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1 Johdanto 

1.1 Würth Elektronik Oy 

Työn toimeksiantaja on Würth Elektronik Oy (lyhenteenä WE). Würth Elektronik Oy 

on perustettu vuonna 1975. Yrityksen päätoimipaikka on Nurmijärvellä, josta kuvion 

1 ilmakuva on.  Yrityksen liikevaihto oli vuona 2018 yli 21 miljoonaa ja yritys työllistää 

yli 100 työntekijää. Würth Elektronik Oy on teollisuus-, kunnossapito- ja sähköura-

kointiyritysten yhteistyökumppani Suomessa ja Virossa. Yrityksen tuotevalikoimaan 

kuuluu yli 20 000 varastotuotetta, jotka keskittyvät kiinnitys-, sähkö- ja elektroniikka-

tarvikkeisiin. Würth Elektronik Oy on osa saksalaista Würth-konsernia, Adolf Würth 

GmbH & Co. KG:ta. WE:n lisäksi Suomessa toimii Würth Oy ja Ferrometal Oy. (Würth 

Elektronik Oy n.d)  

 

Kuvio 1. Ilmakuva Würth Elektronik Oy:sta 

 

Würth-konserni on perustettu Adolf Würthin toimesta vuonna 1945 Künzelsaussa, 

Saksassa. Adolf Würthin kuoltua vuonna 1954, yrityksen johtoon nousi Adolfin poika, 

Reinhold Würth. Tuolloin yrityksen liikevaihto oli noin 80 000 €. (History of the Würth 

Group n.d.) Nykyisin Würth -konserni toimii yli 80 maassa ja työllistää yli 77 000 työn-

tekijää. Würth -konsernin preliminaarinen liikevaihto oli vuonna 2018 13,6 miljardia 

euroa. (Facts and figures 2018 n.d.)  
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1.2 Opinnäytyön tausta 

Würth Elektronik Oy:lla ei ole mitattu sisälogistiikan suorituskykyä ja laatua syste-

maattisesti. Tämä johtunee siitä, että systemaattisesta mittaamisesta ei ole aiemmin 

koettu saatavan riittävästi hyötyä. Yritys on kasvanut tasaisesti vuodesta toiseen. 

Kasvun seurauksena myös sisälogistiikan tapahtumamäärät ovat lisääntyneet. Sisälo-

gistiikka on kasvanut siihen pisteeseen, että ilman systemaattista mittaamista sisälo-

gistiikan tilan määrittäminen on haastavaa.  

Aikaisemmin sisälogistiikan tilanteen määrittäminen perustui muutamaan yksittäi-

seen mittariin, joiden perusteella ei kuitenkaan pysty muodostamaan kokonaiskuvaa. 

Olennaisena osana toiminnan tilanteen arvioimisessa olivat säännölliset kierrokset 

logistiikkakeskuksessa. Kierros tarkoitti käytännössä käyntiä logistiikkakeskuksen kes-

keisimmässä pisteessä. 

Yritykselle valmistui logistiikkakeskuksen laajennus keväällä 2018. Olemassa olevan 

tilan ja laajennusosan väliin jäi kuitenkin väliseinä, joka jakaa tilat saapuvaan ja lähte-

vään. Laajennuksen myötä keräystoiminta järjesteltiin uudelleen ja keräyksen aloi-

tuspisteitä tuli yhden sijasta useita. Siten tarkastettavia pisteitä on useita ja koko-

naiskuvan muodostaminen toteutuneista suoritteista on haastavaa.  

Työnjohdon lisäksi myös logistiikkatyöntekijät ovat kiinnostuneita tietämään sisälo-

gistiikan tilan. Logistiikkatyöntekijöille jaetaan tiedot saapuneiden ja lähteneiden 

rivien määristä sekä yrityksen johdon toimesta myynnin euromääräinen toteuma. 

Yksittäisen logistiikkatyöntekijän näkökulmasta nämä mittarit ovat vain lukuarvoja. 

Yksikään näistä lukuarvoista ei ohjaa logistiikkatyöntekijää kiinnittämään huomiota 

toiminnan ongelmakohtiin.  

Konsernilla on useita valmennusoppaita asiakaspalveluun ja myyntityöhön. Konser-

nin kymmenestä käskystä löytyy muun muassa kohdat: ”olemme luottamuksen ar-

voisia” ja ”pidämme lupaukset” (Kulmala & Sjövik 2013, 3-4). Yrityksen asiakkaat 

määrittelevät, onko yrityksen toiminta luottamuksen arvoista ja pidetäänkö lupauk-

sista kiinni. Sisälogistiikka on tässä kokonaisuudessa yksi olennainen osa-alue. Sisälo-

gistiikan toimivuus ja varsinkin toimimattomuus näkyvät asiakkaalle. Kuitenkaan yri-

tys ei ole systemaattisesti määrittänyt sisälogistiikan mittareita.  
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1.3 Opinnäytetyön tavoite 

Opinnäytetyön tavoitteena oli määrittää koko sisälogistiikan kattavat mittarit. Mitta-

reissa piti huomioida niin suorituskyky kuin laatu. Valittavien mittaustapojen tuli olla 

sellaisia, jotka raportoivat nykytilanteen ja joista logistiikkatyöntekijät näkevät toi-

minnan ongelmakohdat. Tällä tähdättiin siihen, että logistiikkakeskuksen henkilöstö 

olisi tietoinen heitä koskevista tuloksista ja tavoitteista. Puuttumalla näihin epäkoh-

tiin on mahdollista kehittää sisälogistiikan suorituskykyä ja laatua.  

Työn tavoitteena oli vastata seuraaviin kysymyksiin: 

 Mitkä ovat sisälogistiikan olennaiset suoritemittarit? 

 Miten sisälogistiikan laatu mitataan? 

 Kuinka tulokset raportoidaan?  

 

Työn tuloksena tavoiteltiin mittaristoa, joka auttaa yrityksen logistiikan työnjohtoa ja 

on sellaisenaan raportoitavissa logistiikkatyöntekijöille. Mittariston tavoitteena on 

auttaa yritystä nostamaan sisälogistiikan toiminnan tasoa. 

Työ rajattiin koskemaan vain sisälogistiikkaa. Sisälogistiikan katsottiin alkavan siitä, 

kun saapuva toimitus on saapunut logistiikkakeskukseen ja päättyvän siihen, kun 

lähtevä toimitus on siirretty kuljetusyhtiöiden noutopaikalle valmiiksi lastattavaksi 

ajoneuvon kyytiin.  

Mittareiden toteuttamisessa näkökulmaksi otettiin logistiikkatyöntekijät. Mittareiksi 

pyrittiin valitsemaan sellaiset mittarit, joiden lukuarvoihin logistiikkatyöntekijät pys-

tyvät vaikuttamaan toiminnallaan.  

 

2 Tutkimusasetelma 

2.1 Tutkimus- ja analyysimenetelmät 

Opinnäytetyössä käytettiin kvantitatiivista tutkimusotetta. Kvantitatiivisen tutkimuk-

sen keskeisiä piirteitä ovat tukeutuminen aiempiin teorioihin ja tutkimuksiin, aineis-
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ton saaminen tilastollisesti käsiteltävään muotoon, muuttujien muodostaminen tau-

lukkomuotoon ja päätelmien teko tilastolliseen analysointiin perustuen (Hirsjärvi, 

Remes ja Sarjavaara 2007, 140.) Kvantitatiivinen tutkimus soveltui tähän tutkimuk-

seen, koska tutkittavat asiat ovat mittavissa numeraalisesti.  

Laatu on usein mielipideasia, mutta tässä yhteydessä laatu pyrittiin muuttamaan mi-

tattaviksi numeroiksi. Numeraalinen arvo on helpommin mitattavissa ja arvot ovat 

vertailukelpoisia.  

Tutkimuksessa on käytetty osittain liikesalaisuuden alaista tutkimusaineistoa. Lii-

kesalaisuuden alaista tietoa sisältävät kuviot ja taulukot ovat arvojen osalta muutet-

tuja. Toimeksiantajalle on toimitettu kyseiset kuviot ja taulukot todellisilla arvoilla.   

Työn teoreettiseen viitekehykseen aihepiireiksi valittiin mittaaminen yrityksissä, mit-

taristotyypit ja sisälogistiikan mittaaminen. Teoreettisen viitekehyksen lähteinä käy-

tettiin kirjallisuutta, verkkolähteitä ja julkaistuja tutkimuksia.  

2.2 Tutkimusaineisto 

2.2.1 Haastattelut 

Lähdeaineistoa hankittiin mm. haastattelemalla. Haastateltavat valittiin heidän ase-

mansa perusteella.  Haastateltaviksi valittiin Würth Oy:lta logistiikkapäällikkö Terhi 

Vesala ja Adolf Würth GmbH & Co. KG:lta Rolf Krumrey. Krumrey työskentelee emo-

yhtiöllä kansainvälisen logistiikan parissa, joten hän tuntee laajasti konsernin eri yh-

tiöiden logistiikan tilan. Krumrey ylläpitää konsernin logistiikan mittareita.  

Haastattelut suoritettiin puhelinpalavereina ja sähköpostiketjuin. Haastatteluilla ha-

ettiin vertailutietoa muiden yhtiöiden sisälogistiikan mittaamisesta. Haastatteluissa 

kysyttiin myös näkemyksiä mittaamiseen ja mittariston toteuttamiseen.  

Lisäksi haastateltiin toimeksiantajaa. Toimeksiantajan haastatteluissa haettiin reuna-

ehtoja mittariston toteuttamiselle ja määritettiin toimeksiantajan näkökulmasta tär-

keimmät kohdat. Lisäksi toimeksiantajalta kysyttiin kommentteja lähes valmiista mit-

taristosta.  
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2.2.2 Tietojärjestelmien raportit 

Mittariston suunnittelussa käytettiin tutkimusaineistona loka–joulukuun tietoja va-

rastohallinta-, asiakashallinta- ja työajanseurantajärjestelmistä sekä työvuorolistaa. 

Nämä tiedot olivat opinnäytetyön tekovaiheessa tuoreimmat tiedot. Kolmen kuu-

kauden jakso mahdollisti mittariston arvojen vertaamisen eri viikkojen ja kuukausien 

välillä. Valitulla ajanjaksolla loka- ja marraskuu ovat myynnillisesti vahvoja kuukausia. 

Joulukuu on valitulla ajanjaksolla hiljaisempi kuukausi. 

Varastohallintajärjestelmästä kerättiin tiedot kaikista siirtotilauksista sekä saapuneis-

ta ja lähtevistä toimituksista. Siirtotilaukset sisältävät myös tiedot kaikista sisäisistä 

siirroista. Siirtotilauksista saatiin tiedot toimitusten toteutuneista lähetysajoista. 

Toimitustasolta saatiin tiedot, milloin toimitus on saapunut logistiikkakeskukseen tai 

sen on haluttu lähtevän.  

Asiakashallintajärjestelmästä haettiin tiedot myynnin tallentamista reklamaatioista. 

Reklamaatioaineistosta eroteltiin ne tapaukset, joiden juurisyy on sisälogistiikassa tai 

joissa sisälogistiikan olisi pitänyt huomata virhe ja estää sen päätyminen asiakkaalle. 

Esimerkiksi toimittajan väärä tuote luokiteltiin vastaanoton virheeksi, sillä väärän 

tuotteen pitäisi pysähtyä vastaanottotarkastuksessa.  

Työaikaseurantajärjestelmästä saatiin tiedot sisälogistiikkaan liittyvistä toteutuneista 

työtunneista. Työaikaraportti sisälsi myös tiedot ylityötunneista ja sairauslomista.  

Työvuorolistasta saatiin tiedot, mitä työtehtäviä työntekijä on tehnyt. Tätä tietoa 

käytettiin merkitsemään työntekijälle suoritteita ja laatupoikkeamia niistä työtehtä-

vistä, joista varastohallintajärjestelmästä ei saa suorittajan nimeä selville. 

3 Mittaaminen 

Eri asioiden mittaaminen on osa jokapäiväistä rutiiniamme. Päivittäin kohtaamme 

erilaisia mittauslaitteita ja -arvoja. Löydämme arjestamme helposti esimerkiksi kello-

ja, kalentereita, vaatekokoja, ruokaohjeita, parasta ennen päiväyksiä, taloudellisia 

tunnuslukuja, lääkärintarkastusten tuloksia, mielipidetutkimuksia, laskimia ja nope-

usmittareita. Kaikkia näitä yhdistää tarkoitus muuttaa maailma numeroiksi ja tilas-

toiksi. (Robinson 2007, 7.)  
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Yrityksessä mittareiden tarkoituksena on tuottaa numeraalista tietoa yrityksen toi-

minnasta. Toimialasta riippumatta yritykset mittaavat ainakin taloudellisia tunnuslu-

kujaan. Pelkkien talouslukujen mittaaminen ei kuitenkaan johda riittävän laaja-

alaiseen toiminnan suunnitteluun ja tarkasteluun. Tilinpäätöstiedot kuvaavat yrityk-

sen menneisyyttä, joiden pohjalta tulevaisuuden ennustaminen on vaikeaa. (Kauha-

nen 2012, 46.) 

3.1 Mittaamisen käyttötarkoitukset ja hyödyt 

Yrityksen on saatava jatkuvasti tietoa toimintansa eri osa-alueista, jotta yritys voi 

kohdentaa resurssinsa oikeisiin kohteisiin ja kehittää toimintaansa. Pelkästään talou-

dellisten tunnuslukujen seuranta ei riitä. Taloudelliset mittarit johtavat helposti ly-

hytnäköisyyteen, strategisen näkemyksen puutteeseen, yksittäisten asioiden korjaa-

miseen ja osaoptimointiin. Taloudelliset mittarit eivät myöskään anna tietoa asiakas-

tarpeista tai kilpailijoista. Tämän vuoksi yrityksissä on kehitetty liiketoiminnallista 

suorituskykyä kuvaavia ei-taloudellisia tunnuslukuja. Suorituskykyä kuvaavilla tunnus-

luvuilla pyritään kattamaan yrityksen toiminnan kaikki näkökulmat ja osa-alueet. 

(Ukko, Karhu, Pekkola, Rantanen & Tenhunen 2007, 10.) 

Suorituskyvyn mittaaminen tulisi nähdä osana yrityksen normaalia toimintaa. Mit-

taaminen pyrkii tukemaan yrityksen toimintaa eri osa-alueilla ja luomaan menetystä 

pitkällä aikavälillä. (Ukko ym. 2007, 13.) 

Suorituskyvyn mittaamiselle on monia käyttötarkoituksia niin henkilöstön kuin joh-

don näkökulmasta. Seuraavaksi on listattu tärkeimpiä mittareiden käyttötarkoituksia 

Lönnqvistin (2002, 87) mukaan: 

 nykytason arvioiminen 

 ongelmien havaitseminen 

 yrityksen strategian konkretisoiminen toteutuviksi tavoitteiksi 

 strategian toteuttamisen seuraaminen 

 henkilöstön toiminnan ohjaaminen 

 henkilöstön motivoiminen 

 tulospalkkio 

 päätöksentekoa tuottavan informaation tuottaminen ja 
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 tulevien tilanteiden ennustaminen.  

 

Suorituskyvyn mittaamisen tavoitteena on usein yrityksen toiminnan ohjaaminen 

kohti strategisia tavoitteita (Ukko ym. 2007, 1). Siten suorituskyvyn mittaamisen tär-

keimpinä käyttötarkoituksina voidaan pitää johdon päätöksenteon tukemista ja pää-

töksenteon tukemista operatiivisella tasolla. Ilman toimintaa kuvaavia mittareita, 

yrityksen johtaminen ja nykytilanteen arvioiminen on hankalaa. (Ukko ym. 2007, 11.) 

Yrityksen nykytilanteen mitta-arvot voidaan muuttaa yrityksen strategian avulla tule-

vaisuuden tavoitearvoiksi. Tällöin lähdetään kehittämään yrityksen nykytilaa kohti 

uutta, haluttua tilaa. Tavallisesti tämä tarkoittaa mittaristosta havaittujen ongelma-

kohtien poistamista tai ainakin ongelmakohtien vaikutuksen vähentämistä, jolloin 

yrityksen toiminta paranee. (Kauhanen 2012, 46.) Kaikkea, mitä voi mitata, voi myös 

kehittää (Juuti 2015, 13). 

Hyvästä laadusta puhuttaessa esille nousee se, kuinka määritellään hyvä laatu. Kuin-

ka hyvä laatu todistetaan ja mitataan? Hyvä laatu nähdään tuotteiden virheettömyy-

tenä ja alhaisina laatukustannuksina, joiden perusteella voidaan olettaa yrityksen 

toimivan kustannustehokkaasti. Hyvä laatu ja kustannustehokkuus näkyvät markki-

noilla asiakastarpeiden ja odotuksien täyttymisenä. Tyytyväiset asiakkaat ovat yleen-

sä uskollisia ja lisäävät ostojensa määrää. Tämän seurauksena yrityksen asema mark-

kinoilla vahvistuu. Pitkällä tähtäimellä laatu merkitsee yrityksen eloonjäämistä ja 

työpaikkojen säilymistä. (Lecklin 2006, 24-25.)  

Erilaisia mittareita on runsaasti, joten käytettävät mittarit tulee valita tarkoin. Mitta-

reiden käyttöä rajoittaa niiden käytöstä aiheutuva työmäärä. (Pouri 1997, 201.) 

3.2 Mittareiden luokittelu 

Mittareita voidaan luokitella monella tavalla. Yksi tapa on jakaa mittarit taloudellisiin 

ja ei-taloudellisiin mittareihin. Taloudelliset mittarit perustuvat rahamääräiseen mit-

taamiseen. Taloudelliset mittarit saadaan joko suoraan tai helposti johdettua yrityk-

sen tilinpäätöstiedoista. Taloudellisten mittareiden laskentaperusteet ovat vakiintu-

neita ja luvut ovat vertailukelpoisia eri yritysten välillä. Taloudelliset luvut kertovat 
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liiketoiminnan tuloksesta, joka on kaikkein tärkein mittari. (Lönnqvist, Kujansivu & 

Antikainen 2006, 30.) 

Ei-taloudelliset mittarit perustuvat muuhun mittausarvoon kuin rahalliseen mittaus-

arvoon. Esimerkiksi ei-taloudellisia mittareita ovat toimitusaika, varaston kiertono-

peus ja asiakastyytyväisyys. Ei-taloudellisten mittarien etuina on, että ne kuvaavat 

paremmin yrityksen tilannetta ja tavoitteita työntekijän kannalta helpommin ymmär-

rettävässä muodossa.  Ei-taloudellisten mittareiden laskentaperusteet eivät ole va-

kiintuneita, joten luvut eivät ole vertailukelpoisia. (Lönnqvist ym. 2006, 30-31.) 

Toinen tapa on luokitella mittareita koviin ja pehmeisiin. Kovat mittarit perustuvat 

tapahtumiin tai suoritteisiin. Pehmeät mittarit ovat ihmisten asenteita, näkemyksiä ja 

tunteita. (Lönnqvist ym. 2006, 31.) 

Kolmas tapa on luokitella mittarit objektiivisiin ja subjektiivisiin. Objektiiviset mittarit 

perustuvat määrälliseen informaatioon. Objektiivisten mittareiden heikkoutena on 

se, etteivät ne kuvaa mittauskohdettaan tarpeeksi laaja-alaisesti. Subjektiiviset mitta-

rit ovat arvioita mittauskohteen tilasta. Subjektiiviset mittarit eivät ole useinkaan 

kovin tarkkoja vaan antavat lähinnä suuntaviivoja mittauskohteen tilasta. (Lönnqvist 

ym. 2006, 31.) 

Neljäs tapa on luokitella mittarit suoriin ja epäsuoriin. Suora mittari mittaa suoraan 

mittauskohdetta. Epäsuoramittari mittaa tekijöitä, joiden tiedetään vaikuttavan lä-

heisesti mittauskohteeseen. Tavallinen esimerkki epäsuorasta mittarista on tuotta-

vuus, joka on suoraan vaikea mitata. Välillisesti tuottavuuteen liitetään mittareita, 

jotka esimerkiksi määrittelevät työilmapiiriä, odotusaikoja ja henkilöstön poissaoloja. 

(Lönnqvist ym. 2006, 31.) 

3.3 Mittareiden vaatimukset 

Mittareiden täytyy täyttää tietyt vaatimukset, jotta ne ovat käyttökelpoisia ja tehok-

kaita ohjaamaan toimintaa. Laitisen (2003, 147) mukaan mittarin tulee olla ominai-

suuksiltaan 

 relevantti 

 edullinen 
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 validi 

 reliaabeli 

 uskottava.  

Relevantilla tarkoitetaan sitä, että mittari on oleellinen. Jos mittari ei ole oleellinen, 

mittarin ilmoittamalla arvolla ei ole mitään merkitystä yrityksen toiminnan kannalta. 

Edullisuudella tarkoitetaan sitä, että mittarin tuottaman tiedon pitää olla kustannus-

tehokkaasti saatavissa ilman, että tiedon tuottaminen vaatisi suuria uhrauksia. Tie-

don tuottaminen aiheuttaa kustannuksia, mutta toisaalta käytännön relevantti tieto 

tuo lisäarvoa. Mittarin tuottaman tiedon pitää olla validia eli oikeaa. Mittarin pitää 

kuvata mahdollisimman hyvin mittavaa kohdetta. Mikäli mittari kuvaa vain osittain 

mitattavaa kohdetta, mittari tuottaa systemaattisesti poikkeavaa tietoa. Mittarin on 

oltava riittävän tarkka eli reliaabeli. Toistettavissa mittauksissa samasta kohteesta 

saatavat arvot eivät saisi poiketa paljoa toisistaan. Lisäksi mittarin on oltava uskotta-

va. Mikäli mittari ei ole uskottava, mittarin ilmoittamaan arvoon ei luoteta ja siten 

mittaria ei käytetä. Mittarin uskottavuuteen vaikuttaa muun muassa mittarin yksin-

kertaisuus ja järkevyys. (Laitinen 2003, 148-163.) 

Mittareilla on erilaiset vaatimukset käyttäjästä riippuen. Suorittavalla tasolla mittari-

en aikajänne on lyhyt ja ne ovat tiedoiltaan hyvin yksityiskohtaisia. Yrityksen johdon 

ja omistajien käyttämien mittarien aikajänne on pitkä ja tietojen yksityiskohtaisuus 

on karkeaa ja visionäärimäistä. (Laitinen 2003, 175-177.) 

Mittarin käyttötarkoitus vaikuttaa myös mittarin vaatimuksiin. Mikäli mittaria käyte-

tään palkkauksessa, mittarin on oltava hyvin tarkka ja luotettava. Jos mittarin käyttö-

tarkoitus on työntekijöiden toimintaa ohjaavaa, riittää, että mittari ohjaa työntekijöi-

tä keskittymään oikeisiin asioihin. Työtä ohjaavan mittarin ei tarvitse olla kovin tark-

ka. Kuitenkin, mittarista saa juuri sitä, mitä mitataankin. (Lönnqvist ym. 2006, 112 ; 

Juuti 2015, 45.) 

3.4 Suorituskykymittaristo 

Terminä suoritus viittaa tekemiseen ja tekemisen tuloksiin. Suorituskyky voidaan 

määrittää mitattavan kohteen kyvyksi suorittaa annettuja tavoitteita. Suorituskyky 
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voidaan mitata esimerkiksi yrityksen, osaston, työryhmän tai yksilön mukaan.  (Lönn-

qvist ym. 2006, 19.) 

Organisaation suorituskyky on moniulotteinen asia. Organisaation suorituskyvystä 

puhuttaessa on huomioitava organisaation eri sidosryhmät ja heidän tarpeensa. Or-

ganisaation sidosryhmiä ovat esimerkiksi yrityksen johto, työntekijät, asiakkaat ja 

viranomaiset. Jokaisella sidosryhmällä on erilaiset tarpeensa ja sen takia sidosryhmät 

määrittävät organisaation suorituskyvyn eri tavoilla. Organisaation suorituskyvyn 

määrityksessä tunnetuin lähestymistapa on Kaplanin ja Nortonin Balanced Scorecard 

-malli. (Lönnqvist ym. 2006, 19-20.) 

Sidosryhmämittarit 

Sidosryhmämittari tunnistaa organisaation toimintaan olennaisimmin liittyvät sidos-

ryhmät. Tavallisesti sidosryhmämittari tunnistaa sidosryhmänä osakkeenomistajat, 

asiakkaat ja työntekijät sekä joissakin tapauksissa toimittajat ja yhteiskunnan. (Kap-

lan & Norton 2001, 96.) 

Sidosryhmämittari asettaa organisaation tavoitteet jokaiselle sidosryhmälle. Tavoit-

teiden pohjalta muodostuvat mitattavat kohteet ja päämäärät. Mittareista selviää 

organisaation tilanne, mikä on hyvin ja mikä on huonosti. Mittareista ei kuitenkaan 

selviä organisaation strategiaa tai visiota. Mittareista ei myöskään selviä, miten orga-

nisaation päämäärä on tarkoitus saavuttaa. (Kaplan & Norton 2001, 96.)  

Key Point Indicator-mittari 

Key Point Indicator eli KPI tarkoittaa organisaation avainlukumittareita. KPI-mittarit 

sisältävät yrityksen toiminnan kannalta tärkeimmät suorituskykymittarit. (Kaplan & 

Norton 2001, 96-97.) 

KPI on mittarina luotettavampi kuin esimerkiksi pelkkä tilinpäätöslaskelma. KPI-

mittarit eivät välttämättä ole yrityksen strategian mukaisia, jolloin KPI-mittarien avul-

la tehtävät parannukset voivat olla vain paikallisia. KPI-mittarit ovat hyödyllisiä työn-

tekijälle, tiimeille ja osastoille, kun yrityksen strategia on organisaation ylemmällä 

tasolla määritetty. (Kaplan & Norton 2001, 96-97.) 

Suorituskykypyramidi 



14 
 

 

Suorituskykypyramidin tarkoituksena on yhdistää yrityksen strategia ja toiminnot 

hierarkkisesti ylhäältä alas ja näihin liittyvät mittarit alhaalta ylös. Suorituskykypyra-

midin lähtökohtana on organisaation visio, joka on pyramidin korkein tavoitetaso 

(kuvio 2). Visio muunnetaan liiketoimintayksiköiden tavoitteiksi, jotka saavuttamalla 

visio toteutuu. Liiketoimintayksikön tavoitteet liittyvät talouteen ja markkinointiin. 

Liiketoimintayksikön tavoitteet saavutetaan, kun alempi, operatiivinen, taso saavut-

taa tavoitteensa. Operatiivinen taso koostuu muun muassa asiakastyytyväisyydestä, 

joustavuudesta ja tuottavuudesta. Operatiivisen tason tavoitteet voidaan saavuttaa, 

kun osastot ja tiimit saavuttavat tavoitteensa. Näiden tavoitteet koostuvat laadusta, 

toimituskyvystä, läpimenoajasta ja hukasta. Suorituskykypyramidin perustana on 

toimintojen taso, jonka vaikutukset siirtyvät aina ylemmälle tasolle. Suorituskykypy-

ramidin vasen puoli kuvaa ulkoista ja oikea sisäistä tehokkuutta. (Laitinen 2003, 385-

386.) 

 

Kuvio 2. Suorituskykypyramidi (Laitinen 2003, 386. Muokattu) 

 

Suorituskykypyramidin jokaisella tasolla on omat mittarinsa. Eri tasoilla olevilla mitta-

reilla on syy-seuraussuhteita. Kuitenkin samalla hierarkiatasolla olevien mittareiden 

suhteita voi olla vaikea tunnistaa. (Laitinen 2003, 387.) 
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Suorituskykyprisma 

Suorituskykyprisma on kehitetty tavoitejohtamisen periaatteiden pohjalta suoritus-

kykymittaristoksi. Malli on luotu tuloskortin ja suorituspyramidin pohjalta. Kuviossa 3 

on havainnollistettu suorituskykyprisma ja mallin viisi tavoitealuetta. (Järvenpää, 

Länsiluoto, Partanen & Pellinen 2010, 290.) 

 

Kuvio 3. Suorituskykyprisma (Järvenpää ym. 2010, 290. Muokattu) 

 

Mallissa korostuu sidosryhmäsuhteiden hoitaminen ja johtaminen. Sidosryhminä 

käsitellään omistajia, asiakkaita, työntekijöitä, toimittajia ja yhteisöjä. Suorituskyky-

prismassa käytetään tuloskortin tapaan syy-seurauskarttoja tavoitteiden määrittämi-

seen. Onnistumiskarttojen lisäksi mallia voidaan käyttää myös epäonnistumista ku-

vaavina karttoina, jolloin malli toimii strategisena hälytysjärjestelmänä. (Järvenpää 

ym. 2010, 290-291.) 

Dynaaminen suorituskyvyn mittaaminen 

Dynaamisen suorituskykymittariston keskeinen vaikeus on ulottuvuuksien valinta ja 

niiden välisen riippuvuuden kuvaaminen. Laitisen mukaan valinnat jäävät usein kei-

notekoisiksi, jolloin mittaristoa on vaikea mieltää ja hyödyntää suorituskyvyn paran-

tamisessa. (Laitinen 2003, 400-401.) 
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Laitinen (2003) esittää mallin dynaamisesta suorituskykymittaristosta (kuvio 4), joka 

perustuu yrityksen resurssien käyttöön. Yrityksen huippusuoritus on seurausta yri-

tyksen resurssien tehokkaasta käyttämisestä strategisten tavoitteiden saavuttami-

seksi. Malli sisältää kaksi ulkoista suorituskyvyn ulottuvuutta: taloudellinen suoritus- 

ja kilpailukyky sekä viisi sisäistä suorituskyvyn ulottuvuutta: kustannukset, tuotan-

nontekijät, toiminnot, suoritteet ja tuotot. Mallin periaatteena on seurata resurssien 

kulkua yrityksen sisällä ja niiden muuntumista yritysprosessin tuotoiksi. (Laitinen 

2003, 401-402.) 

 

 

Kuvio 4. Dynaaminen suorituskyvyn mittausjärjestelmä (Laitinen 2003, 403. Muokat-
tu) 

 

Mallin kiertokulku alkaa kustannuksista. Kustannuksissa mitataan kuinka hyvin yrityk-

sen rahoitukselliset voimavarat on jaettu kustannuksina eri tuotannontekijöille. Toi-

sessa vaiheessa arvioidaan kuinka hyvin yritys on pitänyt huolta tuotannontekijöistä 

eli henkilökunnasta ja laitteistaan. Lisäksi huomioidaan kuinka hyvin yritys hyödyntää 

tuotantokapasiteettiaan. Kolmannessa vaiheessa arvioidaan yrityksen avaintoiminto-
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ja, joiden tuloksena valmistuu myytävä tuote. Toiminnoista mitataan esimerkiksi ai-

kaa, kustannuksia ja laatua. Neljäntenä mitataan suoritteita. Suoritteessa keskeisenä 

on tuotteen laatu nyt ja tulevaisuudessa. Tätä mitataan asiakastyytyväisyyden kautta. 

Viidentenä on tuotto. Tuottoa voidaan laskea suoritteiden kannattavuudella asiak-

kaittain. Tuotto vaikuttaa ulkoisiin ulottuvuuksiin, kilpailu- ja taloudelliseen suoritus-

kykyyn. Kilpailukyky voidaan mitata kasvuun ja markkinaosuuteen liittyvillä mittareil-

la. Taloudellinen suorituskyky saadaan tilinpäätöksen tunnusluvuista. (Laitinen 2003, 

401-404.) 

Mallin eri ulottuvuudet ovat syy-seuraussuhteessa toisiinsa. Esimerkiksi henkilöstön 

hyvä motivaatio voi olla seurasta yrityksen satsauksesta maksaa henkilöstölle kilpai-

lukykyistä palkkaa. Eli tuotannontekijät-ulottuvuuden hyvä tilanne johtuu edellisestä 

vaiheesta, kustannuksista. Tuotannontekijät-kohdan hyvä tilanne heijastaa hyvään 

lopputulokseen toiminnoissa, joka näkyy hyvinä tuotteina suoritteissa. Yrityksen asi-

akkaat arvostavat hyviä tuotteita, joten suoritteiden hyvyys siirtyy hyvänä katteena 

tuottoihin. Hyvä tuotto vaikuttaa positiivisesti kilpailu- ja taloudelliseen suoritusky-

kyyn. Hyvä taloudellinen suorituskyky parantaa yrityksen käytössä olevia resursseja 

eli yritys voi satsata enemmän resursseja kustannusulottuvuudessa. Edellä kuvattua 

kierrettä kutsutaan onnistumiskierteeksi. Sama periaate toimii myös epäonnistumis-

kierteessä. (Laitinen 2003, 404-405.) 

3.5 Tasapainotettu mittaristo 

Perusmuodossaan tasapainotettu mittaristo rakentuu neljästä näkökulmasta: talou-

dellinen, asiakas-, prosessi- ja oppimisen näkökulmista. Näiden näkökulmien tarkoi-

tus on kuvata pelkistetysti yrityksen strategiaa ja visiota. Kuviossa 5 on havainnollis-

tettu pelkistetysti mittariston rakennetta. Tavallisesti jokaista näkökulmaa kohti vali-

taan 2–5 mittaria. Valittujen mittareiden tulee muodostaa helposti ymmärrettävällä 

tavalla syy – seuraus -ketjun. (Lehtola 2004, 54-55.) 
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Kuvio 5. Mittaamisen näkökulmat (Lehtola 2004, 54. Muokattu) 

 

Tasapainotetussa mittaristossa on kolme aikaulottuutta, jotka ovat menneisyys, ny-

kyhetki ja tulevaisuus. Menneisyys koostuu taloudellisesta näkökulmasta vastaten 

kysymykseen, miten omistajat suhtautuvat. Nykyhetken näkökulmat koostuvat asia-

kas- ja prosessinäkökulmista. Näissä määritetään, miten asiakas kokee yrityksen ja 

mitä yrityksen pitää parantaa prosessissaan tullakseen paremmaksi. Oppimisen nä-

kökulma on tulevaisuudessa ja näkökulma ottaa kantaa, miten yritys voi jatkaa kehi-

tystämme tulevaisuudessa. Tänään tulevaisuutta varten tehtävästä työstä saadaan 

rahallinen korvaus vasta tulevaisuudessa. (Olve, Roy, Wetter, Tillman 1999, 16.) 

Taloudellinen näkökulma 

Taloudellinen näkökulma osoittaa muiden näkökulmien strategisen toimivuuden. 

Taloudellinen näkökulma määrittää monet pitkän ajan tavoitteista ja tavoitteiden 
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edellytyksistä sekä kuvaa omistajien odotukset yrityksen kasvu- ja kannattavuusvaa-

timuksista. (Olve ym. 1999, 58-59.) 

Näkökulman nimi voisi olla kattavammin myös omistajanäkökulma. Omistajan näkö-

kulman ei tarvitse olla vain taloudellisiin tekijöihin rajoittunut, vaikka taloudelliset 

tekijät ovatkin olennainen tekijä. Esimerkiksi Taloussanomat -lehden perustamisen 

yhteydessä omistaja tiesi, että lehti ei tule olemaan ensimmäisenä vuotena kannat-

tava. Todennäköisesti omistajan tavoitteena oli kasvattaa aluksi lehden levikkiä, jon-

ka avulla lehden toimintaedellytykset tulevat turvatuksi. Esimerkkitapauksessa pelk-

kien taloudellisten tunnuslukujen seuraaminen antaisi tähän näkökulmaan negatiivi-

sen tuloksen, vaikka se ei ole tässä yhteydessä koko totuus. (Malmi, Peltola, Toivanen 

2006, 25.) 

Asiakasnäkökulma 

Asiakasnäkökulma on tavallaan keskeisin osa tasapainotettua mittaristoa. Asiakasnä-

kökulma kuvaa asiakkaiden tarpeiden tyydyttämistä ja kertoo, miksi asiakkaat ovat 

valmiita maksamaan tuotteesta tai palvelusta. Mikäli yritys ei kykene tuottamaan 

kustannustehokkaasti asiakkailleen oikeanlaisia tuotteita ja palveluilta niin lyhyellä 

kuin pitkälläkin aikavälillä, yritykselle ei muodostu tuloja. Ilman tulosta yrityksen toi-

minta lopulta loppuu. Asiakasnäkökulma vaikuttaa myös osaltaan prosessinäkökul-

maan, esimerkiksi tarpeena saada nopeampi läpäisyaika prosessiin. (Olve ym. 1999, 

59.) 

Asiakasnäkökulman mittarit voidaan jakaa kahteen ryhmään: perus- ja asiakaslu-

pausmittareihin. Perusmittarit kuvaavat yrityksen onnistumista markkinoilla ja asia-

kasrajapinnassa yrityksen näkökulmasta. Perusmittarit määrittävät yrityksen näkö-

kulmasta muun muassa markkinaosuutta, asiakastyytyväisyyttä ja uusien asiakkaiden 

lukumäärää. Asiakaslupausmittarien näkökulma on enemmänkin asiakkaiden näkö-

kulmasta. Asiakaslupausmittarit keskittyvät määrittämään, mitä yrityksen on tarjot-

tava asiakkaille, jotta asiakkaat olisivat tyytyväisiä ja uskollisia. Mittareina voi olla 

esimerkiksi tuotteen tai palvelun hinta ja laatu sekä asiakassuhteen hoito, jolloin mi-

tataan esimerkiksi vasteaikoja ja täsmällisyyttä. (Malmi ym. 2006, 26.) 

Prosessinäkökulma 
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Prosessinäkökulma pyrkii tehokkuuteen. Tehokkuus pyritään maksimoimaan yrityk-

sen toiminnassa niin, että se luo mahdollisimman paljon arvoa asiakkaalle. Yleisesti 

prosessiin liittyvät strategiat pyrkivät virtaviivaistamiseen, hävikin minimoimiseen, 

vaihtelun vähentämiseen tai läpimenoajan pienentämiseen. Tunnuslukuja ovat esi-

merkiksi keskeneräisen tuotannon määrä, läpimenoaika, aikataulun pitävyys sekä 

kapasiteetin käyttöaste. (Kauhanen 2012, 50-51.) 

Prosesseihin lukeutuu tilaus-toimitus-, tuotteiden ja palveluiden innovointi- ja myyn-

nin jälkeinen palveluprosessi. Balanced scorecard -mittariston luomisessa voidaan 

joutua määrittämään kokonaan uusia prosesseja, joiden tulee toimia hyvin, jotta 

asiakaslupaukset voidaan täyttää ja taloudelliset tavoitteet saavuttaa. Yhdessä Ba-

lanced scorecard -mittaristossa ei välttämättä ole järkevää mitata kaikkia yrityksen 

ydin- ja tukiprosesseja. Yrityksen strategian tulisi määrittää, mitkä prosessit valitaan 

seurannan kohteeksi. (Malmi ym. 2006, 27-28.)  

Oppimisnäkökulma 

Oppimisnäkökulmassa varmistetaan yrityksen kyky uudistua pitkällä aikavälillä. Op-

pimisnäkökulma luo edellytykset saavuttaa kolmen muun näkökulman tavoitteet. 

Oppimisen näkökulmassa arvioidaan osaamisen säilymistä ja osaamisen kehittymistä. 

Osaaminen vaikuttaa prosessien toimivuuteen ja asiakkaan tarpeiden täyttymiseen. 

(Olve ym. 1999, 62.) 

Pelkistettynä yrityksen oppiminen koostuu kolmesta lähteestä: ihmisistä, järjestel-

mistä ja toiminnan tavoitteista. Näistä muodostuu yrityksen aineeton pääoma, joka 

voidaan jakaa inhimilliseen pääomaan, informaatio- ja organisaatiopääomaan. Oppi-

misnäkökulman mittareina on muun muassa henkilöstötyytyväisyys, sairauspoissa-

olot, vaihtuvuus ja koulutukseen käytetyt resurssit. Joissakin yrityksissä on kehitetty 

työntekijän taitoja kuvaavia indeksejä. (Malmi ym. 2006, 29.) 

Oppimisen näkökulma on vaikein osa-alue mitattavaksi. Oppimisnäkökulman mittarit 

konkretisoivat yrityksen tavoitteet aineettoman pääoman kehittymiselle. Panostuk-

set aineettomaan pääoman kehittämisessä näkyvät talousnäkökulmassa vasta pi-

demmän ajan kuluttua. Teknologian ja yrityksen toimintatapojen roolia yrityksen 

menestyksen luojana mitataan harvoin. (Malmi ym. 2006, 29.) 



21 
 

 

Strategiakartta 

Strategiakartta havainnollistaa visuaalisesti organisaation strategian mittavien me-

nestystekijöiden välisten syy-seuraussuhteiden avulla. Kuviossa 6 on esimerkki stra-

tegiakartasta. Esimerkkiyrityksen menestystekijät on luokiteltu neljään näkökulmaan. 

Menestystekijöiden välisiä suhteita on kuvattu nuolilla. Esimerkiksi työilmapiiri vai-

kuttaa tuottavuuteen. Hyvä työilmapiiri uskotaan parantavan tuottavuutta. Parantu-

nut tuottavuus vaikuttaa hintaan ja kannattavuuteen. Strategiakartasta voidaan lu-

kea eri menestystekijöistä muodostuva polku, jota toteuttamalla strategisissa tavoit-

teissa oletetaan saavutettavan. (Lönnqvist ym. 2006, 43.) 

 

 

Kuvio 6. Esimerkki strategiakartasta (Lönnqvist ym. 2006, 43.) 

 

Strategiakartta voi olla hyvä tukiväline esimerkiksi yrityksen johtoryhmän strate-

giakeskusteluihin, kun keskustellaan yrityksen menestystekijöiden yhteyksistä. Stra-

tegiakarttaa voi käyttää myös strategian onnistumisen mittarina. Tällöin mitataan 

strategiakartan polun menestystekijöiden toteutumista. Strategiakarttaa voi käyttää 

viestintävälineenä strategian jalkauttamisessa operatiiviselle tasolle. Tällöin strate-
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giakartta pitää jakaa henkilöstölle. Työntekijä havaitsee strategiakartasta oman työn-

sä liittymisen yrityksen strategiaan. Työntekijä voi antaa johdolle palautetta epäkoh-

dista, jolloin puutteita on mahdollista korjata ja kehittää. (Lönnqvist ym. 2006, 44.) 

Strategiakartan haasteena on se, että operatiivinen henkilöstö saattaa kokea strate-

giakartan etäisenä. Tämä voi johtua siitä, että strategiakartta pitää sisällään koko 

yrityksen tasolla abstrakteja käsitteitä, esimerkiksi brändin kehittäminen. Operatiivi-

nen henkilöstö ei näe konkreettisesti, että operatiivinen työ vaikuttaisi strategiakar-

tan menestystekijöihin. Lisäksi yrityksen johto ja operatiivinen henkilöstö voi käyttää 

samasta asiasta eri termejä. Näitä haasteita voidaan välttää pilkkomalla yrityksen 

strategiakartta tehtäväkohtaisiin strategiakarttoihin. Tehtäväkohtainen strategiakart-

ta on räätälöity osastolle tai tiimille. Tehtäväkohtainen strategiakartta kuvaa tietyn 

operatiivisen tehtävän liittymistä koko yrityksen strategisiin tavoitteisiin. (Lönnqvist 

ym. 2006, 44-45.) 

3.6 Laatu 

Laatu on ulkopuolisen arvioijan, tavallisesti asiakkaan, näkemys yrityksen toiminnas-

ta. Yrityksen korkea sisäisen toiminnan tehokkuus ja virheettömyys eivät takaa lop-

putuotteen korkeaa laatua. Yrityksen toiminta on laadukasta, mikäli asiakas on tyyty-

väinen saamiinsa tuotteisiin. Laatua mitataan asiakkaiden tarpeiden, vaatimuksien ja 

odotuksien kautta. Kuviossa 7 on esitetty kokonaisvaltaisen laadunhallinnan muodos-

tuminen. Markkinoiden ja asiakkaiden ymmärtäminen mahdollistaa toiminnan suun-

nittelun ja kehittämisen sellaiseksi, että vastaavaa tarpeisiin saavutetaan. Prosessien 

avulla toiminta saatetaan asiakkaita tyydyttävälle tasolle. Asiakkaiden palautteen 

perusteella arvioidaan ja kehitetään toimintaa edelleen. (Lecklin 2006, 18.) 
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Kuvio 7. Kokonaisvaltainen laadunhallinta (Lecklin 2006, 19. Muokattu.) 

 

3.6.1 Laatukäsite 

Laatukäsitteellä on monenlaisia tulkintoja eri tarkastelunäkökulmasta riippuen. Ylei-

sesti laatua on asiakastarpeiden täyttyminen yrityksen kannalta kannattavalla tavalla. 

Laatua ei ole pyrkiä korkeaan asiakastyytyväisyyteen hinnalla millä hyvänsä. Yrityksen 

valmistama tuote voi olla täydellinen, mutta asiakkaan näkökulmasta tuote on liian 

laadukas, eikä asiakas ole valmis maksamaan ylilaatua tuotteesta. Kuitenkin jos yri-

tyksen kilpailuetu muodostuu laadukkaasta tuotteesta, asiakkaan odotukset ylittävä 

tuote ei ole ylilaatua. (Lecklin 2006, 18-19.) 

Laatuun liittyy suoritustason jatkuva parantaminen. Suoritustason parantamista vaa-

tivat niin oma systemaattinen laadun kehitystyö kuin ulkopuolelta tulevat vaatimuk-

setkin. Näitä vaatimuksia asettavat esimerkiksi markkinoiden ja yhteiskunnan muu-

tokset, kilpailijoiden toiminta ja innovaatiot. (Lecklin 2006, 18.) 

Laadun määritelmän perustana on ollut, ettei virheitä tehdä ja asiat hoidetaan jo 

ensimmäisellä kerralla oikein. Kokonaisvaltaisen laadunhallinnan kannalta virheet-

tömyyttäkin tärkeämpää on oikeiden asioiden tekeminen. Lecklin tiivistää laadun 
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Joseph Juranin laatumääritelmään, jonka mukaan laatu on soveltuvuutta käyttötar-

koitukseen. (Lecklin 2006, 19-20.) 

Laatua voidaan tarkastella kuudesta eri näkökulmasta. Näkökulmien painoarvot mää-

räytyvät kuitenkin yrityksen kulttuurista. Tavallisesti jokainen näkökulma on jollain 

tavalla huomioitu. Näkökulmat ovat: 

 valmistuslaatu 

 tuotelaatu 

 arvolaatu 

 kilpailulaatu 

 asiakaslaatu 

 ympäristölaatu 

Valmistuslaatu keskittyy valmistusprosessiin ja siihen, kuinka tuote on valmistettu. 

Prosessia kehittämällä pyritään virheet ennakoimaan ja välttämään. Tuotelaatu ko-

rostaa tuotteen suunnittelun osuutta laadussa. Arvolaadussa korkeinta laatua on se, 

joka saa parhaimman kustannus-hyötysuhteen. Kilpailulaadun tavoitteena on tuottaa 

samaa laatua kuin kilpailija. Tämä näkökulma katsoo toisaalta kilpailijaa paremman 

laadun olevan ylilaatua ja siten resurssien hukkaamista. Asiakaslaatu tähtää asiak-

kaan laatutarpeiden ja -odotuksien täyttämiseen. Ympäristölaatu mittaa laatua ym-

päristön ja yhteiskunnan kannalta. Ympäristölaadussa huomioidaan tuotteen elinkaa-

ren suunnittelusta tuotteen käyttöön ja hävittämiseen asti. (Lecklin 2006, 20.) 

3.6.2 Laadun mittaaminen ja kehittäminen 

Teoriassa laadun mittaaminen on suoraviivaista, mutta käytännössä haastavinta. 

Laatu voidaan määritellä prosenttien avulla vertaamalla keskenään hyväksyttyjen 

tuotteiden määrään koko valmistusmäärään. (Juuti 2015, 42.) 

Laadusta voidaan mitata laatukustannuksia eli kustannuksia, jotka muodostuvat, kun 

asioita ei tehdä ensimmäisellä kerralla oikein. Laatukustannukset voidaan jakaa kah-

teen ryhmään: laadunvarmistus- ja virhekustannuksiin. Laadunvarmistuskustannuksia 

ei voi pitää välttämättä negatiivisina. Laadunvarmistuksessa laatu määritellään, var-

mistusjärjestelmiä toteutetaan, virheriskiä pienennetään ja toiminnan laatua valvo-

taan systemaattisesti. Virhe- eli toisaalta laaduttomuuskustannus voidaan jakaa vielä 
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sisäisiin ja ulkoisiin. Sisäiset virhekustannukset ilmenevät tuotannon sisällä. Tällaisia 

virhekustannuksia on esimerkiksi tuotantohäiriöt, materiaaliongelmat ja virheiden 

korjaaminen. Ulkoiset virhekustannukset asiakkaalla ja tuotteen käytössä paljastuvat 

ongelmat. Tällaiset virheet aiheuttavat muun muassa reklamaatioita, palautuksia ja 

suunnittelemattomia huoltokäyntejä. Ulkoisiin virhekustannuksiin voivat liittyä lisäksi 

kauppojen ja maineen menetyksiä. Tyypillisesti virhekustannukset kasvavat sitä suu-

remmiksi, mitä myöhemmin ne havaitaan. (Lehtonen 2004, 154-155.) 

Laadun kehittämisessä on kyse jatkuvasta laadunvalvonnasta, laatuvirheiden vähen-

tämiseen tähtäävästä ongelmanratkaisusta, laadunvarmistusta tukevien laatujärjes-

telmien soveltamisesta sekä laatupalkintomallien mukaisesta organisaation kehittä-

misestä. Esimerkiksi ongelmaan ratkaisuun tähtäävä periaate on PDCA -malli, joka on 

esitetty kuviossa 8. Plan -vaiheessa tarkastelun kohde määritellään, mitataan ja sii-

hen liittyvä hypoteesi muotoillaan. Do -vaiheessa testataan hypoteesi. Check -

vaiheessa tarkastetaan tulokset ja tehdään niistä johtopäätökset. Act (action) -

vaiheessa löydetyt ratkaisut otetaan käyttöön. Laatuongelman ratkaisun tulisi olla 

uusi parempi toimintatapa. Uusi toiminta voidaan kuvata, mitata, määrittää vaki-

oiduksi tavaksi toimia sekä kehittää edelleen. (Lehtonen 2004, 155-158.) 

 

Kuvio 8. PDCA–ympyrä (Lehtola 2004, 156. Muokattu) 
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3.7 Mittariston suunnittelu ja käyttöönotto 

Mittariston käyttöönottoa suunnittelevan yrityksen on suunniteltava itselleen sopiva 

mittaristo. Esimerkiksi Balanced scorecardin käyttöönottoa suunniteltaessa yrityksen 

on määriteltävä itse haluamansa mittauksen näkökulmat eikä valita suoraan Balan-

ced scorecard -mallin neljää valmiiksi annettua näkökulmaa. Esimerkiksi Skandia ja 

ABB ovat lisänneet malliin viidennen näkökulman, henkilöstön. (Malmi ym. 2006, 24 ; 

Olve ym. 1999, 96.)  

Kuviossa 9 on esitetty suorituskykymittariston suunnitteluprosessi. Mittariston suun-

nittelu koostuu viidestä päävaiheesta, jotka ovat: hankkeen aloittaminen, tavoittei-

den ja mittausnäkökulmien määrittäminen, menestystekijöiden määrittäminen sekä 

mittareiden määrittäminen ja mittareiden käyttöperiaatteiden määrittäminen. Näi-

den kanssa osittain samaan aikaan tapahtuu lisäksi työvaiheet henkilöstön osallistu-

minen ja mittaushankkeesta tiedottaminen sekä tietojärjestelmien kehittäminen. 

Huomioitava on, että vaiheet eivät välttämättömänä ole lineaarisesti peräkkäin vaan 

vaiheet voivat tapahtua osittain samanaikaisesti. Työvaiheissa arvioidaan edellistä 

vaihetta. Joissakin tapauksissa vaiheen ongelmia voidaan ratkaista palaamalla edelli-

seen vaiheeseen ja tarkentaa jo tehtyjä määrityksiä. (Lönnqvist ym. 2006, 103-104.) 

 

 

Kuvio 9. Mittariston suunnitteluprosessi (Lönnqvist ym. 2006, 104. Muokattu) 

 

Laitisen (2003, 369-371) mukaan monet suomalaiset yritykset ovat toteuttaneet Ba-

lanced scorecard -mittariston Excelillä tai Lotus Notesilla. Tietojen kerääminen mitta-
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ristoon on pääosin käsityötä. Laitinen tuo esille Jukka Puiron tekemän kyselytutki-

muksen, jonka mukaan suomalaisissa yrityksessä tehtyjä Balanced scorecardin käyt-

töönottoprosesseja pidettiin vaativina, mutta hyödyllisinä ja opettavaisina. Mittaris-

ton käyttöönoton syitä oli tarve muuttaa strategiaa toimivammaksi, kiinnittää huo-

mio menestystekijöihin, luoda yhteisiä tavoitteita ja viestittää yrityksen strategiasta 

organisaatiossa.  

4 Sisälogistiikan mittaaminen 

Sisälogistiikan tarkoitus on lähettää tuotteet eteenpäin. Sisälogistiikan toimintojen ja 

resurssien käytön pitäisi tähdätä mahdollisimman tehokkaasti tämän tavoitteen täyt-

tämiseen. (Rekimies 2017.) Sisälogistiikan tehokkuus ja kustannustehokkuus ovat 

keskeisiä mittaamisen kohteita. Toiminnan tehokkuus on suoraan yhteydessä yrityk-

sen toiminnan kustannuksiin ja kannattavuuteen. (Varaston palvelukyky ja tehokkuus 

2017.) 

Sisälogistiikan mittarit voidaan ryhmitellä kahdeksaan kategoriaan: 

 materiaalivirran mittarit 

 kustannustehokkuuden mittarit 

 työntehokkuusmittarit 

 tilankäytön tehokkuusmittarit 

 palvelutason ja laadun mittarit 

 työturvallisuuden mittarit 

 ympäristömittarit 

 työskentelyolosuhteiden ja työilmapiirin mittarit (Aminoff, Hyppönen & Ket-

tunen 2004, 15). 

 

Mittarien arvoista lasketaan usein keskiarvoja. Keskiarvo voi johtaa virheelliseen tul-

kintaan, sillä harvat asiat ovat logistiikassa normaalijakautuneita. Mittausjärjestelmä 

on laadittava aina mittaustarpeen mukaisesti ja mittarien tulee olla helppokäyttöisiä. 

Useat mittauskohteet ovat hyvin keskeisiä ja yhtäläisiä kaikissa logistiikkakeskuksissa. 

(Aminoff ym. 2004, 16-22 ; Varaston palvelukyky ja tehokkuus 2017.) 
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Materiaalivirran mittarit 

Materiaalivirran mittarit kuvaavat nimensä mukaisesti materiaalivirran luonnetta ja 

rakennetta. Materiaalivirtaa kuvaavia mittareita ovat esimerkiksi 

 riviä/tilaus 

 tilauksen arvo (€) 

 rivin koko (€/kg, €/m3) 

 rivin arvo (€/rivi) 

 varastonkiertonopeus (kierros/vuosi) 

 varaston arvo nimikettä kohden (€) 

 kausivaihtelun määrä (%) 

 varastoitavien ja välitystuotteiden osuudet toimitusten lukumääristä ja arvos-

ta. (Aminoff ym. 2004, 16.) 

 

Muutokset materiaalivirrassa vaikuttavat tehokkuuden kehittymiseen. Tämän takia 

materiaalivirran muutoksia pitää verrata tehokkuuden mittareiden muutoksiin. 

(Aminoff ym. 2004, 16.) 

Kustannustehokkuuden mittarit 

Kustannustehokkuuden mittarit pyrkivät määrittämään kaikkien toimintojen kustan-

nukset. Kun toiminnan kustannukset ovat tiedossa, voidaan vertailla eri toimintata-

poja valita käyttöön parhaat toimintatavat. Kustannustehokkuus mittareita ovat esi-

merkiksi 

 käsittelykustannukset (€/rivi, €/tilaus) 

 käsittelykustannukset tilausrakenteen mukaisesti 

 säilytyskustannukset (€/varastopaikka) 

 kustannusten jakautuminen eri toimintojen mukaan (%). (Aminoff ym. 2004, 

17.) 

Työntehokkuusmittarit 

Henkilöstökulut ovat merkittävä osa sisälogistiikan kustannuksista. Työtehokkuuden 

mittareita ovat esimerkiksi 

 käsittelytyömäärä yksikköä kohden (min/rivi, min/tilaus, min/kg) 
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 käsittelytyömäärä tilausrakenteen mukaisesti (min/rivi, min/tilaus, min/kg) 

 ylityötuntien osuus (%) 

 poissaolotuntien osuus kaikista työtunneista (%). (Aminoff ym. 2004, 18.) 

 

Koko sisälogistiikan tehokkuus voidaan määrittää yksinkertaisesti jakamalla lähtenei-

den rivien määrä sisälogistiikan työtuntien kokonaismäärällä. Kokonaistyötunnit pitä-

vät sisällään työajan, joka on kulunut tuotteen vastaanottamisessa, hyllyttämisessä, 

keräämisessä, pakkaamisessa ja lähettämisessä. (Rekimies 2017.) 

Tilankäytön tehokkuusmittarit 

Tilankäytön tehokkuus mittarit määrittelevät toimitilan, käytävien tai varastopaikko-

jen käytön tehokkuutta. Tällaisia mittareita on esimerkiksi  

 käsiteltävät suoritemäärät eri toiminnoissa 

 käsiteltävät suoritemäärät eri varastotiloissa, esimerkiksi varastokäytävittäin 

 varastopaikkojen täyttöaste 

 vapaiden varastopaikkojen osuus kaikista varastopaikoista. (Aminoff ym. 

2004, 18.) 

 

Varastopaikan täyttöaste voidaan laskea varastopaikan koon, tuotteen mittojen ja 

tuotteen määrän avulla. Monimuotoiset tuotteet vaativat tilaa. Jos tuotetta ei siirretä 

saldon aletessa sopivamman kokoiseen varastopaikkaan, varastopaikka on keskimää-

rin käytössä vain puoliksi. Sadan prosentin täyttöaste ei ole realistinen tavoite. 

Myöskään varastopaikkojen käyttöaste ei voi olla sataprosenttinen. Jos käyttöaste on 

sata prosenttia, kausivaihtelun huippuhetkinä tuotteet eivät mahdu varastopaikoille. 

(Aminoff ym. 2004, 19.) 

Palvelutason ja laadun mittarit 

Sisälogistiikan palvelutason ja laadun mittarit määrittävät poikkeamien osuutta kai-

kista tapahtumista. Palvelutaso ja laatu voidaan määrittää myös asiakaskohtaisesti, 

jolloin mittari kuvaa sisälogistiikan tarjoamaa palvelua. Palvelutason ja laadun mitta-

reita ovat esimerkiksi 

 väärin toimitettujen rivien osuus kaikista riveistä (%) 
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 reklamoitujen rivien osuus kaikista riveistä (%) 

 palautusrivien osuus kaikista riveistä (%) 

 hyvityslaskujen arvon osuus materiaalivirran arvosta (%) 

 myöhästyneiden rivien osuus kaikista riveistä (%). (Aminoff ym. 2004, 19.) 

 

Sisälogistiikan laatua voidaan mitata keräily- ja saldotarkkuudella sekä toimitusajalla. 

Saldotarkkuus kertoo niiden varastopaikkojen määrän, joissa on oikea tuote ja oikea 

määrä. Keräilytarkkuus ilmaisee, kuinka monta virhettä tehdään tuotteen tai tuot-

teen määrän suhteen kaikissa keräysriveissä. (Rekimies 2017.) Toimitusaikaa voidaan 

mitata esimerkiksi mittaamalla, kuinka suuri osa toimituksista toimitetaan ajallaan tai 

kuinka suuri osa ennen tiettyä kellonaikaa tehdyistä tilauksista toimitetaan saman 

päivän aikana. (Varaston palvelukyky ja tehokkuus 2017.) 

Esimerkkejä muista sisälogistiikan mittareista 

Työturvallisuus ja turvallisuuden parantaminen ovat keskeisiä tavoitteita. Työturvalli-

suutta mitataan esimerkiksi työtapaturmien määrällä per miljoona työtuntia, työta-

paturmasta johtuvilla poissaolotuntien lukumäärällä ja työtapaturmien syiden ja-

kaumalla. (Aminoff ym. 2004, 20.) 

Sisälogistiikan ympäristöystävällisyys voidaan mitata esimerkiksi toiminnasta synty-

neiden jätteiden ja energian käytön perusteella. Mittareina on esimerkiksi jätemää-

rän volyymin suhde materiaalivirtaan sekä energian käyttökustannus suhteessa sisä-

logistiikan kokonaistoimintakustannuksiin. (Aminoff ym. 2004, 20.) 

Edellä mainitut mittarit voidaan muodostaa varastohallintajärjestelmän tiedoista. 

Mittareita voidaan muodostaa myös henkilöstön kyselyn avulla. Tällaisilla mittareilla 

voidaan hakea mittausarvoa työskentelyolosuhteiden ja työilmapiirin tilasta. (Ami-

noff ym. 2004, 15.)  
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5 Tutkimusympäristö 

5.1 Nykytilanteen kuvaus  

Würth Elektronik Oy:ssä koko henkilöstön nähtävillä on yrityksen myynnin määrä. 

Mittarista käy selville kuukauden jaksolle päivämyynti ja päivämyynnin tavoite. Yri-

tyksen johto esittelee logistiikkahenkilöstölle koko yrityksen suoritusta kuvaavia mit-

tareita muutamia kertoja vuodessa. Esitetyt mittarit pohjautuvat taloudellisiin lukui-

hin. Tavallisesti esitetyt mittarit pohjautuvat myynnin arvoon, myyntirivien määrään 

ja henkilöstön määrään. Näiden mittarien arvoista on johdettu joukko johdannaismit-

tareita: esimerkiksi myynti per työntekijä tammikuussa tai myynti per tuoteryhmä.  

Logistiikkakeskuksen työnjohto jakaa ilmoitustaululla viikoittain tiedot saapuneista ja 

lähteneistä riveistä. Kuviossa 10 on esitetty mittari logistiikkakeskuksesta lähteneistä 

riveistä. Mittari saapuvista riveistä on samankaltainen. Kumpikin mittari kertoo vain 

tapahtuneiden suoritteiden määrän. Mittareiden pohjalta on mahdotonta sanoa, 

kuinka hyvin logistiikkakeskus onnistui toiminnassaan. Kuvion 10 perusteella 16. lo-

kakuuta vaikuttaa olleen lähtevien rivin määrällä mitattuna poikkeuksellisen hyvä 

päivä. Suoritemäärällisesti kyseinen päivä oli todella hyvä, mutta toiminnan laadun 

kannalta huono. Kyseisenä päivänä toimitetuista keräysriveistä yli kymmenen pro-

senttia oli myöhässä edeltävän päivän laiterikon vuoksi. 
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Kuvio 10. Mittari lähteneistä riveistä (arvot muutettu) 

 

Työntekijöillä on pääsy asiakashallintajärjestelmän raportteihin. Järjestelmästä löyty-

vät kootusti tiedot toimittaja- ja asiakasreklamaatioista. Useimmat raportit on räätä-

löity toimittaja- tai asiakassuhteiden ylläpitoa varten.  

Lisäksi logistiikkatyöntekijöillä on mahdollisuus seurata varastohallintajärjestelmästä 

käsittelemiänsä saapuneiden ja lähteneiden rivien määriä. Kuviossa 11 on esitetty 

mittari työntekijän käsittelemistä saapuneista riveistä.  

   

Kuvio 11. Henkilön käsittelemät saapuneet rivit (arvot muutettu) 

 

Taulukossa 1 on esitetty yhteenveto logistiikkahenkilöstön saatavilla olevista mitta-

reista, mittarien ylläpitäjistä, mittarien päivitysjaksosta ja paikasta, jossa mittarien 
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tiedot ovat nähtävissä. Osan mittareista järjestelmä tuottaa automaattisesti, joten 

näiden mittarien ylläpitäjäksi voidaan katsoa tietohallinto. 

Taulukko 1. Yhteenveto logistiikkatyöntekijälle jaettavista mittareista  

Mittari Ylläpitäjä Päivitysväli Nähtävissä 

Päivämyynti Toimitusjohtaja Päivittäin Yleinen ilmotustaulu 

Yrityksen taloustiedot Toimitusjohtaja ½ vuosittain Henkilöstön palaverit 

Saapuvat rivit 
Logistiikan työn-

johto 
Viikoittain Logistiikan ilmoitustaulu 

Lähtevät rivit 
Logistiikan työn-

johto 
Viikoittain Logistiikan ilmoitustaulu 

Henkilön käsittelemät 

saapuvat rivit 
Tietohallinto Päivittäin Varastonhallintajärjestelmä 

Henkilön käsittelemät 

lähtevät rivit 
Tietohallinto Päivittäin Varastonhallintajärjestelmä 

Reklamaatio Tietohallinto Päivittäin Asiakashallintajärjestelmä 

 

5.2 Nykytilan ongelmakohdat 

Taulukosta 1 voidaan havaita, että yksi ongelma on se, että mittarien arvot ovat saa-

tavilla monessa eri paikassa. Taulukosta voidaan päätellä myös se, että nykyiset mit-

tarit ovat lähinnä yksittäisiä mittareita. Nykyiset mittarit eivät mittaa sisälogistiikan 

tilaa systemaattisesti. Syynä mittaamattomuudelle voidaan pitää sitä, ettei mittaami-

selle ole nähty aiemmin tarvetta. Aiemmin sisälogistiikan toimivuus oli mahdollista 

todeta havainnoimalla logistiikkakeskuksen keskeisimmältä paikalta. Laajennuksen 

myötä tilanteen arvioiminen ilman toimivia mittareita on haastavaa. Toisaalta myös 

logistiikkakeskuksen tapahtumamäärät ovat nousseet vuosittain, mikä on myös li-

sännyt tarvetta systemaattiselle mittaamiselle. 

Yksittäisen logistiikkatyöntekijän on vaikea nähdä työpanoksensa vaikutukset nykyi-

sin esitettyihin mittareihin, joten logistiikkatyöntekijän näkökulmasta mittarit voivat 

olla etäisiä. Logistiikkatyöntekijän näkökulmasta esimerkiksi myynnin arvo per työn-

tekijä on vain lukuarvo, johon ei voi vaikuttaa. Tätä hyödyllisempi ja ohjaavampi mit-

tari logistiikkatyöntekijälle on lähteneiden rivien määrä per logistiikkatyöntekijä. Jos 
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työntekijä kokee, että mittari on etäinen, ei mittarin arvo ohjaa tekemistä ollenkaan. 

Siksi mittarien tulisi olla sellaisia, joihin työntekijä voi vaikuttaa, ja sitä kautta työnte-

kijän on helppo sitoutua kehittämään ja ylläpitämään haluttua mittarin tasoa.  

Varastohallintajärjestelmässä käytetään laitekohtaisia tunnuksia. Samaa laitetunnus-

ta voi päivän aikana käyttää usea henkilö. Laitekohtaisten tunnusten käyttäminen 

muodostaa haasteen luotettavalle henkilön suoritteen mittaamiselle. Vastaanotto-

ohjelma pyytää käyttäjältä tunnistautumisen, joten jokaista vastaanotetusta rivistä 

järjestelmään jää vastaanottajasta nimitieto. Myös lähetyksen pakkaajalta vaaditaan 

käyttäjätunnuksen syöttäminen jokaista lähetystä kohden. Kuitenkin vastaanoton ja 

lähettämön käyttämät tunnukset ovat erit ja tilastoituvat järjestelmässä eri taulukoi-

hin. Henkilön suoritetiedot on mahdollista saada selville näistä kahdesta pisteestä, 

mutta muista sisälogistiikan tehtävistä tiedot jäävät puuttumaan.  

Työtehtävien puolesta asiakashallintajärjestelmä on tarpeellinen vain muutamille 

logistiikkatyöntekijöille. Monella logistiikkatyöntekijällä asiakashallintajärjestelmän 

käyttäjätunnus on vanhentunut käyttämättömyyden takia. Tätä voidaan pitää osoi-

tuksena siitä, etteivät logistiikkatyöntekijät seuraa asiakashallintajärjestelmän raport-

teja.  

5.3 Mittaaminen muissa Würth -yhtiöissä 

Würth Oy:lta haastateltiin logistiikkapäällikkö Terhi Vesalaa. Vesalan mukaan toimin-

nan tuloksia ei systemaattisesti raportoida logistiikkatyöntekijöille. Jokainen logistii-

kan työnjohtaja mittaa ja jakaa parhaaksi katsomansa mittarien tulokset alaisilleen. 

Vesalan mukaan henkilöstöllä on halu tietää toiminnan tila selkein mittarein. Würth 

Oy:lla on käynnistetty keväällä 2019 projekti, jonka tavoitteena on systemaattinen 

sisälogistiikan tilan raportoiminen henkilöstölle.  

Adolf Würth GmbH & Co. KG:lla haastateltiin Rolf Krumreyta, joka työskentelee kan-

sainvälisellä logistiikkaosastolla. Krumrey ylläpitää konsernitason logistiikan mittarei-

ta. Hänen ylläpitämänsä mittariston tarkoitus on tuottaa globaali näkökulma konser-

nin logistiikan tilasta ja vertailutietoa eri konserniyritysten logistiikasta. Mittaristo 

sisältää laajasti erilaisia suoritekeskeisiä tunnuslukuja. Mittaristo on ensisijaisesti 
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tehty konsernin ja paikallisjohdon käytettäväksi. Konsernin mittariston mittausväli on 

kuukausi.  

Krumrey kertoi yrityksen tasolla olevan kiinnostavaa mitata esimerkiksi laatua, virhei-

tä, reklamaatioita, palvelutasoa, varastonkiertoa ja logistiikan kuluja. Näiden tunnus-

lukujen mittaamiseen eri yritykset ovat määrittäneet paikallisesti omat mittarinsa. 

Kaikille konsernin yhtiöille sopivien logistiikkamittarien toteutus on haastavaa, mikä 

johtuu kahdesta syystä. Ensinnäkin yritykset ovat paikallisesti räätälöineet toimin-

nanohjaus- ja varastonhallinjärjestelmät omiin tarpeisiinsa sopiviksi. Osa konserniyri-

tyksistä on myös hankkinut oman varastonhallintaohjelmiston, joka on integroitu 

toiminnanohjausjärjestelmään. Toiseksi yrityksen toimintaa parhaiten kuvaavat mit-

tarit voivat vaihdella. Esimerkiksi yhdelle kuvaavin mittari on lähtevien rivien, toiselle 

lähtevien toimituksien, kolmannelle lähtevien kilojen, neljännelle lähtevien kuljetus-

yksiköiden määrä.   

6 Ratkaisuehdotus 

Haastattelujen perusteella voitiin todeta, ettei tarpeisiin sopivaa mittaristoa ole val-

miina. Jotta toisen yrityksen tekemä mittaristo toimisi, pitäisi yritysten toiminnan olla 

samankaltaista ja yritysten tulisi käyttää toiminnanohjaus- ja varastohallintajärjes-

telmistä samaa versiota samankaltaisilla määrityksillä. Nämä kriteerit rajasivat vaih-

toehdot vähiin. Haastatteluissa tuli ilmi, että muut yritykset ovat päätyneet teke-

mään tarpeisiinsa sopivat mittaristot paikallisesti. Ratkaisuehdotuksena toteutetaan 

uusi mittaristo.  

6.1 Mittaamisen reunaehdot ja käyttötarkoitus 

Yritykseltä ei tullut tiukkoja reunaehtoja mittariston toteuttamiselle. Mittariston oli 

oltava selkeä ja helposti ymmärrettävä, sen tuli kattaa koko sisälogistiikka ja sen oli 

oltava helppo ylläpitää. Helposti ymmärrettävältä haettiin sitä, ettei sisälogistiikan 

tilaa määritetä kymmenien lukujen tai Index-tyylisen luvun perusteella. Esiin tulleet 

vaatimukset olivat samoja ominaisuuksia, jotka liittyvät hyvään mittaristoon.  

Mittarit tuli luoda sisälogistiikan tarpeisiin ja tukemaan logistiikkatyöntekijöiden työn 

tekemistä. Logistiikkatyöntekijöiden täytyy pystyä vaikuttamaan mittaustuloksiin. 
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Tämä rajaus sulki useita logistiikan mittareita pois. Esimerkiksi materiaalivirtaan liit-

tyvät mittarit rivin arvosta ja rivin koosta ovat sellaisia, jotka määräytyvät yrityksen 

oston ja myynnin toimesta.  

6.2 Kriittisten menestystekijöiden selvittäminen 

Kriittiset menestystekijät selvitettiin haastattelemalle toimeksiantajaa. Haastattelus-

sa nousi esille muun muassa asiakkaiden odotukset palvelun nopeudesta, korkeasta 

toimitusvarmuudesta ja virheettömyydestä. Asiakkaan odotukset käsittävät koko 

yrityksen toiminnan, mutta sisäisesti nämä kriteerit voidaan mitata osastoittain.  

Mikäli menestystekijöiksi katsotaan vain palvelun nopeus, toimitusvarmuus ja vir-

heettömyys, nämä kolme tekijää voidaan helposti maksimoida kasvattamalla työnte-

kijämäärä suureksi. Yrityksen menestystekijöiksi täytyy lisätä myös muita syitä. Yritys 

on ollut taloudellisesti kannattava ja tehnyt kasvua useina vuosia peräkkäin. Kannat-

tavuuden ja kasvun voidaan tulkita syntyneen osaavan henkilöstön ja kustannuste-

hokkaan toimintatavan yhdistelmästä. Sisälogistiikan näkökulmasta kustannustehok-

kuus on sitä, että asiat tehdään tehokkaasti kerralla oikein. Asian tekeminen kahteen 

kertaan on aina kalliimpaa.  

6.3 Mittariston toteutus 

Tasapainotetussa mittarissa on neljä näkökulmaa: talous-, asiakas-, prosessi- ja op-

pimisnäkökulma. Kuviossa 12 on esitetty yrityksen keskeisimmät tasapainotetun mit-

tariston osa-alueet sisälogistiikan näkökulmasta. Esimerkiksi logistiikkatyöntekijän 

moniosaaminen voidaan mitata hallittujen työtehtävien määrällä. Työntekijän laa-

jempi työtehtävien osaaminen vaikuttaa laaduntuottokykyyn ja sitä kautta toimitus-

varmuuteen. Toimitusvarmuus näkyy esimerkiksi asiakasuskollisuutena ja vaikuttaa 

positiivisesti yrityksen talouslukuihin. Yrityksellä on ennestään talous- ja asiakasnä-

kökulmien mittarit sekä joitakin mittareita oppimisnäkökulmaan. Tässä keskitytään 

määrittämään prosessinäkökulman mittarit sisälogistiikkaan.  
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Kuvio 12. Tasapainotetun mittariston näkökulmat 

 

Mittaristo päätettiin toteuttaa Microsoft Excelillä. Excel osoittautui luontevaksi valin-

naksi, sillä mittareiden lähtötiedot saadaan jokaisesta järjestelmästä Excel-muodossa 

siirrettyä mittariston Excel-tiedostoon. Mittariston pääkäyttäjälle Excel on ennestään 

tuttu ohjelma. Excelissä on lisäksi riittävän hyvät mahdollisuudet mittariston tulossi-

vun visuaaliseen havainnollistamiseen. Mittariston käytössä havaitut puutteet on 

myös mittariston pääkäyttäjän mahdollista korjata, sillä hänellä on mahdollisuus ava-

ta Excelin kaavoille tehdyt suojaukset ja siten muokata mittariston analysointiosaa.  

Mittariston Excel-tiedoston eri taulukoiden tyypit on merkitty taulukkoon 2. Mittaris-

to on rakennettu niin, että Excelissä on lähtötiedoille useampi taulukko. Lähtötiedot 

syötetään raakadata-muodossa. Lähtötiedot kopioidaan suoraan eri järjestelmien 

raporteista ilman mitään ylimääräisiä taulukoiden muokkauksia. Lähtötietojen hake-
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minen on pyritty tekemään mahdollisimman helpoksi ja nopeaksi tekemällä järjes-

telmiin hakuun soveltuvat esiasetukset. Lähtötiedot saadaan järjestelmistä ulos Ex-

cel-muodossa.  

Mittariston Excel-tiedosto analysoi lähtötiedot analysointiosan taulukoissa ja muo-

dostaa analyysin pohjalta tulosrivin. Tulosrivi voidaan kopioida arkisto-taulukkoon 

ensimmäiselle tyhjälle riville tallennettavaksi. Arkisto-taulukosta tulee näkemään eri 

arvojen kehittymisen pitkällä aikavälillä. Luvut ovat vertailukelpoisia, mikäli ana-

lysointiosan kaavoja ei ole muutettu.  

Mittariston tulossivu saadaan tehtyä, joko tulosrivin tai arkiston perusteella. Tulossi-

vu on muilta osin suojattu, mutta vuosi ja viikko/kuukausi solut ovat suojaamatta. 

Solujen ollessa tyhjiä, haetaan tulossivun tiedot tulosriviltä.  

Taulukko 2. Mittariston taulukoiden tyypit 

Taulukko Suojattu 

Lähtötiedot   

Analysointiosa x 

Tulosrivi x 

Arkisto   

Tulossivu x 

 

Jottei Excel-tiedosto kasva suureksi, seuraavan jakson lähtötiedot kopioidaan aina 

vanhojen lähtötietojen päälle. Tämän vuoksi tulosrivi on syytä kopioida arkistotau-

lukkoon. 

Sisälogistiikan prosessinäkökulman havainnollistamiseksi rakennettiin kaksi mittaris-

toa – suorite- ja laatumittaristo. Suoritemittaristo keskittyy mittaamaan käsiteltyä 

materiaalivirtaa ja laatumittaristo mittaa sisälogistiikan laadun tuottokykyä. 

6.3.1 Suoritemittaristo 

Suoritemittaristo raportoidaan viikoittain viikon ensimmäisenä työpäivänä logistiik-

kakeskuksen ilmoitustaululla. Mittaristo olisi hyvä raportoida mahdollisimman tiheäs-

ti, mutta mittariston lähtötietojen hakemiseen kuluu aikaa. Kerran viikossa tapahtu-

valla raportoinnilla mittariston käytön vaatima työaika pysyy pienenä ja mittariston 

tulossivun tiedot ovat tuoreita. Lähdeaineiston perusteella viikot ovat suoraan vertai-
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lukelpoisia keskenään. Lähdeaineistossa ainoastaan viikko, jolle osui joulun ja uuden-

vuoden välipäivät, poikkesi muista viikoista selkeästi. Huonona puolena viikon rapor-

tointijaksossa on se, että siitä ei selviä päiväkohtaiset erot.  

Kuviossa 13 on esitetty suoritemittariston tulossivu. Mittaristo esittää tiedot työtun-

neista, suoritteista eri varaston tehtävistä, toimitusasteista ja tehokkuudesta. Viikko-

tason lukuarvo voi olla osalle hankala tulkita, tulosivulle on laskettu pyöristetty suori-

temäärä per työpäivä.  

 



40 
 

 

Kuvio 13. Suoritemittariston tulossivu (arvot muutettu) 

 

Suoritemäärät 

Tulossivulle tuodaan jokaisesta sisälogistiikan toiminnosta keskeisimmät suoriteluvut. 

Suoriteluvuiksi valittiin mahdollisimman selkeät ja yksiselitteiset luvut. Tämä ovat ne 

luvut, joita työtehtävässä tulisi saada mahdollisimman paljon. Suoriteluvut haluttiin 

tulossivulle näkyviin, jotta logistiikkatyöntekijät saavat tiedon suoritemääristä ja voi-

vat vertailla omia suoritteita toisen henkilön suoritteisiin. Esimerkiksi keräysalueelle 

851 on nimetty yksi työntekijä koko viikoksi. Hän voi todeta tulossivulta tekemänsä 

suoritteen helposti ja verrata sitä edeltävän viikon toisen henkilön tekemään. 

Työtunnit ja teholuku 

Yhtenä yrityksen menestystekijänä on kustannustehokkuus. Yrityksen kustannuste-

hokkuuteen vaikuttaa osaltaan sisälogistiikan tehokkuus. Sisälogistiikan tehokkuus 

voidaan laskea yksinkertaiseksi kuvion 14 laskentakaavalla. Kaavassa voidaan lisätä 

kertoimella ylityötunneille suurempi painoarvo, jolloin teholuku pienenee, jos suorit-

teet on tehty kalliimmilla työtunneilla. 

 

Kuvio 14. Teholuvun laskemiskaava. 

 

Yrityksen osto ja myynti määrittävät toiminnallaan logistiikkakeskuksen suoritemää-

rät. Siten yksittäinen logistiikkatyöntekijä ei pysty näihin vaikuttamaan. Yrityksessä 

on työaikajoustomalli käytössä. Logistiikkatyöntekijällä ja työnjohdolla on siten mah-

dollisuus vaikuttaa toteutuviin työtunteihin. Työtunteja on mahdollista keventää hil-

jaisina aikoina ja kohdistaa kiireisemmille viikoille. Teholuvulla halutaan työntekijöi-

den kiinnittävän enemmän huomiota tehokkaaseen työajan käyttöön.  

Saldotarkkuus 
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Saldotarkkuudella mitataan taso, kuinka hyvin varastopaikoille merkitty saldo pitää 

paikkaansa. Saldojen oikeellisuuden ylläpito liittyy kaikkiin logistiikkakeskuksen työ-

tehtäviin tavalla toisella. Mittaristossa saldotarkkuus on määritetty todennäköisyyte-

nä, jona halutulta varastopaikalta onnistutaan keräämään toimitukseen liittyvä mää-

rä tuotetta. Saldotarkkuudella halutaan logistiikkatyöntekijöiden kiinnittävän huo-

miota huolellisuuteen ja tarkkuuteen tuotteen saldoja käsitellessä.  

Vasteaika 

Vasteaika on esitetty visuaalisessa muodossa. Pylväinä ovat muodostuneiden keräys-

tapahtumien määrät. Katkoviivalla on havainnollistettu tyypillinen aika, joka on kulu-

nut keräyksen muodostumisesta siihen, että keräys kirjataan lähettämössä pakatuksi. 

Tämä havainnollistetaan logistiikkatyöntekijöille, jotta saadaan vahvistettua logistiik-

kakeskuksen työmäärän olevan suureksi osaksi käsiteltävissä heti aamusta lähtien.  

Toimitusaste 

Toimeksiantajan haastattelussa toimitusaste nousi selvästi tärkeimmäksi kohdaksi. 

Asiakkaan kokema toimitusvarmuus koostuu useasta tekijästä, mutta yhtenä merkit-

tävänä osana on sisälogistiikan kyky saada toimitus lähetettyä. Eri toimituslajeja löy-

tyi useita, mutta neljällä toimituslajilla oli mittaamisen kannalta riittävästi säännölli-

siä tapahtumia. Erityyppisiä toimituksia käsitellään ja priorisoidaan eri tavalla keräyk-

sessä ja lähetyksessä. Tämän takia toimitusaste on myös jaettu toimituslajeittain. 

Huomioitavaa on, että varastohallintajärjestelmä merkitsi alihankintatoimituksille 

usein virheellisen toimituspäivän. Tämän vuoksi alihankintatoimituksien toimitusaste 

oli huono. 

Useimmille toimituslajiin myynti liittyville toimituksille on tehty reittimääritykset. 

Jokaiselle reitille on määritetty päiväkatkoaika, kuljetusliike ja noutoaika. Päiväkatko-

aika on kellonaika, jota ennen tehdyt myynnit kerätään ja pakataan saman päivän 

kuljetusliikkeen noutoon. Päiväkatko- ja noutoajan välinen aika on varattu logistiik-

kakeskuksen keräys- ja lähetystoimintaan. Lähdeaineiston perusteella myynti ohittaa 

päiväkatkon usein, vaikka pikatilauksille on tehty oma toimituslajinsa eikä pikatilauk-

sille ole määritetty päiväkatkoaikaa. Huomioitavaa on, että osa päiväkatkon jälkeen 

muodostuneista toimituksista lähtee vaihtoehtoisessa kuljetusliikkeen noudossa. 
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Vaihtoehtoisessa noudossa lähteminen voi tarkoittaa jakelun myöhästymistä yhdellä 

työpäivällä.  

Toimitusasteen tulisi olla likimain sata prosenttia. Toimitusastetta ei ole systemaatti-

sesti mitattu ja sen mittaamisessa on muutama edellä kuvattu haaste. Haasteiden 

takia toimitusaste on esitetty mittaristossa seitsemällä toimitusasteella. Kun epäkoh-

dat on korjattu, toimitusastelukuja voisi mittarista karsia. Toimitusaste halutaan esit-

tää logistiikkatyöntekijöille, jotta he pitävät huolen, että jokainen toimitus lähtee 

ajallaan. Toimitusasteen korostamiseksi toimitusaste on esitetty myös visuaalisesti.  

Saavutusaste 

Saavutusaste on esitetty visuaalisesti. Saavutusaste mittaa sitä, kuinka suuren osan 

saapuvista toimituksista vastaanottajat käsittelevät halutun ajan sisällä. Saavutusas-

tetta voidaan pitää vastaavana mittarina kuin toimitusastetta. Saavutusasteen tarkoi-

tus on ohjata vastaanottaja käsittelemään vanhimmat saapuneet toimitukset ensin 

alusta loppuun. 

Keräysalueiden osuudet 

Visuaalisesti on havainnollistettu eri keräysalueiden osuudet lähtevistä riveistä. Tämä 

on lisätty mittaristoon havainnollistamaan eri keräysalueiden suhteita toisiinsa.   

6.3.2 Laatumittaristo 

Laatumittaristo raportoidaan kuukausittain kuukauden ensimmäisellä viikolla. Laa-

tumittariston tulossivu on esitetty kuviossa 15. Mittaristo esittää sisälogistiikan koh-

distuvien reklamaatioiden määrän, eri toimintojen oikeellisuusasteen, kuukauden 

työtunnit, toimitusasteen sekä havainnollistaa kuvioin tehokkuusluvun ja saavutus- ja 

toimitusasteen kehityksen.  
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Kuvio 15. Laatumittareiden tulosivu (arvot muutettu) 

 

Reklamaatiot 

Yhtenä menestystekijänä määritettiin virheettömyys. Reklamaatiot ovat myyntiedus-

tajan tai asiakkaan raportoimia poikkeamia. Jokainen reklamaatiotapaus aiheuttaa 

ylimääräisiä kuluja yritykselle. Mittaristossa on huomioitu ne reklamaatiotapaukset, 
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jotka ovat aiheutuneet logistiikkakeskuksessa tapahtuneesta virheestä. Lisäksi logis-

tiikkakeskuksen virheeksi katsottiin toimittajan väärä tuote niissä tapauksissa, kun 

väärä tuote olisi pitänyt pystyä tunnistamaan vääräksi vastaanottotilanteessa. Tiedot 

tapahtuneista poikkeamista raportoidaan mittarin tulossivulla, jotta logistiikkatyön-

tekijöillä on käsitys siitä, minkä tyyppisiä virheitä ja missä työtehtävissä niitä sattuu.  

Työtunnit ja teholuku 

Työtunnit ja teholuku ovat määritetty samalla tavalla kuin suoritemittariston tulos-

kortilla. Mittausjakso on vain pidempi. Kuukauden teholuku antaa luotettavamman 

kuvan toiminnan tehokkuudesta kuin viikolle määritetty teholuku.  

Toimitusaste 

Toimitusaste määritettiin yhdeksi tärkeimmäksi kriteeriksi. Tälle tuloskortilla toimi-

tusasteella havainnollistetaan, kuinka sisälogistiikasta johtuvat myöhästymiset ja 

poikkeamat vaikuttavat vastaanottajan kokemaan laatuun. Täydellinen toimitusaste 

ilmaisee, kuinka suuri osa toimituksista käsiteltiin ilman poikkeamaa.  

Täydellisen toimitusasteen määrittämisessä käytetään pohjana suoritemittariston 

toimitusasteen määritystä. Samat haasteet liittyvät tähän lukuun.  

Mittausarvojen kehitys 

Tuloskortille havainnollistetaan visuaalisesti muutaman edellisen viikon teholuvun, 

saavutusasteen ja toimitusasteen kehitykset. Kuviot perustuvat suoritemittariston 

arvoihin. Kuvioihin on merkitty mittausarvon tavoitetaso, joka tulisi ylittää.  

Onnistumistaso 

Tulossivulla on työnjohdon arvio, kuinka hyvin kuukausi meni. Arvoasteikko on 0–10. 

Onnistumistason kriteerit ovat tässä vaiheessa haastava määrittää, sillä mittaustulok-

sia on vähän. Alkuvaiheessa onnistumistaso on syytä määrittää keskinkertaiseksi. 

Mittaamisen ja mittaustulosten raportoimisella logistiikkatyöntekijät kiinnittävät 

enemmän oikeisiin asioihin huomiota, jolloin mittaustulosten tulisi parantua. Kor-

keimman tason edellytyksenä pitääkin siten pitää hyvää onnistumista teholuvun, 

täydellisen toimitusasteen ja saavutusasteen välillä. 
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6.3.3 Työntekijäkohtainen tuloskortti 

Edellä esitettyjen tuloskorttien lisäksi yritettiin toteuttaa työntekijäkohtaista tulos-

korttia. Tästä tuloskortista selviäisi henkilön tekemien suoritteiden määrä ja suorit-

teisiin mahdollisesti liittyvät reklamaatiotapaukset. Malli tuloskortista on havainnolli-

sesti taulukossa 3.  

Taulukko 3. Työntekijäkohtainen tuloskortti 

 

 

Tämän tuloskortin toteuttamisen isoin ongelma on epätarkkuudet. Epätarkkuudet 

ovat seurasta työtehtävistä, joita suorittaa yhtä aikaa useampi henkilö. Siten suorite-

tiedot on jaettu työaikaseurantajärjestelmän ja työvuorolistan perusteella samaa 

työtä tehneiden kesken. Epätarkkuutta aiheuttaa lisäksi se, ettei työvuorolistan 

suunniteltu työtehtävä ole välttämättä toteutunut työtehtävä. Epätarkkuuksia on 

mahdollista korjata syöttämällä tietoja manuaalisesti, mutta tämä lisää merkittävästi 

mittaamiseen tarvittavaa työmäärää. 

Työntekijäperusteisen mittariston tekemisessä haasteena oli myös Excel:n suoritus-

kyky suuren tietomäärän analysoimisessa. Excelin laskentakaavoista muodostui mo-

nimutkaisia ja raskaita, jonka seurauksena laskenta tulosten saamiseksi kesti kauan.   

Mittaamisen liittyvien epätarkkuuksien ja mittaamisen työläyden takia en pidä tätä 

toteutuskelpoisena tällaisenaan. Tuloskortin tietojen luotettavuus on liian usein huo-

no. Tämä tuloskortti on toteutettavissa, mutta mielestäni toteutusta ennen tulisi 

tehdä muutoksia varastonhallintajärjestelmään. Muutosten seurauksena tietojen 

luotettavuus paranee merkittävästi ja tiedot saadaan helpommin. Suurimpina on-

gelmina ovat pienpakkaamo ja keräysalueet, joilla on kaksi kerääjää.   
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6.4 Tavoitearvojen asettaminen 

Toimeksiantajan haastattelussa toimitusaste nousi tärkeimmäksi kriteeriksi, jolle 

toimeksiantaja halusi ehdottomasti määrittää tavoitearvon. Toimitusasteen tavoi-

tearvon määrittää siten yrityksen toimitusjohtaja. Muiden tavoitearvojen asettami-

sesta ja säätämisestä tulee vastaamaan varastopäällikkö.  

Työn puitteissa määritettiin tavoitearvot toimitusasteen lisäksi teholuvulle, saavu-

tusasteelle, tehdyille pakkauksille, saldotarkkuudelle ja oikeellisuudelle. Kuuden mit-

tarin korostaminen tavoitearvoina ohjaa logistiikkatyöntekijöitä kiinnittämään eniten 

huomiota näihin vaikuttaviin asioihin. Taulukossa 4 on kuvattu, mihin logistiikkakes-

kuksen työtehtävään tavoite vaikuttaa. Taulukossa tyhjä tarkoittaa, ettei työtehtäväl-

lä ole suoranaista vaikutusta tavoitteeseen, kun taas xxx tarkoittaa sitä, että työteh-

tävällä on merkittävä vaikutus tavoitteeseen.  

Taulukko 4. Tavoitteen vaikutus työtehtävän mukaan 

Tavoite \ Tehtävä Vastaanotto Pienpakkaamo Keräys Lähettämö 

Saavutusaste xxx       

Toimitusaste     xxx xx 

Teholuku xx xx xxx xxx 

Tehdyt pakkaukset   xxx     

Saldotarkkuus xxx xxx xx   

Oikeellisuus x x xxx xx 

 

Taulukosta huomataan, että saavutusasteen tavoitteen toteutuminen on vain ja ai-

noastaan vastaanotosta vastuulla. Oikeellisuuteen eli virheettömän lähetyksen toi-

mittamiseen asiakkaalle vaikuttaa osaltaan jokainen työtehtävä. Suurin vaikutus on 

keräyksellä, jonka vastuulla on kerätä oikea tuote, halutulla määrällä ja merkitä tuote 

halutulla tavalla. Jokainen keräys tarkastetaan lähettämössä ennen toimittamista, 

joten lähettämöllä on rooli estää mahdollisten keräysvirheiden päätyminen asiak-

kaalle. Jotta nimike on mahdollista kerätä hyllystä oikein, on vastaanoton ja pienpak-

kaamon täytynyt käsitellä tuote ohjeiden mukaisesti keräyspaikalle. 

Saavutusaste: 95,0 % 

Vastaanoton toimintaa eniten ohjaavaksi tavoitteeksi valittiin saavutusaste. Uusia 

saapuvia toimituksia saapuu vastaanottoon pitkin päivää. Toimitusten ja rivien mää-
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rät vaihtelevat. Toisaalta myös rivin käsittelyyn tarvittava aika riippuu tuotteesta, 

tuotteen määrästä, tuotteen merkitsemistarpeista ja kohdevarastoalueesta. Ideaaliti-

lanteessa vastaanotto saataisiin tyhjäksi joka päivä. Saapuvan materiaalivirran ja kä-

sittelyajan vaihtelujen takia edellä mainittu tavoite ei ole suoraan toteuttamiskelpoi-

nen. Saavutusaste mittaa vastaanoton toimimista halutun käsittelyajan sisällä. Onnis-

tuminen saavutusasteen tavoitteessa vaatii, että vastaanottajat ottavat riittävästi 

rivejä vastaan ja käsittelevät toimituksia saapumisjärjestyksessä.  

Toimitusaste: 99,5 % 

Toimeksiantaja määritti tämän tärkeimmäksi asiaksi. Toimitusasteen asettaminen 

tavoitteeksi on siten luonteva valinta.  

Keräystä ja lähettämöä ohjaa tavoite toimitusasteesta. Kuten vastaanotossa, lähtevi-

en toimitusten ja rivien määrät vaihtelevat. Rivin käsittelyajat vaihtelevat niin keräyk-

sessä kuin lähettämössäkin. Kerääjille on määritetty vastuu-alue, jonka alueen kerä-

ysrivit heidän tulee päivittäin kerätä. Lähettämön pakkaajilla on tavoitteena saada 

lähettämö päivittäin tyhjäksi. Yhdistettynä kerääjien ja lähettämön tavoite on toimi-

tusaste. Onnistuminen toimitusasteessa vaatii käytännössä kaikkien lähtevien rivien 

keräämisen ja pakkaamisen ajallaan.  

Teholuku: 6,80 

Teholuku tavoite koskee kaikkia työtehtäviä. Teholuku määritetään lähtevien rivien ja 

työtuntien perusteella. Teholuku tavoitearvo pitää määrittää viikoittain tai hyväksyä, 

ettei tavoitearvoa saavuteta ennakkoon hiljaisiksi tiedettyinä viikkoina.   

Oikeellisuus: 99,90 % 

Toimeksiantaja määritti virheettömyyden yhdeksi menestystekijäksi. Toiminnan vir-

heettömyyden mittaaminen on yksi hyvä laadullinen mittari. Valtaosa poikkeamista 

liittyy lähetyksiin. Oikeellisuus tavoitteen täyttymiseen vaikuttaa jokainen työtehtä-

vä.  

Saldotarkkuus: 99,80 % 
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Hyvä saldotarkkuus auttaa toimimaan tehokkaasti. Huono saldotarkkuus aiheuttaa 

ylimääräistä ja turhaa säätämistä. Saldotarkkuuden asettaminen tavoitteeksi auttaa 

pitämään tarkkuuden korkealla.  

Tehdyt pakkaukset: määritys viikkokohtaisesti 

Edellä mainitut tavoitteet eivät vaadi pienpakkaamolta suoritteita täyttyäkseen. Kos-

ka logistiikkakeskuksen muille toiminnoille on asetettu tavoite, pitää pienpakkaamol-

le määrittää tavoite. Mikäli tavoitetta ei määritettäisi, pienpakkaamo olisi piilopaikka, 

jossa suoritteiden määrällä ei olisi väliä. Esimerkiksi vastaanotossa tavoitteena on 

pitää saavutusaste korkealla, jossa onnistuminen vaatii saapuneiden lähetyksien ajal-

laan käsittelemisen. Ilman isoja muutoksia pienpakkaamoa ei pysty mittaamaan sa-

malla logiikalla. Pienpakkaamon perussuorite on tehtyjen pakkausten määrät. Pakka-

usten määrät ovat riippuvaisia pienpakkaamon resursoidusta työajasta ja siten pien-

pakkaamon tavoite pitää määrittää viikkokohtaisesti tekijämäärän mukaisesti. Tavoi-

tetta määrittäessä on arvioitava pienpakkaamon toteutuvat työtunnit. Pienpakkaa-

moon suunnitellut työtunnit voivat poiketa toteutuvista, sillä pienpakkaamoon mää-

ritetty työntekijä voidaan siirtää muihin tehtäviin paikkamaan sairaslomalle jäänyttä. 

6.5 Mittarien ominaisuudet 

Tulossivujen käyttötarkoituksena on nykytilanteen raportoiminen logistiikkatyönteki-

jöille. Nykytilanteen raportointi ja raportin läpikäyminen logistiikkatyöntekijöiden 

kanssa auttaa heitä kiinnittämään huomiota toiminnan ongelmakohtiin ja ohjaa hei-

dän toimintaa oikeisiin asioihin. Mittarien tavoitearvot osoittavat, kuinka on onnis-

tuttu. 

Hyvän mittarin ominaisuuksiksi mainittiin aiemmin relevanttius, validiteetti, reliabili-

teetti, uskottavuus ja edullisuus. Mittarit on pyritty rakentamaan niin, että nämä 

kaikki ominaisuudet täytyisivät mahdollisimman hyvin. Mittavat kohteet ja asiat on 

valittu niin, että logistiikkatyöntekijät pystyvät niihin vaikuttamaan. Mittariston tu-

lossivulle on koostettu olennainen tieto kaikista sisälogistiikan prosesseista, jotta 

mittaristosta saisi muodostettua kokonaiskuvan tilanteesta. Mittariston tiedot ovat 

eri järjestelmien suoritetiedoista ja raportoinneista. Siten mittareiden lähtötietojen 
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uskottavuus on hyvä. Mittariston käyttäminen vaatii vain vähän työaikaa, joten mit-

taristo on edullinen käyttää.  

Valittujen mittareiden voidaan luokitella olevan ei-taloudellisia, objektiivisia, kovia ja 

suoria. Mittarit pohjautuvat mittaamaan tietyn tyyppisten suoritteiden määriä ja 

niiden osuuksia kaikista suoritteista. 

6.6 Käyttö 

Mittariston käyttöönoton yhdessä mittarien laskentatavat, tavoitearvot ja raportoin-

titapa käytiin läpi. Käyttöönoton yhteydessä ei otettu kantaa tavoitteen täyttymiseen 

tai täyttymättömyyteen. Työnjohdon on syytä heti selvittää tavoitteiden täyttymät-

tömyyden syyt. Säännöllisten tavoitteiden täyttymisestä on syytä palkita henkilöstö 

tavalla tai toisella. Mittaristo ei ole kuitenkaan riittävän tarkka ja luotettava esimer-

kiksi tulosbonuksen perustana.  

Mittariston pääkäyttäjä on varastopäällikkö. Varastopäällikön vastuulla on raportoida 

tulossivut logistiikkakeskuksen ilmoitustaululle. Tulokset ovat siten jokaisen logistiik-

katyöntekijän nähtävissä.  

6.7 Mittariston jatkuva kehittäminen 

Käyttökokemuksia toteutetuista mittaristoista ei juurikaan tämän työn puitteissa 

ehditty saamaan. Tässä työssä toteutettuja mittaristoja ei pidä sellaisenaan pitää 

täysin valmiina. Vasta mittaristojen käytön jälkeen voidaan arvioida mittaristojen 

toimivuus ja jatkokehitystarpeet. Mittauskohteiden toimivuus pitää arvioida säännöl-

lisesti ja päivittää tarvittaessa.  

Pitkällä aikavälillä on syytä miettiä mittariston rakentamista suoraan varastonhallin-

tajärjestelmään. Tämä vähentää mittariston ylläpitoon tarvittavaa työtä. Ylläpitotyön 

vähentyessä, voidaan pohtia mittariston päivitysvälin lyhentämistä. Tällainen voisi 

olla esimerkiksi viikkokohtaisten mittarien raportoiminen päivittäin. Jotta mittariston 

voidaan toteuttaa varastohallintajärjestelmässä, tarvitaan mittariston varastohallin-

tajärjestelmän ulkopuolelta tuleville tiedoille omat taustataulut ja luoda uusi ohjelma 
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tuottamaan mittariston tulossivu. Tämän toteuttamisessa Exceliin toteutettu mitta-

risto toimii hyvänä idearunkona.  

7 Pohdinta 

7.1 Opinnäytetyön tulokset 

Opinnäytetyön tavoitteena oli luoda Würth Elektronik Oy:lle mittarit sisälogistiikan 

suorituskyvyn ja laadun mittaamiseksi sekä määrittää mittareiden raportointi. Mitat-

taviksi kohteiksi valittiin sellaiset kohteet, joihin varastotyöntekijät pystyvät omalla 

toiminnallaan vaikuttamaan. Mittariston ulkopuolelle jätettiin kaikki sellaiset sisälo-

gistiikan mittarit, joihin eivät varastotyöntekijät pysty suoraan vaikuttamaan. Mitta-

reiden käyttöön luotiin oma Excel-taulukko, jonka käyttäminen on pyritty tekemään 

mahdollisimman helpoksi. Mielestäni opinnäytetyö luo hyvän pohjan yrityksessä sisä-

logistiikan mittaamiselle. Mittaamista tulee jatkaa ja kehittää eteenpäin.  

Mittarien tulossivusta muodostui lopulta hyvin numeropitoinen. Numeropainottei-

suus tekee sivusta taulukkomaisen. Tulossivun informatiivisuus voisi olla parempi, jos 

sivu olisi vähemmän taulukkomainen ja olisi käytetty enemmän havainnollistavaa 

grafiikkaa. Grafiikka tekisi sivusta helpommin luettavan ja nostaisi epäkohtia selke-

ämmin esiin. Tosin graafisempi esitys tekisi tulossivusta monisivuisen ja olisi ristirii-

dassa sen kanssa, että tulossivusta haluttiin olevan tiivis, informatiivinen ja kattavan 

koko sisälogistiikan. Monisivuista tulossivua ei voi mielestäni pitää tiiviinä esitystapa-

na.  

Henkilöstön mukanaolo mittariston toteuttamisessa korostuu useassa kirjallisuusläh-

teessä. Tässä työssä kuitenkin henkilöstön huomioiminen jäi vähäiseksi. Henkilöstö-

lähtöisyyttä olisi voinut tässä työssä hakea enemmän, esimerkiksi haastattelemalla. 

Vähäinen henkilöstön mukanaolo lisännee aikaa, joka kuluu siihen, että henkilöstö 

omaksuu mittariston ja sen hyödyt. Lisäksi nyt on suurempi riski, ettei henkilöstö koe 

mittariston olevan ollenkaan hyödyksi itselleen.  

Opinnäytetyössä parempaan lopputulokseen olisi voitu päästä, mikäli opinnäytetyön 

rajaus olisi tehty tarkemmin heti alussa. Alkuvaiheessa opinnäytetyö meinasi lähteä 

huonon rajauksen takia rönsyilemään. Osaltaan huono rajaus johtui hankaluudesta 
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siirtyä työroolista opinnäytetyöntekijän rooliin. Mikäli alussa opinnäytetyön rajaukset 

olisi tehty kerralla hyvin, opinnäytetyön puitteissa olisi keritty saamaan hieman käyt-

tökokemuksia toteutetusta mittaristosta.  

7.2 Opinnäytetyön hyödyt yrityksille 

Opinnäytetyön aihetta voi pitää konsernissa ajankohtaisena, sillä Würth Oy käynnisti 

tämän opinnäytetyön teon aikaan sisälogistiikan mittaamiseen liittyvän projektin. 

Opinnäytetyön konkreettista hyötyä kohdeyritykselle on vaikea tässä yhteydessä 

arvioida. Opinnäytetyön hyöty riippuu pitkälti siitä, kuinka hyvin työnjohto ja henki-

löstö sitoutuvat mittariston käyttämiseen ja jatkavat mittaamista. Se, kuinka hyvin 

mittaristo ohjaa henkilöstöä keskittymään oikeisiin asioihin, paljastuu vasta kuukau-

sien päästä.  

Onnistuessaan mittaristoa voidaan käyttää hyödyllisenä apuvälineenä. Mittaristosta 

on nostettu tavoitteiden muodossa tärkeimmät arvot esiin. Oletettavasti mittaami-

nen ohjaa henkilöstöä kiinnittämään tavoitearvoihin enemmän huomiota, mikä joh-

tanee arvojen parantumiseen. Sisälogistiikan tavoitearvojen parannukset tulevat nä-

kymään yrityksen asiakkailla, mikä puolestaan auttaa menestyksellisempää yritys-

toimintaa. Tosin sisälogistiikka on vain yksi osa-alue ja yrityksen menestyminen on 

monen tekijän summa.  

Opinnäytetyöstä voi olla hyötyä myös yrityksille, jotka pohtivat sisälogistiikan tar-

kemman mittaamisen aloittamista.   
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