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Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tarkoituksena oli varastosuunnitelman laatiminen. 

Kohdeyrityksenä toimii helsinkiläinen, perustamisvaiheessa oleva ravintola-alan yritys, 

jonka nimeä ei tässä työssä yrityksen toimitusjohtajan pyynnöstä paljasteta. Työ on rajattu 

koskemaan ravintolan juomavarastoa. Työskentely kohdeyrityksen varastossa ajoittui lop-

pukesään 2018. 

 

Opinnäytetyön teoriaosuudessa käsitellään varastointia sekä varastonohjausta. Varastoin-

tiin liittyen tarkastelun kohteina ovat varastoinnin syyt, varastotyypit, varastotilan suunnit-

telu, varastoinnista aiheutuvat kustannukset sekä erilaiset mittarit ja tunnusluvut. Lisäksi 

perehdytään varaston inventointiin. Varaston ohjaukseen liittyvässä teoriassa tarkastellaan 

puolestaan tuotteiden luokittelua, materiaalin virtausta varastossa sekä optimaalisten täy-

dennystilausten tekemistä. 

 

Teoriaosuuden jälkeen esitellään työn tuloksena syntynyt varastosuunnitelma. Varastoin-

tiin liittyen opinnäytetyön tavoitteena oli suunnitella kohdeyritykselle käytännöllinen varas-

totila, jossa päivittäinen työskentely sujuu mahdollisimman helposti. Varaston ohjaukseen 

liittyen tavoitteena oli puolestaan esittää kohdeyritykselle kustannustehokkaita ohjausme-

netelmiä, joilla varastosaldot saadaan pidettyä mahdollisimman pieninä.  

 

Työn tavoitteissa onnistuttiin hyvin. Kohdeyrityksen varastohuone saatiin otettua tehokkaa-

seen käyttöön. Varastonohjaukseen tehty suunnitelma toimii kohdeyritykselle suuntaa an-

tavana toiminnan alkukuukausina, mutta sitä tulee tarkentaa toiminnan laajentuessa. Li-

säksi kohdeyritykselle esitettiin lyhyen- ja pitkän aikavälin kehitysehdotuksia varastoon liit-

tyen. Varastosuunnitelma on muokattavissa myös muiden tahojen hyödynnettäväksi. 
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1 Johdanto 

Varastot ovat erittäin keskeinen logistiikan osa-alue ja lähestulkoon jokainen yritys tarvit-

seekin nykypäivänä varastoja toimiakseen. Varastot nähtiin pitkään ainoastaan kuluteki-

jänä, mutta asenteet ovat selkeästi muuttumassa. Nykyisin varastot nähdään yrityksen 

tärkeänä voimavarana, joilla on mahdollisuus saavuttaa myös kilpailuetua. Tästä syystä 

yritykset haluavatkin panostaa entistä enemmän toimivaan ja tehokkaaseen varastoon 

sekä varaston ohjaukseen.  

 

1.1 Työn tausta, tavoitteet ja rajaukset 

Tämä opinnäytetyö on tehty toimeksiantona helsinkiläiselle, perustamisvaiheessa olevalle 

ravintolalle. Kyseessä on toiminnallinen opinnäytetyö, jonka tarkoituksena on laatia koh-

deyritykselle kustannustehokas varastosuunnitelma. Idea opinnäytetyöhön lähti pitkälti kir-

joittajan omasta mielenkiinnosta varastointia sekä sen tehostamista kohtaan. Varaston 

sekä sen toimintojen kehittämiseen löytyy jo entuudestaan erittäin paljon kirjallisuutta sekä 

muuta materiaalia. Varaston perustamiseen sen sijaan ei. Tämä tekeekin opinnäytetyön 

aiheesta erityisen mielenkiintoisen. Opinnäytetyön aihe on erittäin ajankohtainen kohdeyri-

tykselle itselleen, mutta myös yleisellä tasolla. Kaikki merkit osoittavat, että varastoihin ha-

lutaan kiinnittää entistä enemmän huomiota ja niiden merkitys yritykselle huomioidaan toi-

minnan alusta alkaen. 

 

Ravintolan toimitusjohtajan toiveesta käytämme tässä työssä pelkästään nimitystä kohde-

yritys. Työskentely kohdeyritykselle ajoittui loppukesään 2018. Opinnäytetyö on jaettu kä-

sittelemään kahta suurta kokonaisuutta; varastointia sekä varaston ohjausta. Varastointiin 

liittyen opinnäytetyön tavoitteena on suunnitella kohdeyritykselle käytännöllinen varasto-

tila, jossa päivittäinen työskentely sujuu mahdollisimman vaivattomasti. Tähän liittyen va-

raston tuotesijoittelu nousee erityisen tärkeään rooliin. Varaston ohjaukseen liittyen, opin-

näytetyön tavoitteena on puolestaan suunnitella kohdeyritykselle kustannustehokkaita oh-

jausmenetelmiä. Ohjausmenetelmillä pyritään löytämään optimaalisia keinoja varastosal-

dojen hallintaan sekä varastoitavien tuotteiden täydennystilausten tekemiseen.  

 

Opinnäytetyö on rajattu koskemaan kohdeyrityksen juomavarastoa. Kohdeyrityksen toi-

minta tulee laajenemaan myös ruokaravintolaksi, mutta ruokatarvikkeiden varasto ei ehdi 

tähän työhön mukaan. Kaikki kohdeyritykselle tehdyt suunnitelmat sekä ehdotukset on 

kuitenkin mietitty niin, että niitä voidaan hyödyntää myös keittiöpuolen varastoon tulevai-

suudessa. 
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1.2 Työn rakenne 

Työ koostuu teoriaosuudesta sekä kohdeyritykselle tehdyn varastosuunnitelman esitte-

lystä. Teoriaosuus on jaettu kahteen päälukuun. Ensimmäisessä teoriaosuudessa käy-

dään läpi varastointia. Minkä vuoksi yritykset ylipäänsä varastoivat tuotteita sekä varas-

toinnin merkitystä yrityksen liiketoiminnalle. Tämän jälkeen käydään läpi erityyppisiä va-

rastoja ja millaisia kustannuksia varastoinnista koituu. Ensimmäisen teoriaosuuden lo-

pussa esitellään vielä erilaisia mittareita ja tunnuslukuja joilla yritykset voivat seurata va-

rastonsa tehokkuutta. Toisessa teoriaosuudessa keskitytään puolestaan varaston ohjauk-

seen eli keinoihin joilla yritykset voivat hallita varastoon sitoutunutta pääomaa sekä varas-

tossa liikkuvia materiaalivirtoja. Keskeisinä aiheina nostetaan esille varastossa olevien 

tuotteiden luokittelu sekä täydennystilausten suunnittelu. Täydennystilauksiin liittyvässä 

osiossa etsitään vastauksia siihen, minkä kokoisia täydennystilauksia tulisi tehdä ja miten 

niiden tekeminen tulisi ajoittaa. 

 

Työn toiminallinen osuus eli kohdeyritykselle tehty varastosuunnitelma mukailee teoria-

osuutta. Kohdeyrityksen varastosuunnitelma alkaa fyysisen varastotilan suunnittelusta 

sekä varastossa olevien tuotenimikkeiden luokittelusta. Tämän jälkeen esitellään tuottei-

den sijoittelu varastossa. Varaston ohjaukseen liittyen kohdeyritykselle esitetään optimaa-

linen tapa täydentää varastoa. Lisäksi käydään läpi mihin asioihin toimintaansa vasta 

aloittavan yrityksen tulisi kiinnittää huomiota, jotta varastoon liittyviä tyypillisiä ongelmia ei 

pääsisi syntymään. Työn viimeisessä kappaleessa arvioidaan, miten varastosuunnitel-

massa onnistuttiin ja esitetään kohdeyritykselle kehitysehdotuksia nykyhetkeen sekä pi-

demmälle tulevaisuuteen. Lopuksi nostetaan vielä esille jatkotutkimuskohteita, työn hyö-

dynnettävyyttä sekä arvioidaan kirjoittajan oma oppimista opinnäytetyöprosessin aikana. 

 

1.3 Lähdemateriaali ja käsitteet 

Opinnäytetyössä on hyödynnetty kattavasti varastoon, varastointiin sekä varaston ohjauk-

seen liittyvää lähdekirjallisuutta. Tärkeimpänä nettilähteenä puolestaan on toiminut Reijo 

Rautauoman säätiön perustama sivusto Logistiikan Maailma. Tätä lähdettä on hyödyn-

netty erityisen paljon, sillä kyseessä on logistiikka alan ammattilaisten ylläpitämä tieto-

lähde, jota päivitetään jatkuvasti. Lisäksi sivustoon on integroitu useita alan julkaisuja, jo-

ten tietomäärä on todella kattava. Suuri osa varastoon liittyvistä teoriasta on pysynyt hyvin 

pitkälti muuttumattomana ja näin ollen myös vanhemmat kirjalähteet ovat edelleen täysin 

päteviä. Niitä on kuitenkin mielekästä täydentää myös uudemmilla näkökulmilla. Kirja- ja 

nettilähteiden lisäksi työssä on hyödynnetty kohdeyrityksen toimitusjohtajan kanssa käy-
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tyjä keskusteluja. Opinnäyteyössä on hyödynnetty erityisesti hänen osaamistaan ja tunte-

mustaan ravintola-alaan liittyen. Keskustelut on käyty työn lomassa ajanjaksolla elokuu - 

syyskuu 2018. Lisäksi keskusteluja on täydennetty sähköisten viestintäkeinojen avulla. 

 

Työn keskeiset käsitteet sekä avainsanat ovat: varasto, varastointi, varastonohjaus, layout 

tuoteluokittelun ABC- analyysi, optimaalinen ostoerä sekä täydennystilaus. Työtä lukiessa 

on erityisen tärkeää erottaa varastoon liittyvät samankaltaiset termit toisistaan. Varastolla 

tarkoitetaan fyysistä varastohuonetta, varastoinnilla varastotilan suunnittelua sekä varas-

tossa tapahtuvia toimintoja ja varaston ohjauksella puolestaan varastossa oleviin tuottei-

siin sitoutunen pääoman hallintaa. Layoutilla tarkoitetaan varaston pohjapiirrosta. Eli käy-

tännössä sitä miten hyllyt, käytävät sekä eri toiminnot sijoittuvat varastotilaan. ABC- ana-

lyysilla tarkoitetaan varastossa olevien tuotteiden luokittelua tärkeysjärjestykseen myynnin 

perusteella. Optimaalinen ostoerä sekä täydennystilaus liittyvät oleellisesti toisiinsa. Opti-

maalisella ostoerällä tarkoitetaan sitä, montako tuotetta on kannattavinta tilata kerralla. Ja 

täydennystilauksella puolestaan tarkoitetaan tilausta, jonka avulla varastoon saadaan li-

sää tuotenimikkeitä. 
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2 Varastointi 

Varastointi kuuluu oleellisena osana suurempaan kokonaisuuteen, logistiikkaan. Logis-

tiikka on sanana vielä suhteellisen uusi, vaikka menettelytapana se onkin jo ikivanha. Ny-

kyisen logistiikka käsitteen muotoutumiseen vaikutti ennen kaikkea maailmankaupan ja 

globalisaation kehittyminen. Suppeassa merkityksessä logistiikalla tarkoitetaan pelkästään 

tavaroiden kuljetusta ja varastointia. Laajemmassa merkityksessä sillä tarkoitetaan kuiten-

kin materiaali-, raha- ja tietovirtojen hallintaa. Logistiikan eri osa-alueiksi voidaan nykyisin 

luokitella muun muassa jakelu, toiminnanohjaus, ostot, kuljetukset, toimitusketjun hallinta 

ja organisaation toiminta. Nykyisin logistiikka pidetäänkin yhtenä tärkeimpänä yrityksen 

toimintona. Onnistuneilla logistiikka ratkaisuilla yritys voi saavuttaa huomattavia säästöjä 

ja kilpailuetua itselleen. (Logistiikan Maailma 2018a.) 

 

Myös varasto, johon tässä opinnäytetyössä keskitymme, on erittäin keskeinen logistiikan 

osa-alue. Lähes jokainen liiketoimintaa harjoittava yritys tarvitseekin nykypäivänä varas-

toa. Termillä varasto tarkoitetaan tyypillisesti varastorakennusta tai muita tiloja, joissa ta-

varaa säilytetään. Laajemmasta näkökannasta varastolla voidaan tarkoittaa myöskin im-

materiaalisia varastoja, kuten tietokantoja. Varastoinnilla puolestaan tarkoitetaan varasto-

toimintaa sekä erilaisia varastotoimintoja. Varastointiin liittyvät päätökset sekä strategiat 

vaikuttavat suuresti myös yrityksen muihin toimintoihin. Varastointia tulisi suunnitella erityi-

sesti siinä kohtaa, kun yritystä ollaan perustamassa tai halutaan tehostaa jo olemassa ole-

van yrityksen toimintaa. (Logistiikan Maailma 2018b.) 

 

Varastoinnista koituu yritykselle aina myös kustannuksia, joten sen toimivuuteen on eh-

dottoman tärkeää panostaa. Kapeasti katsottuna varastointi saatetaankin helposti nähdä 

vain kustannuksia aiheuttavana toimintona. Oikein suunniteltuna sillä voidaan kuitenkin 

tuottaa merkittävää lisäarvoa yritykselle. Varastoinnin keskeisenä periaatteena voidaan 

kuitenkin pitää sitä, että varastoja pidetään mahdollisimman vähän. Johtuen siitä, että va-

rastossa odottaviin tuotteisiin sitoutuu pääomaa, joka olisi huomattavasti tuottavampaa, 

jos se saataisiin vapautettua yrityksen muuhun toimintaan. (Logistiikan Maailma 2018b.) 

 

2.1 Varastoinnin syyt 

Yrityksillä on hyvin moninaisia syitä varastoimiseen. Yhtenä keskeisimmistä syistä varas-

toinnille voidaan pitää sitä, että kysyntä ja tarjonta kohtaavat toisensa ajallisesti katsottuna 

vain harvoin. Hyvän asiakaspalvelun takaamiseksi sekä varmistaakseen että asiakkaille 

pystytään tarjoamaan juuri heidän toivomiaan tuotteita, yrityksen tulee ylläpitää varastoa. 
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Asiakaspalvelusyistä pidettävät varastot pystytään optimoimaan tuntemalla oma asiakas-

kunta. Se kuinka nopeasti asiakkaat odottavat tuotteiden saatavuutta vaihtelee kuitenkin 

merkittävästi asiakaskunnan mukaan. Business to business- markkinoilla saatavuudella 

on hyvin erilaiset vaatimukset kuin kuluttajamarkkinoilla toimittaessa. (Tikka 2016, 38; Lo-

gistiikan Maailma 2018b.) 

 

Toisena merkittävänä syynä varastojen ylläpitämiselle voidaan pitää varautumista liiketoi-

mintaympäristön epävarmuuteen. Yhtenä epävarmuustekijänä voidaan pitää asiakkaita. 

Tuotteita varastoidaan, sillä ei voida olla varmoja, milloin ja millaisia määriä asiakkaat tule-

vat haluamaan. Toinen epävarmuustekijä liittyy puolestaan toimittajiin. Varastoja pidetään 

puskurina siltä varalta, että sovitut toimitusajat eivät pidäkään. Tämä on ymmärrettävää 

tilanteessa, jossa tuotteelle on hyvin vähän toimittajia, pahimmillaan vain yksi mahdolli-

nen. Tällöin toimittajalla on ylivalta ostajaan nähden eikä näin ollen ostajan vaatimuksilla 

ole juurikaan arvoa. Muussa tapauksessa epäluotettavan toimittajan kanssa yhteystyö on 

hyvin kyseenalaista. Yrityksen kannattaakin pohtia onko tällaista yhteistyötä kannattavaa 

jatkaa. Yrityksen kannattaa ennemmin panostaa toimittajiin, jotka pystyvät takaamaan pa-

remman toimitustäsmällisyyden. (Salmivuori 2010, 12; Logistiikan Maailma 2018b.) 

 

Kolmantena syynä tuotteiden varastoinnille voidaan pitää toimitusten aiheuttamia kustan-

nuksia. Tyypillisesti suurien toimituserien toimituskustannukset ovat alhaisemmat kuin pie-

nien erien. Näin ollen yritykset saattavat kustannusten minimoimiseksi tilata tavaraa 

enemmän kuin todellinen tarve olisi. Myös tilanteessa jossa toimittaja on asiakastaan vai-

kutusvaltaisempi, saattaa yritys joutua tilanteeseen, jossa sen on tehtävä ostotilaukset toi-

mittajan asettamien minimimäärien mukaisesti. Ei kuitenkaan pidä erehtyä luulemaan, että 

pienet toimituserät tarkoittaisivat automaattisesti pieniä varastoja tai että suuret toimituk-

set aiheuttaisivat automaattisesti liiallista varastointia. Suhteet toimitusten ja varastojen 

välillä ovat huomattavasti monimutkaisempia. Estääkseen liiallisten varastojen kertymisen, 

yrityksen tuleekin oppia näitä suhteita tulkitsemaan ja arvioimaan. (Sakki 2009, 103; Lo-

gistiikan Maailma 2018b.) 

 

Myös tuotteiden saatavuudella on vaikutuksia varastoinnin tarpeeseen. Tietyillä toi-

mialoilla raaka-aineiden saatavuudessa saattaa olla huomattavissa määrin vaihtelua kau-

siluonteisesti, mikä taas osaltaan johtaa ylimääräiseen varastointiin. Myös odotettavissa 

oleva korotus raaka-aineiden hinnoissa on tyypillinen tekijä varastotasojen nostamiseen. 

(Logistiikan Maailma 2018b.)  
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2.2 Aktiivi- ja passiivivarasto 

Kuten edellä huomasimme, yrityksillä on hyvin moninaisia syitä varastoinnille. Varastojen 

muodostumiselle voidaan kuitenkin löytää kaksi selkeää pääsyytä. Mikäli tilattu tuotteiden 

määrä onkin suurempi kuin loppuasiakkaiden sen hetkinen tarve, jää osa tavarasta aina-

kin hetkeksi varastoon. Tätä osaa kutsutaan aktiivivarastoksi. Tiivistetysti aktiivivarastolla 

tarkoitetaan siis sitä varaston osaa, jota kulutetaan ennen uuden tilauksen saapumista. 

Toinen syy varastojen muodostumiselle on jo aikaisemmin mainittu varautuminen myynnin 

epävarmuuteen. Etukäteen ei voida tietää tarkkaa kysynnän määrää eikä ajankohtaa, jo-

ten tuotteita tilataan varmuuden vuoksi hieman ennakoitua enemmän tai nopeammalla 

tahdilla. Tällä tavalla syntynyttä varastoa kutsutaan puolestaan varmuusvarastoksi tai pas-

siivivarastoksi. Aktiivi- ja passiivivarasto ovat siis toistensa vastakohtia. Usein passiiviva-

rasto pääsee syntymään huomaamatta. Tavarantoimituksen saapuessa, varastossa onkin 

vielä samaa tavaraa jäljellä. Mikäli yrityksessä on suuri määrä passiivivarastoksi luokitelta-

vaa tavaraa, tulisi tilannetta tarkastella kriittisesti sillä tyypillisesti tämä on merkki heikosta 

suunnittelusta. (Sakki 2003, 73.) 

 

 

 

Kuva 1. Varastojen syntyminen. Varasto muodostuu kahdesta osasta eli aktiivi- ja passiivi-

varastosta (Sakki 2003, 75) 

 

Varastojen syntymistä tutkittaessa on tärkeää muistaa, että nimitykset aktiivi- ja passiivi-

varasto vain korostavat sitä että, varastot syntyvät ja kasvavat kahdesta eri syystä. Varas-

totilassa tuotteet ovat kaikki samassa paikassa eikä varaston syntytapaa varsinaisesti 

voida erottaa. Kaikki tuotteet ovat siis samalla tavalla käyttävissä sekä eteenpäin myytä-

vissä. Tyypillisesti varastossa olevista tuotteista suurempi osuus kuuluu kuitenkin syntyta-
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valtaan passiivivarastoksi luokiteltavaan osioon. Tästä johtuen palaamme vielä opinnäyte-

työn kappaleessa 3 syvällisemmin siihen, kuinka passiivivaraston määrään voidaan vai-

kuttaa oikeanlaisella suunnittelemisella. (Sakki 2003, 73.) 

 

2.3 Varastoinnin hyvät ja huonot puolet 

Tiivistetysti voidaan siis sanoa, että varastoinnista koituu sekä hyviä, että kuitenkin myös 

huonoja puolia yritykselle. Tärkeimpinä varastoinnin etuina voidaan pitää yrityksen kykyä 

vastata äkilliseenkin kysyntään ja näin ylläpitää hyvää asiakastyytyväisyyttä. Lisäksi va-

rastot turvaavat yrityksen toimintaa epävarmuuden aikaan. Mikäli tuotteiden saanti vaikeu-

tuu väliaikaisesti, on niitä hyvä olla varastossa odottamassa. Samalla varasto suojaa yri-

tystä talouden epävarmuudelta. Mahdollinen inflaatio tai tuotteiden hintojen nousu, ei 

pääse vaikuttamaan niin nopeasti yrityksen toimintaan. Tyypillisesti suuret ostoerät ovat 

edullisempia yritykselle kuin pienet. Näin ollen yritys saa taloudellista etua ostotilanteessa, 

vaikka tuotteita päätyisikin varastoon odottamaan myyntiä. (Logistiikan Maailma 2018c.) 

 

Suurimmaksi haitaksi voidaan puolestaan nähdä varaston ylläpitämisen aiheuttamat yli-

määräiset kustannukset. Varastoon sitoutuu pääomaa, joka voisi olla huomattavasti tuot-

tavammassakin toiminnassa. Lisäksi varastojen hallinta on sitä vaikeampaa mitä suurem-

masta varastosta on kyse. Liian suureksi paisuessaan varaston ongelmien havaitseminen 

vaikeutuu. Mikäli varastoitavien tuotteiden määrää saataisiin pienennettyä, tulisivat ongel-

mat helpommin esille ja niitä voitaisiin myös lähteä korjaamaan. (Logistiikan Maailma 

2018c). 

 

2.4 Varastotyypit 

Yrityksen eri tarpeisiin ja toimitusketjun eri vaiheisiin tarvitaan erilaisia varastoja. Varastoja 

voidaankin luokitella usealla eri tavalla. Luokittelu voi tapahtua esimerkiksi varaston toi-

minnan tai tyypin mukaan. Seuraavassa osiossa käymme hyvin tiivistetysti läpi erilaisia 

varastoja. (Logistiikan Maailma 2018d.) 

 

Ensimmäiseksi käymme läpi varaston toiminnan mukaista luokittelua. Perusvarastoksi 

kutsutaan sitä varaston osaa, joka vaihtuu kulutuksen mukaan. Sen avulla siis tyydytetään 

täydennysvälin aikainen kysyntä. Varmuusvarastolla tai passiivivarastolla puolestaan va-

raudutaan kysynnän vaihteluun ja turvataan puutetilanteet. Varmuusvarasto kasvattaa va-

rastoon sitoutuneen pääoman määrää ja näin ollen sen tarve ja määrä kannattaa laskea 

erityisen tarkkaan. Puskurivarastolla tarkoitetaan varastoa, jolla varaudutaan tuotteiden 

saantiongelmiin. Esimerkiksi täydennyksen viivästymiseen. Prosessi- tai tuotantovaras-
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tolla tarkoitetaan kuljetuksessa, tuotannossa tai jakelussa olevaa varastoa. Kysynnän kau-

sivaihteluihin varaudutaan puolestaan kausivarastolla. Sen avulla tuotanto pyritään pitä-

mään niin tasaisena kuin mahdollista vaikka kysyntä vaihteleekin. (Logistiikan Maailma 

2018d.) 

 

Toinen tapa on luokitella varastot niiden tyypin ja varastointiolosuhteiden mukaan. Ulkova-

rasto voi olla joko katettu tai kattamaton alue, jossa tavara varastoidaan joko hyllyissä tai 

maassa. Ulkovarasto on kaikista edullisin vaihtoehto, mutta soveltuu vain tuotteille jotka 

eivät pilaannu kosteudesta tai muista sään aiheuttamista vaihteluista. Tavaroita jotka kes-

tävät lämpötilan vaihteluita, voidaan säilyttää myös lämmittämättömissä varastoissa. Myös 

näissä tulee kuitenkin huomioida kosteuden mahdolliset vaikutukset tuotteisiin sekä niiden 

pakkauksiin. Tuotteet jotka eivät kestä alhaisia lämpötiloja tai lämpötilan vaihtelua, tulee 

varastoida lämpimään varastoon. Tämä on kaikista kallein varastoratkaisu, mutta myös 

työskentelyolosuhteiltaan miellyttävin. (Pouri 2004, 320-325.) 

 

Lisäksi varastoja luokitellaan varastointimuotojen eli varastossa käytettävän teknologian 

mukaan. Tarkoittaen siis erilasia varastoon suunnattuja trukkeja, kuormalavoja, pinoamis-

vaunuja ja niin edelleen. Tämän tyyppistä teknologiaa hyödyntävät varastot ovat kuitenkin 

jo hyvin kaukana tämän opinnäytetyön kohdevarastosta, joten emme niihin tämän enem-

pää tässä työssä paneudu. (Pouri 2004, 327.) 

 

2.5 Varastotilan suunnittelu ja layout 

Varastotilojen suunnittelu voidaan jakaa kahteen lähtötilanteeseen. Ensimmäisenä vaihto-

ehtona on, että varastoa lähdetään suunnittelemaan aivan alusta alkaen esimerkiksi täy-

sin tyhjälle tontille. Toisena vaihtoehtona on suunnitella varasto jo olemassa olevaan ti-

laan, joka on toiminut varastona tai muussa käyttötarkoituksessa jo aikaisemminkin. Luon-

nollisestikin tilanteessa jossa varasto rakennetaan alusta saakka, on mahdollista valita 

juuri kyseiseen käyttötarkoitukseen sopiva varastotyyppi sekä varastokalusto. Mikäli suun-

nittelu tehdään jo olemassa oleviin tiloihin, suunnittelua rajoittaa muun muassa käytössä 

olevan tilan koko, korkeus sekä muoto. Lisäksi suunnittelussa tulee huomioida, onko ti-

laan mahdollista tehdä muutoksia, esimerkiksi muuttaa olemassa olevien kulkuaukkojen 

sekä mahdollisten väliseinien sijaintia (Logistiikan Maailma 2018e.) 

 

Varaston suunnittelussa kannattaa edetä vaihe vaiheelta. Suunnittelun tulisi aina perustua 

kokonaisuuteen, joka muodostuu muun muassa varastoitavista tuotteista ja niiden asetta-

mista erityisvaatimuksista, varaston koosta sekä tulevasta varastointitekniikasta. (Ritva-

nen 2011, 83.) 
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Varaston toimivuuden sekä tehokkuuden kannalta valittavalla laitteistolla sekä hyllystöllä 

on suuri merkitys. Molempien valinnassa on huomioitava vähintäänkin varastotilan aiheut-

tamat rajoitteet, käsiteltävien tuotteiden ominaisuudet sekä määrät. Laitteiston eli esimer-

kiksi trukkien, kuljettimien ja rullakoiden valinnassa kannattaa huomioida myös varaosien 

sekä huollon saatavuus. Hyllystön osalta kannattaa puolestaan huomioida vähintäänkin 

hyllystön muunneltavuus. On myös tärkeää huomioida näiden valintojen merkitys myös 

varastossa työskentelevien ergonomian kannalta. (Ritvanen 2011, 83.) 

 

Varaston layoutilla tarkoitetaan puolestaan varaston pohjapiirrosta. Eli käytännössä sitä 

miten hyllyt, käytävät sekä tilat eri toiminnoille, sijoittuvat varastotilaan. Tästä kannattaa 

tehdä jonkinlainen suunnitelma heti varaston suunnittelun alkuvaiheessa. Pohjapiirrosta 

kannattaa tarkentaa sitä mukaa kun suunnittelu etenee. Layout tulisi suunnitella siten että 

varastossa työskentelystä ei aiheudu hukkaa. Varastossa tämä tarkoittaa tyypillisesti aika-

hukkaa, eli aikaa jota käytetään turhaan tavaroiden siirtelyyn. Karkeasti sanottuna hyvä 

layout on sellainen, että tavara tuodaan varastossa suoraa sille kuuluvalle paikalle, eikä 

siihen tarvitse koskea ennen kuin se lähtee varastosta. (Logistiikan Maailma 2018f.) 

 

2.6 Varastoinnin kustannukset 

Logistiikan kokonaiskustannuksista noin puolet koostuu varastoinnista sekä varastoihin 

sitoutuvan pääoman kustannuksista. Näin ollen varastointia voidaan pitää huomattavana 

kustannustekijänä ja sen kehittämiseen tulisi kiinnittää huomiota. Tehokkaalla varastoin-

nilla voidaan parantaa koko yrityksen kustannustehokkuutta. Varastoinnin kustannukset 

aiheutuvat useista eri tekijöistä. Yleisimpiä varastoon liittyviä kustannuksia ovat: varaston-

pitokustannus, täydennyseräkustannus sekä puutekustannukset. Jokaisen yrityksen on 

kuitenkin tärkeää tunnistaa juuri sen omassa toiminnassa merkittävimmät kustannusteki-

jät, jotta kuluja pystyttäisiin pienentämään. (Ritvanen 2011, 91.) 

 

Tuotteen hinta itsessään on selkeästi erottuva kustannus. Varastonpitokustannus puoles-

taan on riippuvainen varaston arvosta. Varastonpitokustannus muodostuu kolmesta eri-

osasta; pääomakustannuksesta, varastontilakustannuksesta sekä riskikustannuksesta. 

Tavaran seisoessa varastossa, siihen sitoutuu aina pääomaa ja näin ollen siitä koituu yri-

tykselle pääomakustannuksia. Varastontilakustannus puolestaan koostuu muun muassa 

vuokrasta ja mahdollisista lämmitys- tai ilmastointikustannuksista. Riskikustannukset vaih-

televat aloittain, mutta yleisesti ne sisältävät tuotteiden vanhenemiseen tai vahingoittumi-

seen liittyviä kustannuksia. Lisäksi riskikustannuksia muodostuu hävikistä, eli esimerkiksi 
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varkauksista tai huonosta varastotietojen ylläpidosta johtuvista kuluista. Varastonpitokus-

tannus on keskimäärin 10-40% varaston vuosittaisesta kokonaisarvosta. (Ritvanen 2011, 

92.) 

 

Täydennyseräkustannus sisältää puolestaan erilaisia tilaukseen liittyviä kustannuksia. Ti-

lauksen tekemiseen, valvontaan, tarkistamiseen sekä vastaanottamiseen tarvitaan am-

mattitaitoinen henkilö, jolle tulee maksaa palkkaa. Lisäksi tilausten käsittelyssä käytettä-

vistä varastokoneista aiheutuu erilaisia asetuskustannuksia. Muun muassa koneiden han-

kintahinta sekä mahdolliset asennus ja huoltotyöt. (Ritvanen 2011, 92.)  

 

Kolmanteen kategoriaan kuuluu erilaiset puutekustannukset. Näitä syntyy esimerkiksi tuo-

tantohäiriöistä, toimitusten myöhästymisestä ja jälkitoimituksista. Lisäksi puutekustannuk-

siin luetaan tilanteet joissa, asiakkaita tai tilauksia menetetään sen vuoksi että varastossa 

ei ole oikeaa tavaraa tyydyttämään heidän tarpeitaan. (Ritvanen 2011, 92.) 

 

Voimme siis todeta, että varastoinnista koituu huomattavia kustannuksia ja näin ollen on 

selvää, että yritysten tulisi mahdollisuuksien mukaan pyrkiä niitä pienentämään. Tähän liit-

tyen hankinnasta vastaavan henkilön kannattaa pyrkiä saamaan mahdollisimman pitkät 

maksuajat. Lisäksi varastointiprosessista tulisi poistaa kaikki tuottamattomat työvaiheet. 

Myös oikean laisilla toimituserillä sekä varastonohjuksella saadaan merkittävää säästöä 

aikaiseksi. Viimeiseksi mainittuihin tullaan syventymään vielä tarkemmin opinnäytetyön 

kappaleessa 3. (Ritvanen 2011, 92.) 

 
2.7 Mittarit ja tunnusluvut 

Varaston suorituskykyä voidaan mitata erilaisten mittareiden sekä tunnuslukujen avulla.  

Pelkän mittarin avulla ei vielä voida päätellä paljoakaan, vaan sitä tulee vielä verrata jo-

honkin muuhun lukuun. Tunnusluku siis ilmaisee kahden eri mittarin välistä suhdetta. Jos 

jompikumpi mittareista, tai ne molemmat paranevat, paranee myös tunnusluku. (Ritvanen 

2011, 101.) 

 

Mittareiden avulla voidaan tarkastella, kuinka hyvin varasto täyttää tehtävänsä. Tyypilli-

sesti varaston osalta mitataan sen toiminnan tehokkuutta sekä kustannustehokkuutta. Mit-

tarit tulisi kuitenkin valita siten, että ne kuvaavat kyseiselle varastolle asetettuja tavoitteita 

ja ovat helposti ymmärrettävissä. Lisäksi mittarien valintaan vaikuttaa varaston luonne 

sekä rooli ja luonnollisesti myös varastoitava tuote. Näin ollen jokaisen yrityksen tulee löy-

tää sille itselleen oleellisimmat mittaamisen kohteet. Usein sopivana mittarien ja tunnuslu-
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kujen määränä voidaan pitää 3-5 kappaletta, mutta tämä vaihtelee yrityskohtaisesti.  Mi-

käli yrityksen toiminta kasvaa tai muuttuu, tulisi myös mittareiden sekä tunnuslukujen oi-

keellisuus tarkistaa. (Ritvanen 2011, 103.) 

 

Jotta mittareista ja tunnusluvuista saataisiin eniten hyötyä, tulee yrityksessä olla nimetty 

vastuuhenkilö niitä seuraamassa ja huolehtimassa raportoinnista. Näin saadaan riittävän 

kattava sekä objektiivinen kuva varaston tilasta. Oikein valitut sekä seuratut mittarit autta-

vat löytämään ongelmakohtia ja lisäksi niiden avulla pystytään osoittamaan tehtyjen kor-

jaustoimenpiteiden vaikutuksia. Mittarien tärkein käyttökohde onkin oman yrityksen kehit-

tymisen seuranta. Täyden tehon saamiseksi, saatuja tuloksia kannattaa kuitenkin verrata 

mahdollisuuksien mukaan myös muihin organisaatioihin. (Karrus 2005, 170). 

 

Seuraavassa osiossa käymme läpi muutamia mittareita sekä tunnuslukuja joita varastosta 

tyypillisesti kannattaa seurata. 

 

2.7.1 Varaston palveluaste 

Varaston palvelukyvyllä tarkoitetaan varaston kykyä täyttää sille asetetut tavoitteet. Tä-

män mittaamiseen voidaan käyttää erilaisia keinoja riippuen toiminnan luonteesta sekä 

varaston roolista. Muita keskeisiä mittaamisen kohteita ovat varaston tehokkuus sekä kus-

tannustehokkuus. Varaston toiminnan tehokkuus sekä varaston palvelukyky liittyvät olen-

naisesti toisiinsa ja tästä johtuen niiden mittaamiseen käytetäänkin osittain samoja mitta-

reita. (Logistiikan Maailma 2018g.)  

 

Yksi tällaisista mittareista on varaston palveluaste. Palveluasteella tarkoitetaan sitä, 

kuinka suuri osuus kysynnästä pystytään tyydyttämään suoraan. Palveluasteella mitataan 

tilausten toimitusten lisäksi myös suoria ostoja varastosta, eli tyypillisesti myymälästä. Pal-

veluaste voidaan laskea seuraavalla kaavalla:  

 

Palveluaste = suoraa varastosta toimitetut tilaukset / kaikki tilaukset * 100% 

 

Läheskään aina ei ole kannattavaa pyrkiä 100% palveluasteeseen. Palveluasteen määrit-

tämiseen vaikuttaa muun muassa se, kuinka tärkeä kyseinen tuote on asiakkaille. Mikäli 

tuotteen puuttumisesta aiheutuu suuri haittaa asiakkaille tai he saattaisivat lähteä hake-

maan vastaavaa tuotetta muualta, tulee palveluaste luonnollisestikin pitää korkeana. Mi-

käli taas tuotteen puuttumisesta ei koidu asiakkaille suurta haittaa, on perusteltua pitää 

matalampaa palveluastetta. (Virtanen & Hokkanen 2012, 82-84.) 
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Haluttu palveluaste voidaan varaston tarpeiden mukaan asettaa kaikille tuotteille samalle 

tasolle tai vaihtoehtoisesti tuoteryhmittäin. Joissakin tapauksissa palveluaste voidaan jopa 

määritellä erikseen kaikille tuotteille. Palveluastetta määritettäessä tulee huomioida myös 

valitun tason vaikutukset varaston kustannuksiin. Mitä korkeampaa palveluastetta lähde-

tään tavoittelemaan, sitä suuremmiksi kasvavat myös kustannukset. Tämä johtuu siitä, 

että yrityksen on pidettävä suurempaa varmuusvarastoa pystyäkseen vastaamaan kysyn-

tään myös suurimmalla mahdollisella kysynnän vaihtelulla. Näin ollen palveluaste on ylei-

sesti ottaen kannattavinta pitää korkeimpana niillä tuotteilla, joilla kysyntä on tasaista ja 

varastomääriä voidaan kontrollointi jo ennakkoon. Tällöin myös kustannukset ovat parhai-

ten hallittavissa. (Virtanen & Hokkanen 2012, 82-84.) 

 

 

               

 

Kuva 2. Varaston kustannusten kasvu palveluasetavoiteen mukaan (Logistiikan Maailma 

2018g) 

 

Tarkasteltaessa palveluastetta sekä sen vaikutuksia kustannuksiin, kannattaa huomioida 

myös imagovaikutus. Mitä korkeampi palveluaste on, sitä parempi imago ja asiakastyyty-

väisyys yrityksellä myös yleensä on. Tietyissä tilanteissa korkean palveluasteen tuomat 

positiiviset vaikutukset saattavat siis olla yritykselle huomionarvoisempi seikka kuin ko-

honneet varastointikustannukset. Haasteena on kuitenkin se, että imagovaikutuksen mit-

taaminen tai todentaminen on todella haastavaa. (Logistiikan Maailma 2018g.) 

 

2.7.2 Varaston kierto ja riittävyys 

Yksi käytetyimmistä varaston tehokkuutta mittaavista mittareista on varaston kiertono-

peus. Sen avulla seurataan minkä verran varastoon sekä sen eri nimikkeisiin sitoutuu 

pääomaa. Kiertonopeus kertoo, kuinka monta kertaa vuodessa varasto keskimäärin vaih-

tuu. Varaston kiertonopeudessa tulisi yleensä tavoitella mahdollisimman korkeaa lukua. 
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Mitä kauemmin tavara seisoo varastossa, sitä enemmän siihen sitoutuu käyttöpääomaa. 

Jotta mittaria osataan hyödyntää oikein, on tärkeää ymmärtää sen laskentatapa. Varaston 

kierto lasketaan keskivarastosta, joka usein sisältää myös ylimääräistä varastoa, ja tästä 

johtuen kierrosta ei voida päätellä täydennyserien määrää. Kierto tulee laskea vuosikysyn-

nän sekä keskivaraston perusteella seuraavan kaavan mukaisesti:  

 

                 Varaston kierto = vuoden kulutuksen arvo / varaston keskiarvo 

 

Koko varaston lisäksi kiertonopeus voidaan laskea myös yksittäisille nimikkeille. Laskenta-

kaava on muuten sama, mutta arvoina käytetään nimikkeen vuosikulutusta sekä nimik-

keen keskivarastoa. Laskennassa voidaan käyttää joko yksiköitä tai tuotteiden euromää-

räistä arvoa. Koska varaston arvo lasketaan aina tuotteiden hankintahinnoista, tulee kaa-

vassa myös vuosikulutus tai vuosikysyntä laskea hankintahintoihin perustuen. (Sakki 

2003, 79-80.) 

 

Käytännössä varaston keskiarvojen määrittäminen on usein haastavaa ja tästä syystä mit-

taus yleensä tehdään tarkasteluhetken varastokeskiarvon perusteella. On mahdoton sa-

noa yleisellä tasolla mikä olisi sopiva kiertoluku varastolle. Tämä tulee aina määritellä yri-

tyskohtaisesti. Sopivan kierron määrittelyyn vaikuttaa usea tekijä, muun muassa tuotteen 

tärkeys, arvo sekä kuinka paljon se vie tilaa varastossa. Tyypillisesti voidaan ajatella että, 

yritykselle tärkeimpien tuotteiden kierron tulisi olla kaikista nopeinta, kun taas vähemmän 

tärkeät tuotteet voivat hyvin kiertää hitaammin. Myös arvokkaimpien tuotteiden kohdalla, 

joihin siis sitoutuu paljon pääomaa, kannattaa kierto suunnitella mahdollisimman nope-

aksi. Pienissä varastotiloissa myös paljon tilaa vieviä tuotteita kannattaa tyypillisesti ohjata 

nopean kierron tavoitteella. Esimerkkinä voidaan sanoa että, mikäli kiertonopeuden tu-

lokseksi saadaan vaikkapa luku 12, tarkoittaa tämä, että varasto kiertää 12 kertaa vuo-

dessa. Tällöin varastossa on aina keskimääräisesti kuukauden tarve odottamassa. (Sakki 

2003, 79.) 

 

Pelkkä varaston kiertonopeus ei yleensä kuitenkaan anna riittävää kuvaa varastotasosta. 

Käytännön ohjaustyössä saattaakin olla hyödyllisempää laskea varaston riittoa. Se kertoo 

kuinka moneksi päiväksi tämän hetkinen varasto riittää, olettaen että kysyntä pysyy nor-

maalilla tasolla. Varaston riitto voidaan laskea kahdella eri kaavalla: 

 

                   Varaston riitto = varaston arvo / vuositarve * 365 
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Mikäli varaston kiertonopeus tiedetään, voidaan käyttää myöskin kaavaa: 

 

                                Varaston riitto = 365 / kiertonopeus 

 

Myös riittoa laskettaessa voidaan käyttää joko yksiköitä tai hankintahintaa. Kuten jo edellä 

mainittiin, riiton yksikkö on aina päiviä. Tosin kuin kiertonopeutta, varaston riittoa voidaan 

hyödyntää tehtäessä päätöksiä täydennystilauksista. (Logistiikan Maailma 2018g.) 

 

2.8 Inventointi 

Toimiakseen optimaalisesti yrityksellä tulee olla oikeat tiedot sen voimavaroista. Yksi 

näistä voimavaroista on yrityksen pääoma. Kuten aiemmin jo todettiin, varastoitaviin tuot-

teisiin sitoutuu aina pääomaa ja näin ollen varastolla on siis suora vaikutus yrityksen ta-

loudelliseen kannattavuuteen. Varastosta vastaavan henkilön onkin hyvä ymmärtää, 

kuinka suuria vaikutuksia hänen tekemillään päätöksillä on. (Hokkanen & Virtanen 2012, 

65.) 

 

Varastosaldot vaikuttavat usein myös yrityksen muihin toimintoihin, esimerkiksi myyntiin ja 

ostoihin, ja näin ollen varastosaldojen virheettömyys on oleellista koko yritykselle. Saldo-

tietojen oikeellisuuden varmistaminen on kuitenkin yksi haastavimmista varastoon liitty-

vistä työtehtävistä. Tämä johtuu siitä, että kaikki tapahtumat varastossa, kuten tuotteiden 

vastaanotto, niiden siirtely, tai pois vieminen varastosta, lisäävät saldotietojen virheriskiä. 

Varastomäärien selvittämiseen, tarkistamiseen sekä virhemäärien minimointiin hyödynne-

tään inventaaria. Inventaariossa lasketaan ja tunnistetaan kaikki varastossa olevat tuot-

teet ja niistä laaditaan inventaariolista. Inventaarin avulla saadaan selville myös mahdolli-

nen hävikki. (Hokkanen & Virtanen 2012, 67.) 

 

Inventaario voidaan tehdä joko yrityksen oman tarpeen vuoksi tai kirjapitolain velvoitta-

mana. Vuosi-inventaariolla tarkoitetaan kirjanpitolain mukaista, vähintään kerran vuo-

dessa tehtävää varastomäärien laskentaa. Kirjanpidon yhteydessä varastossa olevista 

tuotteista käytetään yleensä termiä vaihto-omaisuus. Varastossa olevista koneista ja lait-

teista sekä fyysisestä varastotilasta ja siellä olevista tarvikkeista käytetään puolestaan ter-

miä käyttöomaisuus. Kirjanpidossa kyseisten termien erottaminen toisistaan on ehdotto-

man tärkeää. Vuosi-inventaarin oikeellisuudella on erityisen suuri merkitys, sillä sen pe-

rusteella laskettu varaston arvo vaikuttaa yrityksen tilinpäätökseen. Tilinpäätös taas antaa 

kokonaisvaltaista tietoa yrityksen taloudellisesta tilanteesta niin yrityksen johdolle kuin ul-

kopuolisillekin tahoille. (Salmivuori 2010, 10.) 
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Muut inventaarimenetelmät ovat yrityksen omaan tarpeeseen. Jatkuvalla inventoinnilla tar-

koitetaan sitä, että tavaroiden saldot tarkistetaan aina kun uutta tavaraa otetaan vastaan. 

Tämän toteuttaminen on hyvin aikaa vievää, mutta takaa parhaimman tarkkuuden varas-

tokirjanpitoon. Nollainventaariosta puhutaan tilanteessa, jossa tavara loppuu tai tietojär-

jestelmä antaa saldoksi nollan. Tällöin tarkastetaan tilanteen todenmukaisuus. Kun inven-

toinnin tekemiseen halutaan erityisesti tarkkuutta, voidaan käyttää ristiin inventointia. Siinä 

periaatteena on, että kaksi eri henkilöä laskee ensin oman alueensa tuotteet ja sen jäl-

keen vaihtavat alueita. Molemmat alueet tulevat siis lasketuksi kahteen kertaan. Mikäli in-

ventointi kohdistetaan vain tiettyyn varaston osaan, kutsutaan tätä puolestaan osainven-

toinniksi. (Hokkanen & Virtanen 2012, 68-69.) 

 

Inventointia saatetaan helposti kuvitella helpommaksi kuin se todellisuudessa onkaan. Vir-

heiden mahdollisuus onkin melko korkea, mikäli inventaarin toteutusta ei ole etukäteen 

huolella suunniteltu tai siihen ei ole varattu riittävästi tekijöitä taikka aikaa. Varaston tyy-

pistä sekä varastoitavista tuotteista riippuen, inventaariota voidaan nykyisin helpottaa huo-

mattavasti tekniikan avulla. Mikään ei silti takaa virheetöntä inventaaria niin kuin osaavat 

tekijät. Mitä systemaattisemmin varastosaldoja seurataan, sitä tehokkaammaksi varaston-

hallinta sekä toimivuus saadaan. (Hokkanen & Virtanen 2012, 68-70.) 
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3 Varaston ohjaus 

Arkikielessä sekoitetaan helposti käsitteet varastointi ja varastonohjaus vaikka todellisuu-

dessa niiden merkitys poikkeaa selkeäsi toisistaan. Edellisessä kappaleessa käytiin läpi 

varastointia eli varaston fyysistä tilaa, sen suunnittelua ja varastossa tapahtuvia toimin-

toja. Tässä kappaleessa käymme puolestaan läpi varastonohjausta, jolla tarkoitetaan va-

rastoihin sitoutuvan pääoman hallintaa sekä erilaisten materiaalivirtojen ohjausta. (Suo-

men Kuljetusopas 2018.) 

 

Varastonohjauksen perusperiaatteina voidaan pitää FIFO-, eli first-in-first-out ja LIFO- eli 

last-in-first-out- periaatteita. FIFO- periaatteen mukaan toimittaessa tavara lähtee varas-

tosta samassa järjestyksessä kuin se on sinne tuotukin. Näin voidaan varmistaa, että mi-

kään osa tuotteista ei jää seisomaan varastoon liian pitkäksi aikaa. FIFO on paras varas-

tointiperiaate tuotteille, jotka pilaantuvat herkästi. LIFO- periaatteessa puolestaan vii-

meiseksi varastoon tuotu tavara, otetaan sieltä ensimmäisenä ulos. Tämä toimii parhaiten 

pilaantumattomien tuotteiden kanssa tai pilaantuville tuotteille, joiden kierto on erittäin no-

peaa. (Logistiikan Maailma 2018h.) 

 

Varaston ohjauksen tehtävänä on huolehtia siitä, että varastoitavia tuotteita on riittävästi 

halutun palveluasteen saavuttamiseksi, mutta kuitenkin niin vähän, että sitoutuneen pää-

oman määrä ei pääse kasvamaan liian suureksi. Kaiken kaikkiaan tavoitteena on siis löy-

tää hyvä tasapaino saatavuuden ja kustannusten välille. Hyvän materiaalin ohjauksen 

edellytyksenä on ymmärtää kysyntää sekä sen vaihteluita. Varastossa olevien nimikkei-

den välillä on usein merkittäviä eroja siinä, kuinka helposti tasapaino saatavuuden ja kus-

tannusten välille on löydettävissä. Osalla nimikkeiden kysyntä saattaa olla hyvinkin vaihte-

levaa ja näin ollen myös vaikeasti ennustettavaa. Ja vastaavasti taas osa nimikkeistä 

saattaa mennä jatkuvasti suurella volyymilla ja tasaisella kysynnällä, jolloin tasapainon 

löytäminen on huomattavasti helpompaa. Tiivistetysti voidaan siis sanoa, että varaston 

ohjaksella pyritään löytämään vastaukset kysymyksiin mitä ja milloin ostetaan sekä kuinka 

paljon ostetaan. (Salmivuori 2010, 51; Logistiikan Maailma 2018i.) 

 

3.1 JIT- filosofia 

JIT eli Just In Time-  filosofian ydinajatuksena on, että ideaalitilanteessa varastoja ei tarvit-

taisi ollenkaan. Filosofia juurtaa japanilaiseen tuotantofilosofiaan, mutta pääosa JIT- peri-

aatteista tulee Toyotan autotehtaalta. Tehtaalla kehitettiin 1950- luvulla tuotantotapa, joka 



 

 

17 

on sittemmin levinnyt ympäri maailman ja vaikuttanut suuresti nykyiseen teolliseen valmis-

tukseen sekä logistiseen ajatteluun. Suomeen JIT rantautui 1980- luvulla. (Tikka 2016, 60; 

Logistiikan Maailma 2018j.)  

 

Suomeksi käytettiin aluksi termiä JOT eli Juuri Oikeaan Aikaan, mutta nykyisin englannin 

kieleen pohjautuvat JIT on vakiintuneempi käsite. Filosofian perusperiaatteena on kaiken 

turhan pois karsiminen. Tavoitteena on nollavarastot, nopea läpimenoaika, virheettömyys, 

sekä turhan työn ja ajankäytön poistaminen. Tavoitteiden kohdalla on kuitenkin hyvä ym-

märtää, että kyseessä on ennemminkin suuri visio, kuin realistinen tavoite. Käytännössä 

JIT: in saavuttaminen on lähestulkoon mahdotonta ja tästä syystä varaston hallinnointi 

sekä kehittäminen on yrityksen toiminnan kannalta keskeistä. (Logistiikan Maailma 2018j.) 

 

Varastojen ajatellaan usein toimivan joko imu- tai työntöohjauksella. Suppeasti määritel-

tynä JIT- malli on lähestulkoon sama kuin imuohjaus. Imu- ja työntöohjauksen merkittävin 

ero on siinä, minkä ajatellaan ohjaavan käytännön materiaalivirtaa. Työntöohjauksessa 

etukäteen tehty suunnitelma ikään kuin ”työntää” tilaukset tuotannon läpi, kun taas imuoh-

jauksessa seuraava vaihe aina ”imee” edelliseltä vaiheelta tarvittavat tiedot. (Tikka 2016, 

67; Logistiikan Maailma 2018j.) 

 

Imuohjaus perustuu ajatukseen, että varastosta aiheutuu kustannuksia ja tästä syystä va-

rastot tulisi minimoida. Ideaalitilanteessa tuotteita voitaisiin valmistaa tai tilata äärimmäi-

sen nopealla aikataululla juuri asiakkaan tarpeen mukaisesti. Realistisesti ajateltuna tämä 

ei kuitenkaan ole mahdollista, joten käytännössä paras vaihtoehto on tuotannonohjaus, 

joka perustuu asiakkaiden tarpeiden mukaiseen tahtiin. Tuotannon ja varastojen määrää 

siis rajoitetaan. Tuotteita valmistetaan ja siirretään eteenpäin ainoastaan asiakkaiden tar-

peiden ohjaamana. Tämän kaltainen imuohjaus on helpoin toteuttaa, mikäli tarve on ta-

saista ja täydennykset nopeasti tehtävissä. Imuohjaus on huomattavasti haastavampaa, 

mikäli kysyntä vaihtelee voimakkaasti tai täydennysajat ovat epäsäännöllisiä. (Sakki 2009, 

129.) 

 

Työntöohjaus toimii käytännössä päinvastoin eli kaikki vaiheet perustuvat ennalta tehtyyn 

suunnitelmaan, ei niinkään asiakkaiden tarpeeseen. Tuotantomääriä ei siis sanele kysyntä 

vaan tietoinen päätös. Todellisuudessa työntö- tai imuohjausta esiintyy vain hyvin harvoin 

sellaisenaan. Käytännössä yritykset yhdistelevät periaatteita, jotta ne saavat vallitsevan 

olosuhteen kannalta tarkoituksenmukaisen ohjauksen materiaalivirroille. (Sakki 2009, 

129.) 
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3.2 Tuotteiden luokittelu 

Yrityksen liiketoiminta koostuu useista eri tekijöistä. Yrityksen tuotevalikoimaan saattaakin 

kuulua jopa tuhansia nimikkeitä. Mitä enemmän varastossa on varastonimikkeitä, sitä hel-

pommin varaston kokonaisarvo lähtee kasvamaan liian suureksi. Varastonohjauksessa 

onkin tärkeää kiinnittää huomiota kokonaisvaraston lisäksi myös yksittäisten varastonimik-

keiden, tai vähintäänkin tuoteryhmäkohtaiseen, varastonhallintaan. Varastonimikkeiden 

saldojen sekä kierron hallinnassa voidaan käyttää apuna tuotteiden luokittelua. (Logistii-

kan Maailma 2018h.) 

 

3.2.1 20/80- sääntö 

Yksi tunnetuimmista luokittelu tavoista perustuu 20/80- sääntöön. Sääntöä kutsutaan 

myös keksijänsä kansantaloustieteilijä Vilfredo Pareton mukaan Pareton laiksi. Tutkies-

saan Englannissa tulonjakautumista, hän huomasi tulonjaon epätasaisuuden. Yksinker-

taistettuna 20% asukkaista keräsi 80% tuloista sekä varallisuudesta. (Sakki 2009, 90.) 

 

Sittemmin 20/80- säännön on huomattu toteutuvan useissa erilaisissa tutkimuskohteissa. 

Sama asia voidaan todeta myös tutkittaessa yrityksen myyntinimikkeiden myynti- tai kulu-

tuslukuja riittävän pitkällä ajanjaksolla. Pareton lain perusteella voidaan todeta esimerkiksi 

varastossa olevista nimikkeistä että: 

 

 80% nimikkeistä tuo 20% liikevaihdosta 
 20% nimikkeistä tuo 80% tuloksesta 
 80% myyntitapahtumista tuo 20% myynnistä 
 20% aiheuttaa 80% varaston arvosta 

 

 

Pareton 20/80- sääntöä käytettäessä prosenttilukuja ei luonnollisestikaan tule ottaa kirjai-

mellisesti. Ne ovat enemmänkin suuntaa antavia ja auttavat ymmärtämään, että riippu-

vuus on lähempänä 20/80- suhdetta kuin esimerkiksi 50/50- suhdetta. Pareton säännön 

perusteella voidaan päätellä yrityksistä löytyvän suuri määrä tuotteita, jotka eivät olisi vält-

tämättömiä niille. (Sakki 2009, 90.) 

 

3.2.2 ABC- analyysi 

Mikäli yrityksessä on suuri määrä nimikkeitä, on melko selvää, ettei kaikkiin niistä kannata 

eikä edes voida käyttää aikaa samalla tavalla. Eikä tämä yleensä olisi edes tarpeellista. 

Kannattavinta on keskittyä tärkeimpien tuotteiden ohjaamiseen. Tärkeimpien tuotteiden 

löytämiseen voidaan hyödyntää Pareton laista pohjautuvaa ABC- analyysia. Kyseessä on 
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melko yksinkertainen, mutta silti tehokas varaston ohjaus- ja valvontamenetelmä. Sen tar-

koituksena on jakaa varastossa olevat nimikkeet ryhmiin, joita valvotaan ja ohjataan eri 

menetelmillä. Analyysin avulla toimenpiteet pystytään kohdentamaan tärkeimpiin nimikkei-

siin ja muut ryhmät jätetään vähemmälle huomiolle. Analyysin lopullisena tavoitteena voi-

daan pitää varastokierron nopeuttamista. (Tikka 2016, 52.) 

 

ABC- analyysissa tuotenimikkeet jaotellaan tyypillisesti niiden euromääräisen myynnin tai 

kulutuksen perusteella kolmesta viiteen luokkaan.  Luokittelun perusteena käytetään usein 

seuraavanlaista jaottelua: 

 

 A- tuotteet ovat 50% myynnistä 
 B- tuotteet 30% myynnistä 
 C- tuotteet 18% myynnistä 
 D- tuotteet 2% myynnistä 
 E- ryhmä muodostuu tuotteista joita e ole myyty tai kulutettu  

 

Analyysiä hyödynnettäessä on tärkeää ymmärtää, että luokittelussa käytetty myyntiin tai 

kulutukseen perustuva arvo ei ole sama asia kuin nimikkeen tarpeellisuus. Vaikka nimik-

keestä kertyvä euromääräinen myynti jäisikin vähäiseksi, saattaa se silti olla asiakkaille 

tarpeellinen ja näin ollen se on perusteltua pitää myyntiohjelmassa mukana. (Sakki 2002, 

91.) 

 
 

      

Kuva 3. Esimerkki nimikkeiden ABC- jaottelusta (Logistiikan Maailma 2018h) 

 

Luokittelun suorittamisen jälkeen, on tärkeää ymmärtää kuinka eri nimikeryhmiä tulisi sit-

ten ohjata. A- nimikkeiden osalta tulisi noudattaa jatkuvaa seurantaa. Varaston kierron tu-
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lee olla nopeaa ja nimikkeiden ohjaus perustuu menekkiin. Näin ollen A- nimikkeiden koh-

dalla on ehdottoman tärkeää, että varastokirjanpito on kunnossa ja varastosaldoista on oi-

keat tiedot. B- nimikkeille puolestaan riittää normaali seuranta. Näistä nimekkeistä pide-

tään tyypillisesti varmuusvarastoa, jonka avulla estetään puutteet poikkeavissa tilanteissa. 

C- nimikkeet ovat tyypillisesti edullisia ja näin ollen niiden rahallinen arvo ei ole yritykselle 

merkittävä. Mikäli yrityksessä ei ole toiminnanohjausjärjestelmää käytössä, kannattaa vä-

hemmän tärkeisiin nimikkeisiin käyttää periodiseurantaa. Loppupään ryhmistä saatetaan 

löytää nimikkeitä, joiden menekki on niin olematonta että ne kannattaa poistaa kokonaan 

myyntivalikoimasta. (Tikka 2016, 52-54; Logistiikan Maailma 2018h.) 

 

3.2.3 Xyz- analyysi  

Xyz- analyysi on muunnos edellä mainitusta ABC- analyysistä. Xyz- analyysissa tuotteet 

luokitellaan kappalemääräisten myyntitapahtumien perusteella. Luokittelun tarkoituksena 

on havainnollistaa 20-80 -säännön mukaista tapahtumien jakautumista mahdollisimman 

tarkasti. Analyysi tyyppien on tarkoitus täydentää toisiaan. Xyz- analyysissa luokittelu voi-

daan tehdä esimerkiksi seuraavanlaisesti: 

 

 X- luokka= yli 50% myyntitapahtumista vuodessa 
 Y- luokka = 30% tapahtumista 
 Z- luokka = 18% tapahtumista 
 zz- luokka = 2% tapahtumista 
 z0- luokka = ei ollenkaan tapahtumia 

 

Tyypillisesti Xyz- analyysia käytetään tilanteessa, jossa halutaan kehittää tavarankäsitte-

lyä varastossa. Se onkin hyödyllinen esimerkiksi suunniteltaessa tuotteille varastopaik-

koja. X- luokan tuotteet, joissa on eniten myyntitapahtumia, kannattaa sijoittaa varastossa 

mahdollisimman lähelle lastausaluetta, jotta niiden käsittely sekä keräily pystytään hoita-

maan mahdollisimman nopeasti. Vastaavasti taas loppupään luokkiin kuuluvat tuotteet 

voidaan sijoitta kauemmaksi varastoon. Tavarankäsittelyn lisäksi analyysia voidaan hyö-

dyntää myös myynnin ja nettotulokseen tutkimisessa. (Sakki 2003, 95-96.) 

 

3.3 Materiaalin virtaus varastossa 

Edellä mainittujen tuoteluokittelujen lisäksi, tuotteiden sijoitteluun varastossa vaikuttaa 

luonnollisestikin myös varastotilan ominaisuudet. Puhutaan niin sanotusta tuotteiden tai 

materiaalin virtauksesta. Tuotteiden virtaus voidaan toteuttaa suorana virtauksena, U-vir-

tauksena tai L- virtauksena. L- virtauksesta käytetään myöskin nimeä kulmavirtaus. Toteu-

tuksen valintaa vaikuttaa pitkälti käytettävissä olevan varastotilan koko sekä muoto.  



 

 

21 

 

 

 

 

 

 

Kuva 4. Materiaalin virtaus (Pouri 2004, 377) 

 

Kuva 4 havainnollistaa erilaisia vaihtoehtoja materiaalin virtaukselle varastossa. Tum-

mempi nuoli kuvaa varastoon saapuvaa tavaraa, ja vaaleampi puolestaan varastosta läh-

tevää. Suorassa virtauksessa tuotteet tulevat sisään varaston toiselta puolelta ja ne ohja-

taan ulos vastakkaiselta puolelta. Tavarat siis kulkevat varaston läpi. Suoravirtauksen 

etuna on se, että tavaranimikkeiden sijoittelu varastoon on selkeää. Lisäksi varaston pi-

tuus sekä leveys ovat molemmat melko vapaasti määrättävissä. Haittapuolena ratkai-

sussa on se, että tavaran vastaanottopaikalta on pitkä matka viimeisten nimikkeiden si-

jaintipaikalle. Lisäksi varasto vaatii riittävän suuren tontin, sillä varaston molemmissa 

päissä tulee olla tilaa. (Ritvanen 2011, 85- 86.) 

 

Toinen tavaravirran perusratkaisuista on puolestaan U-virtaus. Siinä saapuva ja lähtevä 

tavara kulkee samalta puolelta rakennusta. U-virtaus mahdollistaa sen, että useita nimik-

keitä pystytään sijoittamaan lähelle toisiaan ja näin nimikkeiden keräily sekä muu käsittely 

pystytään hoitamaan nopeasti. Lisäksi hyllystöt on mahdollista sijoittaa useilla eri tavoilla. 

U- virtauksen etuna on myös se, että varaston tontin ei tarvitse olla läheskään niin suuri 

kuin suorassa virtauksessa. Huonona puolena taas U-virtaus vaatii enemmän käyttäväti-

laa kuin suora virtaus. (Ritvanen 2011, 85- 86.) 

 

L-virtauksessa, toiselta nimeltään kulmavirtauksessa, tavaran saapuminen ja lähteminen 

tapahtuu varaston viereisiltä sivuilta. Etuna on se, että nopeasti kiertävien nimikkeiden si-

joittelu lähelle on helposti toteutettavissa. Tontin kokovaatimukset asettuvat suoranvirtauk-

sen ja u-virtauksen välille. (Logistiikan Maailma 2018k.)  

 

3.4 Optimaalinen eräkoko 

Optimaalinen eräkoko tarkoittaa tilausmäärää, joka minimoi sekä varastointikustannukset 

että tilauskustannukset. Mikäli tilauserät ovat liian suuria, päätyy tuotteita varastoon odot-

tamaan ja näin ollen varastointikustannukset lähtevät kasvamaan. Toisaalta taas tiheästi 

tehdyt pienet tilaukset kasvattavat tilaus- sekä työkustannuksia. Optimaalinen eräkoko on 

siis näiden kahden kustannuksen tasapainotila, jossa kokonaiskustannukset ovat kaikkein 
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alhaisimmat. Optimi tilauserä ilmaistaan yleensä kirjainlyhenteenä EOQ. Se voidaan las-

kea käyttäen Wilsonin kaavaa: 

 

 

 
 
 
Kaavassa EOQ tarkoittaa siis taloudellista eli optimaalista ostoerää, Co toimituserän ti-

lauskustannusta euromääräisenä, D vuosikulutusta kappalemäärissä, U tuotteen yksikkö-

hintaa ja Ci yksikköhintaista varastointikustannusta. Varastointikustannus Ci on ilmaistu 

prosentteina suhteessa ylläpitokustannuksiin. Ylläpitokustannusten tekijä on tyypillisesti 

10-15% hankintakustannuksista. (Hokkanen & Virtanen 2012, 77.) 

 

Wilsonin- kaava on käyttökelpoinen, mutta siihen on kohdistunut myös kritiikkiä paramet-

rien osalta. Todellisuudessa kysyntä on usein vaihtelevaa, joten oletus tasaisesta kysyn-

nästä saattaa aiheuttaa ongelmia. Lisäksi toimituserän hankintakustannuksen sekä vuo-

tuisen varastointikustannuksen tarkka määritteleminen on haastavaa. Kustannusten suu-

ruus voidaan arvioida keskimääräisesti, mutta tapauskohtaiset kustannukset saattavat 

vaihdella suurestikin. Lisäksi kaavan heikkoutena on se, että siinä ei huomioida haluttua 

palvelutasoa ollenkaan. Wilsonin- kaava antaa silti hyvän suunnittelulähtökohdan sekä ar-

vion optimaalisesta eräkoosta. (Hokkanen & Karhunen 2014, 135.) 

 

3.5 Varmuusvarasto 

Kappaleessa 2 käsiteltiin jo varmuusvarastoa eli toiselta nimeltään passiivivarastoa liittyen 

varastojen syntymiseen. Varaston ohjauksen yhteydessä käytämme nimitystä varmuusva-

rasto, korostamaan että tähän varastomäärään voidaan vaikuttaa suunnittelun avulla. Var-

muusvaraston käsitettä tarvitaan oikean tilausajankohdan määrittämiseksi. Varmuusva-

raston avulla pystytään varmistamaan tuotteiden saatavuus tilanteessa, jossa tulevaa me-

nekkiä ei tiedetä etukäteen. Varmuusvarastoa hyödynnetään kysynnän äkillisesti kasva-

essa tai toimituksen viivästyessä. Varmuusvaraston kokoon vaikuttaa se, millä tasolla toi-

mitusvarmuus halutaan pitää. Varmuusvarasto (B) voidaan laske seuraavalla kaavalla: 
 
 
 

 
 

Kaavassa B tarkoittaa varmuusvaraston kokoa kappalemäärissä, s menekin keskihajon-

taa eli standardipoikkeamaa, k varmuuskerrointa ja L hankinta eli toimitusaikaa. 
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Taulukko 1. Haluttua toimitusvarmuutta vastaavat varmuuskertoimet (Sakki 2009, 122.) 

Varastossa ei todellisuudessa ole mitään oikeaa varmuusvarastoa. Käsitettä käytetään ai-

noastaan uusintatiluksen oikeaan tekohetken määrittämiseen. Taulukossa halutulla var-

muudella tarkoitetaan todennäköisyyttä siihen että, kyseistä tuotetta on heti saatavilla va-

rastosta. Jos varmuusvarasto valitaan esimerkiksi 95% perusteella, jää 5% mahdollisuus, 

että tuote pääsee loppumaan varastosta ennen seuraavan ostotilauksen saapumista. 

Suuremmalla varmuusvarastolla loppumisen riski saadaan matalammaksi. (Sakki 2009, 

122.) 
 

3.6 Varaston täydennysmenetelmät 

Kun tilauserän koko sekä halutun varmuusvaraston taso on päätetty, määritellään oikea 

ajankohta täydennystilauksen tekemiselle. Varaston täydennykseen voidaan hyödyntää 

useita erilaisia menetelmiä, ja yritys voikin muokata sille itselleen sopivimman tavan. 

Käytännössä menetelmät perustuvat aina joko tilauspisteeseen tai tilausväliin. Käymme 

näiden kahden päämenetelmän lisäsi läpi myös kaksi tyypillisimmistä variaatioista. (Sakki 

2009, 123.) 

 

3.6.1 Tilauspistemenetelmä 

Tilauspistemenetelmässä täydennystilaus tehdään ennalta määritellyn varastotason pe-

rusteella. Täydennystilaus tehdään, kun tuotteiden määrä varastossa saavuttaa tai alittaa 

kyseisen tason. Tätä tasoa kutsutaan tilauspisteeksi, se esitetään kuvassa 5 kirjaimella T. 

Tilauspistemenetelmän ideana on, että tavaran toimituksen saapuessa, on tavaraa vielä 

varmuusvaraston verran jäljellä. Mikäli tuotteen menekki onkin toimitusaikana ennakoitua 

suurempaa, voidaan toimituskyky turvata varmuusvaraston avulla. Tilauspiste lasketaan 

seuraavalla kaavalla: DL + B, jossa D tarkoittaa keskimääräistä menekkiä tietyn ajanjak-

son, esimerkiksi viikon aikana. L on hankinta- ajan pituus viikoissa ja B varmuusvarasto 

tavarayksiköissä. Kaava voidaan ilmaista myös sanallisesti: 

 

     Tilauspiste =varmuusvarasto + keskimääräinen menekki hankinta-aikana 
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Kuva 5. Tilauspistemenetelmä (Sakki 2009, 124) 

 

Tilauspistemenetelmässä käytetään tyypillisesti tilauseränä optimitilauserää EOQ. Mene-

telmää kutsutaan välillä myös kiinteän tilauserän menetelmäksi, sillä täydennystilaus on 

yleensä samankokoinen. Menetelmän etuja ovat helppous ja nopeus. Lisäksi se on hel-

posti automatisoitavissa. Heikkoutena puolestaan on se, että yhden tavarantoimittajan eri 

tuotteiden tilauspisteet saattavat ajoittua eri aikoihin. Useista toimituksista saattaa helposti 

kertyä ylimääräisiä kuljetus- ja käsittelykustannuksia. (Sakki 2009, 123-124; Sakki 2003, 

101-102.) 

 

3.6.2 Tilausvälimenetelmä 

Tilausvälimenetelmässä varastoa puolestaan tarkkaillaan kiintein määrävälein, esimerkiksi 

viikoittain tai kuukausittain. Täydennystilaus tehdään säännöllisesti, tiettynä tilausajankoh-

tana siten, että nimikkeen varastosaldo nousee etukäteen määritellylle tasolle. Tilausväli 

on siis aina sama, mutta tilausmäärä vaihtelee kulutuksen mukaan. Tilausväli esitetään 

kuvassa 6 kirjaimilla T-A.           

 Kuva 6. Tilausvälimenetelmä (Ritvanen 2011, 89)   
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Tilausvälimenetelmässä kannattaa hyödyntää ABC- analyysia siten, että tärkeimpiä A- ni-

mikkeitä tarkastellaan tiheämmin kuin esimerkiksi C- nimikkeitä. Tilausvälimenetelmän 

etuna on se että, tilaukseen voidaan keskittää yhden tavarantoimittajan kaikki nimikkeet, 

joiden tilauspiste on saavutettu. Kun tilauksien määrä putoaa, saavutetaan säästöä kulje-

tuskustannuksissa. Menetelmän heikkoutena on sen vaatima työ ja vaikeus automatisoin-

tiin. (Sakki 2009, 123-124.) 

 

3.6.3 Min-maks- menetelmä 

Min-maks- menetelmässä jokaiselle varastossa olevalle tuotteelle määritellään ylä- ja ala-

rajat, joiden välissä varastomäärän halutaan liikkuvan. Mikäli varastonmäärä on tarkaste-

luhetkellä raja-arvojen sisällä, tilausta ei vielä tehdä. Hetkenä jolloin varaston määrä alit-

taa alarajan tehdään täydennystilaus, joka nostaa varaston takaisin ylärajaan. Raja-arvot 

sekä tilauserä saadaan laskettua seuraavilla kaavoilla: 

 

 Maksimivarasto = varmuusvarasto + menekki tilausväli ja hankinta-ajan aikana 
 Minimivarasto eli tilauspiste = keskimääräinen menekki hankinta-ajan aikana + 

varmuusvarasto 
 Tilauserä = maksimivarasto – tarkasteluhetken varasto – saapumatta olevat tilauk-

set 
 Tilausväli = tuotteen vuosikulutus / optimitilauserä EOQ 

 

 

          

Kuva 7. Minimi- ja maksimirajat (Sakki 2014, 86) 

 

Min-maks- menetelmässä yhden tuotteen tilauserän koko vaihtelee aina tilauskerroilla. 

Jos samalta tavarantoimittajalta tilataan kuitenkin yhdellä kertaa kaikkia hänen toimittami-

aan tuotteita, saadaan tilattava määrä riittävän suureksi. Kyseinen tilausmenetelmä sovel-
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tuu hyvin kaikille ABC- analyysin tuotteille. Niille tuotteille joiden menekki on vähäinen, va-

raston yläraja estää liian suuret tilausmäärät ja pitkä tilausväli puolestaan pitää ostokerrat 

kohtuullisina. (Sakki 2003, 103-104.) 

 

3.6.4 Kahden laatikon menetelmä 

Viimeisenä varaston täydennysmenetelmänä on kahden laatikon menetelmä. Kyseessä 

on erittäin käytännönläheinen menetelmä varaston täydentämiseen. Tuotteille lasketaan 

tilauspiste ja sitä vastaava määrä sijoitetaan erilliseen tilaan, kuten laatikkoon tai hyllyyn. 

Täydennystilaus tehdään hetkessä, jolloin etummainen laatikko huomataan tyhjäksi tai 

kun taaempi, vielä täysinäinen laatikko siirretään eteen. Tyypillisesti takimmaiseen laatik-

koon kiinnitetään tilauskortti, jotta varmennustilaus tulee varmasti tehdyksi. Kaksilaatikko-

menetelmän etuna voidaan pitää sen helppoutta. Haasteena puolestaan on se, että me-

netelmän muokkaaminen olosuhteiden muuttuessa on vaikeaa. (Sakki 2009, 124; Salmi-

vuori 2010, 54.) 
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4 Kohdeyrityksen varastosuunnitelma 

Opinnäytetyön kohdeyritys on Helsingissä toimiva osakeyhtiömuotoinen ravintola. Yritys 

muodostuu kahdesta osakkaasta, jotka molemmat myös työskentelevät yrityksessä. Mo-

lemmilla osakkailla on aikaisempaa kokemusta ravintola-alan yrittäjyydestä. Kohdeyrityk-

sen toimitusjohtaja toimi opinnäytetyön yhteyshenkilönä ja työssä onkin hyödynnetty hä-

nen kanssaan käytyjä keskusteluja sekä hänen ammattitaitoaan toimialaan liittyen. 

 

Kohdeyritys on Tilastokeskuksen määritelmän mukaisesti pieni yritys. Se on aloittanut toi-

mintansa kesällä 2018 ja alkuun toiminta keskittyy pelkkään juomaravintolaan. Yrityksen 

tiloissa on kuitenkin toimiva keittiö ja toiminnan on tarkoitus laajentua ruokaravintolaksi 

loppuvuodesta 2018. Ravintolapuoli tulee keskittymään pizzoihin ja burgereihin. Kohdeyri-

tys työllistää alkuvaiheessa yrittäjien lisäksi yhden osa-aikaisen työntekijän. Toiminnan 

laajentuessa henkilökunnan määrä tulee kuitenkin lisääntymään. 

 

Opinnäytetyö projektin alkaessa kohdeyrityksen liiketoiminta on aivan alkuvaiheessa. Va-

rastossa on ensimmäiset tuotteet odottamassa, mutta varastointiin tai varastonohjaukseen 

ei ole tehty suunnitemaa. Ensimmäiset hankinnat on tehty puhtaasti yrittäjien omiin arvioi-

hin pohjautuen. Varaston ja sen toimintojen puutteellinen suunnitelma olikin suurin syy, 

miksi tätä opinnäytetyötä ylipäänsä ryhdyttiin tekemään. Tavarantoimittajat on valittu tar-

jouspyyntöjen perusteella. Tärkeimpinä kriteereinä pidettiin alhaisia hintoja ja lyhyitä toimi-

tusaikoja. Alkuun tilaukset tehdään pääasiallisesti kahdelta vakiotoimittajalta. Lisäksi sa-

tunnaisia, kokeiluun tulevia tuotteita tilataan yksittäisten toimittajin kautta. Pieniä hankin-

toja yrittäjät noutavat itse tukusta. 

 

Kohdeyritykselle suunnitellaan alussa mahdollisimman käytännöllisiä ratkaisuja varastoti-

laan sekä varastointiin liittyen. Tämän jälkeen analysoidaan kuinka tuotteet tulisi sijoitella 

varastoon ja lopuksi tehdään ehdotuksia tehokkaaseen varaston ohjaukseen liittyen. Työn 

suunnitteluun on annettu hyvin vapaat kädet, mutta kaikki ratkaisut hyväksytetään koh-

deyrityksen toimitusjohtajalla ennen varsinaista toteutusta.  

 
4.1 Varastotila ja sen rajoitteet 

Kohdeyritys toimii tiloissa, joissa on aikaisemminkin ollut ravintolatoimintaa. Näin ollen 

varsinainen varastotila on jo valmiiksi olemassa. Toimitilassa on kaksi erillistä varastoa. 

Erillinen varastohuone tulee olemaan juomavarasto ja keittiön yhteydessä oleva varasto 

tulee puolestaan tulevaisuudessa toimimaan ruokatarvikkeiden säilytyksessä. Tämä opin-

näytetyö on rajattu koskemaan pelkästään jo käytössä olevaa juomavarastoa. 
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Varastotila on olosuhteiltaan jo valmiiksi ideaali juomien säilytykseen. Kyseessä on ikku-

naton tila, joten juomat saadaan suojattua niille haitalliselta valolta. Lisäksi lämpötila on 

tasainen, mikä myöskin edesauttaa juomien säilyvyyttä. Varasto on kuitenkin kooltaan 

melko pieni. Käytännössä varastossa on vain yksi pitkä seinä, jonne on mahdollista sijoit-

taa hyllykkö. Hyllykkö valittiin sen perusteella, että pullot saadaan säilytettyä niille opti-

maalisessa pystyasennossa. Alkuvaiheessa varasto halutaan pitää saldojen osalta mah-

dollisimman pienenä ja näin olen koko hyllykköä ei tarvita heti käyttöön. On kuitenkin tär-

keää hyödyntää koko käytettävissä oleva tila hyllykölle, mikäli nimikkeiden tai varastosal-

dojen määrä kasvaa tulevaisuudessa. Alkuvaiheessa varastotilan pieni koko ei siis hait-

taa, mutta tulevaisuudessa tämä saattaa aiheuttaa haasteita, mikäli juomavalikoimaa ha-

lutaan lähteä laajentamaan. Pienessä varastossa tilankäytön tehokkuus muutenkin koros-

tuu. Varastosaldojen mahdolliseen kasvamiseen varaudutaan jo etukäteen laajentamalla 

varastotilaa ravintolan puolelle. Myyntitiskin taakse tulee kylmäkaapit sekä lisää hyllytilaa. 

Samoin myyntitiskin alaosa saadaan hyötykäyttöön lisäämällä hyllyjä. 

 

Varaston pienen koon jälkeen, toisiksi suurimman rajoitteen varastolle aiheuttaa oluttankit. 

Tankeista olut saadaan putkia pitkin varastosta suoraa myymälän puolelle oluthanoihin. 

Putket olivat varastotilassa jo valmiiksi asennettuna entisen omistajan toimesta, eikä niitä 

olisi kannattavaa eikä edes järkevää lähteä uudestaan sijoittamaan. Varsinaiset oluttankit, 

jotka putkiin kiinnitettään ovat 30 litraisia, joten ne vievät huomattavasti tilaa. Varastoon 

on jäätävä riittävästi tyhjää tilaa myöskin tyhjien tankkien säilytykseen sillä tavaran toimit-

taja maksaa niistä pantin ja myöskin huolehtii niiden pois viennistä aina uuden toimituksen 

yhteydessä. Lisäksi lattiatilaa on jätettävä myös varastossa tapahtuvalle työskentelylle.  

  

4.2 Kohdeyrityksen tuoteluokittelu 

Varaston pienestä koosta ja oluttankkien aiheuttamista rajoitteista johtuen varsinainen va-

rastotilan suunnittelu saadaan melko nopeasti tehdyksi. Työssä tärkeämpänä painotettiin-

kin tuotesijoittelun suunnitelmaa sekä tehokkaiden varastonohjaus menetelmien löyty-

mistä. 

 

Suunnittelu aloitettiin suorittamalla jo varastossa oleville nimikkeille ABC- analyysi. Ravin-

tolatoiminta on vielä niin aluillaan että analyysia ei voida tehdä kappalemääräisen kulutuk-

sen eikä myöskään euromääräisen myynnin perusteella. Näin ollen pohjana käytetään toi-

mitusjohtajan tuntemusta ravintola-alasta sekä hänen näkemystään siitä, mitkä tuotteet 

tulevat myymään eniten. Luokittelussa päädyttiin käyttämään neljää eri luokkaa: 
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 A- tuotteet = hanaoluet 
 B- tuotteet = siiderit, tärkeimmät viinat, viinit 
 C- tuotteet = liköörit, loput viinat  
 D- tuotteet = virvoitusjuomat sekä mehut 

 

 

Kun tuoteluokittelu on suoritettu, päästään sen tuloksia hyödyntämään tuotteiden ohjauk-

sen suunnittelussa. Tässä työssä on tärkeää huomioida, että teorian mukainen ABC- luo-

kittelu perustuu menneisyyteen eli jo tapahtuneeseen myyntiin tai kulutukseen. Tämän 

opinnäytetyön kohdeyritys on kuitenkin vasta toimintaansa aloittava ravintola, joten kaikki 

perustuu myyntiennusteisiin sekä osittain jopa yrittäjien myyntitoiveisiin. Luokittelu on 

alussa tehty hyvin karkeasti, eikä kaikkia yksittäisiä tuotenimikkeitä ole tässä työssä nos-

tettu esille. Luokittelua tuleekin ehdottomasti tarkentaa toteutuneiden myyntien perus-

teella. Tulevaisuudessa varaston ABC- analyysi kannattaa päivittää esimerkiksi kerran 

vuodessa. Tulee myös huomata, että ABC- luokittelua ei teorian mukaisesti kuulu tehdä 

tuoteryhmittäin vaan yksittäisille nimikkeille. Kohdeyritykselle tehdyssä luokittelussa hyö-

dynnetiin molempien yrittäjien kanssa elokuussa 2018 käytyjä keskusteluja ja heidän nä-

kemystään siitä, että myyntivolyymit tulevat kulkemaan rinnakkain tuoteryhmien kanssa. 

Hanaoluet ovat ehdottomasti juomaravintolalle tärkein tuote, ja niiden kulutuksen usko-

taan yksinään ylittävän 50% koko myynnistä. Yksittäiset viinit sekä viinat saattavat kuiten-

kin hyvinkin vielä vaihtaa paikkaansa luokittelussa. Myös virvoitusjuomista jotkin nimikkeet 

saattavat tulevaisuudessa nousta tärkeämmiksi sillä odotuksena on, että keittiön avaus 

kasvattaa niiden myyntiä ruokailun yhteydessä. Toimitusjohtajan mukaan ravintola-alaan 

vaikuttaa selkeästi kausi- sekä sesonkivaihtelut jotka tuovat mukanaan myös erikoistuot-

teita. Kun näitä tuotteita rupeaa tulemaan mukaan valikoimaan, kannatta ne luokitella 

omaksi ryhmäkseen eli E- tuotteet. 

 
 
4.3 Kohdeyrityksen tuotesijoittelu 

Ennen kuin varastonimikkeille päästään suunnittelemaan varsinaisia ohjausmenetelmiä, 

tulee niille miettiä käytännöllinen varastojärjestys. Tavoitteena on suunnitella varastojär-

jestys, jonka avulla tuotteiden saatavuus varastosta on mahdollisimman helppoa ja no-

peaa. Tuotteiden sijoitteluun on hyvä panostaa alusta alkaen, sillä käytännöllinen tuotesi-

joittelu helpottaa tulevaisuudessa varaston hallintaa ja nopeuttaa tuotteiden inventointia. 

Myymälän puolella oleviin varastotiloihin sijoitetaan kaikkien luokkien tuotteita. Tärkeim-

mät A- tuotteet saadaan varastosta suoraa hanoihin, mutta B-, C- ja D- luokkaan kuuluvia 

tuotteita sijoitetaan niin, että tärkeimmiksi arvioidut tuotteet saavat suhteessa eniten hylly-

tilaa. Yrittäjät suunnittelevat itse tuotteiden varsinaisen sijoittelun myyntitiskin takana ole-
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viin hyllyihin ja kylmäkaappeihin hyödyntäen omaa käytännön kokemustaan ravintolatyös-

kentelystä. Myymälän puolella tuotteet ovat esillä myös asiakkaille, joten käytännöllisyy-

den lisäksi on otettava huomioon myös tuotesijoittelun esteettisyys. Tässä opinnäyte-

työssä keskitymmekin siis erillisen varastotilan tuotesijoitteluun. Tuotesijoittelun merkitys 

korostuu todennäköisesti suuremmissa varastoissa joissa etäisyydet ovat pitkiä ja varas-

tossa tapahtuu enemmän työskentelyä. Sen merkitystä ei silti pidä vähätellä myöskään 

pienissä varastoissa kuten työn kohdeyrityksessä.  

 

Tuotteet halutaan sijoittaa selkeyden vuoksi varastoon tuoteryhmittäin. Kohdeyrityksen va-

rastossa voidaan hyödyntää LIFO- periaatetta, sillä kaikki tuotteet ovat hyvin säilyviä. Ai-

noastaan tuoremehujen kohdalla joudutaan huomioimaan parasta ennen päiväykset. To-

sin mehujenkin kohdalla säilyvyys on niin pitkä että LIFO on niille sopiva. Tavarantoimitta-

jat kantavat omat tuotteensa varastoon suoraan niille nimetyille paikoille. Tämä vähentää 

merkittävästi yrittäjien työskentelyä varastossa. Tuotesijoittelu tulee kuitenkin olla niin sel-

keä että vaihtuvat kuljettajat löytävät nopealla vilkaisulla tuotteiden oikeat paikat. Nimik-

keille tehtyä ABC- analyysia hyödyntäen tuoteryhmistä tärkeimmät nimikkeet sijoitetaan 

aina hyllykössä korkeudelle, josta niiden kerääminen on helpointa. Muut saman tuoteryh-

män nimikkeet sijoitetaan aina hyllykköön tärkeysjärjestyksessä alaspäin, siten että vähi-

ten tärkeiksi arvioidut tuotteet ovat lähimpänä lattiatasoa. 

 

Tärkeimpään A- luokkaan kuuluvia oluttynnyreitä ei ole kokonsa vuoksi mahdollista sijoit-

taa muualle kuin lattialle olutputkien lähettyville pinoihin. Tynnyrit ovat 30- litraisia, joten 

niiden liikuttelu varastossa halutaan minimoida.  Eri olutnimikkeet halutaan pääasillisesti 

pitää omissa pinoissaan.  Rajallinen tila tuo kuitenkin oma haasteensa sillä varastossa tu-

lee olla riittävästi tyhjää lattiatilaa myös tankkien vaihtoa sekä muuta varastotyöskentelyä 

varten. Näin ollen lähimpänä olutputkia olevat pinot joudutaan todennäköisesti kasaa-

maan aina siten, että niissä on muutaman eri olutnimikkeen tankkeja päällekkäin. Käytän-

nön varastotyöskentelyyn tästä ei aiheudu suurta haittaa. Tankkeja vaihdettaessa tulee 

kuitenkin olla tarkkana, että oikean nimikkeen tankki kiinnitetään juuri sille kuuluvaan put-

keen. Tyhjille, noutoa odottaville tankeille rajataan oma tila lattialta. Tyhjät tankit voidaan 

kasata huomattavasti korkeammiksi pinoiksi eikä nimikkeiden sekoittumisella ole väliä, jo-

ten niille riittää huomattavasti pienempi lattiapinta-ala. 

 

Siiderit sijoitetaan hyllykköön lähimmäksi ovea, sillä niiden kulutus arvioidaan suurim-

maksi ja näin ollen niitä joudutaan täyttämään varastosta tiuhimpaan myymälän puolelle. 

Selkeyden vuoksi eri siiderinimikkeet jaotellaan omille hyllyilleen. Seuraavan hyllykköväliin 

sijoitetaan viinat ja niiden jälkeen viinit. Näiden tuoteryhmien osalta eri nimikkeitä ei ole 
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mahdollista hyllyttää jokaista erikseen. Joidenkin nimikkeiden varastosaldot ovat niin pie-

niä ettei tämä olisi myöskään tarpeellista. Selkeyden vuoksi eri viinat, kuten ginit, vodkat, 

viskit, rommit ja niin edelleen eritellään omiksi ryhmikseen. Samoin viinit jaotellaan puna-, 

valko-, ja kuohuviinit erikseen. 

 

Hyllykön perälle sijoitetaan mehut ja virvoitusjuomat. Myös nämä tuoteryhmät ovat tärkeitä 

yritykselle, mutta niiden yksittäiset nimikkeet ovat korvattavissa olevia. Näin ollen niille an-

netaan vähiten tilaa varastossa. Yrittäjät ostavat nämä tuotteet pääasiallisesti itse tukusta 

ja näin ollen myös hoitavat niiden hyllytyksen. Tuotteita voidaan hyvin sijoittaa huomatta-

vasti tiiviimmin, ja useampia nimikkeitä samalle hyllylle.  

 

Varastoon jää vielä alkuvaiheessa tyhjää hyllytilaa. Toistaiseksi ylimmät hyllyt, joista tuot-

teiden keräily on haastavinta, jätetään siis tyhjilleen. Mikäli nimikkeiden määrä varastossa 

lisääntyy ravintolan toiminnan kasvaessa, tulee tuotteiden sijoittelua luonnollisestikin miet-

tiä uudelleen. Myös aivan perimmäinen hyllykköväli on toistaiseksi tyhjä. Ravintola-alalla 

kausi- ja sesonkivaihtelut lisäävät valikoimaan epäsäännöllisiä tuotteita ja nämä voidaan 

hyvin sijoittaa omana ryhmänään varaston takaosaan. 

 

4.4 Tehokkuutta inventoinnilla 

Inventointi on tehokas menetelmä varaston perusseurantaan. Säännöllisesti tehdyillä in-

ventaareilla saadaan tehokkaasti seurattua varastosaldoa, joka on yksi keskeisimmistä 

seurannan kohteista varastoon liittyen. Näin ollen inventointia kannattaakin hyödyntää 

kohdeyrityksessä. Inventaarioista saadaan erityisen paljon hyötyä toiminnan ensimmäi-

sinä kuukausina, kun varastosta ei vielä ole mahdollista laskea tunnuslukuja sellaisessa 

mittakaavassa, että niistä saataisiin merkittävää hyötyä. 

 

Lakisääteinen kerran vuodessa tehtävä inventaari ei siis ole riittävä, vaan kohdeyrityksen 

kannatta tehdä useampia inventaareja pitkin vuotta. Tilausten saapuessa varastoon ne 

tarkistetaan päällisin puolin. Toimitettujen tuotteiden määrää ei kuitenkaan lasketa tai var-

mistetta niiden täsmäävän tehtyyn tilaukseen. Näin ollen toimittajan päässä sattunut virhe 

saattaa aiheuttaa virheitä kohdeyrityksen varastosaldoihin. Näin ollen onkin tärkeää että, 

kohdeyrityksessä varmistetaan saldojen todellinen määrä riittävän usein. Sopiva tiheys in-

ventaarille voisi olla kerran kuukaudessa. Kun tiedot varastosaldoista pysyvät oikeellisina, 

saadaan myös todellisempi kuva menekistä ja näin ollen myös tuotoista. Mikäli varastosal-

dojen huomataan pitävän hyvin paikkaansa, voidaan vähiten tärkeiden tuotteiden inven-

taari väliä harventaa. 
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Jotta kuukausittaisesta inventoinnista ei tulisi liian työlästä, on sen toteutus suunniteltava 

mahdollisimman käytännölliseksi ja nopeaksi. Kohdeyritys on auki viikon jokaisena päi-

vänä, joten sopivan ajankohdan löytäminen inventaarin toteutukselle on haaste. Ravinto-

latoiminta painottuu selkeästi loppuviikkoon ja erityisesti iltoihin, joten todennäköisesti to-

teutus tulee olemaan helpointa arkiaamuna. Inventaarin tekemiseen kannattaa hyödyntää 

molempien osakkaiden sekä kohdeyrityksen työntekijän panostus. Inventaari kannattaa 

suorittaa ravinolan aukioloaikojen ulkopuolella. Tästä koituu lisäkustannuksia esimerkiksi 

työntekijän palkassa, mutta hyödyt voidaan silti nähdä merkittävämpinä. Inventaarin toteu-

tus on huomattavasti nopeampaa, kun ei tarvitse keskittyä asiakkaisiin ja lisäksi tällä mini-

moidaan virheiden mahdollisuudet. Inventoinnin suorittaminen hoituu tehokkaasti, mikäli 

yksi keskittyy myymälän puolella olevien tuotteiden laskentaan ja kaksi henkilöä keskittyy 

erilliseen varastoon. Vähintäänkin vuosi- inventaari on suositeltavaa toteuttaa ristiin inven-

tointi menetelmällä. Johtuen teoria osuuden mukaisesti siitä, että vuosi- inventaarin oi-

keellisuus on ehdottoman tärkeää sillä se vaikuttaa yrityksen koko liiketoiminnan arvioin-

tiin. 

 

Nykypäivänä varastonsaldojen seurantaan löytyy erittäin tehokkaita toiminnanohjausjär-

jestelmiä sekä muuta teknologiaa. Nämä ovat kuitenkin suurusluokassaan aivan liian hin-

tavia investointeja kohdeyrityksen kaltaiselle pienyritykselle, joten emme tässä opinnäyte-

työssä lähde niitä edes esittelemään. Myöskään valittu kassajärjestelmä ei tue saldojen 

seurantaa, joten kohdeyritykselle Excel on erittäin hyödyllinen työkalu. Kohdeyrityksessä 

on jo valmis Excel pohja jota yrittäjät ovat tottuneet käyttämään. Nimikkeet on jaoteltu Ex-

celiin tuoteryhmittäin. Inventaarissa tuotteet lasketaan käsin ja syötetään Exceliin, jonka 

avulla saadaan laskettua nimikkeiden saldot sekä kokonaisvaraston määrä. 

 

Excelistä olisi mahdollista saada pienillä lisämuokkauksilla huomattavasti suurempaa hyö-

tyä kohdeyritykselle. Esimerkiksi tärkeimmille nimikkeille voisi asettaa hälytysrajan, jonka 

alittuessa Excel muuttaisi kyseisen nimikkeen värin vaikkapa punaiseksi, joka kiinnittäisi 

heti huomiota. Lisäksi tuotelista olisi hyödyllistä olla taulukko muodossa siten, että eri toi-

mittajien tuotteet tai tietyn tuoteryhmän nimikkeet pystyttäisiin suodattamaan näkyviin ker-

ralla. 

 

4.5 Juomavaraston täydennystilaukset 

Kohdeyrityksen tavoitteena on pitää ainakin toiminnan alkuvaiheessa varastomäärät mah-

dollisimman pieninä. Tämän tavoitteen toteutumiseksi, tulee täydennystilaukset suunni-

tella huolellisesti. Kriittisintä on löytää tilauksille optimaalisimmat koot sekä oikeat tilaus-
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ajankohdat. Kohdeyrityksestä ei ole vielä mahdollista laskea näitä teorian mukaisilla kaa-

voilla, joten suunnittelussa hyödynnetään arvioita. Kohdeyrityksessä on käytössä vain 2 

pääasiallista toimittajaa, ja suurin haaste onkin se, että toimittajan eri tuotenimikkeiden ti-

lausajakohdat täyttyvät todennäköisesti eri aikoihin. Molempien toimittajien kanssa on on-

nistuttu sopimaan pienet minimitilaukset, mikä on kohdeyritykselle suuri etu. Kohdeyrityk-

sessä tulee silti olla tarkkana, ettei useasti tehtyjen pienten tilausten kokonaiskustannuk-

set lähde kasvamaan huomaamatta liian suuriksi. Juomavaraston etuna on tuotteiden säi-

lyvyys. Käytännössä mitä tahansa tuotetta voidaan tilata etukäteen varastoon, mikäli huo-

mataan että harvemmin tehdyt, isommat toimitukset tulevat taloudellisesti kannattavam-

miksi. Tällaisessa tilanteessa tulee kuitenkin seurata, ettei minkään tuotteen passiiviva-

rasto lähde holtittomaan kasvuun. 

 

Teorian mukaisesti eri nimikkeisiin kannattaa käyttää eri määrä resursseja. Kohdeyrityk-

sen ehdottomasti tärkein tuote on A- luokkaan kuuluvat hanaoluet. Näiden varastotason 

seurantaan kannattaa siis käyttää eniten aikaa ja tarkkuutta. Lisäksi varaston seurannan 

tulee olla jatkuvaa. Hanaoluiden osalta varaston palvelutaso on pidettävä korkealla, sillä 

asiakkaat odottavat saavansa tuotetta aina. Tulee kuitenkin huomioida että, oluttankkeihin 

sitoutuu huomattava määrä rahaa, joten niiden osalta ei ole kannattavaa pitää kovin 

suurta varastomäärää odottamassa. Varaston kierron tulee siis olla nopeaa. Tämä edellyt-

tää säännöllisesti tehtyjä täydennystilauksia. Hanaoluiden menekki tulee suurella varmuu-

della olemaan tasaista, joten myös tilauksiin voidaan hyödyntää tasaista eräkokoa. 

 

B- luokkaan kuuluvien nimikkeiden varaston seurantaan kannattaa käyttää normaalia seu-

rantaa, esimerkiksi kerran viikossa tahtia. Myös nämä nimikkeet tulevat olemaan hyvin 

liikkuvia eli myöskään näitä ei ole kannattavaa pitää suurta määrää varastossa seiso-

massa. Pieni varmuusvarasto estämään tuotepuutokset on riittävä. Tuotteilla tulee olla 

suhteellisen hyvä palvelutaso, ei kuitenkaan aivan yhtä korkea kuin A- luokassa.  Myös B- 

nimikkeille on suositeltavaa käyttää tasaista tilausväliä. 

 

C- ja D- luokan kuuluvien nimikkeiden varastoseurantaan ei kannata käyttää läheskään 

niin paljoa resursseja kuin kahteen aikaisempaan. Esimerkiksi kerran kuussa seuranta 

voisi olla riittävä. Näiden kahden viimeisen luokan nimikkeiden kysyntä tulee olemaan 

huomattavasti epätasaisempaa ja ne ovat korvattavissa asiakkaille vastaavilla tuotteilla. 

Erityisesti D- luokkaan kuuluvat nimikkeet ovat edullisia ja tästä syytä näitä voidaan ostaa 

kerralla suurempi erä varastoon odottamaan. Kun tuotteita on varmuusvarastossa odotta-

massa ei niiden seurantaan tarvitse uhrata aikaa. Lisäksi D- ryhmään kuuluvia mehuja ja 

virvoitusjuomia voidaan hankkia nopeasti tukusta itse. Muiden nimikkeiden osalta ei tätä 

mahdollisuutta ole vaan alkoholituotteet on hankittava luvan omaavilta tavarantoimittajilta. 
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Täydennystilausten sekä varastosaldojen optimointiin kannattaa hyödyntää ABC- analyy-

sin lisäksi myyntiennusteita. Tyypillisesti myyntiennusteiden tekemiseen hyödynnetään 

tietoa menneisyydessä toteutuneista myynneistä. Kohdeyrityksessä tällaista informaatiota 

ole vielä saatavilla, joten alkuvaiheessa Exceliin kannattaa kirjata myyntitoiveita ja odotuk-

sia ainakin tärkeimpien nimikkeiden osalta. Myyntiennusteita ei kannata lähteä tekemään 

liian pitkälle aikavälille, vaan keskittyä ennemmin lyhyen ajan ennusteisiin. Noin 1-3 lähi-

kuukauden realistinen ennuste on toteutettavissa oleva. Molemmilla osakkailla on koke-

musta saman tyyppisestä ravintolatominnasta ja vieläpä samalla alueella Helsingissä, jo-

ten he voivat hyödyntää tätä ennusteiden laatimisessa. Pelkkä menneisyyteen peilaami-

nen on harvoin muutenkaan tehokasta. Joten siinä vaiheessa, kun kohdeyrityksessä on jo 

saatavilla tietoa toteutuneista myynneistä, kannattaa myyntiennusteet laatia perustuen 

näiden ja tulevaisuuden arvioiden yhdistelmään. Jotta myyntiennusteista saadaan aidosti 

hyötyä, tulee niiden toteumista myös seurata. Mitä tarkemmin kysyntää opitaan ennakoi-

maan, sitä pienempi tarve kohdeyrityksellä on pitää tuotteita varastossa odottamassa. Ra-

vintola-alalla juhlapyhät aiheuttavat kysyntäpiikkejä ja tämän kaltaisen satunnaisen kysyn-

nän ennakointi tulee varmasti olemaan myös kohdeyrityksessä suurimpia haasteita. 
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5 Loppupäätelmät sekä kehitysehdotukset 

Opinnäyteyön viimeisessä kappaleessa arvioidaan, kuinka hyvin kohdeyrityksen varasto-

suunnitelmalle asetetut tavoitteet saavutettiin. Tämän jälkeen kohdeyritykselle esitetään 

helposti toteutettavissa olevia lyhyen aikavälin kehitysehdotuksia, jotka helpottaisivat ja 

tehostaisivat varaston hallintaa entisestään. Lisäksi esitetään pidemmän tähtäimen suun-

nitelmia, joiden avulla kohdeyritys pystyy tulevaisuudessa seuraamaan varaston kehitystä 

sekä ylläpitämään sen tehokkuutta. Lopuksi esitetään kohdeyritykselle jatkotutkimusmah-

dollisuuksia sekä arvioidaan opinnäytetyön hyödynnettävyyttä yleisellä tasolla. Viimeisenä 

arvioidaan opinnäytetyöprosessia sekä kirjoittajan omaa oppimista. 

 

5.1 Tavoitteiden saavuttaminen 

Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli varastosuunnitelman laatiminen kohdeyritykselle. 

Työssä keskityttiin kahteen suurempaan kokonaisuuteen. Ensimmäisessä vaiheessa koh-

deyritykselle suunniteltiin käytännöllisiä ratkaisuja varastotilaan. Sen jälkeen kohdeyrityk-

selle laadittiin keinoja taloudellisten täydennystilausten sekä varaston seurannan toteutta-

miseen. Varastotilan suunnittelu ajoittui elokuuhun 2018. Lopullinen opinnäytetyö valmis-

tui marraskuussa 2018. 

 

Ensimmäisessä vaiheessa suunniteltiin kohdeyrityksen varastolle layout sekä tuotteiden 

sijoittelu varastoon. Tavoitteena oli mahdollisimman käytännöllinen varastotila, jossa päi-

vittäinen työskentely sujuu helposti ja nopeasti. Tuotesijoittelun osalta tavoitteena oli 

suunnitella selkeä varastojärjestys, joka edesauttaa varastosaldojen seurantaa sekä va-

raston ohjausta. Toisessa vaiheessa keskityttiin puolestaan suunnittelemaan kohdeyrityk-

selle varastonohjaus menetelmiä. Tämän osan tarkoituksena oli esittää ABC- analyysia 

hyödyntäen ratkaisuja optimaalisiin varaston täydennysmenetelmiin. Tavoitteena oli löytää 

kohdeyritykselle kustannustehokkaita ohjausmenetelmiä, jotka kuluttavat mahdollisimman 

vähän työvoimaa. 

 

Ensimmäisen vaiheessa onnistuttiin todella hyvin. Varaston layoutin osalta koko varasto-

tila saatiin otettua tehokkaasti käyttöön. Myös tuotesijoittelusta tuli selkeä ja looginen. 

Tätä edesauttoi toki se, että tuotenimikkeiden määrä sekä nimikkeiden varastosaldot oli-

vat vielä sen verran vähäisiä että ne pystyttiin sijoittamaan riittävän väljästi hyllykköön. 

 

Toinen vaihe oli huomattavasti haastavampi, mutta samalla myös opettavaisempi. Opin-

näytetyön tekijällä on aikaisempaa kokemusta varastointiin sekä täydennystilausten teke-

miseen liittyen, mutta hyvin eri tyyppiseltä toimialalta. Ravintola-ala sen sijaan oli melko 
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vieras, mikä lisäsi tekijän mielestä työn vaikeusastetta. Tietyissä osioissa, kuten tuote-

luokittelussa sekä menekin arvioimisessa oltiin merkittävissä määrin kohdeyrityksen toimi-

tusjohtajan kanssa käytyjen keskustelujen sekä toimitusjohtajan näkemysten varassa. 

Haasteista huolimatta myös tässä osiossa onnistuttiin löytämään hyviä, suuntaa-antavia 

ohjeita, joiden avulla kohdeyrityksen ensimmäisiä täydennystilauksia on helppo lähteä to-

teuttamaan. Kaiken kaikkiaan voidaan siis sanoa, että kohdeyritykselle luotiin hyvä pohja 

varaston seuraamiselle sekä tavoitteille nykyhetkeen ja lisäksi myös tulevaisuutta ajatel-

len. 

 

5.2 Aiheen rajaus 

Varastointi ja varaston ohjaus liittyvät luonnollisestikin hyvin tiiviisti toisiinsa. Kumpikaan ei 

voi toimia tehokkaasti ilman toista. Ajoittain työtä tehtäessä oli silti haastavaa hahmottaa 

aihealueita ja käsitellä näin suurta kokonaisuutta. Aiheen rajaus näin laajaksi oli kuitenkin 

perusteltua, sillä toimintaansa vasta aloittavan yrityksen on ehdottoman tärkeää panostaa 

alusta saakka sekä toimiviin varastointiratkaisuihin että varaston tehokkaaseen ohjauk-

seen. Kun kohdeyrityksellä on alusta alkaen oikeat työkalut sekä varastointiin että varas-

ton ohjaukseen, pystytään tyypillisten varastoon liittyvien ongelmien syntyminen välttä-

mään. Opinnäytetyön hyödyt kohdeyritykselle olisivat jääneet melko vajavaisiksi, mikäli 

työ olisi rajattu käsittelemään vain toista aihealueista. Lisäksi kohdeyrityksen varastotila 

sekä varastoitavien nimikkeiden määrä olivat sen verran pieniä, että varsinainen opinnäy-

tetyön tuloksena syntynyt varastosuunnitelma oli juuri sopivan kokoinen projekti.  

 

Kohdeyrityksessä tehty rajaus pelkkään juomavarastoon tuli hyvin luonnostaan ja oli pe-

rusteltua. Opinnäytetyöprojektin aloittamista ei olisi kirjoittajan kannalta ollut järkevää ve-

nyttää keittiön avauksen yhteyteen. Lisäksi ruokatarvikkeiden asettamat vaatimukset va-

rastotilalle, varastoinnille sekä varaston ohjaukselle ovat hyvin erilaiset kuin juomien. Näin 

ollen työ olisi lähtenyt aivan liian laajaksi, mikäli siihen olisi otettu molemmat varastotyypit 

mukaan.  

 

Teoriaosuudessa aiheen rajaus sen sijaan ei aina ollut niin helppoa. Varastoon ja sen oh-

jaukseen liittyen löytyy todella paljon lähdemateriaalia, joten oli tärkeää pystyä erottele-

maan juuri oikeuden asioiden esille nostaminen. Ajoittain tuntui, että työn teoriaosuus läh-

tee liian laajaksi, mutta työn loppua kohden tuntuikin, että tiettyihin osioihin olisi voinut pa-

neutua syvällisemminkin. Lisäksi valtaosa varastoon liittyvistä teorioista on suunnattu teol-

lisuusvarastoille tai muuten monipuolista teknologiaa hyödyntäville varastoille, joten niiden 

soveltaminen pienikokoiseen varastohuoneeseen oli ajoittain haasteellista. Tästä huoli-

matta teoriat olivat täysin käyttökelpoisia. 
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5.3 Kehitysehdotuksia kohdeyritykselle 

Tässä opinnäyteyössä on tärkeää muistaa, että kohdeyrityksenä oli toimintaansa vasta 

aloittava ravintola. Kyseessä ei siis suinkaan ole valmis varastosuunnitelma vaan koh-

deyrityksen on ehdottoman tärkeä sitä päivittää toiminnan edetessä sekä kasvaessa. Koh-

deyrityksen kannattaa kiinnittää huomiota siihen, että varastojärjestys pysyy jatkossakin 

tuoteryhmittäin ja riittävän selkeänä vaikka nimikkeiden ja saldojen määrä kasvaa. Lähitu-

levaisuudessa erittäin helposti toteutettavissa oleva kehitysehdotus varastolle olisi vaihtaa 

oluttankit saman tavarantoimittajan pienempiin malleihin. Kevyempien tankkien liikuttelu 

pienessä varastossa sekä putkiin kiinnittäminen olisi huomattavasti helpompaa kuin ny-

kyisten. Kevyempiä tankkeja voisi myös pinota useamman päällekkäin jolloin lattiapinta-

alaa vapautuisi muulle varastotyöskentelylle. 

 

ABC- analyysi kannatta päivittää viimeistään keittiön avaamisen yhteydessä. Tässä koh-

taa kohdeyrityksellä on jo näyttöä nimikkeiden todellisesta menekistä, joten B- ja C- luo-

kissa saattaa tapahtua muutoksia. Lisäksi virvoitusjuomista perinteisimmät, kuten Coca-

Cola ja Fanta, kasvattavat todennäköisesti menekkiään ruokajuomina eli ne saattavat 

nousta D- luokasta ylöspäin. Tässä opinnäytetyössä ABC- analyysi on jaettu arvioiden pe-

rusteella neljään luokkaan. Mikäli toteutuneissa myynneissä huomataan selkeämpiä eroja 

eri nimikkeiden välillä, kannattaa luokittelua tarkentaa. Tuotenimikkeiden jakaminen use-

ampiin luokkiin lisää analyysin luotettavuutta jatkossa. 

 

Varastoon sitoutuneen pääoman minimoiminen on huomattavasti helpompaa, kun varas-

toon panostetaan toiminnan alusta lähtien. Näin tyypillisiä varastoon liittyviä ongelmia, ku-

ten liian suuria varastosaldoja tai liian hidasta kiertoa, ei pääse edes syntymään. Tähän 

liittyen varastosaldojen säännöllinen seuraaminen on kohdeyrityksessä erityisen tärkeää. 

Kohdeyrityksessä kannattaa uhrata aikaa myyntiennusteiden laatimiseen sekä seuran-

taan. Lisäksi Excel kannattaa ehdottomasti ottaa tehokkaampaan käyttöön kappaleessa 4 

esitettyjen ehdotusten mukaisesti. 

 

Varaston seurannan ja ohjaamisen tehostamiseksi kohdeyrityksen kannattaisi vielä har-

kita eri kassajärjestelmää. Tämän hetkinen menetelmä, jossa kaikki tieto kerätään käsin ja 

syötetään erikseen Exceliin, on hyvin hidasta. Kassajärjestelmä joka seuraa varasto sal-

doja nopeuttaisi työtä huomattavasti. Kirjoittajalla ei tosin ole tietämystä siitä, minkä suu-

ruusluokan taloudellista panostusta kassajärjestelmän vaihtaminen vaatisi. Toisena vaih-

toehtona on tutustua eri mobiiliapplikaatioihin joita voisi hyödyntää inventaarin tekemi-

sessä ilman suuria investointeja. 
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Pidemmän aikavälin kehitysehdotukset liittyvät varaston tunnuslukujen hyödyntämiseen. 

Teoriaosuudessa esitettyjä tunnuslukuja ei vielä tämän työn yhteydessä ollut mahdollista 

laskea. Niiden esille nostaminen oli silti tärkeää, sillä ne ovat hyviä työkaluja tulevaisuu-

dessa varaston tehokkuutta arvioitaessa. Kohdeyrityksen kannattaa laskea ainakin varas-

ton kierto ja riittävyys ensimmäisen kokonaisen toimintavuoden jälkeen. Lisäksi kohdeyri-

tyksessä kannattaa asettaa konkreettiset ja helposti seurattavat tavoitteet varastolle. Näin 

varaston seuranta tulee aidosti osaksi yrityksen toimintaa, eikä jää pelkästään puheen ta-

solle. 

 

5.4 Työn merkitys sekä hyödynnettävyys 

Työ oli kohdeyritykselle erittäin merkittävä. Osakkaat olivat alun perin itse havahtuneet va-

raston puutteelliseen suunnitelmaan. Tehty varastosuunnitelma herätti varmasti ajatuksia 

varaston seurannan tärkeydestä. Kun varastoon panostetaan alusta alkaen, ei tyypillisiä 

ongelmia kuten liiallisia varastosaldoja liian hidasta kiertoa pääse syntymään. Luonnolli-

sesti ongelmiin puuttuminen ennen kuin ne ehtivät varsinaisesti edes syntyä, on huomat-

tavasti helpompaa sekä tehokkaampaa kuin lähteä korjaamaan niitä vasta pitkän ajan ku-

luttua. 

 

Tämä opinnäytetyö on suhteellisen helposti hyödynnettävissä ja kohdeyritys pystyy kehit-

tämään aiheeseen liittyen useita jatkotutkimuksia. Ensimmäinen mahdollisuus on hyödyn-

tää tehtyä työtä keittiön avauksen yhteydessä ruokavaraston suunnitteluun. Ruokatarvik-

keiden pilaantuminen asettaa varastoinnille täysin erityyppisiä vaatimuksia, mutta tämä 

opinnäytetyö toimii hyvänä pohjana uuden varaston suunnittelulle. Lisäksi ensimmäisen 

toimintavuoden jälkeen varaston kierrosta ja sen tehostamisesta, saisi erittäin hyvän jatko-

tutkimus kohteen. Samoin ensimmäisen tilinpäätöksen jälkeen olisi mielenkiintoista lähteä 

tutkimaan tarkemmin vaihto-omaisuuden merkitystä kohdeyrityksen koko tulokseen. 

 

Laajemmasta näkökannasta katsottuna myös täysin ulkopuliset yritykset tai yrittäjät, voivat 

hyödyntää työtä. Kuten teoriaosuudessa totesimme, varastojen merkitys yritystoiminnalle 

kasvaa koko ajan ja varastot nähdään entistä tärkeämpinä menestystekijöinä yrityksen lii-

ketoiminnalle. Näin ollen varastoihin kiinnitetään entistä enemmän huomiota jo yritystoi-

minnan alkuvaiheilla ja varastot halutaan suunnitella alusta alkaen toimiviksi ja mahdolli-

simman kustannustehokkaiksi. Aihe on siis erittäin ajankohtainen. Työstä on helppo poi-

mia, mitä kaikkea varaston perustamisessa ylipäänsä tulisi ottaa huomioon ja muokata va-

rastosuunnitelmaa sitten kyseisen varaston sekä varastoitavien tuotteiden mukaiseksi. 

Parhaiten työ on toki hyödynnettävissä yrityksissä, joissa on varastointiominaisuuksiltaan 

samankaltaisia tuotteita kuin opinnäytetyön kohdeyrityksessä. 
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5.5 Opinnäytetyöprosessi ja oma oppiminen 

Opinnäytetyöprosessi oli tekijän mielestä erittäin mielenkiintoinen. Tähän vaikutti suuresti-

mielekkään aiheen sekä mielenkiintoisen kohdeyrityksen löytyminen. Suuri kiitos kuuluu-

kin kohdeyrityksen edustajalle, joka antoi työn toteuttamiseen hyvin vapaat kädet. Kom-

munikointi kohdeyrityksen sekä opinnäytetyön tekijän välillä sujui koko prosessin ajan hy-

vin. Koska ravintola- ala oli opinnäytetyön tekijälle entuudestaan hyvin vieras, oli kohdeyri-

tyksen toimitusjohtajan kanssa käydyistä keskusteluista suuresti hyötyä työn etenemiselle. 

 

Varastotilan layoutin suunnitteluun sekä tuotteiden sijoitteluun saatiin kohdeyritykseltä ai-

kataulu, jossa pysyttiin hyvin. Aikataulussa pysymistä helpotti, se että opinnäytetyön tekijä 

oli kesälomalla palkkatyöstään kyseiseen ajankohtaan. Kirjoitustyön aloittaminen viivästyi 

harmillisesti, johtuen kirjoittajan muista työkiireistä. Kaikki kirjoitustyö tehtiin täysipäiväisen 

työn ohella, joten ajoittain aikataulussa pysyminen tuntui haastavalta. Aikataulua saatiin 

kuitenkin kirittyä kiitettävästi ja opinnäytetyö valmistui suunnitellusti ennen joulua 2018. 

 

Kaiken kaikkiaan opinnäytetyöprojekti oli erittäin hyödyllinen sekä opettavainen kokemus. 

Kirjoittajalla ei ollut aikaisempaa kokemusta näin laajan työn tekemisestä, joten työn teke-

minen tuntui ajoittain raskaalta. Prosessin edetessä kokonaisuuksien sekä asioiden välis-

ten yhteyksien hahmottaminen kuitenkin helpottui huomattavasti. Yleisellä tasolla opinnäy-

tetyöprosessi kehitti kirjoittajaa projektinhallinnassa ja lisäsi uskallusta haastaa itsensä. 

 

Varastosuunnitelman tekeminen oli myös ammatillisesti erittäin antoisaa ja opettavaista.  

Toiminnallisen opinnäytetyön tekeminen tuntui koko prosessin ajan oikealta vaihtoehdolta. 

Kirjoittajan osaaminen varastoihin, varastointiin sekä erityisesti varaston ohjaukseen liit-

tyen kasvoi merkittävästi. Opittua pystytään ehdottomasti hyödyntämään tulevaisuudessa 

kooltaan suurempien tai teknologialtaan monipuolisempien varastojen parissa. Kirjoittaa 

kiinnostaa tulevaisuutta ajatellen erityisesti ostojen pariin suuntaavat työtehtävät, joten 

aihe oli tästäkin näkökannasta katsottuna hyödyllinen. 
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