten virheet on saatu selvitettyä. Lisäksi
halutaan saada tieto kaikkien virheiden tietolähteestä, jotta virheiden seuraaminen olisi
tulevaisuudessa mahdollisimman helppoa. Tarkoituksena on myös kehittää ratkaisuja
saldovirheitä aiheuttaviin ongelmiin. Hypoteesina voidaan pitää sitä, että selkeitä toistuvia virhesyitä ja tietolähteitä saldovirheiden selvittämiseen on mahdollista löytää. Saldovirheiden syitä saatettaisiin tulevaisuudessa saada selville jopa automatisoidusti.
Aiheen valinta on perusteltua Sandvikin näkökulmasta, sillä saldovirheiden suuri määrä
varastossa tuottaa valtavasti lisätyötä sekä hukattuja resursseja. Logistiikan päätehtävänä on huolehtia siitä, että yritys saa tarvittavan materiaalin tuotantoon ja samalla huolehtii materiaalien oikeista määristä, jotta yrityksen tulos pystyttäisiin maksimoimaan.
Tutkimus on rajattu ainoastaan Sandvikin Turun tehtaan osto-varaston toimintaan. Rajaus tehtiin siksi, ettei aihe laajenisi liian suureksi. Tämän opinnäytetyön kannalta on
myös erittäin tärkeää rajata saldovirheiden ja prosessien tarkastelua enemmän logistiikan ydinprosessien tasolle, jottei työmäärä muodostu liian suureksi.
Tässä tutkimuksessa edetään Sandvikin logistiikan ydinprosessien kautta. Tutkimuksen
alussa prosessikuvaukset tehdään itse sekä hyödynnetään hieman Sandvikin vanhoja
materiaaleja. Prosessit pilkotaan lopulta työvaiheisiin ja tutkitaan jokaisen työvaiheen
riskit saldovirheiden kannalta. Tämän jälkeen tutkimuksessa analysoidaan kaikki saldovirheet, jotka on havaittu tutkimuksen aikana. Lopussa tehdään näistä kaikista tiedoista
yhteenveto ja tutkitaan, mitä yhteisiä tekijöitä eri prosessien riskeillä sekä toteutuneilla
virheillä on. Lisäksi tutkimuksessa esitetään kehitysehdotuksia, joita Sandvikin logistiikassa voitaisiin tehdä saldovirheiden määrän laskemiseksi. Tekstin alussa tuodaan lähdeaineiston pohjalta tukea eri havainnoille, joita tutkimuksen aikana tehdään. Lisäksi
teoriapohjalla pyritään rajaamaan tutkimusta sopivan kokoiseksi. Lähdeaineistoja hyödynnetään myös logistiikan ongelmien eri ratkaisuvaihtoehtojen esille tuomiseen.
Lähdeaineistona käytetään Sandvikin omaa ERP-järjestelmää (Lean) sekä työntekijöiden haastatteluja. Lean-järjestelmässä on kuitenkin huomattava se, että sen tiedot poh-
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jautuvat lähinnä jo tapahtuneisiin varastotapahtumiin. Kun on kyse saldovirheistä, puhutaan nimenomaan Leaniin merkityn saldon virheestä suhteessa todellisuuteen. Lisäksi
teoriaosuutta tuetaan erinäisillä logistiikkaa ja esimiestyötä käsittelevillä teoksilla. Myös
Lean-filosofiaa käsitteleviä perusteoksia on käytetty lähdeaineistossa, jotta voitaisiin tutkia logistiikan prosessien mahdollisia perusvirheitä. Ovatko prosessit hyvin suunniteltuja
ja standardoituja? Tukevatko prosessit yrityksen ja logistiikan päämääriä? Internetin hakutulosten kautta poimittua aineistoa on myös jonkin verran.
Nämä ovat kuitenkin teoksia, jotka pohjautuvat vain muutaman ihmisen kokemuksiin tai
mahdollisesti yksittäisen yrityksen omiin työskentelytapoihin. Työn tulokset ovat suuntaa
antavia, koska jokainen yritys, kuten Sandvik, on yksilöllinen, ja parhaat toimintatavat
täytyy mukauttaa yrityksen toimintaan sopiviksi. Tämän takia yhtenä tavoitteena opinnäytetyölle voidaan asettaa logistiikan prosessien tarkastaminen ja mahdollinen uudelleen suunnittelu, jotta ne tukisivat Sandvikin toimintaa mahdollisimman hyvin.
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2 LOGISTIIKKA JA PROSESSIJOHTAMINEN
2.1 Logistiikan tarkoitus

Logistiikka tarkoittaa käsitteenä materiaalivirtojen ohjaamista raaka-aineiden alkulähteiltä loppuasiakkaalle siten, että tuote on käytettävissä oikeassa paikassa oikeaan aikaan, ja siten, että minimoidaan toimintoihin liittyvät kustannukset ja muut haitat, kuten
negatiiviset ympäristövaikutukset tai turvallisuusriskit (Reijo Rautauoman säätiö 2018).
Logistiikan tavoitteena on toimittaa raaka-aineet, puolivalmisteet ja valmiit tuotteet siihen
paikkaan, aikaan, laadullisesti ja määrällisesti niin kuin on sovittu. Toimitus on hoidettava
kunkin yrityksen valitseman palvelutason mukaisesti siten, että yrityksen taloudellinen
tulos on mahdollisimman hyvä (Reijo Rautauoman säätiö 2018.)
Logistiikan tärkeimpänä tehtävänä on siis palvella yrityksen tuotantoa. Tuotanto on logistiikalle kuin asiakas, jonka tarpeita tulee kuunnella ja ne pitää täyttää. Logistiikka huolehtii siis isojen materiaalimäärien hallinnasta, jolloin varastoihin sitoutuu merkittävästi
yrityksen pääomaa. Tästä syystä erilaiset saldovirheet ovat erittäin hälyttävä merkki huonosti tehdystä työstä. Saldovirheiden määrä on yksi tärkeimpiä logistiikan laadun mittareita. Tästä syystä tutkimuksenkin aikana on syytä arvioida Sandvikin valmiuksia työn
laadun johtamiseen ja valvontaan.

2.2 Lean-virtaviivaisuusoppi

Ketteryyden periaatteita on menestyksellisesti sovellettu kaikilla toimialoilla ja eri toiminnoissa. Ajattelun taustalla vaikuttaa vahvasti myös teollisuudessa, palvelualoilla ja edistyksellisissä julkisissa yksiköissä sovellettu Lean-virtaviivaisuusoppi. Tällä tarkoitetaan
sitä, että organisaatiosta pyritään poistamaan kaikki toimintaa tukemattomat turhat tasot.
Vain asiakkaille arvoa tuottavat työvaiheet ja tuotokset otetaan mukaan. Tällä ajattelulla
on pystytty vähentämään esimerkiksi potilaiden odotusaikoja useasta viikosta muutamiin
tunteihin tutkimustulosten saamiseksi. Vastaavasti teollisuuden puolella on virtaviivaisuusoppien avulla saatu varastojen määriä radikaalisti pienennettyä ja toisaalta toimitusaikoja asiakkaille lyhennettyä murto-osaan entisestä. Ilman vahvaa rohkeutta kyseenalaistaa olemassa olevia organisaatio- ja johtamiskäytäntöjä olisi moni merkittävä innovaatio ja parannus jäänyt tekemättä (Modig & Åhlström 2013, 159-167.)
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2.3 Prosessit logistiikassa

Toimitusketjua tulisi ohjata kokonaisuutena ja välttää osaoptimointia eikä keskittyä vain
tiettyyn tai muutamiin toimintoihin (Reijo Rautauoman säätiö 2018). Logistiikalla on myös
omat ydinprosessit, jotka tuottavat lisäarvoa logistiikalle. Logistiikkaa on käsiteltävä siis
aina suuressa mittakaavassa. Osaltaan myös osaoptimoinnin välttämiseksi tutkimuksessa on pakko rajata saldovirheiden syitä enemmän prosessikohtaiseen selvitykseen
kuin tarkan työvaiheen ja sitä koskevan virheen löytämiseen. Suuryrityksessä jokaisen
pienen virheen havaitseminen voi olla jopa mahdotonta.
Logistiikassa eri nimikkeiden kysyntä voidaan määritellä kahdella eri tavalla. Itsenäisellä
kysynnällä tarkoitetaan kysyntää, joka ei suoraan riipu minkään muun nimikkeen kysynnästä. Tällainen kysyntä on lopputuotteilla ja varaosilla. Johdettu kysyntä on sellaista
kysyntää, jonka määrää lopputuotteen (tai varaosan) kysyntä. Johdettu kysyntä voidaan
laskea, koska se kohdistuu sellaiseen nimikkeeseen, joka on alanimikkeenä jonkin lopputuotteen tuoterakenteessa tai reseptissä (Reijo Rautauoman säätiö 2018.) Sandvikilla
on käytössä johdettu kysyntä.

2.4 RFID-teknologia logistiikassa

RFID-tekniikka perustuu pieneen saattomuistiin, joka voidaan liittää tuotteeseen esimerkiksi tarralla. Kyseessä on tiedon etäluvun mahdollistava tekniikka, jolloin merkittyjä nimikkeitä pystytään valvomaan automaattisesti (Sakki 2014, 17.)
Saattomuisti on esimerkiksi tarraetiketti, johon on sijoitettu pieni mikrosiru ja sen ympäri
kiertyvä antenni. Kaupalliset tiedot tallennetaan sirun muistiin. Saattomuistista käytetään
nimitystä ”tiedon kantaja” (engl. transponder). Tiedon lukemiseen tarvitaan erillinen antennilla varustettu laite (engl. reader). Tunnistaminen tapahtuu niin, että saattomuistilla
varustettu tuote viedään lukulaitteen läheisyyteen. Viivakoodiin verraten lukeminen ei
vaadi näköyhteyttä (Sakki 2014, 17.)
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Kuva 1. Havainnekuva RFID-teknologian toimintaperiaatteesta (Ashtopus Technologies
2015).
2.5 FIFO-periaate varastonohjauksessa

Varastonohjauksen yksinä perusperiaatteina voidaan pitää FIFO-, eli first-in-first-out ja
LIFO- eli last-in-first-out–periaatteita. FIFO-periaatteen mukaisesti tavara lähtee varastosta samassa järjestyksessä kuin se on sinne tuotu. Näin mikään osa tuotteista ei jää
seisomaan varastoon pitkäksi aikaa (Reijo Rautauoman säätiö 2018.)

FIFO on ainoa mahdollinen varastointiperiaate pilaantuvalle tavaralle. FIFO-periaate
toteutuu itsestään esimerkiksi läpivirtaushyllyissä, muutoin siitä tulee huolehtia varastokirjanpidon avulla (Reijo Rautauoman säätiö 2018.)

FIFO on yksinkertainen ja erittäin monipuolinen tapa organisoida, käsitellä ja priorisoida materiaalia, datan tai muun aineiston liikkumista. Vaatimukset, data tai materiaali
käsitellään siinä järjestyksessä, jossa ne syötetään järjestelmään. FIFO-konseptia käytetään eniten logistiikassa ja kuljetuksissa, varastonhallinnassa, tuotannon logistiikassa, ohjelmoinnissa tai vaatimusten hallinnassa (Management Mania 2018.)
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Kuva 2. Havainnekuva FIFO-järjestyksen toiminnasta (Panview--Lean blog 2015).
2.6 Prosessointi

Prosessi on joukko toisiinsa liittyviä toistuvia toimintoja, joiden avulla syötteet muutetaan
tuotoksiksi. (…) Prosessikaavio on tapa kuvata prosessin toiminnot graafisesti. Prosessin toiminnot, tietovirrat ja tuotteet kuvataan sovituilla symboleilla. Prosessikaavio auttaa
ymmärtämään toimintojen järjestystä ja niiden välisiä riippuvuuksia (Juhta 2002.) Prosessi muodostuu joukosta toisiinsa liittyviä työvaiheita ja niiden toteuttamiseen vaadittavista resursseista, joiden avulla panokset muunnetaan tuotteiksi, palveluiksi tai muiksi
toiminnan tuloksiksi (Kauhanen 2018, 74). Logistiikan tapauksessa on kyse tavaran toimituksien varmuudesta ja tehokkuudesta tuotantoon. Prosessikuvauksien ja -kaavioiden
avulla pyritään siis hallitsemaan jotain asiaa suuressa mittakaavassa.
Prosessien tunnistaminen ja kuvaaminen auttavat ihmisiä ymmärtämään kokonaisuutta
sekä mahdollistavat työn kehittämisen ja itseohjautuvuuden. (…) Usein jo prosessien
kuvaaminen johtaa myös työkokonaisuuksien kasvattamiseen, monitaitoisuuteen ja työtovereiden osaamisen arvostamiseen ja luo edellytykset oppia toisilta (Kauhanen 2018,
76.) Lisäksi toiminnan kehittäminen ja työn laadun valvonta helpottuvat. Virheiden analysointi ja prosessien kehittämisen toteutuminen ovat haastavia toteuttaa ilman prosessikuvauksia (Lecklin 2006, 128.)
Mikäli tarkkaa ohjeistusta tai standardoitua tapaa toimia ei ole, virheiden ja riskien mahdollisuus kasvaa. Lisäksi standardoidussa työtavassa työntekijän on mahdollista keskittyä paremmin koko prosessin hahmottamiseen ja kehitysideoiden keksimiseen. Ilman
standardeja aikaa kuluu työskentelyn pieniin yksityiskohtiin (Jeffrey K & Gary L 2012, 57-
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58.) Saldo- ja keräilyvirheet korreloivat siis suoraan työn huolellisuutta ja laatua
(Leanware 2016.)

2.7 Prosessien kehittäminen

Prosessin kehittämisellä on useita tavoitteita, mutta yleensä sillä tähdätään toiminnan
tehostamiseen, toiminnan laadun ja palvelutason parantamiseen, ongelmatilanteiden
hallintaan sekä kustannussäästöjen aikaansaamiseen. Käytännössä tämä voi tarkoittaa
asioiden uudenlaista keskittämistä, päällekkäisten työvaiheiden poistamista tai rinnakkaisvaiheiden lisäämistä läpimenoajan nopeuttamiseksi. Usein halutaan lisätä prosessin mitattavuutta, vähentää tarvetta moninkertaisille hyväksynnöille sekä parantaa prosessin käytettävyyttä ja luotettavuutta. Käytännössä prosessien kehittäminen johtaa
usein uusien työtiimien muodostamiseen tai uuteen tapaan organisoida prosessit
(Juhta 2002.)
Prosessin kehittämisen laajuus voi vaihdella laajoista kehittämishankkeista jatkuviin
muutoksiin. Usein kehittäminen lähtee liikkeelle ongelmasta, johon etsitään ratkaisua.
Laaja kehittämishanke voi käsittää esimerkiksi uusien menetelmien käyttöönottoa,
mutta usein muutoksissa on kyse jonkin prosessin osa-alueen parantamisesta (Juhta
2002.)
Yritysten tuloksellisuuden kehittämisessä keskeiseksi keinoksi on jo 1970-luvulta lähtien
nostettu prosessien mallintaminen ja uudistaminen. Prosessiajattelu on jo vuosikymmenten ajan ollut keskeinen osa mm. japanilaista laatufilosofiaa, ja se on vaikuttanut voimakkaasti myös länsimaisessa tuotannollisessa toiminnassa. Prosessiajattelua voidaan soveltaa lähes kaikkialla yksityisten yritysten ja julkishallinnollisten ja hyötyä tavoittelemattomien organisaatioiden tuloksellisuuden kehittämisessä. Tärkeää on tiedostaa, mitä yritykselle tai organisaatiolle merkitsee ”tuloksellisuus” sen omien päämäärien kannalta, ja
käyttää prosessien mallintamista ja kehittämistä juuri päämääräsuuntautunutta tuloksellisuutta edistävään toimintaan (Blomqvist & Martinsuo 2010, 3.)
Yrityksen tuloksellisuuden kehittäminen prosessien kautta voi tarkoitta laajaa prosessimaiseen toimintatapaan siirtymistä, yksittäisen uuden prosessin käyttöönottoa, olemassa olevien prosessien radikaalia uudistamista tai olemassa olevien prosessien erikokoisia parannuksia. Nämä erilaiset kehittämistavat ovat toteutustavoiltaan jossain
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määrin erilaisia, mutta niissä voidaan tunnistaa samankaltaiset perusvaiheet (Blomqvist
& Martinsuo 2010, 6.)
Prosessikehitystyöhön lähdettäessä on syytä rajata, millaisesta kehitysprojektista on
käytännössä kyse ja mitä prosessia tai prosesseja muutos koskee. Olemassa olevista
prosesseista saattaa olla jo jotakin tietoa, joka antaa vihjeitä kehitysprojektin rajauksesta. Yrityksen päämäärillä on rajauksessa keskeinen sija (Blomqvist & Martinsuo
2010, 6.) Tästä syystä myös tätä tutkimusta rajattiin logistiikan ydinprosessien tutkimiseen, jotta työmäärä pysyisi kohtuullisena.

2.8 Työmotivaatio ja sen vaikutus työhön

Työhyvinvointi on 2000-luvulla vakiintunut yhdeksi keskeiseksi osaksi henkilöstöjohtamista. Käsitteenä työhyvinvointi on varsin laaja ja monitahoinen asia, sillä siihen vaikuttavat hyvinkin erilaiset tekijät niin yksilö- kuin oragnisaatiotasolla (Kauhanen 2018, 114.)
Työhyvinvointiin vaikuttaa keskeisesti tilanne, jossa työntekijä kokee tyytyväisyyttä ja kokonaisvaltaista hyvää oloa, on aktiivinen, jaksaa työssä ja kotona sekä sietää epävarmuutta ja vastoinkäymisiä (Kauhanen 2018, 114.)
Työmotivaatioon vaikuttavat keskeisimmin työntekijän persoonallisuus, työn ominaisuudet ja työympäristö. Aiemmat tutkimukset osoittavat, että työsuoritus paranee, kun työmotivaatio lisääntyy. Asenteen muuttaminen on vaikeaa, ja asenne vaikuttaa motivaatioon. Asenne vaikuttaa enemmän työn laatuun kuin vireyteen (Ruohotie 1998, 22–24, 28,
41.) Tässä voidaan siis nähdä suora yhteys työmotivaation ja työn laadun välillä. Kun
saldovirheet kertovat paljon tehdyn työn laadusta, ovat nämä kaikki kolme osa-aluetta
tiiviisti kytköksissä toisiinsa.

2.9 Palkitsemisjärjestelmät

Palkitseminen on yksi henkilöstöjohtamisen vahvimmista työvälineistä oikein käytettynä.
Tärkeää on huomata, että taloudellisen palkitsemisen lisäksi aineeton palkitseminen on
toinen keskeinen elementti. Peruspalkkausjärjestelmän lisäksi hyviä vaikutuksia tuottavuuteen on havaittu olevan hyvin toteutetuilla kannustinpalkitsemisjärjestelmillä. Par-

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Jukka Vainio

15

haimmillaan kannustinpalkitsemisella voidaan tuottavuutta nostaa 6--12 prosenttia. Optiot ja osakepohjaiset palkitsemisjärjestelmät ovat käyttökelpoisia välineitä sitoutumisen
ja muutostilanteiden läpiviennin kannalta (Kauhanen 2018, 102.)
Yrityksellä on käytettävissään erilaisia yhdistelmiä erilaisista palkitsemistavoista. Tarkoituksena on, että palkitsemisjärjestelmä on kehitetty sopimaan yhteen yritystoiminnan kokonaisuuden kanssa; kokonaisuus pitää sisällään esimerkiksi organisaation strategian,
sen käyttämät prosessit, organisaatiorakenteen, toimintaympäristön sekä organisaation
henkilöstön. Onnistunut palkitseminen koostuu monesta osatekijästä ja riippuu samalla
tilanteesta, jossa palkitsemista toteutetaan (Teknologiateollisuus ry & Metallityöväen
Liitto ry 2014, 6.)
Onnistuneen ja hyvän palkitsemisen taustalla on työntekijän kokema oikeudenmukaisuuden tunne. Oikeudenmukaisuuden tunne liittyy sekä palkitsemisessa sovellettaviin menettelytapoihin, palkitsemisessa käytettyyn vuorovaikutukseen että palkitsemisjärjestelmän periaatteisiin jakaa aineellisia tai aineettomia palkkioita (Teknologiateollisuus ry &
Metallityöväen Liitto ry 2014, 6.)
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3 LOGISTIIKAN YDINPROSESSIT
Sandvikin logistiikka voidaan kuvata kokonaisuudessaan yksinkertaisella prosessikaaviolla (kuva 3). Logistiikan keskiössä on osto-varasto, johon otetaan vastaan kaikki nimikkeet, jotka on helppoa keräillä käsin ja mahtuvat EURO-lavalle. Lisäksi suuri määrä nimikkeitä varastoidaan Steve Oy:n tiloissa Turussa, eli Sandvik käyttää ulkoista varastoa,
jotta yritys voisi keskittyä paremmin ydinbisnekseensä.

Kuva 3. Yksinkertaistettu malli logistiikan ydinprosesseista.

Tutkimuksen rajauksen mukaisesti keskitymme kuitenkin ainoastaan osto-varaston
ydinprosesseihin sekä ko. varastoon syntyviin saldovirheisiin. Osto-varaston toiminta perustuu vastaanoton, hyllytyksen, keräilyn ja näistä syntyvien virheiden eri prosesseille.
Varaston tehtävänä on toimittaa tilattua materiaalia tuotannolle oikeaan aikaan sekä oikea määrä. Mikäli tuotanto huomaa materiaalien keräilymäärissä joitain virheitä, seuraa
ylimääräisten nimikkeiden palautuksia tai puuttuvien osien toimituspyyntöjä eli lisäkeräilyjä. Prosessit voidaan siis jakaa kahteen kategoriaan (taulukko 1).
Taulukko 1. Logistiikan prosessijako.
Toimintaa tukevat prosessit

Hukkaa tuottavat prosessit

Vastaanotto

Palautukset

Hyllytys

Lisäkeräilyt

Keräily

Inventointi
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Prosessit ryhmittelemällä voidaan huomata, että palautukset ja lisäkeräilyt ovat Sandvikin liiketoiminnalle täysin arvoa tuottamattomia toimintoja. Palautukset ja lisäkeräilyt aiheuttavat ennen kaikkea lisää odotusaikaa varsinaisten tilattujen materiaalien toimituksille. Palautusten määrä suhteessa toimitettujen materiaalien määrään on huomattava.
Keräilytehtäviä on vuodessa noin 40 000, kun taas eri osia palautuu noin 9 000 kertaa
vuodessa. Keräilijöitä on työvuorossa aina keskimäärin kaksi, mikä tarkoittaa, että palautuksiin menee vuosittain jopa puolikas henkilötyövuosi ylimääräistä resurssia. Virheitä
tapahtuu Sandvikin logistiikassa siis paljon ja niiden korjaamiseen kuluu huomattavasti
resursseja. Tutkimuksessa selvisi myös se, että joidenkin nimikkeiden osalta tuotanto
tilaa määriä toisinaan väärin, eli logistiikka saattaa toimittaa juuri niitä osia, joita on tilattu,
vaikka niitä ei edes tarvita. Kaikki virheet eivät siis johdu logistiikan tekemistä virheistä,
eli tässä tapauksessa saldovirheille muodostuu myös ulkoinen riski.

3.1 Vastaanotto

Vastaanoton tehtävänä on yksinkertaisuudessaan ottaa uutta saapuvaa tavaraa vastaan, varmistaa sen oikeellisuus, kuitata materiaalit vastaanotetuiksi saldoille ja lopuksi
valmistella materiaalit niin, että ne on mahdollisimman helppoa hyllyttää.
Nimikkeiden saapuessa tarkistetaan rahtikirja ja se, että saapuneet nimikkeet vastaavat
toimitusta. Saapuvat lavat ovat aina EUR-lavoja, ja niiden sisällöt vaihtelevat paljon. Nimikkeiden kappalemäärät ja koko voivat olla siis mitä tahansa. Tämän takia jokainen
lava on avattava erikseen, tarkastettava nimikekoodit ja laskettava niiden todellinen kappalemäärä. Jos tiettyä nimikettä otetaan kuitenkin vastaan kerralla yli 50 kappaletta, tarkastuslaksentaa ei tarvitse tehdä. Vastaanoton kautta hyllytykseen meneviä nimikkeitä
tuli viimeisen vuoden aikana 714 994 eli noin 2 770 nimikettä päivässä. Tämä tarkoittaa
yhteensä 32 111 nimike-erää eli noin 120 erää päivässä (Sandvik Mining and
Construction Oy 2018.)
Tämän jälkeen nimikkeet tarkastetaan silmämääräisesti, että ne vastaavat tilausta. Kun
kaiken voidaan todeta olevan kunnossa, niin jatketaan nimikkeiden lajitteluun sekä kirjaamisella Leaniin. Nimikkeet on siis otettu vastaan ja tästä tehdään merkintä Leaniin.
Lopuksi tulostetaan ns. ”SAAPUNUT-tarrat” sekä nimikekooditarrat ja liimataan nämä
saapuneisiin nimikkeisiin. SAAPUNUT-tarroissa lukee nimikkeen viivakoodi, saapumisnumero ja nimikekoodi eli kaikki ne tiedot, jotka ovat olennaisia hyllytyksessä. Näitä tar-
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roja tulostetaan vain yksi kappale jokaista saapumiserää kohti, kun taas nimikekooditarroja liimataan jokaiseen nimikkeeseen omansa. Tarroitusten jälkeen nimikkeet kirjataan
virallisesti Leanin saldoille ja siirretään hyllytysalueelle.
Poikkeustilanteissa eli kun vastaanotossa huomataan laatupuutteita tai määrällisesti
väärä määrä nimikkeitä, otetaan yhteys ostajaan ja tarvittaessa myös laadunvalvontaan.
Näistä käynnistyy vastaanotosta erillinen reklamaatioprosessi. Lisäksi tulee tarkistaa,
onko vastaanotetuilla nimikkeillä mahdollisesti suoraa tarvetta tuotannossa eli ovatko
jotkin osat olleet puutteena ja näin myöhässä tuotannosta. Tällaisissa tapauksissa otetaan yhteyttä keräilijöihin ja kuitataan tavara eteenpäin mahdollisimman pian, jottei tuotanto seiso.

3.2 Hyllytys

Hyllytyksessä vastaanotettu tavara sijoitetaan oikeille hyllyille ja huolehditaan, että tavaraa on hyllytetty oikea määrä oikealle paikalle. Lisäksi tämä tapahtuma pitää kirjata oikein ERP-järjestelmään. Seuraavissa kuvissa esitetään millä tavalla varastotyöntekijät
saavat tehtyä nämä työt trukeista löytyvillä näyttöpäätteillä.

Kuva 4. Hyllytystehtävien listaus trukkipäätteellä.
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Kuva 5. Hyllytystehtävän kuittausnäkymä trukkipäätteellä.
Hyllytys perustuu vahvasti viivakoodien lukemiseen ja niiden antaman tiedon perusteella
hyllyttämiseen. Saapunut-tarroista saadaan esimerkiksi tieto siitä mille hyllypaikalle kyseinen nimike kuuluu. Aluksi työntekijä ottaa siis juuri vastaanotetun lavan trukkinsa kyytiin, lukee viivakoodin ensimmäisistä nimikkeistä (SAAPUNUT-tarrasta), ja aloittaa hyllytyksen.

Kuva 6. Hyllypaikkojen viivakoodit ja trukissa oleva viivakoodinlukija.

Kuva 7. Hyllytettävän nimikkeen Saapunut-tarra.
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Nyt hyllyttäjän tehtävänä on vain varmistua siitä, että hän siirtää hyllyyn juuri oikean
määrän pyydettyjä nimikkeitä. Viivakoodi tulee lukea myös halutun hyllypaikan reunasta,
jotta voidaan varmistua siitä, että nimikkeitä siirretään ainakin oikeaan hyllyyn. Luetut
viivakoodit ja kuittaukset trukkipäätteillä tekevät automaattisesti saldomerkinnät Leaniin
eli hyllyttäjän ei tarvitse murehtia niistä.
Poikkeustilanteissa nimike ei kuitenkaan mahdu hyllyyn tai jonkin jo hyllytetyn tuotteen
paikkaa tarvitsee mahdollisesti siirtää. Jos uudelle hyllytettävälle materiaalille voidaan
järkevästi keksiä uusi hyllypaikka, niin tällöin ns. ”virheellisen” hyllypaikan viivakoodin
lukeminen varmistaa työntekijältä, että tämä on varma hyllytyksensä oikeellisuudesta.
Varastosaldojen muutos tapahtuu tällöin automaattisesti Leaniin. Jos kuitenkin on järkevintä muuttaa jo jonkin hyllyssä olevan nimikkeen hyllypaikkaa, niin tästä tehdään muutosilmoitus materiaalikoordinaattorille. Tämä ilmoitus tehdään paperilla, minkä jälkeen
materiaalikoordinaattori tekee varastosaldojen muutokset oikein Leaniin.

3.3 Keräily

Keräily aloitetaan heti kun tuotannosta tilataan jotakin osaa. Tästä aukeaa keräilijälle
keräilypyyntö, jota lähdetään suorittamaan. Keräilijän tulee huolehtia, että hän keräilee
oikeaa osaa juuri oikean määrän ja toimittaa osan oikealla konenumerolla eteenpäin.
Nämä tiedot tulee merkitä myös oikein ERP-järjestelmään. Seuraavat kaksi kuvaa havainnollistavat keräilyprosessin etenemistä työntekijöiden trukkipäätteillä ja miten niissä
näkyy listaus keräiltävästä materiaalista.

Kuva 8. Keräilylista trukkipäätteellä.
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Kuva 9. Keräilytehtävän kuittausnäkymä.
Keräilijät aloittavat keräilyn hakemalla mahdolliset Kardex-osat eli pienosakeräilyt omalle
lavalleen. Näitä ei siis tarvitse itse kerätä, vaan kaikkia pienosia varten on aina vuorossa
yksi nimetty keräilijä. Seuraavaksi keräilijän oma työ voidaan aloittaa suoraan trukkipäätteeltä, jossa lukee kuinka paljon mitäkin nimikkeitä tulee keräillä ja miltä hyllypaikalta.
Kun keräily on suoritettu loppuun, tulostetaan lavalista, joka kertoo kaikkien lavalla olevien nimikkeiden koodit ja määrät. Lisäksi lavan kylkeen kirjoitetaan tiedot siitä mille koneelle ja mille vaiheelle lava on menossa, minkä jälkeen valmiiksi keräilty lava viedään
järjestelijöille, jotka kuljettavat lavan oikeaan paikkaan.
Poikkeustapauksissa hyllystä voi olla jokin nimike loppunut ja silloin keräilijä kuittaa nimikkeen puutteeksi. Näin hän pääsee omassa työssään eteenpäin, kun samalla Leaniin
lähtee automaattinen tilauspyyntö puuttuville nimikkeille. Puuttuvat nimikkeet saapuvat
vastaanottoon tilausaikojensa mukaisesti, minkä jälkeen puutteet merkitään hoidetuiksi.

3.4 Palautukset

Palautuksien kautta tulevat osat, joita on keräilty liikaa eli tuotanto ei ole niitä tarvinnut.
Virheet johtuvat joko siitä, että osia on yksinkertaisesti keräilty liikaa tai sitten niitä on
tilattu liikaa. Liian suuret tilaukset johtuvat siitä, että koneiden materiaalirakenteita ei ole
päivitetty esimerkiksi tuotekehityksessä tehtyjen muutosten jälkeen.
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Palautuksia tulee tuotannosta, jos jotain osaa on keräilty liikaa tai väärin eikä kyseisiä
osia siis tarvita. Palautukset muistuttavat erittäin paljon hyllytysprosessia, mutta niistä
tiedot saadaan paperilla eikä Leaniin valmiiksi kirjattuina hyllytystehtävinä. Paperilta tarvitsee löytää tiedot siitä miltä koneelta ja vaiheelta nimikkeet palautuvat sekä kyseisten
nimikkeiden määrä, nimikekoodi ja suunniteltu hyllypaikka. Kun osia lähdetään viemään
hyllyyn näiden tietojen mukaisesti, kirjataan kaikki tiedot ylös trukkipäätteelle.

Kuva 10. Palautusten, käsiottojen ja saldokorjausten ilmoitusnäkymä trukkipäätteellä.
Trukkipäätteelle voidaan kirjata myös erillinen käsiotto eli tuotannosta voidaan tulla kysymään jotain yksittäistä osaa suoraan hyllystä (Otto-nappi). Saldokorjauksia voidaan
kirjata myös ylös kun työntekijä huomaa jonkin nimikkeen saldon heittävän oletetusta
(Saldokorjaus-nappi). Nämä kaikki kirjaukset tarvitsevat samat vähimmäistiedot eli työn
tunnuksen, nimiketunnuksen, lukumäärän ja hyllypaikan. On kuitenkin huomattava, että
Leaniin nämä kirjaukset menevät materiaalikoordinaattorille vain tiedonannoiksi eli esimerkiksi saldot eivät muutu näiden kautta. Materiaalikoordinaattorille ei siis tarvitse kirjoittaa erillistä lappua näiden takia. Poikkeustilanteissa hyllypaikkoja joudutaan ehkä
muuttamaan kuten hyllytyksessä. Näistä tehdään aina paperinen ilmoitus materiaalikoordinaattorille, joka kirjaa saldokorjaukset Leaniin oikein.

3.5 Lisäkeräilyt

Lisäkeräilyn prosessikuvaus vastaa täysin varsinaisen keräilyn prosessikuvausta. Lisäkeräilyt tehdään ainoastaan viiveellä verrattuna keräilyyn, koska kyse on jossain määrin
tuotannosta myöhästyneestä keräilystä.
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4 SALDOVIRHEET ERI TYÖVAIHEISSA
Tässä kappaleessa käsitellään kaikkia eri prosessivaiheita ja niiden riskejä saldovirheiden aiheuttajina. Nämä tiedot pohjautuvat myös havaintoihin, joita on tehty ennen kuin
varsinaista tiedonkeruuta on ehditty aloittaa tapahtuneista saldovirheistä.

4.1 Yleisesti

Prosessikuvauksien puute
Yleisellä tasolla yksi suurimpia ongelmia on ollut varmasti prosessikuvauksien totaalinen
puuttuminen tai epäselvyys. Työntekijöiltä on jäänyt puuttumaan valmiit ohjeet ja yleiset
standardit, joiden mukaan toimitaan. Ainoa asia, joka pitää yhteisiä toimintatapoja yllä
on kulttuuri ja työntekijöiden keskinäinen kouluttaminen. Uudet työntekijät otetaan avoimesti vastaan ja heille kerrotaan miten työskennellä, mutta näitä kaikkia ohjeita ei ole
kuitenkaan missään selkeästi luettavissa.
Näin ollen työntekijöilläkään ei ole ollut mitään virallista kanavaa tarkistaa, että miten
kuuluisi toimia eikä heillä ole selkeää kokonaiskuvaa logistiikan eri työvaiheista. Mikäli
epäselvyyksiä on tullut, niin tässä vaiheessa päätökset on joko tehty itse, kysytty työkaverin mielipidettä tai otettu yhteys esimieheen.
Työn laatua ei valvota
Työn laatua ei myöskään valvota lainkaan, jolloin voidaan olettaa, että saldovirheiden
määrä kasvaa työntekijöiden tehdessä huolimatonta työtä. Työn laadun ja oikeiden toimintatapojen valvontaa on myös mahdotonta toteuttaa kokonaisvaltaisesti, jos prosessikuvauksiakaan ei ole. Saldovirheiden valvominen on siis käytännössä mahdotonta, jos
selkeitä prosessikuvauksia ei kirjata ylös.
Prosessikuvauksien avulla voidaan yleisesti olettaa, että suurimmat riskimahdollisuudet
työntekijälle toimia väärin ovat ne työvaiheet, jotka vaativat arviointia. Lisäksi saldovirheisiin vaikuttavia suoria tekijöitä ovat kaikki työvaiheet, joita logistiikassa ylipäätään tehdään, koska saldovirheet korreloivat suoraan työn laatua.
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4.2 Vastaanotto

Vastaanoton osalta suurimmat riskit saldovirheille ovat ilman standardia toimivat työt.
Näitä töitä ovat kaikki prosessikaaviossa keltaisella merkityt kohdat. Työntekijä joutuu
arvioimaan vähintäänkin neljässä erilaisessa tilanteessa saapuvien nimikkeiden oikeellisuutta, määrää ja toimitusta eteenpäin. Lisäksi on mahdollisuus sille, ettei vastaanotettavien nimikkeiden määrää edes tarkisteta.
Taulukko 2. Vastaanoton ratkaisuvaihtoehdot ongelmatilanteisiin.
Työntekijän ongelma
Vastasiko toimitus tilausta?

Ratkaisuvaihtoehdot
Ei (Toimituksesta puuttuu jotain)
Ei (Jokin toimituksista on rikki)
Kyllä (Kaikkien toimitusten määrä ja laatu kunnossa)

Vastasiko tuotetta?

Ei (Jokin nimike puuttuu)
Ei (Jokin nimike on rikki)
Ei (Nimikettä ei kuulunut olla tilauksessa)
Kyllä (Kaikkien nimikkeiden määrä ja laatu kunnossa)

Saapumistiedoissa kaikki

Ei (Esimerkiksi hyllypaikan tiedot puuttuvat)

tarvitut tiedot?

Kyllä (Kaikki tarpeelliset tiedot ovat ilmoituksessa)

Onko nimikkeitä oikea

Kyllä (Kaikkia nimikkeitä oli oikea määrä)

määrä?

Ei (Nimikkeitä oli liikaa tai liian vähän)
Ehkä (Jos nimikettä on 50 kpl niin sitä ei lasketa)

Ratkaisuvaihtoehtojen pohjalta voidaan koostaa listaus eri riskivaihtoehdoista eli mitä
seurauksia vääristä työsuorituksista ja arvioinneista voi olla saldovirheille.
Taulukko 3. Vastaanoton riskimahdollisuudet ongelmatilanteissa.
Työntekijän ongelma
Vastasiko toimitus tilausta?

Riskimahdollisuudet
Toimituksen määrät kirjataan käsin väärin Leaniin,
eikä tunnisteta eri toimituksia toisistaan. Laatua ei
osata arvioida ilman määriteltyjä kriteereitä. Kiireessä
hätiköidään pahemmin.
(jatkuu)
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Taulukko 3. (jatkuu)
Työntekijän ongelma
Vastasiko tuotetta?

Riskimahdollisuudet
Nimikkeiden saapumismäärä lasketaan väärin tai ei
tiedetä edes nimikkeiden rakennetta, laatua ei osata
arvioida ilman määriteltyjä kriteereitä.

Saapumistiedoissa kaikki

Ei osata huomioida kaikkia yksityiskohtia vastaan-

tarvitut tiedot?

otosta ja mahdollinen saapumisilmoitus jäisi tekemättä
tai tehdään turha saapumisilmoitus.

Onko nimikkeitä oikea

Lasketaan väärin tai välttämättä ei lasketa lainkaan,

määrä?

koska esimiesten ohjeistus antaa siihen luvan.

4.3 Hyllytys

Hyllypaikat luodaan nimikkeen perustietojen perusteella ja perustiedot taas pohjautuvat
vanhoihin hyllypaikkoihin. Osto-osasto mittaa ainoastaan sitä onko tuossa kyseisessä
hyllyssä tilaa, mutta samalla muuhun varastoon voi edelleen jäädä tyhjää tilaa. Hyllypaikat tulisi päättää automaattisesti sen mukaan missä on esimerkiksi vapautunut tyhjää
tilaa, jolloin säästettäisiin hyllypaikkojen muutostapahtumien määrässä. Esimerkiksi romutettavien osien yhteydessä vapautuu huomattavasti uutta hyllytilaa, mutta tästä ei
lähde automaattisesti tietoa ostolle tai muutoksia tilaa tarvitsevien nimikkeiden perustietoihin ei tehdä.
Hyllytyksen osalta suurimmat riskit saldovirheille ovat ilman standardia toimivat työt.
Näitä töitä ovat kaikki prosessikaaviossa keltaisella merkityt kohdat. Työntekijä joutuu
arvioimaan vähintäänkin kolmessa erilaisessa tilanteessa sitä mahtuuko hyllytettävä nimike hyllyyn, pitäisikö hänen vaihtaa jonkin jo hyllyssä olevan nimikkeen hyllypaikkaa ja
että hyllytetäänkö nimikettä juuri oikea määrä.

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Jukka Vainio

26

Taulukko 4. Hyllytyksen ratkaisuvaihtoehdot ongelmatilanteisiin.
Työntekijän ongelma
Mahtuuko nimike hyllyyn?

Ratkaisuvaihtoehdot
Ei (Hylly on liian täynnä)
Ei (Nimike on liian iso hyllyyn)
Ei / Kyllä (Koko hyllytettävä erä ei mahdu hyllyyn)
Kyllä (Kaikki hyllytettävät nimikkeet mahtuvat
suunnitellusti hyllyyn)

Täytyykö jonkin jo hyllytetyn ni- Kyllä (Hylly on liian täynnä)
mikkeen hyllypaikkaa siirtää?

Ei (Hyllypaikalle mahtuu hyvin lisää tavaraa)

Onko nimikettä oikea määrä?

Kyllä (Nimikettä hyllytetään oikea määrä)
Ei (Nimikettä on liikaa tai liian vähän)

Ratkaisuvaihtoehtojen pohjalta voidaan koostaa listaus eri riskivaihtoehdoista eli mitä
seurauksia vääristä työsuorituksista ja arvioinneista voi olla saldovirheille.
Taulukko 5. Hyllytyksen riskimahdollisuudet ongelmatilanteissa.
Työntekijän ongelma
Mahtuuko nimike hyllyyn?

Riskimahdollisuudet
Nimikkeiden määriä ei osata arvioida oikein ja hyllyihin yritetään laittaa liikaa tavaraa. Tämä taas luo
riskin sille, että nimikkeitä siirrellään herkemmin uusille ja väärille paikoille.

Täytyykö jonkin jo hyllytetyn ni- Hyllypaikkaa siirrettäessä ei tiedetä mihin siirto olisi
mikkeen hyllypaikkaa siirtää?

paras, osia voi unohtua hyllyyn tai ei muisteta ilmoittaa uudesta hyllypaikasta asian mukaisesti.

Onko nimikettä oikea määrä?

Hyllytyksen yhteydessä ei välttämättä lasketa lainkaan nimikkeiden määrää tai se lasketaan väärin.

4.4 Keräily

Keräilyn osalta suurimmat riskit saldovirheille ovat ilman standardia toimivat työt. Näitä
töitä ovat kaikki prosessikaaviossa keltaisella merkityt kohdat. Työntekijä joutuu arvioimaan käytännössä vain sitä keräileekö hän nimikkeitä oikean määrän. Saldovirheen
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mahdollisuus on tässä työvaiheessa siis suurimmillaan, kun nimikkeitä voidaan kerätä
joko liian vähän tai liian paljon.
Taulukko 6. Keräilyn ratkaisuvaihtoehdot ongelmatilanteisiin.
Työntekijän ongelma
Keräilty oikea määrä?

Ratkaisuvaihtoehdot
Kyllä (Keräilin nimikettä oikean määrän)
Ei (Keräilin nimikettä liian paljon)
Ei (Keräilin nimikettä liian vähän)

Ratkaisuvaihtoehtojen pohjalta voidaan koostaa listaus eri riskivaihtoehdoista eli mitä
seurauksia vääristä työsuorituksista ja arvioinneista voi olla saldovirheille.
Taulukko 7. Keräilyn riskimahdollisuudet ongelmatilanteissa.
Työntekijän ongelma
Keräilty oikea määrä?

Riskimahdollisuudet
Nimikkeitä keräillään epähuomiossa liikaa tai liian vähän.
Nimike saatetaan myös merkitä puutteeksi, vaikka sitä
löytyisi toiselta varastopaikalta.

4.5 Palautukset

Palautuksien osalta suurimmat riskit saldovirheille ovat ilman standardia toimivat työt.
Näitä töitä ovat kaikki prosessikaaviossa keltaisella merkityt kohdat, jotka vastaavat käytännössä samoja työvaiheita kuin hyllytysprosessissa. Työntekijä joutuu arvioimaan vähintäänkin kolmessa erilaisessa tilanteessa sitä mahtuuko palautettava nimike hyllyyn,
pitäisikö hänen vaihtaa jonkin jo hyllyssä olevan nimikkeen hyllypaikkaa ja että palautetaanko nimikettä juuri oikea määrä. Riskitaulukot ovat palautuksien osalta täysin samanlaisia kuin hyllytyksessä. Palautusprosessi on kuitenkin jo aiemmin luokiteltu hukkaa
tuottavaksi eli toisin sanoen riskejä ja virheen mahdollisuutta lisätään huomattavasti
koko palautusprosessin olemassaololla.
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4.6 Lisäkeräilyt

Lisäkeräilyn osalta suurimmat riskit saldovirheille ovat ilman standardia toimivat työt.
Näitä töitä ovat kaikki prosessikaaviossa keltaisella merkityt kohdat, jotka vastaavat käytännössä samoja työvaiheita kuin hyllytysprosessissa. Työntekijä joutuu arvioimaan käytännössä vain sitä keräileekö hän nimikkeitä oikean määrän. Saldovirheen mahdollisuus
on tässä työvaiheessa siis suurimmillaan, kun nimikkeitä voidaan kerätä joko liian vähän
tai liian paljon. Riskitaulukot ovat lisäkeräilyjen osalta täysin samanlaisia kuin normaalissakin keräilyssä. Lisäkeräily on kuitenkin jo aiemmin luokiteltu hukkaa tuottavaksi prosessiksi eli toisin sanoen riskejä ja virheen mahdollisuutta lisätään huomattavasti koko
lisäkeräilyprosessin olemassaololla.
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5 SALDOVIRHEIDEN TOTEUTUMINEN JA
ANALYSOINTI
Saldovirheiden toteutumista on tutkittu havaintojen pohjalta ja seuraavaksi tilastoimme
kaikki saldovirheet, joita tutkimuksen aikana havaittiin (liite 2). Kaikista havainnoista on
pyritty myös selvittämään virheen syy sekä työvaihe, jossa virhe on tapahtunut. Joidenkin havaintojen osalta on ollut käytännössä mahdotonta selvittää missä työvaiheessa
virhe on tehty. Tärkeää on ollut kuitenkin selvittää missä prosessissa virhe on mahdollisesti tehty, jotta saadaan suuntaa antavaa tietoa saldovirheiden kokonaissyistä. Lisäksi
jokaista saldovirhettä selvitettäessä on kirjattu ylös mistä tieto on saatu, jotta yleisimpiä
tietolähteitä voitaisiin hyödyntää myös jatkossa.

5.1 Yleisiä havaintoja

Vastaanoton saapumistarroja tulostetaan kiireisinä aikoina useita kymmeniä kerralla. Nimikkeiden koodit saattavat loppua samaan loppuosaan ja alkukoodikin voi olla saman
kaltainen. Kiireessä koodeja ei lueta kokonaan, vaan luotetaan kyseessä olevan oikea
koodi. Tämä voi aiheuttaa vakavan tarroitusvirheen kahdelle eri vastaanotolle ja sen jälkeen myös hyllytykselle, koska hyllypaikat lukevat saapumistarroissa. Tämän jälkeen voi
tapahtua vielä keräilyvirhe, väärän osan lisäkeräily ja turhia palautuksia osan ollessa
väärä ja riski palautuksenkin virheelle on olemassa. Näin koko prosessi voi mennä täysin
virheellisesti vain ja ainoastaan sen takia, että vastaanotto on toiminut paniikissa väärin.
Virheen juurisyyn selvittäminen materiaalikoordinaattorilta voi tämän kaiken jälkeen olla
täysin mahdotonta, jolloin myös virhesyiden tilastointi vaikeutuu huomattavasti.
Vastaanotosta siirtyvä tavara asetetaan hyllytysalueelle siinä järjestyksessä, jossa tavara on otettu vastaan. Näin myös hyllytykseen siirtyvät kaikkein tuoreimmat vastaanotot. Varsinkin ruuhka-aikoina voi syntyä riski, että tavaraa seisoo hyllytysalueen takaseinustalla pitempään ja pahimmillaan keräilyn sattuessa vanhempia vastaanottoeriä ei
saada keräiltyä eikä myöskään hyllytettyä ajoissa. Nimikkeet tulisi asettaa hyllytysalueelle siis FIFO-järjestyksessä.
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5.2 Virheiden syitä prosesseittain

Tutkimuksen aikana huomattiin, että saldovirheiden täydellisiä juurisyitä on vaikeaa ellei
toisinaan jopa mahdotonta selvittää loppuun asti prosessinäkökulmasta. Tämä johtuu
siitä, että palautukset ja lisäkeräilyt ovat prosesseina niin samanlaisia kuin hyllytys ja
keräily, että myös työvaiheissa tehtävät virheet ovat samanlaisia. Esimerkiksi tilanteet,
joissa hyllytys on tehty väärin, ei voida olla välttämättä varmoja onko se tapahtunut uutta
tavaraa vastaanotettaessa ja hyllytettäessä vai palautusta tehtäessä. Lisäksi jo hyllytettyjen materiaalien hyllypaikkoja saatetaan muuttaa ja ilmoitus unohdetaan tehdä, esimerkiksi keräilyn yhteydessä. Tämä virhe voidaan tehdä toki myös missä tahansa muussakin työvaiheessa tai täysin erikseen. Työn valvominen yksittäisten työtehtävien tasolla
vaatisi käytännössä koko ajan työntekijän selän takana tapahtuvaa valvontaa, eikä siihen yksinkertaisesti ole olemassa resursseja.
Tuloksista voidaan nähdä, että kaikki ydinprosessit ovat edustettuina suhteellisen tasaisesti. Virheet eivät siis ilmene aina tietyssä prosessissa tai työvaiheessa. Näin ollen voidaan olettaa, että virheiden taustasyynä on jokin isompi kokonaisuus. Lisäksi kun virheitä
tarkastellaan siinä valossa ovatko ne olleet enemmän inhimillisiä erehdyksiä vai teknisiä
virheitä esimerkiksi trukkipäätteissä, joihin työntekijä ei ole voinut vaikuttaa, huomataan
valtaosan virheistä muodostuvan inhimillisistä virheistä. Inhimillisiä virheitä oli jopa 93 %
tapauksista kun taas teknisiä virheitä esiintyi vain noin 7 %. Suurella todennäköisyydellä
saldovirheiden pääsyy on siis jokin inhimillinen syy, kuten työmotivaatio. Tästä päätettiin
ottaa selvää erillisellä työmotivaatiota mittaavalla kyselyllä.

Saldovirheiden syiden jakauma eri
ydinprosesseissa
Yhteensä

206
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Vastaanotto

26
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Kuvio 1. Saldovirheiden syiden jakauma eri ydinprosesseissa.
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Lisäksi tutkimuksen aikana tilastoitiin saldovirheiden ratkaisussa käytettyjä tietolähteitä.
Selkeästi suurimpaan osaan virheselvityksiä tarvittiin fyysistä inventaariota varastossa
ja vertailua Leanin tietojen kanssa. On siis huomattava, ettei saldovirheiden selvityksiä
voi automatisoida Leanin kautta, vaan käytännössä aina on mentävä paikan päälle varastoon katsomaan tilanne läpi.

Saldovirheiden syiden
selvityskeinot
10,11%

3,93%

89,33%

84,27%

Sähköposti

Lean

Inventaario

Haastattelut

Kuvio 2. Saldovirheiden syiden selvityskeinot.
5.3 Työmotivaatiokysely

Varaston työntekijöille teetettiin kysely työmotivaatioon liittyen. Kysymykset aseteltiin
niin, että työntekijöiden motivaatiota voitaisiin kartoittaa ja tutkia sen vaikutuksia mahdollisesti saldovirheisiin. Kysely koostui neljästä väittämästä, joiden paikkansa pitävyyttä
työntekijän tuli arvioida asteikolla 1-5. Kyselyyn pyrittiin ottamaan mukaan kaikki työntekijät, jotka olivat työskentelyllään suorasti yhteydessä varastosaldoihin tutkimuksen aikana. Näin ollen ulkotrukkien kuskeja ja lähettämön työntekijöitä ei huomioitu. Myöskään
aivan tutkimuksen viimeisinä päivinä uusina työntekijöinä aloittaneita ei huomioitu, koska
heillä ei ole voinut olla vaikutusta jo tehtyihin virheisiin. Kyselyyn haastateltiin yhteensä
14 työntekijää, joista 3 halusi jättää vastaamatta. Kolmea työntekijää ei tavoitettu kyselyn
aikana. Otantana käytettiin kaikkia sisälogistiikan työntekijöitä eli yhteensä 17 työntekijää. Tulosten perusteella voidaan todeta, että työmotivaatio oli työntekijöillä keskimäärin
hyvä, mutta vastaukset olivat silti varovaisia. Lisäksi saldovirheet koettiin todella ongel-

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Jukka Vainio

32

mallisiksi työstä suoriutumisen kannalta, vaikka toisaalta työn laatuun halutaan panostaa. Tutkimuksen aikana huomattiin myös, että Sandvikin bonusjärjestelmä voi kannustaa työntekijöitä huonosti. Tehdyn kyselyn perusteella kaikkein eniten pohdintaa tuotti
kysymys siitä palkitaanko työntekijöitä tarpeeksi hyvästä työstä. Muutamien suullisten
haastatteluiden perusteella selvisi myös etteivät nykyiset bonusjärjestelmät kannusta
työskentelemään tehokkaammin juuri logistiikan kannalta. Taloudellisia bonuksia jaetaan palkan yhteydessä vain koko tehtaan tulos huomioiden.
Taulukko 8. Työmotivaatiokyselyn tulokset.

Väittämä
Työmotivaationi on tällä hetkellä loistava
Koen saavani tunnustusta hyvin tehdystä työstä
Haluan panostaa työn laatuun täysillä, vaikka työn tehokkuus kärsisi
(esim. keräilyjen ja hyllytyksien tarkkuuteen)
Koen erilaisten saldovirheiden haittaavan työskentelyäni

Vastauskeskiarvo
3,636
3,182
4,091
4,273

Työmotivaation ollessa kohtalaisen hyvä ja työntekijöiden panostaessa laatuun voidaan
kysyä, että onko näillä tekijöillä mahdollisesti olemassa kausittaista vaihtelua? Tutkimuksen aikana Turun tehtaalla työskenneltiin suhteellisen kovalla tahdilla eli esimerkiksi kiire
voi vaikuttaa olennaisesti työssä keskittymiseen.

5.4 Virheiden syitä työvaiheittain

Vaikka virheiden syitä oli haastavaa tutkia työvaiheiden tarkkuudella, voitiin joissain prosesseissa havaita kuitenkin selvästi muita heikompia työvaiheita, joissa esimerkiksi työntekijöitä haastattelemalla kuultiin olevan joukossa myös välinpitämättömyyttä tai taipumusta oikaista prosessivaiheissa kiireen ollessa kova.
Vastaanotto
Vastaanotossa voitiin huomata kuinka työntekijät eivät aina toimittaneet vastaanottoja
halutulle työlle tai hyllytykseen, vaan toimitus tapahtui yksinkertaisesti väärin. Nimikkeiden määriä laskettiin väärin ja varsinkin kiireessä tehtiin huolimattomampia ratkaisuja.
Näin myös riskit uusille virheille kasvoivat, vaikka saldovirheitä ei olisikaan varsinaisesti
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vielä vastaanotossa tapahtunut. Toisinaan nimikkeitä myös unohdettiin kuitata vastaanotetuiksi tai kuittaukset tehtiin väärin. Satunnaisissa tapauksissa vastaanotto pyrki myös
hyppäämään yli joitain työvaiheita.
Hyllytys
Hyllytyksessä ylivoimaisesti suurin virhesyy löytyy väärään hyllypaikkaan asetetuista nimikkeistä. Nimikkeitä ei aina mahdu hyllyyn niin paljon kuin on otettu vastaan ja siksi ne
saatetaan hyllyttää miten sattuu tai vaihdetaan jo hyllyssä olevien nimikkeiden hyllypaikkoja huolimattomasti. Työntekijän kommenttina kuultiin myös, että ”on hyllyjä joiden järjestyksestä ei tarvitse niin paljoa välittää”. Tällä tarkoitettiin LUE-hyllyjä, joihin on tarkoitettu korkeammat tuotteet. Nämä hyllyt olivatkin usein sekaisin, vaikka hyllypaikkoja ei
määrällisesti ole kovin paljoa.
Hyllypaikkojen muutokset on myös kategorisoitu tässä tutkimuksessa hyllytysprosessin
alle, jotta eri prosesseja voidaan arvioida mahdollisimman luotettavasti keskenään eikä
tutkimus laajene liian suureksi. Joissakin tilanteissa on myös mahdotonta arvioida onko
kyse hyllytyksessä tapahtuneesta virheestä vai hyllypaikan muutoksesta ilman ilmoitusta. Tutkijan oman arvion mukaan kuitenkin suurin osa tehdyistä virheistä liittyy hyllytykseen, ei hyllypaikkojen muutokseen.
Keräily
Keräilyssä tapahtuu käytännössä vain laskuvirheitä. Tämä on tosin kaikkein kriittisin
virhe siinä suhteessa, että keräilyvirhe aiheuttaa aina joko uusia palautuksia tai lisäkeräilyjä. Keräilyvirhe siis moninkertaistaa riskin uusille saldovirheille ja samalla se aiheuttaa myös paljon lisäselvittelyä. Palautuksista ja lisäkeräilystä vähintäänkin puolet näyttävät aiheutuvan keräilyvirheistä. (Sandvik Mining and Construction Oy) Lisäksi puutteita
merkitään turhaan, vaikka nimikettä olisi saldoilla, koska nimikkeen kaikkia varastopaikkoja ei nähdä trukkipäätteestä yhdellä silmäyksellä, vaan tieto pitää hakea erikseen näkymän alareunasta.
Palautukset
Palautuksissa virheitä leimaavat palautukset, joita ei kuitata lainkaan eli materiaalikoordinaattori ei saa näistä tietoa. Välillä palautuvat nimikkeet myös hyllytetään väärin. Palautusprosessia ei ole varmistettu samalla tavalla kuin esimerkiksi hyllytystä viivakoodein. Näin työntekijöille jää se mahdollisuus, että palautukset voidaan herkemmin tehdä
ja kirjata väärin.
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Lisäkeräily
Lisäkeräilyssä tehtyjä virheitä ei ole erikseen pystytty havaitsemaan lainkaan. Nämä näkyvät suoraan uusina keräilyvirheinä, joiden pääsyy ovat inhimilliset laskuvirheet. Täytyy
kuitenkin muistaa, että lisäkeräilyssä on kyse juuri virheiden korjaamisesta joko tuotannon tai keräilyn osalta. Joskus lisäkeräilyä pyydetään myös rikkoutuneiden osien tilalle,
eikä laatuosastolle välttämättä ilmoiteta asiasta, vaikka pitäisi. Lisäkeräilytapahtumista
viimeisen vuoden ajalta 2339 johtuu keräilyvirheistä eli noin 36 % kaikista lisäkeräilyistä
(Sandvik Mining and Construction Oy 2018.)
Taulukko 9. Yhteenvetoa eri ydinprosessien päävirheistä.
Prosessi

Havaittuja virheitä

Vastaanotto

Kiireessä tehty huolimattomuus toimituksissa
Materiaalien laskuvirheet
Vastaanottojen kuittauksen unohtaminen tai virheellisyys

Hyllytys

Hyllytetty väärälle hyllypaikalle
Ilmoitetaan hyllypaikan muutoksesta huolimattomasti tai ei lainkaan

Keräily

Keräiltävien materiaalien laskuvirheet

Palautukset

Palautuneet osat ilmoitetaan eteenpäin väärin tai ei lainkaan
Hyllytetään palautuneita osia väärin

Lisäkeräily

Keräilyvirheet varsinaisessa keräilyssä
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6 RATKAISUJEN LÖYTÄMINEN
Tutkimuksen lopuksi voidaan listata eri ratkaisuvaihtoehtoja logistiikan ongelmiin, jotta
saldovirheiden määrää saataisiin laskettua. Aluksi käsitellään yleiset isomman luokan
ratkaisut ja tämän jälkeen prosesseittain eri työvaiheisiin kehitetyt ratkaisuvaihtoehdot.

6.1 Isomman tason ratkaisut

Prosessikuvauksia päivitettäisiin jatkossa aktiivisesti ja niitä käytettäisiin myös johdon
työkaluna logistiikan kehitystyölle. Lisäksi työohjeet jokaisesta työvaiheesta tulisi kirjata
ylös niin, että nämä ohjeet olisivat aina työntekijöiden saatavilla. Tätä kautta myös työn
laatua voitaisiin seurata kokonaisvaltaisemmin eli työntekijöiden tehokkuus ei olisi enää
ainoa mittari, jota seurataan. Työn laatua voidaan seurata myös jatkuvalla inventaariolla,
sillä saldovirheet korreloivat hyvin suorasti työn laadun kanssa. Tämän kaiken hallitsemiseen on syytä nimittää yksi vastuuhenkilö, koska kyse on niin valtavasta työmäärästä
ja kuten tutkimuksessa todettiin, saldovirheiden selvitykseen ei pystytä ainakaan tällä
hetkellä löytämään automatisoitua ratkaisua. Toisen alue-esimiehen palkkaaminen nykyisen rinnalle voisi olla varteenotettava vaihtoehto.
Jotta työntekijöiden motivaatiota ja laatuun keskittyvää työskentelyä voitaisiin nostaa saldovirheiden välttämiseksi, tulisi niitä myös seurata aktiivisesti. Näin voitaisiin kartoittaa
myös saldovirheiden kausittaisen vaihtelun määrää paremmin. Jo pelkästään virheiden
määrää kuukausittain laskemalla voitaisiin työntekijöille asettaa tulostavoite. Kun virheiden määrä pystyttäisiin pitämään tietyissä rajoissa, olisi työntekijöiden mahdollista saada
esimerkiksi ilmainen lounas työnantajan kustantamana. Taloudellisen bonuksen jakaminen ei tunnu olevan Sandvikilla vaihtoehto, koska bonusjärjestelmä perustuu kansainväliseen käytäntöön koko yhtiössä. Muutoksen tekeminen siis suoraan sitä kautta olisi erittäin haastavaa toteuttaa vain Turun tehtaan logistiikalle. Silti ideaa uudesta bonusjärjestelmästä kannattaisi viedä eteenpäin yhtiön ylemmälle johdolle.
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6.2 Ratkaisut prosesseittain

RFID-teknologia
RFID-teknologian avulla esimerkiksi vastaanotossa pystyttäisiin lukemaan ja laskemaan
vastaanotettujen nimikkeiden määrä automaattisesti. Ongelmallisen RFID:stä tekee se,
ettei sitä voida hyödyntää kätevästi kaikkein pienimpiin nimikkeisiin. Olisi siis järkevintä
liittää RFID-tunniste vastaanotettaviin eriin, jolloin rahtikirjojen ja lähetyslistojen kuittaaminen automatisoituisi.
Käsilaskurin asentaminen vastaanoton tarroituskoneeseen
Käsilaskuri laskee jokaisen sillä tehdyn painalluksen. Tällaisen asentaminen vastaanoton tarroituskoneeseen automatisoisi nimiketarrojen sekä vastaanotettujen nimikkeiden
laskennan. Työntekijän huoleksi jäisi ainoastaan tarroittaa jokainen vastaanotettu nimike
ja verrata tätä lukua vastaanotettuun määrään. Yksinkertainen käsilaskuri on investointina erittäin pieni ja maksaa noin 10 euroa.

Kuva 11. Käsilaskuri, jollainen voitaisiin asentaa tarroituskoneeseen (Jasco Pty Limited
2012).
FIFO-järjestys hyllytysalueelle
Tällä hetkellä vastaanotetut tuotteet sijoitetaan hyllytysalueelle LIF-järjestyksessä. Vastaanotetut tuotteet olisi parempi sijoittaa hyllytysalueelle FIFO-järjestyksen mukaisesti,
jolloin ei pääsisi syntymään ruuhkatilanteita, joissa vanhempaa vastaanottoerää odottaa
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hyllytysalueen takareunassa. Näin vältytään paremmin riskiltä, että jotain vanhempaa
nimikettä tultaisiin keräilemään kesken hyllytyksen.
Vaakoihin perustuva nimikelaskuri
Trukkeihin asennettaisiin vaaka, joka laskee hyllytettävien tai keräiltävien nimikkeiden
painon. Samaan aikaan nimikkeiden paino löytyisi Leanistä, jolloin järjestelmä osaa verrata onko hyllytyksiä tai keräilyjä tehty oikea määrä. Samaa tekniikkaa voitaisiin hyödyntää mahdollisesti myös hyllyihin, jolloin jokainen hyllypaikka tietäisi kuinka paljon painoa
eli eri nimikkeitä sen tulisi luovuttaa tai ottaa vastaan. Keräilyn ja lisäkeräilyn laskuvirheet
vähenisivät huomattavasti ja virheelliset hyllypaikkojen muutokset huomattaisiin nopeammin.
Nimikkeen kaikkien varastopaikkojen näkyminen samalla näytöllä
Nimikkeitä keräiltäessä trukkipääte ehdottaa ensisijaisesti keräilemään siltä varastopaikalta, jossa on enemmän saldoa. Toisinaan tämä ei kuitenkaan riitä ja nimike loppuu
paikalta kesken. Jos nimikettä on jollain toisella varastopaikalla, niin keräilijän tulisi katsoa tämä näyttöä alaspäin vierittämällä. Tieto on siis tavallaan piilossa. Tämän takia eri
varastopaikkojen tietoruutu tulisi siirtää vain hieman eri paikkaan.

Kuva 12. Nimikkeen varastopaikat keräilylistassa.
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Viivakooditunnistus palautuslappuihin
Yksinkertaisella viivakoodilla voitaisiin lukea palautettavat nimikkeet samalla tavalla kuin
hyllytyksessä. Palautukset perustuvat kuitenkin lähes samaan prosessiin kuin hyllytys,
joten niiden kannattaa myös toimia samalla tavalla. Näin työ saataisiin paremmin standardisoitua ja yhdenmukaistettua.
Ostoerien tarkempi seuranta ja vakiintuneemmat hyllypaikat
Hyllypaikkojen muutokset johtuvat aina siitä, että hylly on jo täynnä kun vastaanottoa
yritetään hyllyttää tai tehdä palautusta hyllyyn. Ostoerien tulisi siis olla joidenkin nimikkeiden kohdalla huomattavasti pienempiä, jotta ei pääsisi edes muodostumaan tilannetta, jossa hyllypaikkaa pitäisi muuttaa. Hyllypaikkojen muutokset ovat täysin hukkaan
heitettyä työtä. Tämä ei tuota yritykselle lainkaan lisäarvoa eli Lean-filosofia ei toteudu.
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7 JOHTOPÄÄTÖKSET
Tutkimuksen tavoitteena oli kartoittaa saldovirheiden pääsyitä ja niiden selvityskeinoja.
Lisäksi haluttiin tutkia sitä mistä tietolähteistä saldovirheiden syitä saatiin ratkaistua. Tutkimukseen sisällytettiin myös ratkaisujen kehittämistä edellä mainittuihin ongelmiin.
Yhteenvetona voidaan todeta, että saldovirheet ovat hyvä mittari varastotyön laadulle ja
niiden korkea määrä saattaa kertoa myös työntekijöiden motivaatiosta. Saldovirheiden
selvittämistä on vaikeaa automatisoida, sillä jokainen tapaus on hyvin yksilöllinen. Tämän takia virheiden selvittämiseen on syytä palkata oma työntekijänsä esimerkiksi alueesimiehen asemassa, jonka tehtäviin kuuluisi myös työn laadun valvonta.
Työn alussa asetetut tavoitteet saldovirheiden syiden selvityksestä toteutuivat, mutta tutkimuksen aikana huomattiin, että todella yksityiskohtaiseen selvitystyöhön olisi tarvittu
vielä enemmän aikaa ja resurssia. Lisäksi tutkimusmenetelmä siirtyi väkisinkin fyysisen
inventaarion suuntaan, vaikka tutkimuksen alussa ajateltiin selvitysten onnistuvan enemmän Lean-järjestelmää apuna käyttäen.
Työ onnistui kirjoittajan mielestä hyvin päätavoitteet huomioiden. Tavoitteet saavutettiin
tutkimuksen rajauksen puitteissa. Tutkimus ennen kaikkea opetti todella paljon logistiikasta yleisesti, mutta erityisesti Sandvikin tavasta toteuttaa logistiikka. Tutkimuksen aikana jouduttiin kuitenkin tekemään välttämättömiä rajauksia saldovirheiden syiden selvittämisessä. Jotta virheet olisivat olleet tilastoitavissa paremmin, niitä jouduttiin ryhmittelemään enemmän ydinprosesseittain. Ryhmittelyä tehtiin ennen kaikkea myös siksi,
että tutkimus pysyisi mahdollisimman selkeänä ja luotettavana. Virheiden ryhmittely oli
kuitenkin samalla opettavainen kokemus, sillä toisaalta se kertoi myös siitä, että virheiden laajuus oli tutkimuksen alussa mahdollisesti jopa aliarvioitu.
Tutkimuksen aikana törmättiin myös lukuisiin saldovirheisiin Steven (ulkoistettu logistiikkapalvelu erityisesti suurille osille) ja alihankkijoiden varastoissa. Niidenkin ongelmien
tutkiminen olisi varmasti Sandvikille erittäin hyödyllistä. On mahdollista, että näistäkin
varastoista aiheutuneet saldovirheet vaikuttivat toisinaan myös Turun tehtaan saldovirheisiin, joihin tämä tutkimus rajattiin.
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Hyllytyksen prosessikuvaus
Selvitä asia
vastaanoton
kanssa

Käytä
kevennintä

En
Nimikkeiden
ottaminen
kyytiin

Paina
päävalikosta
"Hyllytys"

Paina
"Pikahyllytys"

Lue
SAAPUNUTtarran
viivakoodi
kahdesti

Ei
Kyllä

Aja päätteen
osoittamalle
hyllypaikalle

Voitko
hyllyttää
turvallisesti?

Ei
Vaihda
toisten
osien
hyllypaikka

Kirjoita
muutos
ylös
Jukalle

= Fyysiset työvaiheet
= LEAN – työvaiheet
= Arvioitavat työvaiheet
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Kyllä

Kyllä
Mahtuuko
nimike
hyllyyn?

Hyllytä
sopivaan
hyllyyn

Onko
nimikettä
oikea määrä?

Hyllytä
päätteessä
lukevaan
hyllyyn

Lue hyllyn
viivakoodi

Paina
"Hyllytä"
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Käytä
kevennintä
En

Paina
"Keräile"

Keräile
mahdolliset
Kardexosat

Aja päätteen
osoittamalle
hyllypaikalle

Valitse
oikea
nimike

Voitko
Varmista
keräillä Kyllä keräilty
turvalmäärä
lisesti?
oikeaksi
Oikea

Paina
päävalikosta
"Sisäkeräily"

Keräile niin kauan, kunnes
keräilylista on valmis.

= Fyysinen työvaihe
= LEAN – työvaihe
= Arviointityö
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Hylly tyhjä

Keräilyn prosessikuvaus
Paina
”Kirjaa
puutelistalle”
Paina
"Keräilty"

Paina
"Tulosta"

Vie
lavalista
lavalle

Kirjaa ja
kiinnitä
lavalappu

Vie lava
järjesteli
-jöille
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Palautuksen prosessikuvaus
Käytä
kevennintä

Kirjoita
muutos ylös
Jukalle

En

Ei
Tuotanto
palauttaa
osan

Hae
palautuslava
järjestelijöiltä

Aja lapussa
lukevalle
hyllypaikalle

Paina
"Palautus"

Kirjaa
palautuksen
tiedot

Voitko Kyllä
Onko
Kyllä Hyllytä
Mahtuuko Kyllä
nimikettä
lapussa
hyllyttää
nimike
oikea
lukevaan
turvalhyllyyn?
määrä?
hyllyyn
lisesti?
Ei
Vaihda
toisten
osien
hyllypaikka

Kirjoita
muutos
ylös
Jukalle

= Fyysinen työvaihe
= LEAN – työvaihe
= Arviointityö
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Hyllytä
sopivaan
hyllyyn

Paina "OK"
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Lisäkeräilyn prosessikuvaus
Käytä
kevennintä
En
Paina
päävalikosta
"Lisäkeräily"

Paina
"Keräile"

Keräile
mahdolliset
Kardexosat

Aja
päätteen
osoittamalle
hyllypaikalle

= Fyysinen työvaihe
= LEAN – työvaihe
= Arviointityö
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Valitse
oikea
nimike

Voitko
keräillä
turvallisesti?

Kyllä Varmista
keräilty
määrä
oikeaksi

Paina
"Keräilty"

Paina
"Tulosta"

Kirjaa
osan
tiedot
osan
kylkeen

Vie
pyydetylle
lisäkeräilylavalle

Liite 2 (1)

SALDOVIRHEET

X

X

Palautus

X

X

17.5.

Keräily

BR00071723 2 kpl kuitattu keräillyksi
vaikka näin ei ollut ->
Leanissa väärä kuittaus

X

X

X

18.5.

Keräily

X

16.5.

BG01099028 Keräilyrivit Leanissä eivät
kuittaannu oikein, vaikka
koneella on jo osat.

X

56015013

X

X

20.4.

BG00647450 Huomattiin, että hyllystä
puuttuu 8 kpl. Leanissa ei
näkynyt mitään varastotapahtumia vastaanoton jälkeen, löydettiin hyllytysvirhe.

X

X

22.5.

BG00654784 Palautus kardexiin, mutta
kyseistä osaa ei edes ole
Kardexissa. Palautuslappu
oli siis virheellinen -> kirjoitettu käsin

X

X

22.5.

Työltä puuttui 4 kpl, vaikka
nämä oli kuitattu toimitetuiksi ja puute kirjattu pois.
Tapaus tehty vastaanoton
yhteydessä kun otettu vastaan 5 kpl ja nämä olikin
kaikki jostain syystä viety
hyllyyn.
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Vastaanotto

X

Inhimillinen
virhe

X

Hyllytys

X

Virheen
prosessivaihe

X

Palautus

BG00693290 Fortacolle lähtenyt vääriä
osia, palautus kestänyt ja
virhe huomattu ennen osien
palauttamista. Eli liian nopea merkkaus Leanissa.

Pvm

Haastattelu

Inventointi

Tietolähde

Lean (ERP)

Kuvaus

Sähköposti

Nimike

X

X

X

X

24.5.

55078644

Saldovirheenä oli 35 kpl liikaa hyllyssä ja ihmeteltiin
miksi tilausta ei ole otettu
vastaanotossa vastaan. Selvisi, ettei vastaanotto vain
ollut kuitannut saapunutta
tavaraa. Myöhemmin uusi
virhe kun Pekka hyllyttänyt,
mutta heti saapumisen jälkeen joku oli kuitannutkin
nämä työlle -> Hyllytys jäi
siis auki eikä päästy eteenpäin.

X

X

X

28.5.
ja
11.6.

Osa X

Palautus tehty lapulle ja
merkitty Leaniin oikein,
mutta todellisuudessa itse
osaa ei oltu ikinä palautettu
hyllyyn.

X

X

X

29.5.

BG00579884 Hukassa 10 kpl Niitä oli saapunut juuri tuo 10 kpl 16.5.
Vastaanoton tunnusnumerosta selvisi, että kyseisellä
kerralla oli otettu myös
toista osaa vastaan 10 kpl
hyllyyn UB0108. Hukassa olleet osat olivat toisten osien
alla piilossa, eli hyllyttäjä ei
ole huomannut että kaapeleiden alla on täysin toista
tavaraa. Myöhemmin 1 kpl
hukassa, joka oltiinkin jo keräilty ilman kuittausta.

X

X
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25.5.

X

X

Keräily

BG00210324 Hyllystä puuttui 17 kpl. Oli
toimitettukin lähettämöön,
mutta kuittausta ei ollut
tehty. Huomattiin Leanin
kautta toimitus D052202.

X

X

Keräily

25.5.

Vastaanotto

X

Vastaanotto

X

Palautus

Keräilypääte hyppäsi rivin
yli, kun yritettiin kuitata keräilty osa keräillyksi. Tapaus
huomattiin, mutta pahimmillaan keräily olisi jäänyt
auki ja se olisi saatettu
viedä tuotantoon toiseen
kertaan -> syntyy lisää palautuksia ja virheitä.

Vastaanotto

Osa X

Keräily

Liite 2 (2)

X

25.5.

BR00072023 Vast.otto ottanut vastaan 4
kpl tuotteita OSTO OH paikalle vastaan. Samalla tilauksella otettu vastaan 1
kpl BR00074806 paikalle
LUD0201. LUD0201 paikalle
kuitenkin mennyt 1 kpl tuotetta BR00072023, ja 1 kpl
BR00074806 OH paikalle.
Tämän jälkeen kerätty tätä
vasten väärä tuote koneelle
L817D264. Tuotanto haki oikean tuotteen LUD0201 paikalta. Tilanne tällä hetkellä
se että paikalla LUD0201
saldoilla 1 kpl BR00074806,
jota ei siellä vielä ole. Se on
tulossa palautuksena tuotannosta. Laitoin infokenttään varastosaldoihin sepustuksen tästä. Eli kun
tuote palautuu niin sitä ei
saa leaniin palauttaa, jotta
saldot pysyy kunnossa

X

X

16.5.

BG00892128 Saldoilla oli 1 kpl venttiiliä.
Se oli palautettu koneelta
L721D530 käsiottona. Sitä ei
kuitenkaan hyllyssä ollut.
Palautus oli virheellinen.

X

X

23.5.
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Vastaanotto

X

X

Palautus

BG00581650 5 kpl ylimääräisiä kaapeleita. Vastaanotto kuitannut
perjantaina 25.5. puutteen
koneelle T830D256 jossa oli
tuo 5 kpl. Mutta se ei ole
näköjään eteenpäin mennyt, vaan hyllytykseen.

X

Palautus

Liite 2 (3)

X

X

X

9.2. ja
19.8.

BG01072815 Saldoilla 19 kpl
BG01072815. Luotu uusi
hyllypaikka käsin kirjoitetun
lapun mukaisesti. Lappu ei
kuitenkaan ole pitänyt paikkaansa.

X

X

1.6.

BG00679934 Koko lavapaikka oli hävinnyt
ja selvisi, että tämä lava oli
yksi niistä, joka lähti
Stevelle. Osaa etsittiin pieni
hetki ja lopulta se löydettiin
täysin toisesta hyllystä.
Työntekijä hyllyttänyt osat
uudelleen, mutta unohtanut
ilmoittaa.

X

X

4.6.

56016890

X

X

4.6.

Koko lavapaikka oli hävinnyt
ja selvisi, että tämä lava oli
yksi niistä, joka lähti
Stevelle. Osaa etsittiin pieni
hetki ja lopulta se löydettiin
täysin toisesta hyllystä.
Työntekijä hyllyttänyt osat
uudelleen, mutta unohtanut
ilmoittaa.
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Keräily

Hukassa 23 kpl ja mitään
selkoa häviämiseen ei ole
saatu. Tapaus viittaa kuitenkin johonkin saapumiserään
/ vastaanottoon. Löytyivät
lopulta 28. kesäkuuta LUEhyllyjen luota. Hyllytetty siis
väärin eikä aktiivista inventaariota ole tehty. Myöhemmin löydettiin uudestaan
virheellinen hyllytys 18 kpl.

X

Hyllytys

56038510

Hyllytys

15.5.

X

Hyllytys

X

X

Hyllytys

X

X

Hyllytys

BG00984387 KSAAPUNUT paikalla oli 2
kpl kaapelia, jotka on vastaanotettu, mutta ne eivät
myöskään olleet kardexissa.
Tuotteet oli hyllytetty väärin. Joukossa oli kahta eri
koodeilla olevaa kaapelia,
jotka olivat kuitenkin täysin
saman näköisiä. Tämän takia myös keräilty väärin.

Hyllytys

Liite 2 (4)

X

4.6.

31.5.

BG00870866 Putki oli hukassa, mutta se
oli hyllytetty väärin. Putken
piti olla paikalla LUC 1008,
mutta se olikin paikassa LUC
1001. Putki oli myös selvästi
aivan liian painava ja iso
paikalle 08 eli ylähyllylle.
Paikan siirto on unohdettu
ilmoittaa.

X

X

BG00583889 1 kpl hukassa. Tämä oli annettu lisäkeräilynä koneelle,
mutta unohdettu kirjata
Leaniin.

X

X

X

29.5.

29507160

X

X

X

5.6.

2 kpl ylimääräistä. Toista saman näköistä taas löytyi
kaksi liian vähän. Osien koodit olivat lähes identtiset,
mutta toisessa oli vain 130loppu. Osat olivat muutenkin lähes saman näköisiä.
Keräily oli siis tehty väärin.
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Hyllytys

X

X

Hyllytys

Hyllystä ei löytynyt haluttua
tavaraa, vaan paikan
LUB0402 tuote olikin paikalla TD0801

4.6.

X

Keräily

56203860

X

X

Keräily

BG00939280 Otettu vastaan ja ilmeni yksi
puute. Keräilylista pyysi kuitenkin kaksi erillistä riviä
tuota samaa nimikettä samalle koneelle ja ne oli
puutteena. Puutteen kuittaus kuittasi molemmat rivit. Jos katsoo materiaalipuutteista erikseen niin
siellä ei ole kuin yksi rivi
puutteena kyseiselle koneelle. Jari oli tarkkasilmäinen, ja huomasi tämän.
Näissä on vaarana että molemmat rivit kuittaantuu
mutta vain osa menee
eteenpäin.

Vastaanotto

Liite 2 (5)

X

1 kpl hukassa, Leanin selvityksestä ei saada mitään
muuta mahdollisuutta kuin
inventaariossa tehty virhe.

X

X

7.6.

BG00746661 1 kpl hukassa. Työntekijä
näki että ulkona on saldoilla
lisää ja keräsi nimikkeen
LUF1801-saldolta pois. Ongelma siis siirtyi ainoastaan
eteenpäin. Nyt ulkopaikalla
on oikeasti 14 kpl, vaikka pitäisi olla 15 kpl. Myöhemmin tätä oli vielä hyllytetty
uusille paikoille ilman ilmoitusta ja varastopaikat sekaisin.

X

X

6.6.

55031339

X

Työntekijä pyysi runnomaan
saldon oikeaksi kun varastopaikalla oli 6 kpl nimikettä ja
saldo näytti 2 kpl. Jälkikäteen selvitettynä havaittiin
ettei edellisiä palautuksia
oltu merkitty kuntoon.

7.6.

BG00862476 7 kpl hukassa, löytyivät ihan
eri paikasta lähes samanlaisten portaiden luota. Hyllytetty väärin, koska ollut lähes samanlaisia portaita toisella paikalla. Nämä olivat
joskus jopa olleetkin samalla paikalla. Hyllytyksessä
siis virhe ja sekin johtui siitä,
että vanha aiempi hyllymuutos oli sekoittanut
työntekijän.

X

X

13.6.

08501352

X

X

9.6.

100 kpl hukassa, lopulta löytyivät väärältä hyllypaikalta.
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X

X

X

Hyllytys

56042597

Hyllytys

6.6.

Inventaario

X

Palautus

X

X

Hyllytys

5 kpl hukassa, pistetty puutteeksi eikä asia ole ratkennut. Löytyivät myöhemmin
väärältä hyllypaikalta.

X

Hyllytys

56014221

Keräily

Liite 2 (6)

X

X

9.6.

55215623

1 kpl liikaa, kirjaamaton palautus.

X

X

56041091

20 kpl hukassa, saldo oli
korjaantunut myöhemmin.
Vastaanotosta kuittaus
tehty liian aikaisin.

X

X

9.6.

56025855

1 kpl liikaa, kirjaamaton palautus.

X

X

9.6.

56040898

1 kpl liikaa, kirjaamaton palautus.

X

X

9.6.

56022841

2 kpl hukassa, löytyivät vastaanotosta eli hyllytys jäänyt kesken. Hyllytetty myös
osia väärin.

X

X

9.6.

56013009

6 kpl hukassa, löytyi myöhemmin ulkoa. Myöhemmin
tätä nimikettä taas ilmestyi
yksi ylimääräinen, palautettu ilman ilmoitusta.

X

BG00422748 1 kpl liikaa, kirjaamaton palautus.

X

X

X

X
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9.6.

9.6.

9.6.

X

X

X

X

X

X

X

Palautus

X

Vastaanotto

1 kpl liikaa, kirjaamaton palautus.

X

Keräily

56046814

Palautus

9.6.

Hyllytys

X

Palautus

X

Palautus

BG00200260 3 kpl hukassa, löytyivät väärältä hyllypaikalta.

X

Hyllytys

9.6.

Palautus

X

Palautus

X

Hyllytys

1 kpl liikaa, kirjaamaton palautus.

Palautus

56046812

Hyllytys

Liite 2 (7)

X

X

X

9.6.

56026229

Hukassa 2 kpl, hyllytetty
väärin, otetaan erittäin pienissä erissä vastaan.

X

X

9.6.

56016240

3 kpl ylimääräisiä, hyvin
pieni ja otetaan paljon kerralla vastaan. Myös kyseessä vanha Kardex-osa,
laskettu väärin.

X

X

9.6.

29605680

5 kpl puuttuu hyllystä. Vastaanotettu ja keräilty väärin.

X

X

9.6.

56002464

1 kpl liikaa, palautettu väärin ilman ilmoitusta ja lopulta myös keräilty väärin.

X

X

9.6.

56027453

2 kpl liikaa, palautettu väärin ilman ilmoitusta ja lopulta myös keräilty väärin.

X

X

9.6.

56043393

3 kpl hävinnyt, oli hyllytetty
väärin.

X

X

9.6.
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X

X

X

Keräily

LUC0308 paikalta puuttui
useita satoja ledejä. Lopulta
löytyivät lattian perältä kun
eivät olleet mahtuneet hyllyyn. Tosin muissakin hyllyissä oli tilaa eli hyllytetty
väärin.

X

Keräily

08002310

X

X

Keräily

9.6.

Vastaanotto

X

Keräily

X

Hyllytys

8 kpl hukassa, nimikkeet olivat pahvilaatikoissa ja jokaisessa laatikossa oli aina
KAKSI kertaa kyseinen osa,
eikä vain yhtä. Keräilijä ei
ole tiennyt tätä ja siksi keräillyt liikaa.

Hyllytys

08002330

X

Vastaanotto

9.6.

Palautus

X

Palautus

Koko saldo hukassa, tuotteilla oli väärä koodi leimattuna tarraan. Nimikkeen
koodin piti loppua numeroihin 91.

Hyllytys

56034430

Vastaanotto

Liite 2 (8)

X

X

Palautus

9.6.

56034839

1 kpl hukassa, oli keräilty
erikseen tuotantoon ilman
ilmoitusta. Kirjaus tehtiin
siis sen verran myöhään,
että saldovirhettä ehdittiin
jo ihmetellä.

X

X

9.6.

56045591

Hyllystä puuttui 2 kpl, vastaanotto laskenut väärin,
otetaan suurina määrinä
vastaan.

X

X

20.5.

04132007

Hyllystä puuttui 1 kpl, vastaanotto laskenut väärin,
otetaan suurina määrinä
vastaan.

X

X

20.5.

69041597

Hyllystä puuttui 2 kpl, keräilty ilmeisesti väärä
määrä.

X

X

20.5.

X
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12.6.

X

X

X

X

Hyllytys

BG00976177 Vastaanottoon oli tullut 2
kpl, oli hyllytetty, muttei
kuitattu saldoille. Inventaariossa huomattiin, että 2 kpl
ylimääräistä, se korjattiin
saldoon ja lopulta meinattiin alkuperäisetkin kuittaukset pistää saldoille, jolloin olisi syntynyt saldoksi 4
kpl (2 kpl osia ihan tyhjästä).

9.6.

Keräily

X

X

Vastaanotto

BG00433763 TC1108 paikalla kaikki 3 kpl
hukassa. Korjautui itsestään, vastaanoton kuittaus
jäljessä.

Keräily

9.6.

Vastaanotto

LUF0107 paikalla 1 kpl puuttuu, ei selvinnyt.

X

Keräily

56213168

X

Vastaanotto

1 kpl liikaa, palautettu väärin ilman ilmoitusta ja lopulta myös keräilty väärin.

Vastaanotto

56021674

EI SELVINNYT

Liite 2 (9)

Hyllytys

X

X

12.6.

56211628

X

X

15.6.

BG00822350 Hyllystä puuttui kaikki mitä
luki saldoilla (eli 1 kpl). Ilmeisesti jokin manuaalinen
otto on jätetty kirjaamatta
Leaniin.

X

18.6.

BG00200951 Hyllyssä yksi liian vähän. Todennäköisesti erillinen kuittaus Leanin ja Kardexin välillä jäänyt joskus tekemättä.

X

15.6.

BG00989346 Hyllyssä yksi liikaa, ilmeisesti palautus unohdettu
kirjata ylös. Kardex-osa, ollut myös alkuun ilman hyllypaikkaa.

X

15.6.

56034156

X

15.6.

Palautusta tehdessä ei oltu
ilmoitettu asiasta Leaniin ja
näin yritettiin lopulta keräillä osaa, jota oli saldoilla
nolla.

Hyllyssä yksi liikaa, ilmeisesti palautus unohdettu
kirjata ylös. Kardex-osa, ollut myös alkuun ilman hyllypaikkaa. Myöhemmin keräilty KSAAPUNUT paikalta
ennen kuin tavara on ehtinyt hyllyyn Kardexiin. Kuittaus tehty, muttei tavaraa
oikeasti keräilty.
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X

X

X

X

X

Keräily

AF00800109 Leanissä järjestelmävirhe.

X

Palautus

11.6.

Keräily

X

Palautus

X

Palautus

Valmistunut Simolta 3 kpl,
merkitty saldoille, muttei
ikinä saapunut hyllyyn.
Puuttui siis 3 kpl.

Palautus

56030687

Lean

Liite 2 (10)

56209317

Hyllyssä kolme ylimääräistä.
Kardexiin tehty omia saldokorjauksia ja palautettu väärin.

X

25.6.

56008479

Hyllyssä kolme ylimääräistä.
Viime inventoinnissa hävinnyt 4 kpl eli myöhemmin on
palautunut osia jostain ulkopuolelta.

X

25.6.

BG00794645 Piti olla paikalla TC1808,
mutta kaikki löytyivätkin
paikalta TC1508. Tehty siis
väärä hyllytys.
56049339

Hyllyssä ylimääräisiä vaikka
saldo näytti nollaa. Palautettu ilman ilmoitusta.

X

X
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25.6.

25.6.

Keräily

Hyllytys

25.6.

Hyllytys

Hyllytys

X

20.6.
ja
26.6.
ja
11.7.

X

Palautus

BG00581500 6 kpl puuttuu Kardexista ja
lyöty puutteeksi. Leanista ei
löydy mitään poikkeavaa,
kyse pienestä osasta, jota ei
lasketa vastaanotossa (voi
tulla 50 kpl erissä). Viime inventoinnista kulunut jo noin
vuosi.

X

X

Palautus

X

X

Hyllytys

X

X

Palautus

BG00712498 2 kpl hukassa ja protopaja
tarvitsi välittömästi. Kyse
painavasta suuntaventtiilistä. Piti olla paikalla
TA0902, mutta löytyi YKSINÄÄN paikalta TA1201. Hyllytetty siis väärin. Toinen
edelleen hukassa konetta
varten. Myöhemmin törmättiin ongelmaan uudestaan -> ongelma tuplaantui.
Silloin yksi löytyi taas vastaanotosta ja hyllytys siinäkin väärin. Lopulta ongelma
ilmeni kolmannen kerran ja
selvisi, että osaa oli keräilty
väärin Fortacolle. Saldo korjattu.

Vastaanotto

Liite 2 (11)

X

X

X

25.6.

29602680

Hyllystä puuttui yksi osa,
eikä sitä löytynyt tai palautunut. Viittauksia keräilyvirheeseen.

X

X

25.6.

BG00806789 Hyllyssä yksi ylimääräinen.
Oikeasti ollutkin kyse palautuksesta, joka oli tehty täysin oikein, mutta kirjattu
hieman myöhässä. Tehty
siis turha ilmoitus. Mitään
ongelmaa ei oikeasti ollut.

X

X

25.6.

56018845

Hyllyssä oli yksi ylimääräinen ja lopulta se osoittautui
palautukseksi, jota ei vain
ollut kirjattu.

X

X

25.6.

08003035

Väärin hyllytetty, piti olla jo
hyllyssä. Ei kuitenkaan oltu
vielä edes pistetty hyllyyn
vaan löytyi lattialta.

X

X

25.6.

07615703

Hyllystä puuttui yksi. Oli keräilty puute ilman kuittausta.

X

X

26.6.

BG00579755 Hyllystä puuttui yksi. Oli keräilty puute ilman kuittausta.

X

X

26.6.
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Hyllytys

Pitäisi olla 2 kpl, muttei ole
vaikka juuri vastaanotettu.
Löytyi väärältä hyllypaikalta.

Palautus

02703250

X

Hyllytys

25.6.
ja
16.8.

X

Keräily

X

X

Palautus

X

X

Palautus

BG00929322 Hyllystä yksi osa hukassa. Ei
löydy etsinnästä huolimatta.
Lopulta oli korjaantunutkin
itsestään. Hukkui myöhemmin uudelleen 3 kpl ja löytyi
lopulta väärältä hyllypaikalta.

X

X

Hyllytys

25.6.

X

Keräily

X

X

Keräily

BG00545094 Hyllyssä ylimääräisiä vaikka
saldo näytti nollaa. Palautettu ilman ilmoitusta.

Hyllytys

Liite 2 (12)

X

X

X

27.6.

Palautus

X

BG00348965 Hyllyssä yksi ylimääräinen.
Palautettu ilman kuittausta.

X

X

27.6.

Palautus

X

BG00733106 Hyllystä yksi hävinnyt, hyllytetty väärin.

X

X

27.6.

Hyllytys

X

BG00580539 Hyllyssä yksi ylimääräinen.
Palautettu ilman kuittausta.

X

X

27.6.

Palautus

X

BG00555164 Hyllystä puuttuu kaikki 9
kpl. Löytyivät lopulta viereiseltä lavalta. Ei oltu siis jaksettu etsiä osaa omaa nenää ja lavaa pidemmälle,
vaan tehty suoraan lappu.
Koko vastaanotettu määrä
oli hyllytetty väärin.

X

X

27.6.

Hyllytys

X

BG00271733 Hyllyssä yksi ylimääräinen ja
arvokkaasta osasta kyse.
Vastaanotossa tapahtunut
pakosti jokin virhe. Näitä
osia ei palaudu.

X

X

27.6.

Vastaanotto

X

27.6.

BG01004035 LUG0706 paikalta puuttuu
yksi, ei selvinnyt ikinä.

55198398

Hyllystä puuttui 2 kpl kun
oikeasti nämä olivat Tampereelta tilattuja antenneja,
joiden varastosiirrossa kului
pieni hetki. Tietämättömämpi olisi voinut jo korjata saldon vääräksi tässä
ajassa.
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X

28.6.

Vastaanotto

BG00401863 Pyydettiin tekemään varastopaikan siirto viidelle kappaleelle. Saldoilla oli kuitenkin vain yksi ja sekin ulkona.
Kyseessä palautuksia, joita
ei kirjattuna.

EI SELVINNYT

Liite 2 (13)

X

X

28.6.

BG00275664 Hyllyssä yksi ylimääräinen.
Ilmeisesti palautettu väärin.

X

X

28.6.

Palautus

X

BG00893593 Hyllyssä oli yksi ylimääräinen osa, mutta korjaantui
itsestään. Ilmeisesti palautettu ilman kuittausta.

X

X

28.6.

Palautus

X

28.6.

BG01072450 Hyllyyn oli hyllytetty väärin,
koska paikalla oli samanlaista osaa, mutta kyse peilikuvasta eli oikeasti ei sama
osa.
04723004
Leanin saldo oli 1 kpl, kardexin 4kpl. Kardexissa oli kuitenkin noita 5 kpl. Tänään
tuolle koneelle oli kerätty
vain 1 kpl, vaikka keräily
pyytänyt 2 kpl. Katsoin että
noiden keräilyissä määrät
vaihtelee 1-2 kpl, ja keräilijä
voi vahingossa laittaa vain
sen 1 kpl menemään kuitaten 2 kpl. Tämän jälkeen
näitä pyydetään lisäkeräilynä.

X

X

19.6.

X

X

29.6.
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Hyllytys

TB0301 paikalta puuttuu
yksi kappale, ei selvinnyt.

X

X

Keräily

56013502

Palautus

X

Palautus

BG00894069 Hyllyssä oli 5 kpl ylimääräisiä. Nämä olivat todennäköisesti palautuneet väärin.
Myöhemmin ilmestyi vielä 1
kpl ylimääräisiä ja siinäkin
palautusvirhe.

EI SELVINNYT

Liite 2 (14)

X

X

X

BG01075161 Vastaanotto lähettänyt suoraan protopajalle ilman hyllytystä ja keräilyä. Hypätään
siis prosessin vaiheita yli.
Tämä tehty kahteen kertaan.
562029619 Inventointi ei ole mennyt
ja
läpi, koska nimikkeiden kooBG00889295 dit ovat väärin ja Lean antaa
virheilmoituksen.
00783590

Hyllyyn oli palautettu yksi ilman ilmoitusta tai muuten
väärin.

2.7.

X

X

X

X

2.7.

2.7.

X
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2.7.

Inventaario

X

Inventaario

Keräily
Keräily

Hyllytys
Hyllytys

2.7.

X

X

X

Vastaanotto

Nimikettä piti kerätä 4 kpl ja
sitä olikin kerätty vain 1 kpl,
hyllyssä oli tämän takia
kolme ylimääräistä.

X

Vastaanotto

64113871

X

2.7.

Keräily

Jossain hyllyssä oli ylimääräisiä "samanlaisia" osia. Oikeasti kyse eri osista, joissa
on ainoana erona muutama
lisäruuvipaikka. Osia on ollut samassa läjässä ilman nimikekoodeja inventaariossa
ja menneet myös siellä sekaisin. Lisäksi olleet sekaisin
vastaanotossa ja hyllytyksessä. Varmaankin keräilty
myös väärin. Virhe on siis
nelinkertainen.

X

Vastaanotto

Osa X

X

Inventointi

LUB0704 hyllyssä on yksi ylimääräinen "samanlainen"
osa. Oikeasti kyse eri
osasta, jossa on ainoana
erona muutama lisäruuvipaikka. Osia on ollut samassa läjässä ilman nimikekoodeja inventaariossa ja
menneet myös siellä sekaisin. Lisäksi olleet sekaisin
vastaanotossa ja hyllytyksessä. Varmaankin keräilty
myös väärin. Virhe on siis
nelinkertainen.

X

Palautus

56203581

Vastaanotto

Liite 2 (15)

X

56208268

LUE0301 paikalla oli tavaraa
4 kpl vaikka kaiken piti olla
ihan eri paikalla. Tässä oli
hyllytetty väärin ja vielä keräiltykin väärin. Väärä
paikka josta oli keräilty oli
LUE1301 eli sama paikka,
jossa oli nämä väärät osat
saldoillakin. Tuplavirhe keräilyssä JA hyllytyksessä.

X

X

3.7.

29601042

Hyllystä puuttuu kaikki eli 2
kpl. Menossa romutukseen
eli tavallaan ei väliä, mutta
jäädessään hukuksiin aiheuttaa riskin uusille saldovirheille. Löytyi myöhemmin
väärästä hyllystä.

X

3.7.

64549820

Hyllystä puuttuu kaikki eli 1
kpl. Menossa romutukseen
eli tavallaan ei väliä, mutta
jäädessään hukuksiin aiheuttaa riskin uusille saldovirheille. Löytyi myöhemmin
väärästä hyllystä.

X

3.7.

56049540

Piti olla UA0604 paikalla 11
kpl, mutta löytyikin 15 kpl
paikalta UA0804. Nämä oli
siis hyllytetty väärin ja vieläpä 4 kpl ylimääräistä eli
palautuksista myös virhe.
Tuplavirhe. Ei myöskään
oltu jaksettu katsoa omasta
lavasta omaa nenää pidemmälle kun etsitty.

X

4.7.

X
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X

X

Hyllytys

2.7.

Hyllytys

X

Hyllytys

X

X

Hyllytys

UB1702 paikalta puuttui 13
kpl holkkeja, mutta lopulta
ne olivatkin kaikki toisella
Leaniin merkityllä paikalla
VP-hyllyssä. Hyllypaikan
muutos oli siis tehty väärin.

X

Hyllytys

56037306

Keräily

Liite 2 (16)

X

X

4.7.

BG00585592 Työlle kerätyt Kardex-osat
olivat kaikki unohtuneet
hyllyyn. Osia oltiin jo merkkaamassa lisäkeräilyyn,
mutta tilanne ehdittiin korjata lopulta ajoissa. Tätä
osaa oli unohtunut 5 kpl.

X

X

9.7.

BG00585519 Työlle kerätyt Kardex-osat
olivat kaikki unohtuneet
hyllyyn. Osia oltiin jo merkkaamassa lisäkeräilyyn,
mutta tilanne ehdittiin korjata lopulta ajoissa. Tätä
osaa oli unohtunut 10 kpl.

X

X

9.7.

56210243

Työlle kerätyt Kardex-osat
olivat kaikki unohtuneet
hyllyyn. Osia oltiin jo merkkaamassa lisäkeräilyyn,
mutta tilanne ehdittiin korjata lopulta ajoissa. Tätä
osaa oli unohtunut 5 kpl.

X

X

9.7.

56209411

Työlle kerätyt Kardex-osat
olivat kaikki unohtuneet
hyllyyn. Osia oltiin jo merkkaamassa lisäkeräilyyn,
mutta tilanne ehdittiin korjata lopulta ajoissa. Tätä
osaa oli unohtunut 15 kpl.

X

X

9.7.
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Palautus

X

X

Keräily

Palautettu ilman koneen
numeroa 2 kpl. Joko näppäilyvirhe, tai virheellinen palautusmäärä eli palautusvirhe.

X

Keräily

56204357

4.7.

X

Keräily

LUE1004 paikalla 3 kpl hukassa, ei selvinnyt ikinä.

X

Keräily

56209698

EI SELVINNYT

Liite 2 (17)

X

X

X

9.7.

51611299

Yritetty keräillä 1 kpl Kardexin saldon ollessa 0 kpl. On
siis palautettu ilman ilmoitusta.

X

X

11.7.

56212500

Tehty virheitä vastaanoton
kanssa. Ensin otettu viime
perjantai 50 kpl vastaan, ja
sitten kumottu siitä määrästä 25 kpl pois. Sit eilen
otettu taas se 25 kpl vastaan.
Vanhoja Steven osia siirretty väärään hyllyyn ilman
ilmoitusta.

X

X

11.7.

X

X

11.7.

56210021

Piti olla 11 kpl, mutta löytyivät väärästä hyllystä. Oli oikeasti hyllytetty väärin, paikan vaihdosta ei oltu tehty
ja tilanne korjautui vahingossa itsestään. Myöhemmin tehty samanlainen hyllytysvirhe viereiselle paikalle 7 kpl.

X

X

12.7.
ja
19.8.

02964680

1 kpl löytyi väärältä hyllypaikalta LUD1706 kun piti
olla LUD1705. Ei oltu ilmoitettu hyllypaikan muutoksesta.

X

X

12.7.

02848480

X
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X

X

X

X

X

Hyllytys

Työlle kerätyt Kardex-osat
olivat kaikki unohtuneet
hyllyyn. Osia oltiin jo merkkaamassa lisäkeräilyyn,
mutta tilanne ehdittiin korjata lopulta ajoissa. Tätä
osaa oli unohtunut 10 kpl.

Keräily

29603422

X

Keräily

9.7.

Palautus

X

Vastaanotto

X

Hyllytys

Työlle kerätyt Kardex-osat
olivat kaikki unohtuneet
hyllyyn. Osia oltiin jo merkkaamassa lisäkeräilyyn,
mutta tilanne ehdittiin korjata lopulta ajoissa. Tätä
osaa oli unohtunut 5 kpl.

Hyllytys

56038021

Hyllytys

Liite 2 (18)

X

X

12.7.

X

X

20.7.

55014949

2 kpl puuttui hyllystä, suurella todennäköisyydellä laskuvirhe vastaanotossa.

X

X

20.7.

BG0063428 1 kpl puuttui hyllystä, hyllyja
tetty väärin ja toimitettu
BG00633865 eteenpäin jo lähes samankaltaisen osan mentyä sekaisin. Osa siis hukkui lopullisesti.

X

X

23.7.

04710062

1 kpl hyllyssä liian vähän. Lisäkeräily oli tehty väärin. Oli
käyty ottamassa 2 kpl
vaikka vain yksi kirjattuna.

X

X

24.7.

BG00735523 1 kpl puuttui hyllystä, palautus oli tehty Leaniin turhaan, vaikka osa ei oikeasti
ollut edes palautunut.

X

X

24.7.
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Palautus

X

Hyllytys

BG00565563 Hyllystä puuttui yksi, menivät romuksi eli ei suurta
merkitystä. Nyt kyseinen
osa voi kuitenkin olla missä
vain ja sotkea laskentaa jatkossa. Ilmeisesti väärä hyllytys.
56037384
1 kpl puuttui hyllystä, mutta
tilanne pelastui sattumalta.
Tuotannon esimiesharjoittelija tuli kyselemään puuttuvaa osaa, hänelle annettiin
osa, mutta hän ei lopulta
antanut koneen tai vaiheen
numeroa eikä tehnyt kuittausta pyynnöstä huolimatta. Osa siis vain vietiin
varastosta.

X

X

Keräily

12.7.

X

Vastaanotto

X

X

Hyllytys

X

X

Keräily

BG00440257 Hyllyssä oli yksi liikaa, meni
romuksi kaikki joten ei väliä
lopulta. Palautus tehty väärin.

X

Palautus

Liite 2 (19)

X

4 kp ylimääräisiä. Palautunut koneilta ilman kuittausta. Toistunut sama
virhe myöhemmin.

X

X

24.7.

56212928

2 kpl ylimääräisiä, palautukset merkattu lopulta myöhässä.

55031338

Hyllyssä oli 14 kpl ylimääräisiä. Nämä olivat tuotannon
kautta palautuneita osia,
joita ei oltu merkitty palautusohjeiden mukaan.

X

X

X

X

10.7.

X

BG00746653 1 kpl liikaa hyllyssä. Oli lopulta väärällä hyllypaikalla.

X

X

24.7.

X

BG00864000 Hyllystä puuttui 10 kpl,
mutta samana päivänä oli
vastaanotettu 10 kpl. Hyllyyn oli siis kuitattu liian aikaisin saldoille.

X

X

2.7.

X

56209345

X

X

24.7.

X

24.7.

1 kpl ylmääräisiä, palautus
ilman ilmoitusta.

24.7.

Hyllytys

56026138

X

Palautus

2.7.

Inventointi

X

Palautus

X

Palautus

Hyllystä puuttui 1 kpl. Oikeasti ei oltu vain kuitattu
aiemmin tehtyä keräilyä oikein. Otettu tavaraa hyllystä
enemmän pois kuin kerrottu. Myöhemmin myös
hyllytetty väärin ja useampi
löytyi väärältä hyllypaikalta.

Palautus

56045966

X

Hyllytys

12.7.

Hyllytys

X

Palautus

X

EI SELVINNYT

BG01076480 1 kpl liian vähän hyllyssä, oli
inventoitu väärin.

Keräily
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BG00431567 1 kpl hukassa, syytä ei saatu
ikinä selville.
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Palautus

X

02819040

3 kpl ylmääräisiä, palautus
ilman ilmoitusta.

X

X

24.7.

Palautus

X

56203741

1 kpl ylmääräisiä, palautus
ilman ilmoitusta.

X

X

24.7.

Palautus

X

24.7.

BG00221552 1 kpl hukassa, syytä ei saatu
ikinä selville.

56208104

1 kpl ylmääräisiä, mutta
myöhemmin palautus kirjattu oikein.

X

X

24.7.

56018119

1 kpl ylmääräisiä, mutta
myöhemmin palautus kirjattu oikein.

X

X

24.7.

09373661

Hyllytyksessä hyllypaikan
kuittaus tehty väärin. Piti
olla paikalle UA0401, mutta
olikin kirjoitettu LUA0401.
Viivakoodinlukija ei toiminut, joten virhenäppäily
pääsi tapahtumaan.

X

X

56010826

Puutteeksi merkitty vaikka
saldoilla. Johtui lopulta siitä,
ettei trukkipäätettä ollut
jaksettu rullata alaspäin ja
katsoa missä muualla nimikettä voisi olla kun nimike
loppui kesken edelliseltä
hyllypaikalta.

X

X
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X

24.7.

25.7.

Palautus

24.7.

X

Palautus

X

X

Hyllytys

X

X

Keräily

BG00246401 1 kpl ylmääräisiä, palautus
ilman ilmoitusta.

EI SELVINNYT
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X

BG00778793 1 kpl hyllyssä liikaa. Vastaanotettu 50 kpl eli suuressa erässä. Laskuvirheestä
varmastikin kyse ja osa hyvin pieni, arvoltaan 2 euroa.

X

X

17.8.

56026991

Hyllystä puuttuu 7 kpl. Nimikettä ei yhdessä vaiheessa voitu keräillä rikkinäisen nostimen takia. Se
taas aiheutti viivästystä ja
lopulta meinattiin yksikin
osa toimittaa ilman kuittausta.

X

X

17.8.

64553240

1 kpl hyllytetty väärälle paikalle, mutta hyllypaikan
muutoksesta ei informoitu.

X

X

19.8.

BG00670896 11 kpl hyllytetty väärälle
paikalle, mutta hyllypaikan
muutoksesta ei informoitu.

X

X

19.8.

56048834

10 kpl hyllytetty väärälle
paikalle, mutta hyllypaikan
muutoksesta ei informoitu.

X

X

19.8.

56035359

3 kpl hyllyssä liikaa, vastaanotolla tapahtui näppäilyvirhe

56045965

7 kpl hukassa, löytyivät ihan
vääristä hyllyistä.

X

X

20.8.

56031550

16 kpl hukassa, olivat ihan
väärällä varastopaikalla.

X

X

20.8.

X
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X

20.8.

Inventaario

13.8.

Keräily

X

X

Vastaanotto

X

X

Keräily

BG00838876 Hyllystä 1 kpl hukassa, annettu ilman kuittausta koneelle eteenpäin.

X

X

Hyllytys

1.7.

X

Hyllytys

X

X

Hyllytys

X

X

Vastaanotto

IH-hallista kadonnut 1 kpl ja
inevntointi tehty myös väärin. Tämän takia ei pystytä
päättelemään minä hetkenä
virhe on ylipäätään tapahtunut.

X

Hyllytys

56028513

X

Hyllytys
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X

19 kpl hukassa, olivat ihan
väärällä varastopaikalla.

X

X

20.8.

56024392

3 kpl hukassa, hyllytetty
väärille paikoille, löytyivät
etsinnän jälkeen.

X

X

20.8.

BG00420447 1 kpl hukassa, hyllytetty
väärille paikoille, löytyivät
etsinnän jälkeen.

X

X

20.8.

64589908

1 kpl hukassa, hyllytetty
väärille paikoille, löytyivät
etsinnän jälkeen.

X

X

20.8.

56209611

1 kpl hukassa, löytyi lopulta
ulkoa ja jotenkin liittynyt
vastaanoton virheeseen.

X

X

20.8.

56208843

2 kpl ylimääräisiä. Pitänyt
romuttaa aikoja sitten,
mutta väärän hyllytyksen
takia olivat hukkuneet.

X

X

20.8.

04004047

10 kpl hukassa, löytivät väärästä hyllystä.

X

X

20.8.

56017521

3 kpl hukassa, löytivät väärästä hyllystä.

X

X

20.8.

BG00724814 18 kpl hukassa, löytivät väärästä hyllystä.

X

X

20.8.

BG00870699 10 kpl oli hukassa, mutta
olivatkin siirtyneet IH-halliin
ilman kuittausta asiasta.

X

X

20.8.
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Hyllytys

69039012

Hyllytys

20.8.

X

Hyllytys

X

X

Hyllytys

X

X

Hyllytys

18 kpl hukassa, olivat ihan
väärällä varastopaikalla.

X

Hyllytys

56204635

X

X

Vastaanotto

20.8.

X

Hyllytys

X

X

Hyllytys

X

X

Hyllytys

17 kpl hukassa, olivat ihan
väärällä varastopaikalla.

X

Hyllytys

56204634

X

Hyllytys
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X

28.8.

BG00733110 11 kpl hukassa, löytyivät
väärältä varastopaikalta

X

X

20.8.

56013770

X

X

20.8.

BG01080338 78 kpl hukassa, lopulta ei ollutkaan vaan oli laskettu
väärin.

X

X

20.8.

56034877

1 kpl ylimääräisiä, palautettu ilman koneen numeroa ja ilmoitusta. Ilmeisesti
ollut korjauksessa 15.1.18
päällä lukeneen lapun perusteella.

X

X

20.8.

55019344

2 kpl hukassa, löytyivät väärältä hyllypaikalta

X

X

20.8.

BG00672045 7 kpl hukassa, löytyivät väärältä hyllypaikalta

X

X

20.8.

56023051

1 kpl hukassa, löytyivät väärältä hyllypaikalta

X

X

20.8.

56209076

2 kpl hukassa, löytyivät väärältä hyllypaikalta

X

X

20.8.

BG00279163 1 kpl hukassa, löytyivät väärältä hyllypaikalta

X

X

20.8.

1 kpl ylimääräisiä, palautettu ilman koneen numeroa ja ilmoitusta

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Jukka Vainio

Hyllytys

X

Hyllytys

X

1 kpl hukassa, ei löytynyt,
virheellinen palautus.

Palautus

56005742

X

X

Hyllytys

20.8.

X

Palautus

X

X

Inventaario

X

X

Palautus

BG00932409 6 kpl oli hukassa, mutta löytyivätkin ihan väärästä hyllypaikasta.

X

X

Hyllytys

20.8.

X

Hyllytys

X

X

Hyllytys

X

X

Hyllytys

BG01048674 11 kpl oli hukassa, mutta
löytyivätkin ihan väärästä
hyllypaikasta.

X

Hyllytys
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X

X

20.8.

56025433

1 kpl hukassa, löytyivät väärältä hyllypaikalta

X

X

20.8.

04910177

16 kpl hukassa, löytyivät
väärältä hyllypaikalta

X

X

20.8.

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Jukka Vainio

Hyllytys

X

X

Hyllytys

BG00425997 1 kpl hukassa, löytyivät väärältä hyllypaikalta

X

Hyllytys
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X

