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1 JOHDANTO 

Opinnäytetyön toimeksiantajana oli suomalainen Patria Aviation Oy, joka kuuluu Patria-

konserniin. Patria Aviation tuottaa pääasiassa sotilas- ja siviili-ilmailun asiakkaille lento-

kaluston elinkaaren tukipalveluita sekä lentokoulutusta. 

Varastoon ostojen prosessi on tärkeä osa tuotannollisia ja kaupallisia yrityksiä. Prosessi 

sisältää useita vaiheita ja työntekijöitä läpi organisaation, eikä tarkoita vain ostamista tai 

tuotteiden varastointia. Tässä opinnäytetyössä analysoitiin ja esitettiin kehitysehdotuksia 

toimeksiantajan varastoon ostojen prosessiin sekä P2P-järjestelmän käytön tehostami-

seen.  

Opinnäytetyön toimeksiantaja oli aloittanut maaliskuussa 2018 organisaatiouudistuksen, 

jonka yhteydessä oli havaittu myös tarve analysoida varastoon ostojen prosessia. Pro-

sessiin kuuluu tilaustarpeen ennakointi ja havaitseminen, toimittajien valinta, tilaaminen 

sekä tilausten seuranta, vastaanotto ja varastointi. 

Opinnäytetyön tavoitteena oli analysoida, miten yrityksen nykyinen prosessi toimii ja 

mistä osa-alueista se koostuu. Tämän analyysin pohjalta etsittiin prosessissa olevia 

puutteita ja heikkouksia sekä esitettiin niihin niin kehitysehdotuksia kuin parannuksia. 

Osana opinnäytetyötä tutkittiin myös P2P-järjestelmän (”Purchase to Payment”, hankin-

nasta maksuun) käyttöä ja pohdittiin, miten sen käyttöä voitaisiin tehostaa ja laajentaa. 

P2P:tä käytetään epäsuoriin hankintoihin ja laskutukseen. P2P-järjestelmä on helpotta-

nut työtaakkaa, sillä rutiiniostot eivät enää järjestelmän myötä vaadi ostajien työpanosta. 

Järjestelmästä voitiin löytää vielä käyttämätöntä potentiaalia, mutta nopeasti selvisi, ettei 

sitä tulevaisuudessa pystytä hyödyntämään osana varastoon ostojen prosessia. 

Edellisiä aiheita lähestyttiin haastattelujen, kyselyn ja varastoanalyysin kautta, mutta 

myös omakohtaisten kokemusten kautta työskentelemällä yrityksessä ostoharjoitteli-

jana. Prosessista pyrittiin selvittämään mahdollisimman selvä kuva tutkimalla jokaista 

prosessin osaa ja siinä työskenteleviä henkilöitä. 

Opinnäytetyön lähdemateriaalina käytettiin hankinnan, leanin ja logistiikan kirjallisuutta 

sekä muutamia verkkolähteitä. Hankintaa koskien lähteistä pystyttiin näkemään pieniä 

ristiriitoja, varsinkin itse termin määrittelyn suhteen. 

Opinnäytetyöstä salataan luvut 6–8, osa luvusta 9 sekä liite 1 toimeksiantajan pyynnöstä.  
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2 PATRIA-KONSERNI 

Patria Oyj on kansainvälinen puolustus-, turvallisuus- ja ilmailualan elinkaaren tukipalve-

lujen ja teknologiaratkaisujen tuottaja. Patrian omistavat Suomen valtio 50,1 prosentin 

osuudella sekä norjalainen Kongsberg Defence & Aerospace AS 49,9 prosentin osuu-

della. Konsernilla on Suomen lisäksi toimintoja muun muassa Ruotsissa, Norjassa, Vi-

rossa, Puolassa, Yhdysvalloissa, Yhdistyneissä arabiemiraateissa sekä Etelä-Afrikassa. 

(Vuosikertomus 2017, 3) 

Patria-konserniin kuuluu emoyhtiö Patria Oyj ja sen joko kokonaan tai osittain omistamat 

tytäryhtiöt. Toiminnallisesti Patria jakautuu liiketoimintoihin. (Patria 2018) Merkittävimmät 

liiketoiminnot ovat Aerostructures, Aviation, International Support Partnerships (ISP), 

Land, Millog, Nammo ja Systems (Kuva 1). (Vuosikertomus 2017, 3)  

 

Kuva 1. Patria Oyj:n konsernirakenne. (Patria 2018) 

Patria Systems työllisti vuonna 2017 yhteensä 278 henkilöä ja sen osuus konsernin 

henkilökunnasta oli 10 prosenttia ja liikevaihdosta seitsemän prosenttia. Liiketoiminta 

tuottaa järjestelmä- ja laitetoimituksia niin eri maiden puolustusvoimille kuin turvallisuus-

viranomaisille. Systemsin erikoistumisalueita ovat tiedustelu-, valvonta- ja johtamisjär-

jestelmät. Liiketoiminnan tarjontaa kuuluu myös edellä mainittujen integrointi, ohjelmistot 

ja elinkaaren tukipalvelut. Vuonna 2017 liiketoiminnon henkilöstömäärä kasvoi 18 pro-

senttia. (Vuosikertomus 2017, 18-20) 

International Support Partnerships eli ISP on vuoden 2017 alussa toimintansa aloit-

tanut liiketoiminto, jonka alle koottiin kansainvälinen huoltotoiminta ja elinkaaren 
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tukipalvelut. Liiketoimintoon kuuluu myös virolainen Milrem LCM OÜ, josta Patria omis-

taa enemmistö osuuden. Henkilöstöä liiketoiminnossa oli 127 henkilöä ja sen osuus sekä 

konsernin henkilökunnasta että liikevaihdosta oli viisi prosenttia. ISP koostuu pääosin 

Ruotsin ja Norjan helikopterihuoltoyksiköistä ja sen keskeisiä toimintoja on huolto ja kun-

nossapito, modifikaatiot, varaosat ja tekninen tuki. (Vuosikertomus 2017, 21-22) 

Patria Land työllisti 278 henkilöä ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 19 prosenttia 

vuonna 2017. Liiketoiminto valmistaa panssaroituja pyöröajoneuvoja sekä kranaatiniin-

heittimiä ja tarjoaa niiden elinkaaren tukipalveluja. Liiketoimintoon kuuluu paljon myös 

kansainvälisiä hankkeita, vuonna 2017 esimerkiksi Etelä-Afrikkaan ja Puolaan. (Vuosi-

kertomus 2017, 23-25) 

Patria Aerostructures valmistaa komposiittisia lentokonerakenteita ja kehittää uusia 

komposiittiteknologioita. Aerostructures työllisti vuonna 2017 130 henkilöä ja sen osuus 

konsernin liikevaihdosta oli neljä prosenttia. Liiketoiminto toimii vaativassa toimintaken-

tässä ja kilpailu globaalisti on tiukkaa. Kova kilpailu johti vuonna 2017 myös yhteistoi-

mintaneuvotteluihin. (Vuosikertomus 2017, 26-27) 

Millog on Suomen Puolustusvoimien strateginen yhteistyökumppani, jonka vastuualu-

eena on maa- ja merivoiminen kaluston kunnossapito ja asiantuntijaorganisaationa toi-

minen. Millogin täysin omistama tytäryhtiö Senop Oy tuottaa optoelektronisia järjestel-

miä sekä järjestelmäintegraatiopalveluita. Millog työllisti 1087 henkilöä ja sen osuus kon-

sernin liikevaihdosta oli 45 prosenttia. (Vuosikertomus 2017, 28-30) 

Nammo AS on Patrian ja Norjan valtion yhdessä omistama yritys, joka tuottaa sekä ke-

hittää amputarvikkeita niin sotilas- kuin siviilikäyttöön. Nammon tuotevalikoimaan kuuluu 

myös olalta laukaistavat asejärjestelmät sekä rakettimoottorit sotilas- ja avaruussovel-

luksiin. Nammo työllisti vuonna 2017 noin 2 200 henkilöä 14 eri maassa. (Vuosikertomus 

2017, 31-32) 

2.1 Patria Aviation Oy 

Patria Aviation Oy tuottaa sotilas- ja siviili-ilmailun asiakkaille lentokaluston elinkaaren 

tukipalveluita sekä lentokoulutusta. Osana liiketoimintaa on myös teollisuuskaasuturbii-

nien ja dieselmoottoreiden huolto- ja korjauspalvelut. Pääasiakkaina ovat Suomen meri-

voimat, eurooppalaiset ydinvoimalaitokset ja muut energia-alan yritykset. (Vuosikerto-

mus 2017, 15) 
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Vuonna 2017 Aviation työllisti 779 henkilöä ja sen osuus koko Patria-konsernin liikevaih-

dosta oli viidennes. (Vuosikertomus 2017, 15) Kauppalehden tietojen mukaan yrityksen 

liikevaihto oli vuonna 2017 vajaat 127 miljoonaa euroa, mutta liiketulos oli noin 3,3 mil-

joonaa euroa tappiollinen. (Kauppalehti) 

Aviation aloitti yhdessä Systems-liiketoiminnan kanssa kaksi hanketta vuoden 2017 ai-

kana: Rajavartiolaitoksen Augusta/Bell 412 EP-helikoptereiden modernisoinnin ja Ilma-

voimien Hawk Mk51 -lisäkoneiden kunnostuksen ja avioniikkamodifikaation. Vuonna 

2016 Aviation teki Ilmavoimien kanssa sopimuksen myös Grob G115EA -alkeiskoulutus-

koneiden käyttöönottoon liittyvistä asiantuntijapalveluista, lentokoulutuksen valmiste-

lusta sekä ohjaamojen modifikaatioista. Hanke käynnistyi vuonna 2017 ja kalustolla ope-

roinnin oli tarkoitus alkaa vuoden 2018 aikana. (Vuosikertomus 2017, 15-16) 

Aviationin vuosi oli kuitenkin vaikea, mikä johti konsernitasoisiin yhteistoimintaneuvotte-

luihin. Toukokuussa 2017 Aviation käynnisti toimintamallin muutosohjelman, jonka tar-

koituksena oli pyrkiä sopeutumaan toimintaympäristössä tapahtuviin muutoksiin. Muu-

tokset astuivat voimaan maaliskuussa 2018. (Vuosikertomus 2017, 16-17) 
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3 HANKINNAN MERKITYS YRITYKSELLE 

Hankinta on terminä vaikeasti määriteltävä. Aiemmin hankinnaksi on määritelty kaikki, 

mistä tulee lasku. Tämän vuosituhannen puolella ajatus hankinnasta on kuitenkin muut-

tunut. Alankomaalainen Arjan van Weele loi vuonna 2003 käsitteen ”hankinta-arvo” (pur-

chasing value), joka muodostuu niiden laskujen verottomista summista, jotka ovat seu-

rausta ostetuista tavaroista, raaka-aineista, pakkaustarvikkeista ja kolmannen osapuo-

len suorittamasta työstä. Muiksi kuluiksi van Weele määritteli erilaiset vuokrakustannuk-

set, kunnossapidon kustannukset ja vakuutukset, rahoituspalveluiden kustannukset 

sekä kustannukset materiaaleista, jotka eivät liity valmistukseen ja ostettujen asiantunti-

japalveluiden kustannukset. (Bonnier Pro 2018a) 

Yrityksen tuloslaskelmasta ja taseesta voidaan uuden määritelmän mukaan sisällyttää 

hankintoihin ostetut raaka-aineet, tavarat ja ulkopuoliset palvelut, eläkekulut ja muut hen-

kilöstösivukulut, liiketoiminnan muut kulut, korot ja muut rahoituskulut sekä aineettomien 

ja aineellisten hyödykkeiden lisäys. (Bonnier Pro 2018a) 

Hankinta- ja ostotoiminta voidaan jakaa vielä strategiseen ja taktiseen hankintatoimeen 

sekä operatiiviseen ostotoimintaan. Strategiseen hankintatoimeen kuuluu muun muassa 

toiminnan suunnittelu ja kehittäminen, ostaja-toimittajasuhteiden kehittäminen, ennus-

teet sekä toimittajien valinta ja arviointi. Strategiseen hankintatoimeen kuuluu olennai-

sesti ennakoivuus. Taktinen hankintatoimi sen sijaan käsittää budjetoinnin ja sopimus-

neuvottelut. Arkirutiinit, kuten tilaaminen, laskujen tarkastaminen ja toimitusvalvonta kuu-

luu operatiiviseen ostotoimintaan. Operatiivinen osto on luonteeltaan reagoivaa ja koros-

taa ostohintoja ja kustannuksia. (Logistiikan maailma 2018a) 

Ostotoimella ja hankintaosaamisella on hyvin suuri merkitys yrityksen kilpailukyvylle. Te-

ollisuusyrityksen liikevaihdosta jopa 80 prosenttia voi muodostua hankittavista tuotteista 

ja palveluista. Hankintakustannusten pienentäminen onkin yleensä helpompi keino pa-

rantaa yrityksen kannattavuutta kuin myynnin kasvattaminen, sillä jo muutamankin pro-

sentin säästöt hankinnoista merkitsevät suuria säästöjä yritykselle. (Ritvanen ym. 2011, 

35) 

On tärkeää huomioida, että nimikkeen hankintahinta on vain osa hankintojen kokonais-

kustannuksista. Kokonaiskustannuksien määrittelemiseksi on kehitetty TCO-periaate 

(Total Cost of Ownership), joka ottaa huomioon hankinnan odotetun elinkaaren aikaiset 
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kustannukset. Kokonaiskustannuksiin sisältyy ostohinnan lisäksi ostamisen kustannuk-

set (mm. toimittaja-arvioinnit ja tilausten luominen), tullit, huolinta ja verot, tavarankäsit-

tely ja -tarkistus, varastointi, myöhästymisseuraamukset (mm. tuotannon viivästykset), 

jälkitoimitus-, reklamaatio- ja palauttamiskustannukset. Edellä mainituista ostohinta on 

näkyvin kuluerä, mutta hankintojen kokonaiskustannusten muodostuminen on tärkeää 

ymmärtää, jotta prosessia voidaan kehittää ja analysoida. (Ritvanen ym. 2011, 35-36) 

Hankintojen luokittelu ja arvioiminen on tärkeää hankintojen johtamiseksi ja ostoproses-

sien jalkauttamiseksi. Hankinnat voidaan jakaa suoriin ja epäsuoriin hankintoihin. Suorat 

hankinnat menevät yrityksen päätuotteen tuottamiseen (raaka-aineet, komponentit) ja 

epäsuorat hankinnat sisältävät kaiken muun paitsi tuotannolliset hankinnat (esim. toimis-

totarvikkeet). (Ritvanen ym. 2011, 33) Hankinnat voidaan jakaa myös taloudellisen mer-

kittävyyden ja hankintariskin perusteella nelikenttään (ns. Kraljicin matriisi). Pienen han-

kintariskin ostot olisivat tärkeää standardisoida, jotta ne rasittaisivat ostoprosessia mah-

dollisimman vähän (rutiini- ja volyymituotteet). (Ritvanen ym. 2011, 36-37) 

3.1 Miksi hankintaa tulisi kehittää? 

Hankintatoimen kehittämisen taustalta voidaan yleensä löytää kolme syytä, jotka ovat 

hankintojen suhteellinen osuus kustannuksista, kilpailun paine ja/tai toimialan muutos-

nopeus. Luonnollisesti hankintoihin panostetaan enemmän, kun huomataan sen tärke-

ämpi merkitys yrityksen toiminnalle. Toimialan kova kilpailu näkyy yleensä paineena han-

kintatoimeen kilpailukyvyn parantamiseksi ja toiminnan tehostamiseksi. Niillä toimiala-

oilla, jossa muutosnopeus on suurta, kiinnitetään enemmän huomiota operatiiviseen te-

hokkuuteen ja toimittajamarkkinoiden hyödyntämiseen. (Iloranta & Pajunen-Muhonen 

2015, 87-88) 

Hankintaorganisaation kehittämisen taustalla on yleisesti uusi toimitusjohtaja, uusi omis-

tajayritys, samantasoisten yritysten fuusio, uusi hankinta- tai osastojohtaja tai kilpailuti-

lanteen aiheuttama kriisi. (Iloranta & Pajunen-Muhonen 2015, 88) 

Hankinta tulisikin nykyään nähdä enemmän kaikki organisaation toiminnat kattavaksi yh-

teiseksi projektiksi kuin omaksi toiminnokseen. Poikkiorganisaatiollisesti toimiva han-

kinta toimii lähellä tarvitsijoitaan ja on toimintakulttuuriltaan enemmän tiimipohjainen. 

(Iloranta & Pajunen-Muhonen 2015, 93) 
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Hankinnan osaamisella on siis hyvin suuri merkitys yrityksen kannattavuuteen. McKin-

seyn ja Supply Management Instituten tutkimus vuodelta 2007 osoitti, että vahvan han-

kintaosaamisen omaavat yritykset pienensivät suhteellisia hankintamenojaan keskimää-

rin kolme prosenttia vuodessa kolmen vuoden tarkastelujakson aikana. (Iloranta & Paju-

nen-Muhonen 2015, 22) Hankintaosaamisessa voidaan erotella useita tekijöitä (Kuvio 

1). Näistä suurin vaikutus on lahjakkuuden ja osaamisen hallinnalla. Hyvin suuri vaikutus 

on myös hankintatoimen tavoitteilla ja pyrkimyksillä, hankinnan strategisella vaikutuk-

sella sekä hankinnan prosesseilla ja strategialla. (Iloranta & Pajunen-Muhonen 2015, 24) 

 

Kuvio 1. Eri hankintaosaamisen tekijöiden vaikutus kannattavuuteen. (Iloranta & Paju-
nen-Muhonen 2015, 24) 

Edellisen tutkimuksen perusteella pystyttiin erottamaan kolme syytä, miten parhaiden 

yritysten hankintatoimi erottautui heikompien yritysten hankintatoimesta (Iloranta & Pa-

junen-Muhonen 2015, 23): 

1) henkilöstöä koulutettiin moderniin hankintaosaamiseen. Rekrytoinnissa hankin-

nan tehtäviin otettiin osaavampia työntekijöitä, joilla oli yleistä johtamiskoke-

musta, analyyttistä otetta ja erityisosaamista hankittavan nimikeryhmän alueelta 

2) hankintaorganisaatioille asetettiin selkeämpiä tavoitteita ja niiden toteutumista 

mitattiin laajemmin. Mittauksessa ei tarkasteltu pelkästään säästöjä. 
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3) Hankintatoimi oli tiiviissä yhteistyössä muiden toimintojen kanssa yli organisaa-

tiorajojen. Yhteistyö koski myös muun muassa palveluiden ja tuotteiden suunnit-

telua ja kehittämistä. 

Menestyneet yritykset näkevät siis hankinnan ja toimittajamarkkinoiden johtamisen hyvin 

tärkeäksi, jotta yrityksen tulevaisuus ja strateginen asema kehittyy. Yllä esitetty tutkimus 

osoittaakin selkeästi hankintaosaamisen ja kannattavuuden välisen yhteyden. Heikom-

man kannattavuuden yritykset pitävät ostoa ainoastaan tukitoimintona eikä hankinnan 

ammattilaisten rekrytointiin tai kouluttamiseen panostettu. (Iloranta & Pajunen-Muhonen 

2015, 23-24) 

Brittiläisen Wax Digitalin selvityksen mukaan investoinnit sähköisiin hankintaprosessei-

hin voi luoda organisaatioille tuntuvia kustannussäästöjä. Hankintojen sähköistämisestä 

tulleet kustannussäästöt muodostuivat toimittajakustannuksista ja sisäisistä kustannuk-

sista. Wax Digitalin johtaja Daniel Bill kertoo raportissaan, että toimintojen sähköistämi-

nen vapauttaa henkilöstöä organisaatiossa ja vähentää kustannuksia parantamalla nä-

kyvyyttä sekä automatisoimalla prosesseja. Selvityksessä oli mukana yli 200 hankinnan 

ammattilaista. Selvityksen mukaan 10 euron investointi sähköisiin hankintaprosesseihin 

voi auttaa saavuttamaan 72 euron kustannussäästöt. (Osto&Logistiikka 2018) 

Vastuullisuus ja eettisyys on nostanut merkittävyyttään myös ostotoiminnassa. Yritykset 

ovat heränneet potentiaalisiin riskeihin, joita alihankintaketjujen heikko ympäristövastuun 

tai sosiaalisen vastuun kanto voi aiheuttaa. Suuret yritykset vaativatkin toimittajiltaan ja 

asiakkailtaan sitoutumista ympäristön ja sosiaalisen vastuun kannalta kestävään kehi-

tykseen ja lainsäädäntöjen noudattamiseen. Oston ja toimitusketjun hallinnan merkittä-

vyys korostuu, kun varmistetaan vaatimuksenmukaisuutta esimerkiksi lainsäädännön ja 

asiakasvaatimusten osalta. Ostajan tehtävänä on varmistaa, että yrityksellä on käytös-

sään tuotteidensa ja kaikkien osakokonaisuuksien ja komponenttien toimittajilta saatu 

informaatio ja dokumentaatio, jolla voidaan tarvittaessa vakuuttaa viranomaiset ja asiak-

kaat siitä, että lopputuote on turvallinen ja säädösten mukainen. (Harmaala & Jallinoja, 

2012, 180) 
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4 PROSESSIT JA NIIDEN KEHITTÄMINEN 

Jokaisen yrityksen toiminta perustuu erilaisiin prosesseihin yrityksen sisällä. Niitä voivat 

olla esimerkiksi hankinta-, tuotanto-, toimitus- ja kehitysprosessit. (Modig & Åhlström 

2018, 17) 

Prosessi tarkoittaa eteenpäin viemistä ja jalostamista. Virtausyksiköksi kutsutaan sitä, 

mitä prosessissa viedään eteenpäin. Virtausyksikkö voi olla materiaalia, informaatiota tai 

ihmisiä. Virtaustehokkuuden ymmärtämiseksi prosessit tulisikin aina määritellä virtaus-

yksiköiden näkökulmasta. (Modig & Åhlström 2018, 19) 

Kaikki prosessit koostuvat toiminnoista, joiden läpi tietty virtausyksikkö etenee. (Modig & 

Åhlström 2018, 23). Prosessien mittaamiseksi ja kehittämiseksi on tärkeää ymmärtää, 

etteivät yrityksen prosessit rajoitu vain virallisiin työrutiineihin. Prosessit ovat yrityksen 

perusosia, sillä kaikki yrityksen työ tehdään prosessien sisällä. Prosessien lukumäärä 

riippuu siitä, miten prosessin alkaminen ja loppuminen on organisaatiossa määritelty. 

Ääripäänä yrityksiä voi luonnehtia muutamalla pääprosessilla, toisessa ääripäässä do-

kumentoidaan kaikki yrityksen prosessit. (Modig & Åhlström 2018, 28-29) 

Prosessitoiminnot voidaan luokitella monilla eri tavoilla. Arvoa tuottavat toiminnot ovat 

niitä, joiden aikana virtausyksikkö jalostuu, esimerkiksi raaka-aineen työstö koneessa tai 

informaation käsittely. Arvoa tuottamattomia toimintoja ovat esimerkiksi raaka-aineen 

odotus varastossa tai informaation seisominen sähköpostissa. Toiminnot voidaan jakaa 

myös välittömään ja välilliseen tarpeeseen. Välittömissä tarpeissa kyse on konkreetti-

sestä tuloksesta (esimerkiksi diagnoosin tekeminen) ja välillisissä tarpeissa kyse on itse 

kokemuksesta. (Modig & Åhlström 2018, 23-24) 

4.1 Virtaustehokkuus 

Virtaustehokkuuden mittaamisessa on käännetty huomio pois perinteisemmästä resurs-

sitehokkuuden mittaamisesta. Virtaustehokkuudessa mitataan enemmänkin prosessissa 

jalostettavaa yksikköä, kuten teollisuudessa tuotteita tai palvelualalla asiakasta. Teolli-

suudessa tuote jalostetaan käyttämällä materiaaleja, palvelualalla asiakkaan tarve tyy-

dytetään erilaisilla toiminnoilla. (Modig & Åhlström 2018, 13) Virtaustehokkaassa 
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yrityksessä työ ei odota tekijäänsä, mutta tekijä voi joutua odottamaan työtä. Näin opti-

moitu yritys on kokonaisuutena tuotteliaampi ja nopeampi. (Torkkola 2017, 58) 

Virtaustehokkuus siis mittaa nimenomaan sitä, miten paljon tietty virtausyksikkö jalostuu 

tiettynä aikana (Kaava 1). 

𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣ℎ𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣 =  
𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑜𝑜𝑣𝑣 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑜𝑜𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑜𝑜𝑣𝑣

𝑣𝑣𝑎𝑎𝑣𝑣𝑎𝑎𝑎𝑎𝑣𝑣𝑜𝑜𝑣𝑣𝑜𝑜
 

Kaava 1. Virtaustehokkuuden laskukaava (Modig & Åhlström 2018, 13) 

Mietittynä organisaatiotasolla, virtaustehokkuus näyttää miten hyvin organisaatio jalos-

taa virtausyksiköitään. Prosessitasolla virtaustehokkuuden arvo määritellään sen ajan 

mukaan, jona tämä yksikkö saa arvoa. (Modig & Åhlström 2018, 14) Virtaustehokkuuden 

ollessa hyvä, asiakkaan kokema läpimenoaika pienenee ja yrityksessä keskitytään sii-

hen, että tehtäviä valmistuu mahdollisimman paljon. (Torkkola 2017, 57) 

Organisaation tulisikin pyrkiä hyvään virtaus- ja resurssitehokkuuteen. Tällä yritys takaa 

sekä hyvän kannattavuuden että asiakastyytyväisyyden. Käytännössä näiden tehok-

kuuksien yhdistäminen on kuitenkin vaikeaa, koska siihen vaikuttaa yrityksien proses-

sien toiminta. (Modig & Åhlström 2018, 16) 

Käytännön esimerkki virtaustehokkuudesta voidaan löytää tavaran vastaanotosta. Ajan-

jakson voidaan katsoa alkavan siitä, kun tavara saapuu lastauslaiturille ja loppuvan sii-

hen, kun tavara on varastoitu. Virtaustehokkaassa prosessissa tavara jalostuu koko 

ajan: se puretaan autosta, tehdään vastaanottotarkistus, kirjataan toiminnanohjausjär-

jestelmään ja varastoidaan oikeaan paikkaan. Tavara ei seiso odottamassa ketään, vaan 

se on koko ajan jonkun käsittelyssä. 

4.2 Resurssitehokkuus 

Resurssitehokkuudella tarkoitetaan sitä, miten tehokkaasti organisaation prosessi hyö-

dyntää siinä olevat resurssit. Prosessien tehokkuutta on perinteisesti mitattu juurikin re-

surssitehokkuudella ja siihen on pohjautunut myös koko teollinen kehitys. Tehokkuustar-

kastelu aloitetaan edelleenkin nimenomaan resurssien tehokkaalla hyödyntämisellä. 

(Modig & Åhlström 2018, 9) Resurssitehokkuus tarkoittaa siis korkeaa käyttöastetta. Re-

surssitehokkaassa yrityksessä täytyy varmistua siitä, että työtehtäviä on aina 
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odottamassa eikä resurssit joudu odottamaan työtä. Näiden summa synnyttää pitkiä lä-

pimenoaikoja. (Torkkola 2017, 58) 

Resurssitehokkuuden mittaamisen tarkoituksena on selvittää, kuinka paljon tiettyä re-

surssia hyödynnetään suhteessa tiettyyn ajanjaksoon (Kaava 2). 

𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣ℎ𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣 =  
𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑎𝑎 𝑜𝑜ä𝑦𝑦𝑣𝑣𝑣𝑣ö𝑣𝑣𝑣𝑣𝑜𝑜𝑣𝑣

𝑣𝑣𝑎𝑎𝑣𝑣𝑎𝑎𝑎𝑎𝑣𝑣𝑜𝑜𝑣𝑣𝑜𝑜
 

Kaava 2. Resurssitehokkuuden laskukaava (Modig & Åhlström 2018, 10) 

Resursseja voi olla yrityksen käytössä melkein mittaamaton määrä. Yrityksissä eniten 

huomiota saavat kuitenkin tuotteen tai palvelun tuottamiseen vaaditut resurssit. Näitä 

ovat esimerkiksi henkilöstö, toimitilat, työkalut ja liiketoimintajärjestelmät. Mittaaminen 

voidaankin kohdistaa resurssien yhdistelmiin, kuten osastoon tai kokonaiseen organi-

saatioon. (Modig & Åhlström 2018, 10-11) 

Organisaatio, jonka toiminnassa korostuu resurssitehokkuus, voidaan nähdä monia omi-

naispiirteitä. Työntekijöillä, eli resursseilla, on jatkuva kiire, mikä aiheuttaa pidemmällä 

aikavälillä uupumusta. Huolimatta tästä, asiakkaiden saama palvelua voi olla hidasta 

eikä asiakkaan tarpeisiin reagoida niin nopeasti, kuin asiakas haluaisi. (Torkkola 2017, 

57) 

Taloudellisesti mietittynä, resurssitehokkuuteen pyrkiminen on loistava tavoite niin sano-

tun vaihtoehtoiskustannuksen johdosta. Vaihtoehtoiskustannukseen voidaan esimerk-

kinä käyttää uusien työntekijöiden palkkaamista. Esimerkiksi, jos yritys palkkaa viisi uutta 

työntekijää, on resurssitehokkuuden kannalta tärkeää, että heille riittää työtä jatkuvasti. 

Jos näin ei ole, olisi yrityksen kannattanut palkata vain neljä työntekijää ja käyttää sääs-

tetyt varat johonkin muuhun. Vastaava periaate toimii esimerkiksi tuotantokoneiden 

osalta. (Modig & Åhlström 2018, 11) 

Resurssitehokkuudesta voidaan käyttää vastaavaa esimerkkiä kuin virtaustehokkuu-

desta. Ajanjakson voidaan katsoa alkavan siitä, kun tavara saapuu lastauslaiturille ja 

loppuvan siihen, kun tavara on varastoitu. Resurssitehokkaassa prosessissa resurs-

seina on henkilöt, jotka käsittelevät tavaraa. Tavara odottaa ensin purkamista, sen jäl-

keen vastaanottotarkastusta ja vielä varastointia. Varastotoiminnoista vastaavat työnte-

kijät työskentelevät koko ajan, mutta saapuvat tavarat jonoutuvat, koska tavarat odotta-

vat henkilökuntaa.  
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4.3 Yleispätevät säännöt vaikuttavat prosesseihin 

Jokaiseen prosessiin voidaan katsoa aina vaikuttavan kolme yleispätevää sääntöä, jotka 

ovat Littlen laki, pullonkaulojen laki sekä laki vaihtelun vaikutuksesta. Kyseiset säännöt 

selvittävät myös syitä siihen, miksi on vaikea saavuttaa samaan aikaan hyvä virtauste-

hokkuus ja hyvä resurssitehokkuus. (Modig & Åhlström 2018, 31) 

Littlen laki osoittaa, että läpimenoaikaan vaikuttaa käsiteltävien virtausyksiköiden 

määrä sekä jaksoaika. (Modig & Åhlström 2018, 36) Keskimääräinen läpimenoaika on 

siis suoraan suhteessa keskeneräisen työn määrään. (Torkkola 2017, 59) 

𝐿𝐿ä𝑝𝑝𝑣𝑣𝑝𝑝𝑣𝑣𝑎𝑎𝑜𝑜𝑣𝑣𝑣𝑣𝑜𝑜𝑣𝑣 = 𝐾𝐾𝑣𝑣𝑣𝑣𝑜𝑜𝑣𝑣𝑎𝑎𝑣𝑣𝑣𝑣ä𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑎𝑎 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑦𝑦𝑜𝑜𝑣𝑣𝑣𝑣𝑜𝑜ö𝑣𝑣𝑖𝑖𝑣𝑣𝑎𝑎 𝑝𝑝ää𝑣𝑣ä × 𝑎𝑎𝑣𝑣𝑜𝑜𝑣𝑣𝑜𝑜𝑣𝑣𝑣𝑣𝑜𝑜𝑣𝑣 

Kaava 3. Läpimenoajan laskukaava. (Modig & Åhlström 2018, 34) 

Läpimenoaika kasvaa, kun käsiteltävien virtausyksiköiden määrä kasvaa (Kaava 3). 

Tästä syntyy ristiriita virtaus- ja resurssitehokkuuden välille, sillä jos haluamme varmis-

taa, että resurssitehokkuus on korkea, on resursseja käytettävä mahdollisimman paljon, 

mieluiten sataprosenttisesti. Tämä taas vaatii virtausyksikköpuskurin välttääksemme ti-

lanteen, jossa resurssit joutuisivat odottamaan työtä. Ristiriita syntyy siitä, että jos luo-

daan virtausyksikköpuskuri resurssien täydelliseksi hyödyntämiseksi, läpimenoaika kas-

vaa. (Modig & Åhlström 2018, 36) 

Littlen lakia tulisi aina käyttää asiakkaan näkökulmasta, koska asiakkaan mielipide pal-

velusta perustuu kokonaisläpimenoaikaan. Jotta mittaaminen olisi mielekästä ja hyödyn-

nettävää, tulee kokonaisuus määritellä tarkasti, jottei se ole liian laaja tai epämääräinen. 

Suuremmassa kokonaisuudessa on löydettävä se työvaihe, joka on ratkaisevassa 

osassa suorituskyvyn parantamisen kannalta. (Torkkola 2017, 186-187) 

Pullonkaulojen laki osoittaa, että prosessin läpimenoaika riippuu ensisijaisesti siitä 

osasta prosessia, joka vie eniten aikaa. Pullonkaulan voi tunnistaa siitä, että juuri ennen 

sitä syntyy aina jono ja pullonkaulan jälkeiset toiminnot joutuvat odottamaan vuoroaan. 

(Modig & Åhlström 2018, 37-38) 

Pullonkauloilla on kuitenkin tapana myös liikkua eli vaeltaa. Kun prosessin suorituskykyä 

parannetaan juuri pullonkaulan kohdalta, vahvistuu se niin paljon, että pullonkaula vael-

taa toiseen osaan prosessia. Parhaat tulokset saadaan, kun prosessia parannetaan juuri 

pullonkaulan kohdalta. (Torkkola 2017, 99) 



18 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Joni Sainio 

Prosessin johtamiseksi pullonkaulan tunnistaminen on tärkeää. Prosessin johtajan täytyy 

tämän jälkeen tehdä päätöksiä, miten pullonkaulan tuottavuutta nostetaan pienillä inves-

toinneilla. Tämän jälkeen toiminta alistetaan päätöksen mukaisesti. Pullonkaulaa tulee 

vahvistaa, mikäli se on pysynyt paikoillaan. Prosessin kehittämiseksi on syytä jatkaa pro-

sessin mittaamista ja selvittää, onko pullonkaula pysynyt paikoillaan vai vaeltanut muu-

hun osaa prosessia. (Torkkola 2017, 99) 

Pullonkaulojen syntymiselle voidaan osoittaa kaksi syytä. Ensinäkin prosessin vaiheet 

pitää yleensä tehdä tietyssä järjestyksessä. Tätä syytä on käytännössä mahdotonta vält-

tää, koska on mahdotonta tyydyttää tarpeita samanaikaisilla, samassa paikassa tapah-

tuvilla ja saman ihmisen tekemillä toiminnoilla. (Modig & Åhlström 2018, 39) 

Toinen syy on prosesseissa esiintyvä vaihtelu. Vaihtelustakin on käytännössä mahdoton 

päästä eroon ja se vaikuttaa haitallisesti niin prosesseihin kuin virtaustehokkuuteen. 

(Modig & Åhlström 2018, 39) 

Laki vaihtelun vaikutuksesta prosesseihin kertoo vaihtelun, resurssitehokkuuden ja 

läpimenoajan välisestä yhteydestä. Vaihtelulla on suuri merkitys resurssitehokkuuteen 

ja se on erityinen syy siihen, miksi yrityksillä on vaikeuksia yhdistää hyvä resurssitehok-

kuus ja hyvä virtaustehokkuus. Vaihtelun ja sen vaikutusten ymmärtäminen on tärkeää, 

jotta voidaan ymmärtää virtaustehokkuutta ja kehittää prosesseja. (Modig & Åhlström 

2018, 40) Vaihtelun kasvaessa läpiemoaika kasvaa eksponentiaalisesti. (Torkkola 2017, 

59) 

Vaihtelua esiintyy aina ja lukemattomissa muodoissa. Sillä voidaan kuitenkin eritellä 

kolme pääluokkaa eli resurssit, virtausyksiköt ja ulkoiset tekijät. Resurssien vaihtelusta 

esimerkkeinä voi toimia koneiden rikkoutuminen ja erilaisten tietojärjestelmien nopeus-

erot. Virtausyksiköiden vaihtelun taustalla voi olla erilaiset asiakastarpeet ja erilaisten 

lupahakemusten erilaiset käsittelyajat. Ulkoisista tekijöistä esimerkiksi voidaan mainita 

tuotteiden kausiluontoisuus ja asiakkaiden saapuminen epätasaisin väliajoin. Riippu-

matta syystä, vaikuttaa vaihtelu aina palvelu- tai saapumisaikaan. (Modig & Åhlström 

2018, 40-41) Yksinkertaistettuna, läpimenoaika kasvaa sen mukaan, miten suurta vaih-

telu on ja miten lähellä ollaan täyttä sadan prosentin käyttöastetta. (Modig & Åhlström 

2018, 44) 
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4.4 Prosessien tehokkuuden kehittäminen 

Prosessien tehokkuuden kehittämiseksi on luotu niin sanottu tehokkuusmatriisi (Kuva 2). 

Tehokkuusmatriisin perustana on virtaus- ja resurssitehokkuus. Matriisissa yritys voi-

daan luokitella kahden ominaisuuden mukaan neljään eri ruutuun. (Modig & Åhlström 

2018, 100) 

 

Kuva 2. Tehokkuusmatriisi, jossa tähti kuvaa organisaation tavoitetilaa. (Modig & Åhl-
ström 2018, 100) 

Yrityksen sijoittuessa tehokkussaarekkeisiin, koostuu se erilaisista osaoptimoiduista 

osista, jotka pyrkivät toisistaan riippumatta maksimoimaan resurssiensa käytön. Virtaus-

tehokkuus kuitenkin kärsii, mikä näkyy esimerkiksi pitkinä varastointiaikoina tai palvelu-

alalla jonotusajoissa. Resurssitehokkuus toisaalta alentaa tuotettavien palveluiden tai 

tuotteiden kustannuksia. (Modig & Åhlström 2018, 101) 
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Joutomaa on tila, jossa yrityksen resurssi- sekä virtaustehokkuus on pieni. Resursseja 

tuhlataan tai käytetään huonosti eikä yritys onnistu tuottamaan arvoa asiakkaalleen. 

(Modig & Åhlström 2018, 101-102) 

Päästäkseen tehokkuuden mereen, on yrityksen ymmärrettävä hyvin kokonaisuuksia ja 

osattava optimoida niitä. Virtaustehokkuus on maksimoitu käyttämällä resursseja vain 

silloin, kun on tarvetta. Tämän johdosta resursseissa esiintyy vapaata kapasiteettia, mitä 

ei käytetä. Tällaisten organisaatioiden pääpaino on asiakkaiden mahdollisimman nope-

assa tarpeen tyydyttämisessä. (Modig & Åhlström 2018, 101) 

Ihannemaa on vaikeasti saavutettavissa oleva tila, jossa organisaation resurssi- ja vir-

taustehokkuus ovat maksimissaan. Suurin syy ihannemaan saavuttamisen vaikeudelle 

on vaihtelut. Oikeaan yläkulmaan pääsemiseksi pitäisi osata ennustaa täydellisesti asi-

akkaiden nykyiset ja tulevat tarpeet, sekä täydellistä resurssijoustavuutta. (Modig & Åhl-

ström 2018, 102) 

Tehokkuusmatriisi korostaa strategisten valintojen merkitystä. Organisaatio voi liikkua 

matriisin sisällä riippuen yrityksen liiketoiminta- ja toimintastrategiasta. Käytännössä 

tämä tapahtuu vaikuttamalla resurssi- ja virtaustehokkuuteen. Miten ja mihin matriisissa 

organisaatio liikkuu, riippuu itse organisaatiosta, kilpailijoista, asiakkaiden tarpeesta ja 

liiketoimintastrategiasta. (Modig & Åhlström 2018, 116) Tärkeintä yrityksellä on kuitenkin 

pyrkiä siirtymään kohti oikeaa yläkulmaa liikkumalla oikealle ja ylös, pääpainon ollessa 

kuitenkin koko ajan virtaus- eikä resurssitehokkuudessa. Virtaustehokkuuteen keskitty-

mällä voidaan vapautua lisätyöstä sekä tarpeettomasta tuhlauksesta, joten toimintastra-

tegian pitäisi aina korostaa virtaustehokkuutta. (Modig & Åhlström 2018, 123-124) 

Virtaustehokkuutta voidaan parantaa vaikuttamalla edellisessä kappaleissa kerrottuihin 

prosessin sääntöihin. Keinoja virtaustehokkuuden parantamiseen on vaihtelun eri muo-

tojen poistaminen ja vähentäminen, jaksoajan pienentäminen työskentelemällä tehok-

kaammin ja resursseja lisäämällä sekä vähentämällä keskeneräisten virtausyksiköiden 

määrää karsimalla ihmisten, materiaalien tai informaation muodostamien jonojen syytä. 

(Modig & Åhlström 2018, 45) 

Prosessia voidaan sujuvoittaa useilla keinoilla. Tällaisia keinoja ovat esimerkiksi työvai-

heiden vähentäminen, tehtävien pysyminen samalla henkilöllä, turhien hyväksyntöjen 

poistaminen, työtehtävien rytmin, järjestyksen ja ajoituksen vaihtelu, imuohjaus (JIT, 

suomeksi myös JOT eli ”juuri oikeaan tarpeeseen”), eräkokojen pienentäminen, laadun 

parantaminen, tilannekuvan visualisointi, vakiointi ja turhan liikkeen ja siirtelyn 
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poistaminen, arvoa tuottamattomien tehtävien lopettaminen, työkuorman optimointi ky-

synnän tahdin mukaisesti ja FIFO:n käyttäminen suoritusjärjestyksenä (”First In – First 

Out”, eli ensimmäisenä sisään, ensimmäisenä ulos). (Torkkola 2017, 124) 

Virtaustehokkuuden parantamisen keinoihin vaikuttaa myös se, että monet organisaatiot 

on suunniteltu parantamaan nimenomaan resurssitehokkuutta. Tästä on se haitta, että 

mitä enemmän keskitytään resurssitehokkuuden parantamiseen, sitä todennäköisemmin 

virtaustehokkuus kärsii. Resurssitehokkuuteen keskittyminen voi myös synnyttää ongel-

mia, joiden ratkaiseminen vaatii lisätyötä. Lisätyö kasvattaa koko organisaation työtaak-

kaa. Tästä johtuen, vaikka resurssilla olisi hyvä resurssitehokkuus, ei ole varmaa käyte-

täänkö kyseistä resurssia lisäämään arvoa. (Modig & Åhlström 2018, 45-46) 
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5 OSTOPROSESSIN KUVAUS 

Ostoprosessi sisältää kaikki ne toiminnot, jotka tuotteiden, palveluiden ja raaka-aineiden 

hankkimiseksi vaaditaan. Ostoprosessi alkaa aina tarpeesta ja sisältää useita vaiheita 

tarpeen tyydyttämiseksi. Prosessin vaiheet riippuvat muun muassa voimassa olevista 

hankintasopimuksista ja ostettavan nimikkeen luonteesta. (Ritvanen ym. 2011, 39) Pat-

ria Aviation Oy:n varastoon ostojen prosessi on kuvattu tarkemmin kappaleessa 6.3.1. 

Ostoprosessi noudattaa yksinkertaistettuna aina samaa kaavaa (Kuvio 2). Prosessi läh-

tee tarpeesta ja päättyy toimituksen maksamiseen. Prosessin tärkeä vaihe on tilauksen 

ja toimituksen hyväksynnän välinen siirtymä, eli kuljetus, jota käsitellään myöhemmin 

tarkemmin. 

 

Kuvio 2. Ostoprosessin kulku (Ritvanen ym. 2011, 39) 

5.1 Toimet ennen tilaamista 

Ennen tilausta, prosessiin kuuluu tarve-ehdotus, mahdollinen tarjouspyyntövaihe ja tar-

jousten vertailu, toimittajavalinta sekä mahdolliset neuvottelut. (Ritvanen ym. 2011, 39) 

Tarve voi nousta esiin esimerkiksi tuotannosta tai toiminnanohjausjärjestelmästä. Tar-

jouspyyntövaiheessa osto-organisaation tulee tuntea toimittajamarkkinat, jotta 

Tarve- / 
hankintaehdotus Tarjouspyyntö Tarjousten 

vertailu

Toimittajan valinta Ostoneuvottelut Sopimus / tilaus

Toimituksen 
hyväksyntä / 
reklamaatio

Laksun 
hyväksyminen

Toimittaja-arviointi 
/ seuranta
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tarjouspyyntö osataan ohjata oikeille toimittajille. Tarjouspyyntövaihe voidaan ohittaa, jos 

tarvetta koskettaa hankintasopimus tai pitkäaikainen suhde toimittajaan. Tarjouspyyn-

nössä tulee nostaa esille seuraavat asiat (Ritvanen ym. 2011, 39-40): 

- tuote tai palvelu 

- tekniset ja kaupalliset vaatimukset (esimerkiksi jäljitettävyysvaatimukset) 

- hankittava määrä ja yksikkö (huomioitava mittayksiköt eri markkinoilla) 

- toimitusaika- ja paikka (toimitusehdot, esimerkiksi Incoterms 2010) 

- tarjouksen jättö- ja voimassaoloaika 

Mikäli tarjouspyyntöjä lähetetään useille mahdollisille toimittajille, tulisi tarjouspyyntö 

luoda niin, että niiden vertailu on mahdollisimman vaivatonta. Tätä varten ostavan yrityk-

sen on tiedettävä tarkalleen, mitä se haluaa. Varsinkin palveluiden ostamisessa tämä voi 

muodostua ongelmaksi. Huolellisesti laadittu tarjouspyyntö keventää myös osto-organi-

saation kuormaa, kun aikaa ei jouduta käyttämään toimittajien lisätietopyyntöjen käsitte-

lyyn tai puutteellisten tarjousten korjaamiseen. (Ritvanen ym. 2011, 40-41) 

5.2 Kuljetus 

Kuljetuksella tarkoitetaan tavaroiden fyysistä siirtämistä ja siihen liittyvää käsittelyä. Kul-

jetukset ovat muuttuneet tehokkaiksi logistisiksi järjestelmiksi ja siihen vaikuttavat voi-

makkaasti toimintaympäristön maantieteelliset ja talousmaantieteelliset tekijät. Suomi on 

kuljetusten kannalta haastava, sillä maamme on laaja ja harvaan asuttu. Euroopan Unio-

nin tasolla Suomi on kuljetustyöllä mitaten kuljetusintensiivisin maa suhtautettuna brut-

tokansantuotteeseen ja väkilukuun. Teollinen tuotanto on levinnyt ympäri maata, pohjoi-

sinta osaa lukuun ottamatta. (Ritvanen ym. 2011, 106-107) 

Kuljetusriskillä tarkoitetaan vahingonuhkaa, joka kohdistuu kuljetettavaan tavaraan tai 

muuhun kuljetuksessa olevaan omaisuuteen. Tähän liittyy myös vahingon uhkaa, jolle 

yritys joutuu alttiiksi kuljetusvahingon tapahduttua. Varautuminen mahdolliseen vahin-

koon aloitetaan riskianalyysilla, jossa otetaan huomioon koko ketju aina myyjän raaka-

ainalähteiltä ostajan varastoon asti. (Melin 2011, 180) 

Kuljetusmuodon valintaan vaikuttaa pääasiassa kuljetettavan tuotteen fyysinen olo-

muoto, sillä jokaisella kuljetusmuodolla on niin hyvät kuin huonot puolensa (Taulukko 1). 

Muita valintakriteereitä on muun muassa kiireellisyys, hinta ja määräpaikka. Tuotteen 
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rikkoontumisherkkyys ja suojausvaatimukset voivat myös asettaa rajoitteita kuljetusmuo-

don valinnalle. (Hokkanen & Virtanen 2013, 49-50) 

Taulukko 1. Eri kuljetusmuotojen hyvät ja huonot puolet (STC Logistics. 2012) 

Kuljetusmuoto Hyvää Huonoa 
Maantie - kustannustehokas 

- nopea 

- hyvä lyhyillä etäisyyk-

sillä 

- ideaali lämpötilaseura-

tuille toimituksille 

- kattava maantiever-

kosto 

- viivästykset ruuhkien 

vuoksi 

- ajoneuvot alttiita huonolle 

säälle ja viivästyksille 

Meri - ideaali raskaille ja irto-

kappaleille 

- hyvä vaihtoehto pitkän 

toimitusajan tuotteille 

- hintaedut volyymin kas-

vaessa ja kausituotteille 

- pitkät kuljetusajat 

- kuljetusseurannan vai-

keus 

- kuljetukset alttiita tullira-

joituksille 

Rautatie - nopea kuljetus vrt. 

maantiekuljetuksiin 

- kustannustehokas 

- turvallinen ja luotettava 

- rautatieverkoston katta-

vuus ja sijainti ei aina op-

timaalinen 

- vaatii yleensä toisen kul-

jetusmuodon 

- aikataulutus 

Ilma - nopea 

- supistaa toimitusaikoja 

- välitön talteenotto lento-

kentältä nopeaan toimi-

tukseen 

- kallis 

- kuljetukset alttiita tullira-

joituksille 

 

Käytössä olevat kuljetusmuodot ovat laiva-, rautatie-, lentokone- ja autokuljetus. Todel-

lisuudessa kuljetus koostuu hyvin todennäköisesti edellä mainittujen tapojen yhdistel-

mistä (esimerkiksi autokuljetus myyjän varastolta satamaan, laivakuljetus ostajaa 
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lähimpään satamaan ja autokuljetus satamasta ostajan varastoon). Maantiekuljetus on 

likipitäen aina osa tavaran kuljetusta. (Hokkanen & Virtanen 2013, 50) 

On syytä huomioida, että kuljetuksia säätelevät useat lait ja asetukset. Näitä ovat muun 

muassa maantiekuljetussopimuslaki, kuljettajien työaikalaki, laki ajo- ja lepoajoista sekä 

vaarallisten aineiden kuljetusta säätelevät asetukset. Lakien ja asetusten ohella käyte-

tään myös toimituslausekkeita ja tiekuljetussopimuslaissa erikseen määriteltyä korvaus-

vastuun enimmäismäärää silloin, kun kyseessä on vahingoittunut tuote-erä. (Hokkanen 

& Virtanen 2013, 49) 

Tavaran toimituksessa velvollisuudet voidaan jakaa myyjän ja ostajan välille käyttäen 

toimituslausekkeita. Käytetyin toimituslausekokoelma on Kansainvälisen kauppakama-

rin (ICC) Incoterms-ehdot. Suomessa kotimaankaupassa voidaan käyttää myös Finn-

terms-lausekkeita. Muita käytettyjä kokoelmia ovat muun muassa Combiterms sekä 

RAFT (Recived American Foreign Trade Definitions). (Melin 2011, 56) Combiterms on 

pohjoismaisten huolintaliikkeiden tarpeisiin luotu järjestelmä ja se palvelee ennen kaik-

kea nykyaikaista kuljetustekniikkaa ja yhdistettyjä kuljetuksia. Combitermsin pohjana on 

käytetty Incoterms-lausekkeita (Melin 2011, 77). RAFT-toimituslausekkeet ovat sen si-

jaan käytössä Yhdysvalloissa pääasiassa sisä- ja tuontikaupassa. Suomalaiset maahan-

tuojat voivat tosin joutua tekemisiin osan lausekkeiden kanssa. RAFT-ehtojen käyttä-

mistä tulisi kuitenkin välttää, sillä ne ovat vanhoja eivätkä ota huomioon nykyaikaisia 

tieto- ja kuljetusjärjestelmiä. (Melin 2011, 79). 

On huomioitava, etteivät toimituslausekkeet sisällä ehtoja toimitusajasta, omistusoikeu-

den siirtymisestä, maksuehdoista tai sopimusrikkomuksista. Näistä asioista on sovittava 

tilauksen tai sopimuksen mukaisesti erikseen. (Melin 2011, 56) 

Toimitusehtoja valittaessa on osattava ottaa huomioon lukuisia asioita. Valinta on oikeu-

dellinen valinta, mutta myös markkinointi-, kustannus- ja kansantaloudellinen kysymys. 

Lähtökohtaisesti ostajalla ja myyjällä on eriävät mielipiteet toimitusehtoista omien etu-

jensa mukaisesti. Valintaan vaikuttavat kuitenkin osapuolten osaaminen (mm. tullauksen 

ja kuljetusmahdollisuuksien tunteminen), yritysten toimitusehtopolitiikka (tähän vaikuttaa 

yrityksen sijainti, toimiala, koko ja markkinatilanne), totutut tavat ja aikaisempi käytäntö, 

osapuolten kuljetusvolyymit ja viranomaiskäytännöt. (Melin 2011, 81) 

Myyjä ja ostaja voivat päätyä myös muuttamaan tai täydentämään valittua toimituslau-

seketta, esimerkiksi tuonti- ja vientimuodollisuuksien kustannusten jakaantumisen 

osalta. Tämä ei kuitenkaan ole suositeltavaa, koska toimituslauseketta ei mahdollisesti 
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voida enää tulkita Incoterms-lausekkeena. Huolellisuutta vaaditaan varsinkin, jos muutos 

vaikuttaa tavaran toimitukseen ja vastaanottoon sekä riskin siirtymiseen osapuolten vä-

lillä. (Logistiikan maailma 2018b) 

5.2.1 Incoterms ja Finnterms 

Incoterms-toimituslausekkeet luotiin jo vuonna 1936, mutta niitä on useasti päivitetty, 

viimeksi vuonna 2010. ICC:llä on aktiivinen rooli toimituslausekkeiden päivittämisessä ja 

muokkaamisessa. Lausekkeet on luotu kansainvälisen kaupan tarpeisiin, mutta myös 

kaupan eri osapuolia on uudistusten mukana kuultu. Nykyään lausekkeet jaetaan kah-

teen ryhmään, joista toista sovelletaan kaikkiin kuljetuksiin ja toista vain vesikuljetuksiin. 

(Melin 2011, 57) Incoterms-ehtoja voidaan käyttää myös kotimaan kaupassa. (Finnterms 

2001, 4) 

Lausekkeet ovat yritysten välisessä tavarakaupassa noudatettujen käytäntöjen määritel-

miä. Lausekkeilla on omat nimensä ja lyhenteessä (Kuva 3). Ne kuvaavat kauppasopi-

musosapuolten välisiä velvollisuuksia sekä kustannusten jakoa ja riskin siirtymistä. (In-

coterms 2010, 5) Osapuolten velvollisuudet on jaettu kymmeneen kohtaan niin myyjän 

kuin ostajan näkökulmasta (Taulukko 2). 

 

Kuva 3. Incoterms 2010 -toimituslausekkeet. Kirjainyhdistelmän alla kuvattu vastuun ja-
kautuminen koskien asiakirjoja, riskejä ja kuluja. (DHL 2018) 
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Incoterms-lausekkeet määrittelevät siis osapuolten toimintavelvollisuudet, kustannus-

vastuut, vahingonvaaran siirtymisen, asiakirjojen hankkimis- ja kustannusvastuut sekä 

vakuuttamis-, pakkaus-, tarkastus- ja ilmoitusvelvollisuudet. (Melin 2011, 57) 

Jokaista lauseketta koskee kuitenkin tietyt perusehdot. Myyjän odotetaan toimittavan os-

tajalle kauppasopimuksessa määritellyn tavaran, kauppalaskun ja vaaditut asiakirjat 

(voivat olla myös sähköisiä). Ostaja on puolestaan aina velvollinen maksamaan kauppa-

sopimuksen mukaisesti. (Melin 2011, 60) 

Taulukko 2. Myyjän ja ostajien velvollisuuksien jakautuminen Incoterms-toimituslausek-
keilla. (Melin 2011, 60) 

Myyjän velvollisuudet Ostajan velvollisuudet 
1. Myyjän yleiset velvollisuudet 1. Ostajan yleiset velvollisuudet 

2. Lisenssit, luvat, turvallisuusselvi-

tykset ja muut muodollisuudet 

2. Lisenssit, luvat, turvallisuusselvi-

tykset ja muut muodollisuudet 

3. Kuljetus- ja vakuutussopimukset 3. Kuljetus- ja vakuutussopimukset 

4. Toimitus 4. Toimituksen vastaanotto 

5. Riskin siirtyminen 5. Riskin siirtyminen 

6. Kustannusten jakautuminen 6. Kustannusten jakautuminen 

7. Ilmoitus ostajalle 7. Ilmoitus myyjälle 

8. Toimitusasiakirja 8. Todiste toimituksesta 

9. Tarkastus-pakkaus-merkintä 9. Tavaran tarkastus 

10. Avustaminen ja kustannukset tie-

donsaannissa 

10. Avustaminen ja kustannukset tie-

donsaannissa 

 

Jotta tietty toimituslauseke tulee voimaan, on se merkittävä kauppasopimukseen tai os-

totilaukseen, esimerkiksi ”DAP Toimitusosoite 1 Helsinki Finland Incoterms® 2010”. On 

huomioitava, että Incoterms on rekisteröity tavaramerkki ja sen yhteydessä tulisi käyttää 

®-merkintää. Käytännössä tätä ei vaadita sen hankalan lisäämisen vuoksi. Poikkeuk-

sena tähän on jotkin ulkomaiset pankit, jotka vaativat sen käyttöä remburssikaupan yh-

teydessä. (Melin 2011, 60) 

Kotimaankaupassa käytetyt Finnterms-ehdot on kehitetty Incoterms-ehtojen pohjalta 

vastaamaan kotimaan kauppaa ja ne ovat olleet voimassa nykyisessä mallissaan vuo-

desta 2001. Ne vastaavat pitkälti Incoterms-ehtoja, poikkeuksena Suomen oloihin luodut 
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NOL- ja TOP-ehdot. (Finnterms 2001, 4; Melin 2011, 79) Lausekkeilla on omat nimensä 

ja lyhenteessä (Kuva 4). 

 

Kuva 4. Finnterms 2001 -toimituslausekkeet. (OP Vakuutus Oy) 

5.3 Tavaran vastaanottaminen 

Vastaanotossa tarkistetaan saapuvan kuorman oikeellisuus. Rahtikirjojen tulee täsmätä 

tehtyyn tilaukseen ja niistä tarkistetaan toimitusosoite, toimitettujen tuotteiden nimikkeet 

ja määrä. (Hokkanen & Virtanen 2013, 28-29) 

Varaston tehokas toiminta alkaa tavaran vastaanottamisesta. Tavaran vastaanottaminen 

vaatii varaston henkilökunnalta ryhmätyöskentelytaitoja sekä ammattitaitoa. Vastaan-

oton ja varaston henkilökunnan pitää pystyä tunnistamaan, millaisia erityispiirteitä 
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saapuviin ja varastoitaviin nimikkeisiin liittyy. Näiden työntekijöiden työn laatu vaikuttaa 

koko muun organisaation toimintaa, sillä vääränlainen tavaran käsittely tai varastointi voi 

aiheuttaa organisaatiolle suuriakin taloudellisia tappioita. (Hokkanen & Virtanen 2013, 

15)  

Tavaran vastaanotto alkaa oston tekemästä tilauksesta toimittajalle, sillä tässä on mää-

ritelty saapuvien tuotteiden määrä ja toimitusaika. Vastaanotolle olisi hyvä ilmoittaa tie-

dot tulevista lähetyksistä, jotta toiminnoissa osattaisiin ottaa huomioon tilan tarve ja vaa-

dittu varastohenkilöstö. (Hokkanen & Virtanen 2013, 28) 

Vastaanottotarkastuksessa tarkistetaan rahtikirjasta tavaran saapuminen oikeaan osoit-

teeseen sekä saapuvien kollien määrä ja kunto. Mikäli määrässä tai kollissa havaitaan 

poikkeavuutta rahtikirjaan, tulee niistä tehdä rahtikirjaan varauma ennen rahtikirjan alle-

kirjoittamista. Tämän jälkeen toimitus tarkistetaan verraten lähetyslistaan. Tässä vai-

heessa tarkistetaan tuotteiden kappalemääräinen ja laadullinen yhteensopivuus tilauk-

seen. Mikäli tässä vaiheessa havaitaan ristiriitoja, tulee nämä lähetyksessä havaitut 

puutteet viedä tietojärjestelmään. Varaston ylläpidon kannalta on tärkeää, että tietojär-

jestelmään saadaan vietyä oikea määrä oikeita tuotteita. Puutteiden korjaaminen on 

yleensä hankintatoimen vastuulla, joka selvittää mistä kyseiset puutteet johtuvat. Selvi-

tyksen alla on, onko tuotteita jäänyt lähettämättä, onko lähetetty vääriä tuotteita, onko 

tilaus tehty väärin vai ovatko tuotteet kadonneet matkalla? (Hokkanen & Virtanen 2013, 

29-31) 

Mikäli vastaanottotarkistuksessa ei ole havaittu puutteita, tulee rahtikirjoista ja lähetys-

luetteloista saadut tiedot tallentaa tietojärjestelmään. Tämän jälkeen saapuneet tuotteet 

sijoitetaan niille määrätyille paikoilleen joko varastoon tai suoraan tuotantoon. Varastoin-

nissa tulisi ottaa huomioon, että vanhimmat tuotteet tulisivat ensimmäisenä käyttöön. 

Hyllytyksessä on otettava myös huomioon tietojen oikeellisuus, sillä väärin sijoitetun tuot-

teen etsimiseen voi kulua paljon aikaa ja rahaa. (Hokkanen & Virtanen 2013, 31-32) 

5.4 Varastoiminen 

Varastoinnilla tarkoitetaan varastointiin tarkoitettuja tiloja sekä varastotoimintoja. Varas-

tointia koskevat ratkaisut vaikuttavat koko yrityksen logistiseen ketjuun. (Ritvanen ym. 

2011, 79) Varastointi kuuluu osaksi lähes jokaista tuotannollista ja kaupallista liiketoimin-

toa, mutta myös palveluita tarjoavat yritykset tarvitset varastoja. Varastoinnin tarve on 
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monisyinen ja se voi syntyä esimerkiksi kausivaihteluista, asiakastarpeesta, kuljetuskus-

tannuksista, tuotantokustannusten alentamisesta tai esimerkiksi varautumisesta tuotan-

non katkoksiin. (Hokkanen & Virtanen 2013, 9-14) 

Yksinkertaisin syy varastoinnille on se, että ostetut tavaraerät täytyy pitää jossain ennen 

kuin ne päätyvät esimerkiksi tuotantoon. Tästä syystä yksi varastoinnin tarve on silloin, 

kun tavaroita hankitaan taloudellisesti. Sen sijaan että ostettaisiin pieniä määriä usein 

suoraan tuotantoon, ostetaankin isoja eriä harvoin. Tällä tavoin varmistetaan myös tava-

ran saatavuus. (Ritvanen ym. 2011, 80) 

Muita syitä varastoinnille voi olla asiakaspalvelutason ylläpitäminen, välivarastointi 

osana monimuotokuljetuksia (esimerkiksi tullivarasto), laaja tuotevalikoima ja asiakas-

kunta, tavarantoimittajien epäluotettavuus sekä ennakointi raaka-aineiden hinnanmuu-

toksista tai saatavuudesta. (Ritvanen ym. 2011, 80) 

Logistiikasta ja varastoinnista aiheutuu suuria kuluja yrityksille. Logistiikan kustannukset 

olivat vuonna 2011 keskimäärin 12,1 prosenttia yritysten liikavaihdosta. Vuoden 2011 

Liikenneministeriön selvityksen mukaan logistiikan kokonaiskuluista 46 prosenttia koos-

tui varastoinnista. Varastoinnin kulut koostuivat varastoon sitoutuneen pääoman kustan-

nuksista ja varastoimisen toimenpiteistä. (Sakki 2014, 78) 

5.4.1 Eri varastointitavat ja -tyypit 

Erilaiset varastotyypit palvelevat erilaisia tuotteita ja tarpeita, mutta varasto voi pitää si-

sällään erilaisia varastotyyppejä. Varastotyypin valinta on tärkeä logistinen ratkaisu, jo-

hon vaikuttaa varastoitavat tuotteet, varaston fyysiset ominaisuudet (lattiapinta-ala ja 

korkeus), varaston lay-out, yrityksen toimiala sekä automaatioasteet. (Ritvanen ym. 

2011, 80-81) 

Kausivaihteluihin varautuminen on yksi perinteisimmistä syistä varastoida. Kausivaras-

tolla voidaan esimerkiksi varautua kysynnän kausittaiseen vaihteluun. Varaston avulla 

tuotanto pysyy tasaisena eikä tarvitse turvautua töiden seisautuksiin tai ylitöihin. (Ritva-

nen ym. 2011, 80) Kausivaihteluihin liittyy ilmasto-olot, mutta nykyisin myös kysynnän 

epävarmuus sekä markkinoiden heilahtelut. Ilmasto-oloista esimerkkinä on viljan varas-

tointi, kysynnän epävarmuudesta uuden tuotteen markkinoille jalkauttaminen ja markki-

noiden heilahteluista öljyn hinnan vaikutus kemianteollisuuteen. (Hokkanen & Virtanen 

2013, 10) 
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Kiertovarastoksi kutsutaan sitä varaston osaa, joka vaihtuu kulutuksen ja täydennysten 

mukaisesti. Tätä varastotyyppiä käytetään yleensä kustannussyiden perusteella. Näitä 

syitä ovat esimerkiksi kuljetuskustannusten suuruus tai mahdolliset volyymialennukset. 

(Ritvanen ym. 2011, 80) 

Varmuusvarasto taas toimii nimensä mukaisesti varsinaisen varaston varmuutena. Var-

muusvarastolla pystytään turvaamaan puutostilat muun muassa toimitusajan tai -määrän 

vaihdellessa, kulutuksen muuttuessa tai laatuongelmien vuoksi. Käytännössä varmuus-

varasto on tietty kappalemäärä tuotteita, joilla pystytään ylläpitämään varaston palvelu-

taso kysynnän vaihdellessa. Varmuusvaraston kokoa pystytään pienentämään, kun 

käyttöennusteita tarkennetaan. (Ritvanen ym. 2011, 81) Varmuusvarastoa laajempi 

termi on passiivivarasto, johon itse varmuusvaraston lisäksi sisältyy varastossa oleva 

turha ja käyttämätön materiaali. Passiivivarastoa kertyy, kun menekkiarviot ovat virheel-

lisiä, mutta myös täysin huomaamattomasti. Varastoon siis ostetaan enemmän kuin to-

dellinen tarve on, ja täydennystilausten saapuessa tavaraa onkin vielä varastossa. 

(Sakki 2014, 78-81) 

Varastointitavat vaihtelevat suuresti yrityksestä riippuen, koska esimerkiksi teollisuus-

alan yrityksellä on erilaiset tarpeet varastoinnille kuin supermarketilla. Teollisuuden va-

rastoja on esimerkiksi raaka-aine-, valmistuote-, kunnossapito- ja KET-varasto (kesken-

eräisen tuotannon varasto). Kaupan varastoja ovat muun muassa tukku-, keskus- ja ja-

keluvarasto. (Ritvanen ym. 2011, 82) 

5.4.2 Varastoinnin kehittäminen 

Varastoinnista voidaan yleensä löytää paljon kehittämispotentiaalia. Tavallisesti yrityk-

sissä on kiinnitetty paljon huomiota muiden toimintojen kehittämiseen, mutta varastointi 

on jäänyt kehittämistoimien ja seurannan ulkopuolelle. Kehittämiskohteita on esimerkiksi 

pääoman hallinnassa ja nykyaikaisten ohjausjärjestelmien kehittämisessä. Tuottavuu-

den kehittämisessä huomiota tulisi keskittää erilaisten ohjausjärjestelmien, -tapojen ja 

tietovarastojen kehittämiseen. (Hokkanen & Virtanen 2013, 71) Varastotoiminnan kehit-

tämisalueina voi olla muun muassa materiaalivirran kehittäminen, ennakkoinformaation 

ja toiminnan puitteiden parantaminen, varastoteknologian ja työmenetelmien kehittämi-

nen ja ympäristötekijöiden huomioon otto. (Bonnier Pro 2018b) 
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Varastoiminen on aina keskeinen osa tuotantoa tai kaupallista toimintaa. Varastoinnin 

kehittämiseen sisältyy aina mahdollisuus tuotantokustannusten alentamiseen. Hyötyjä 

saadaan esimerkiksi valmistettaessa tuotteita suurempia eriä tai ostamalla suurempia 

raaka-ainaeriä määräalennuksilla. (Hokkanen & Virtanen 2013, 13) 

Paremman varastonohjauksen tavoitteita ovat muun muassa varastoon sitoutuneen 

pääoman hallinta, materiaalinkäsittely- ja varastointikustannusten hallitseminen ja kor-

kean palvelutason saavuttaminen. Varastonohjaus ottaa huomioon myös välilliset kus-

tannukset, tuotantoprosessin kustannukset sekä elinkaari- ja laatukustannukset. (Hok-

kanen & Virtanen 2013, 72) 

Logistiikkasektori on yleisestikin kovassa kehitystarpeessa. Tähän kehitystarpeeseen on 

johtanut kuluttajien ostamistapojen muutos, kuluttajankaupan siirtyminen digitaalisille 

pohjille verkkokauppoihin sekä näistä aiheutuneet paineet jakeluverkoston tehokkuu-

delle. (Bonnier Pro 2018c) 
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9 YHTEENVETO 

Opinnäytetyön tavoitteita oli useita. Varastoon ostojen osalta tavoitteena oli analysoida 

ja tutkia prosessia sekä esittää parannuskohteita. P2P-järjestelmän osalta tavoitteena 

oli tutkia nykyistä käyttöä, miettiä järjestelmän tulevaisuutta sekä sen käytön tehosta-

mista. Näihin tavoitteisiin pyrittiin erilaisilla tutkimusmenetelmillä, joita oli työskentely yri-

tyksessä ostoharjoittelijana, haastattelut, kysely sekä valmiin varastoerittelyn tutkiminen. 

Näitä tuettiin monipuolisilla lähdeteoksilla. 

Opinnäytetyö kasvatti tietoisuutta siitä, miten moniosainen yksinkertaiseltakin kuulostava 

prosessi on, mitä osia siihen kuuluu ja miten se vaikuttaa moniin asioihin yrityksessä. 

Prosessin kehittämisessä tulee ottaa huomioon eri vaiheiden vaatimukset ja miten pro-

sessi saataisiin mahdollisimman virtaustehokkaaksi. 

Prosessin nykytilannetta tulisi seurata olemassa olevilla mittareilla ja kuunnella proses-

sissa olevien henkilöiden huolia prosessin nykytilanteesta ja tulevaisuudesta. Tarkem-

paa jatkotutkimusta vaatisi, miten paljon pullonkaulat, vaihtelu ja aikaa vievät ongelmat 

hidastavat prosessia. 

Prosessista voitiin nostaa esille jo nyt monia kehityskohteita, mutta tulevaisuudessakin 

on jatkuvasti kehitettävä ja analysoitava prosessia ja seurattava, miten muutokset vai-

kuttavat prosessiin. Kehittämisessä on tärkeä, että siinä otetaan huomioon koko prosessi 

ja miten muutokset vaikuttavat kokonaisuuteen.  
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