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1 Johdanto 

1.1 Opinnäytetyön tavoitteet 

Toiminnanohjausjärjestelmiä käytetään nykyään yrityksissä paljon niin taloudelliseen 

hallintoon, kuin varastojen ylläpitoon. Varastot kun ovat tarpeellisia muodossa tai 

toisessa melkeinpä missä tahansa yrityksessä. Aina varastoidaan jotain, vähintään 

toimistotarvikkeita voidaan ajatella varastoitavan. Varastoilla on myös merkittävä 

vaikutus yrityksen toimintaan ja tulokseen. Myynnin ja samalla yrityksen tuloksen nä-

kökulmasta varastossa tulee olla riittävästi tuotteita, jotta asiakkaalle voidaan luvata 

nopea ja luotettava toimitusaika. (Salmivuori 2010, 7, 26.) 

Opinnäytetyö oli toimeksiantajayritykselle ajankohtainen, koska yrityksellä on 

meneillään kiivas kasvukausi ja täten kehitykseen panostetaan. Opinnäytetyössä 

keskityttiin kohdeyrityksen varaston hallinnan kehittämiseen käyttäen yrityksen 

nykyistä toiminnanohjausjärjestelmää (ERP-ohjelmisto, Enterprise resource 

planning,). Tarkoituksena oli parantaa niin toiminnanohjausjärjestelmän käyttöä, 

kuin materiaalin hallintaan liittyviä prosesseja. Työ tehtiin pääosin materiaalin 

hallinnan näkökulmasta keskittyen materiaalin tapahtumiin yrityksen sisällä 

saapumisesta keräykseen.  

Tutkimuksen tavoitteena tutkimuksessa oli vastata kysykseen: Miten voimme 

parantaa materiaalia koskevan tietokannan paikkaansa pitävyyttä ja kehittää sen 

tarkkuutta? Haluttuna lopputuloksena oli selkeä materiaalinhallintaprosessi. Prosessi 

mahdollistaisi tarkan tiedon materiaalin tapahtumista ja varsinkin nykysijainnista 

yrityksen toiminnanohjausjärjestelmää käyttäen.  

Tutkimus keskittyi nimikkeellisen materiaalin liikkeisiin yrityksen sisällä ja siihen 

vaikuttaviin prosesseihin. Nimikkeellinen materiaali tarkoittaa materiaalia, mikä ei 

ole muokattavassa tilassa ja jolla ei ole työmääräintä. Eniten keskityttiin materiaalin 

sijainti- ja volyymitietoihin sekä näiden mahdollisimman tarkkoihin ja ajantasalla 

pysyviin tietoihin tehokkaan materiaalinhallinnan aikaansaamiseksi.  
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Opinnäytetyö ei ota kantaa ostoon, myyntiin, ulkologistiikkaan tai hankintoihin. 

Ulkopuolle jäi myös materiaalin käsittely, jolla tarkoitetaan kaikkea, mikä vaikuttaa 

materiaalin fyysiseen olotilaan. Tähän sisältyvät keskeneräinen tuotanto -materiaalin 

(KET) tapahtumat, sillä niillä on täysi erilainen prosessi verrattuna nimikkeelliseen 

materiaalin hallintaan. Kuljetusta ei normaalisti pidetä materiaalin käsittelynä, koska 

materiaali yksinkertaisesti vain siirtyy paikasta toiseen ja pysyy koskemattomana 

(Hokkanen & Karhunen 2014, 139). 

1.2 Toimeksiantajayritys 

Asiakasyritys on erikoistunut tarkkuus- ja hienomekaniikkaan sekä laitevalmistukseen 

ja suunnitteluun. Painopiste on sopimusvalmistuksessa mm. uusien teknologioiden, 

lääketieteen ja turvallisuusmekaniikan aloilla. Yritys tarjoaa myös kokonaisvaltaisia 

tuotepaketteja, joissa ideoidaan, suunnitellaan, analysoidaan,valmistetaan, mitataan, 

dokumentoidaan ja testataan tuotteet asiakkaan puolesta. Tuotanto on tyypillisesti 

vaihtuvaa ja yrityksellä ei ole ns. suurta massatuotantoa tietylle tuotteelle. Yritys 

valmistaa pääsääntöisesti tuotteita asiakkaiden tilausten mukaan, mikä asettaakin 

omat haasteensa materiaalin hallinnalle. Vuonna 2018 yritys työllisti yli 70 henkilöä. 

2 Materiaalinhallinta 

2.1 Materiaalinohjaus 

Materiaalinohjauksen tavoitteena on varmistaa ostettujen raaka-aineiden sekä osien 

saatavuus ja myynnin toimituskyky. Kuten logistiikkaan yleensä, siihenkin sisältyy 

myös hankintojen toteutus tai oman valmistuksen ohjaus niin, että vaihto-omaisuus 

ja kustannukset ovat mahdollisimman pieniä. Materiaalinohjauksen tavoitteet siis liit-

tyvät suuresti työn ja pääoman sekä tilankäytön tehokkuuteen. Se liittyy siis tällöin 

myös myymiseen, ostamiseen ja valmistamiseen. Sekä perinteisesti myös varastoin-

tiin ja kuljetuksiin. Tehokkaalla materiaalinohjauksella voidaan pienentää kaikkia 

edellä mainittujen kustannuksia. (Sakki 2014, 87.) 
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Yrityksissä logistiikka voidaan jakaa kolmeen pääryhmään, tulo-, lähtö- ja sisälogistiik-

kaan Kuvio 1 mukaan. Näistä tulo- ja lähtölogistiikkaa voitaisiin sanoa rajapinnoiksi, 

joiden on kuitenkin pyrittävä olemaan joustavia ailahtelevien tilausten sekä toimituk-

sien kanssa. Ongelmat tulevatkin, kun sisälogistiikka informaatio- ja materiaalihallin-

toineen pitäisi saada sovitettua näihin joustaviin rajapintoihin. Tilannetta hankaloit-

taa myös useiden eri toimintatapojen mahdollisuus, mikä luo lukemattomia eri koko-

naisratkaisuja. Lisähaasteita antaa teknologia, mikä voi olla yhteensopimaton vanho-

jen ratkaisumallien kanssa. Tuotannollisella yrityksellä kokonaisuuden hallinta lähtee 

lähtölogistiikan tarpeista ja ajoituksesta tuotannon sekä sisälogistiikan kautta tulolo-

gistiikkaan. Se aiheuttaa omat haasteensa materiaalin hallinnalle näiden välissä ja 

asettaakin tärkeään arvoon ajan tasalla olevan tietokannan olemassa olevista materi-

aaleista. (Karhunen, Pouri & Santala 2004, 22; Hokkanen & Karhunen 2014, 54-55.) 

 

 

Kuvio 1. Tulo-, sisä- ja lähtölogistiikka 

 

Usein haasteena tuotannollisen yrityksen materiaalinohjaamisessa on, että tuoteta-

sojen tarvemäärät voivat vaihdella suuresti. Tuotetasojen määrät riippuvat eri loppu-

tuotteiden valmistuksen ajoituksesta, johon vaikuttaa lopputuotteiden epätasainen 

myynti. Monen tuotteen kohdalla voi olla pitkiäkin jaksoja, jolloin tuotteita ei myydä 

lainkaan, mutta varastoissa niiden materiaaleja kuitenkin säilytetään. Tehokkuuden 

kannalta näistä pitäisi kuitenkin pyrkiä eroon niin uusien tuotteiden materiaalien tila-

tarpeiden, kuin sitoutuneen pääoman kannalta. Tästä syystä varastojen volyymien ja 

materiaalien tulisi olla hyvin selvillä, jotta voitaisiin nähdä ja kehittää materiaalin va-

rastointia tehokkaammin. (Sakki 2014, 95.) 
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2.2 Varastot 

2.2.1 Varastoiden merkitys 

Varastoiden merkitys historiassa on alkanut jo kauan sitten, mm. tarpeesta säilyttää 

elintarvikkeita ja muita tarveaineita eri vuoden aikojen yli. Varastot palvelevat edel-

leen samaa tarkoitusta ja ovat nykyäänkin tarpeellisia melkeinpä missä tahansa yri-

tyksissä. Kaikissa niissä tapahtuu varastointia jossain muodossa. Periaatteeltaan toi-

mistotarvikkeiden pitäminenkin on varastointia. Varastoinnin laajuus on myös yhtey-

dessä toiminnan laajuuteen. Voi olla tuotannollisia varastointitarpeita tai suoraan va-

rastointiin keskittyviä yrityksiä, joiden tuotto tulee itse varastoinnista. (Hokkanen & 

Virtanen 2016, 9.) 

Varastointitarpeeseen vaikuttaa usein yrityksen toimiala, strategia ja yrityksen asema 

kokonaistoimitusketjussa. Varastoja syntyy myös hankinnallisista syistä, jolloin esi-

merkiksi suuremmat tilauserät antavat halvemman hinnan. Vastaavasti myös toimit-

tajien epäluotettavat tai pitkät toimitusajat luovat paineita varastoiden käytölle. 

Myös minimi hankintaerä voi olla suurempi kuin tarvittava määrä myynnin näkökul-

masta. Tällöin minimitilausmäärä pakottaa ostamaan ylisuuria määriä. Varastoja voi-

daan käyttää myös taloudellisista syistä, jos esimerkiksi oletetaan hinnan nousevan 

lähiaikoina tai materiaalilla on vaarana loppua toimittajilta. (Salmivuori 2010, 12.) 

Richardsin (2011, 27-28.) mukaan onnistuneelle varaston hallinnalle voidaankin aset-

taa kuusi tekijää, joihin täytyy panostaa, jotta varasto voisi toimia optimaalisesti: 

• tarkkuus 

• kustannusten hallinta 

• puhtaus 

• tehokkuus 

• työturvallisuus 

• valvonta  
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Varaston kustannuksien vaikutukset 

Kun varastoa hallitaan, on myös varaston pääoman määrä tärkeässä osassa. Sidotun 

pääoman määrään vaikuttaa myös varastojen ja yritysten tuotteiden olemus. Nimik-

keiden määrä, tuotteiden vaihtuvuus ja varastojen koko vaikuttaa mm. varastopaik-

kojen rakenteisiin ja käyttöihin. Kuitenkin samat perusperiaatteet ovat voimassa, liika 

tavaramäärä aiheuttaa liiallisia kustannuksia ja liian vähäinen tavaramäärä voi ai-

heuttaa häviötä myynnissä tai tuotannossa. Varaston osalta nyrkkisääntönä voidaan 

pitää, että varastoiminen kuukaudessa maksaa n. 1,5 - 3% hankinta hinnasta lasket-

tuna. Liikaa ei siis kannattaisi varastoida, koska sillä on suora vaikutus yrityksen tuot-

toon. Kuitenkin myynnin näkökulmasta varastossa tulee kuitenkin olla riittävästi tuot-

teita, jotta asiakkaalle voidaan luvata riittävän nopea toimitusaika. (Sakki 2014, 78-

79, 86, 95) 

Vaikka pohjimmiltaan varaston tehtävä on palvella lopullista asiakasta mahdollistaen 

tehokkaan ja luotettavan toimituksen, varastot eivät kuitenkaan tule asiakkaiden 

toiveista. Asiakas ei ota tuotteita varastoinnin perusteella. Asiakas haluaa 

toimitusvarmuutta, mikä usein aiheuttaa varastoja toimittajalle. Kuitenkin 

pohjimmillaan asiakas ei ole valmis maksamaan varastoinnista vaan tuotteesta. 

Varastoiden kustannukset heijastuvat suuresti myös myyntiin ja vaikuttavat näin 

ollen yrityksen tulokseen. (Bradley 2015, 36; Sakki 2014, 82.)  

Tuotannollisissa yrityksissä varastot kuitenkin palvelevat myös tehokkaammin yri-

tystä itseään, vaikka edelleen asiakas tietenkin haluaa tuotteensa haluttuun aikaan. 

Tuotannollisen yrityksen erona kuitenkin on tuotannon prosessi, mikä toimii sarjassa 

erinäisiä prosesseja luodakseen lopputuotteen. Tämä vaatii aina tietyssä prosessin 

kohdassa tietyn materiaalin ja materiaalin puuttuminen tässä kohdassa saattaa pa-

himmillaan keskeyttää koko tuotannon. Toinen kevyempi seuraus tulee mahdolli-

sesta jälkiasennuksesta, mikä tuo ei-toivottuja lisäkuluja, kun joudutaan erikseen 

asentamaan puuttuneet materiaalit jälkikäteen. (Hokkanen & Virtanen 2016, 13-14.) 
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2.2.2 Varastotyypit 

Varastoja voidaan luokitella eri käyttötarkoituksien mukaan. Luokitteluperusteita voi 

olla fyysiset alueet, merkinnät, tai tietokantamuodot. Tärkeintä on pystyä erottele-

maan nämä selkeästi toisistaan. 

Raaka-ainevarasto  

Raaka-ainevarastojen materiaalit ovat usein vain omaan tuotantoon, jolloin on huo-

mioitava kirjausmenetelmät ja seuranta. Monesti raaka-ainevarastoissa onkin jatkuva 

virta toimituksia pienissä erissä tilatarpeen minimoinniksi. Tällöinkin varasto pyrkii 

ennustamaan tuotannon tarpeet jo ennen varsinaisia tilauksia toimiakseen kustan-

nustehokkaasti. Kaikessa tässä täsmällisen ja luotettavan tiedon välittyminen eri 

osastojen välillä on avainasemassa. (Hokkanen & Karhunen 2014, 126-127; Hokkanen 

& Virtanen 2016, 18; Salmivuori 2010, 13-14.) 

Keskeneräinen tuotanto  

Tietyissä tuotannon muodoissa on tarve keskeneräisten tuotteiden varastoille. Täl-

löin tuotteet ovat puolivalmiita, jotka voidaan tarvittaessa koota yhdeksi koko-

naiseksi tuotteeksi. Usein näissä on vielä mahdollisuus muokata tuotteita asiakaskoh-

taisiksi hetkeä ennen lähetystä.  Usein on myös tavallista, että yhdestä puolivalmis-

tuotteesta on osaksi useampaan loppuvalmisteeseen, mikä vastaavasti pienentää va-

rastojen tarvetta volyymeissa. (Hokkanen & Karhunen 2014, 126-127; Hokkanen & 

Virtanen 2016, 18; Salmivuori 2010, 13-14.) 

Valmisvarasto  

Valmistuotteet ovat nimensä mukaan valmiita tuotteita, jotka tyypillisesti odottavat 

pakkausta ja lähetystä. Valmistuotevarastolla voi olla tuotteita, jotka odottavat lähe-

tystä. Valmisvarasto voi myös toimia puskurivarastona, tasapainottamassa tuotan-

non tahtia asiakkaiden vaihtelevissa kysynnöissä. Valmisvarastossa tapahtuu usein 

myös itse lähetys asiakkaalle. (Hokkanen & Karhunen 2014, 126-127; Hokkanen & 

Virtanen 2016, 18; Salmivuori 2010, 13-14.) 
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Aktiivi/passiivivarastot  

Aktiivi/passiivi-varastoissa aktiivivarastoon sijoitetaan osa suuremmasta 

toimituserästä nopeampaa keräilyä varten. Tämä usein johtuu tilausten volyymista, 

joissa volyymit ovat niin suuret, että kaiken tavaran varastointi oikealla paikallaan vie 

turhan paljon tilaa muilta nimikkeiltä ja täten hankaloittaa muuta varaston toimintaa. 

Tällöin luodaan aktiivivarasto, jota täytetään passiivivarastosta. Passiivivarasto  

suuremmilla volyymeillaan usein sijaitsee vaikeammin saavutettavissa paikoissa ja 

aktiivivarastot vastaavasti paremmmilla paikoilla pienemmillä volyymeilla. Kuitenkin 

passiivivarastoilla on taipumus kasvaa ylisuuriksi ilman kunnollista seurantaa ja 

hallintaa. (Sakki 2014, 79-80.) 

Poistotuotteiden varasto  

Poistotuotteille voidaan luoda poistotuotteiden varasto niin fyysisesti kuin tietokan-

taan. On kuitenkin usein kannattavampaa merkitä nimikkeet poistotuotteiksi kuin 

määrittää niille omaa varastoa. Tällöin vältytään rajaamasta liikaa tiettyjä tiloja tiet-

tyihin tarkoituksiin. (Salmivuori 2010, 13-14.) 

Asiakkaan tiloissa olevat varastot  

Asiakkaan tiloissa olevat varastot, eli ns. kaupintavarastot ovat virallisesti varastoja 

asiakkaiden tiloissa. Varaston sisältö on edelleen yrityksen omistuksessa ja siirtyy asi-

akkaalle vasta, kuin asiakas kuittaa materiaalin noudetuksi varastosta. (Salmivuori 

2010, 13-14.) 

Viallisten tuotteiden varasto  

Viallisilla tuotteilla tulisi olla niin fyysisesti oma alue ja myös järjestelmässä jollain ta-

paa eroteltuna selvästi, että kyseessä on viallinen tuote. Tämä jotta myynti ei vahin-

gossakaan myy tuotteita eteenpäin. Turhia lisäkuluja voi aiheutua myös vialliselle 

tuotteelle tehdystä turhasta jatkotuotannosta tai säilytyksestä. Viallinen tuote sitoo 

myös turhaan pääomaa ja tilaa varastoissa sinne jäädessään. (Salmivuori 2010, 13-

14.) 
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Työväline ja huoltovarastot 

Työvälinevarastolla usein tarkoitetaan työkaluja, joita tarvitaan niin kunnossapitoon, 

työ tekemiseen vaihtotyökaluja näiden rikkoutuessa jne. Työvälinevarastoille tyypil-

listä on suuri nimikemäärä ja usein pikainen tarve, jolloin työkalun on löydyttävä no-

peasti. Näitä materiaaleja usein nimitetään myös MRO-materiaaleiksi (maintenance, 

repair and operations, suomeksi huolto, korjaus ja toiminnot). (Hokkanen & Karhu-

nen 2014, 126-127.) 

Alihankkijalla olevat tuotteet  

Materiaalin hallinnassa, varsinkin tietojärjestelmissä on usein määritelty alihankkijat 

myös omina varastoinaan tietokannoissa. Se ei aina tarkoita, että alihankkijalla olisi 

varastoja, joita yritys käyttää. Alihankkija luokitellaan varastoksi tietokannassa, jossa 

materiaali tällä hetkellä on selkeämmän seurannan vuoksi. Alihankkija varastot ovat 

enemmän kirjanpidolle tarkoitettu muoto, mutta samalla selventää materiaalien fyy-

sisiä sijainteja tietokannassa paremmin.  (Salmivuori 2010, 13-14.) 

Lainassa olevat tuotteet  

Vaikka lainassa olevat tuotteet ovatkin fyysisesti aina eri sijainneilla, voidaan järjes-

telmiin sijoittaa usein erillinen varasto lainassa oleville tuotteille. Tuotteita voivat lai-

nat niin työntekijät, asiakkaat, kuin yhteistyökumppanit. Tällöin nämä olisi hyvä siir-

tää omaan varastoon tietokannassa, jotta voidaan kivuttomasti ja selkeästi seurata, 

mitä on lainassa ja kenellä. (Salmivuori 2010, 14.) 

2.3 Varaston- ja materiaalinhallinta  

2.3.1 Varaston tehokas hallinta 

Varasto tuotannollisessa yrityksessä noudattaa tuotannon haluja, mikä vastaavasti 

noudattaa myynnin ohjeita. Tuotannonohjauksen tavoitteena on hallita tuotteiden 

toimitusaikoja ja käyttää tuotannon resursseja tehokkaasti, jota myynti saisi voittoa. 

Samalla tuotannon ohjaus hallitsee vaihto-omaisuutta ja pyrkii palvelemaan asia-

kasta. Varaston ohjauksessa vastaavasti ratkaistaan varaston täydennykset ja niiden 
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eräkoot, jotta varasto voisi palvella tuotantoa riittävästi ja kustannustehokkaasti. Ma-

teriaalien odotusaikojen lyhennys onkin yksi tehokkaimmista varastoinnin tehostami-

sista. Mitä vähemmän aikaa tavara seisoo, sitä nopeampi läpimeno ja pienempi si-

dottu omaisuus, mikä palvelee tulosta. (Bradley 2015, 33; Varastointi, n.d.) 

Varastonohjauksen keskeisimpiä tavoitteita onkin varastoihin sitoutuneen pääoman 

vähentäminen. Varastointi- ja materiaalinkäsittelyn kohdalla se tarkoittaa kulujen mi-

nimointia ja korkean palvelutason saavutusta. Tällöin voisi sanoa, että varastonoh-

jaus on kunnossa, kun kolme päätekijää on tasapainossa. Nämä ovat saatavuus, va-

rastotasot ja käytetty työmäärä. Täten tehokas materiaalin seuranta ei saisi rasittaa 

päivittäisiä toimintoja liikaa, aiheuttaen täten ylimääräisiä kustannuksia työmäärässä. 

Turha tavara ei saisi olla esteenä tai viedä tilaa oikeasti tarvittavilta materiaaleilta. 

(Hokkanen & Virtanen 2016, 71-72.) 

2.3.2 Varastopaikkojen osoitteisto 

Toimiva varasto tarvitsee selkeän varasto-osoitteiston, jotta sinne sijoitettu tavara 

voidaan kartoittaa. Selkeät varastopaikkaosoitteistot takaavat tuotteiden nopean löy-

tymisen ja täten tehokkaan materiaalin virtauksen. Yleinen tapa on antaa käytäville 

tai hyllyille numero- tai kirjain. Samaa numero- kirjain mallia sitten jatketaan näyttä-

mään hylly, hyllyväli, taso jne. Mutta varastoalue itsessään vaikuttaa lopulliseen mer-

kintätapaan. (Varastopaikkajärjestelmä, n.d.) 

Varaston osoitejärjestelmä usein pohjautuu myös käytössä oleviin järjestelmiin. 

(Hokkanen & Virtanen 2016, 96-97) Taulukko 1 antaakin esimerkkinä varasto-osoit-

teiston, jossa käytävät olisi merkitty aakkosilla, siihen perään numero parillinen, pari-

ton kertomaan käytävän puolta. Korkeussuunnassa taas tasot olisi aakkosilla merkitty 

ja tasolla mahdollisesti säilytyspaikat taas numeroina. Tällöin koodi voisi olla A1 01 

A2. Osoitteisto on tässä tapauksessa selkeä, kertoo hyvin sijainnin ja sopii hyvin var-

sinkin isoille varastoille, joissa useat hyllyt muodostavat useita käytäviä. Osoitejärjes-

telmän pitääkin olla ennen kaikkea helposti luettava ja annettava tarpeeksi tarkkaa 

tietoa varastopaikan löytämiseen.  
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Taulukko 1. Esimerkki varaston osoitejärjestelmästä (Hokkanen & Virtanen 2016, 96, 
muokattu) 

A Käytävän tunnus 

1 Pariton puoli käytävästä 

01 Osoitepaikka (Hyllyväli) 

A Tason korkeus lattiasta 

2 Yhden lavapaikan paikka tasolla 

 

2.3.3 Varaston säilytyspaikkojen määrittäminen 

Kun varastoa tehostetaan, joudutaan monesti miettimään, miten saadaan varmistet-

tua nopeasti kiertävän materiaalin mahdollisimman helppo liikuttelu. Tässä käyte-

tään usein monipaikka- ja monisaldovarastopaikkoja. Näillä tarkoitetaan, että jokai-

nen varastointisaldo on erikseen järjestelmässä ja paikkoja on kahdenlaisia. Kiinteät 

varastopaikat ovat aina tietyille materiaaleille, vaikka varastopaikka tyhjenisikin. Täl-

löin tyhjä varastopaikka vain odottaa uutta saapuvaa materiaalierää, eikä vapaudu 

muiden nimikkeiden käyttöön. Toinen on muuttuvapaikkainen järjestelmä, jossa aina 

materiaalin loppuessa paikka vapautuu ja tähän voidaan vapaasti sijoittaa muita ni-

mikkeitä. Molemmissa on etunsa ja usein käytetäänkin molempia järjestelmiä yh-

dessä.  Kiinteitä paikkoja usein käytetäänkin nopeasti liikkuville materiaaleille, joita 

tilataan ja kerätään jatkuvasti. Vastaavasti muuttuvaa varastopaikkaa käytetään hi-

taasti liikkuvalle ja vähäisen käytön materiaaleille. (Hokkanen & Virtanen 2016, 97) 

2.3.4 Varaston työvaiheita 

Varastolla on muutamia yhteisiä työvaiheita varastotyypistä riippumatta. Näitä vai-

heita hyvin kuvaa Kuvio 2. Siinä on kuvailtuna suora varastointi ja lähetys eteenpäin. 

Tuotannollisen yrityksen varaston mahdollisina eroina Kuvio 2 on, että aina ei keräi-

lyn jälkeen pakata, sillä materiaali tuodaan usein sellaisenaan seuraavaan tuotannon 

vaiheeseen. Kuitenkin kaikkien varastoiden yhteiset työvaiheet ovat tavaran vastaan-

otto, keräily, näiden kirjaamiset tietojärjestelmään ja järjestyksen ylläpito. Onnistu-

nut tavaran vastaanotto, säilytys ja keräys ovat avainasemassa tehokkaassa varas-

toinnissa. (Hokkanen & Virtanen 2016, 15.) 
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Kuvio 2. Havainnekuva varastotoiminnoista (Varastoprosessi ja varastotoiminnot 
n.d.) 

 

 

Keräily 

Keräily on ehkä varaston tärkein tehtävä ja siinä varaston toimivuus usein voidaankin 

helpoiten mitata. Epäonnistuneet ja virheelliset keräilyt aiheuttavat ylimääräisiä kus-

tannuksia menetetystä ajasta. Tässä usein joudutaan hakemaan oikea nimike uudel-

leen, että palauttamaan väärä takaisin. Usein myös kirjaukset joudutaan tekemään 

uudelleen ja korjaaman vanhoja kirjauksia. Aikaa menetetään, jos materiaalia joudu-

taan etsimään. Pahimmillaan joudutaan hyvittämään asiakkaalle virheiden aiheutta-

mia kustannuksia, oli kyseessä sitten lähetys tai tuotannon viivästys. (Hokkanen & 

Virtanen 2016, 15; Richards 2011, 116.) 

Vastaanotto ja hyllytys 

Jotta keräily voisi toimia tehokkaasti, tarvitsee hyllytyksen toimia moitteettomasti. 

Varsinkin sijainnin pitää olla hyvin kirjattuna ja tähän täytyy pystyä luottamaan keräil-

lessä. Ajan tasalla oleva kirjanpito varastosta on tällöin pakollinen teko, vaikka tähän 

kuluukin enemmän aikaa. Huono täyttö johtaa huonoon keräilyyn aiheuttaen aiem-

min mainittuja kustannuksia. (Richards 2011, 120.) 
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Kun asetetaan aikoja esimerkiksi tavaran vastaanotolle, usein oletetaan, että vas-

taanotto tehdään kokonaisuudessaan yhdellä kertaa ja siirrytään sitten heti seuraa-

vaan tehtävään. Kuitenkin todellisuudessa tapahtuu aina katkoksia, kun vastaanot-

taja on tehtävä muita asioita vastaanoton välissä ja kokonaisuus ei ole näin suoravii-

vainen. (Bradley 2015, 32.) 

Muita varaston työvaiheita 

Varastolla on usein myös tarpeellisia, niin sanottuja ei-suoria varastotapahtumia. 

Näitä tapahtumia harvoin kirjataan erikseen tapahtumiksi ja jäävätkin usein varasto-

toimintoja ajateltaessa ajatusten ulkopuolelle. Nämä ovat usein ns. epäsuoria aktivi-

teetteja, joita ei näy eikä ole helppo hinnoitella varaston palveluihin hinnaksi, mutta 

ovat kriittisiä toimivuuden ja tehokkuuden kannalta. Epäsuoria varasto tapahtumia 

ovat mm. oikean työntekijämäärän määrittäminen ja työntekijöiden koulutuksen yllä-

pito. Myös mahdolliset ruuhka-ajat aiheuttavat huippuja työntekijöiden tarvemää-

rässä ajoittain. Samalla varaston seurantaan kuluu aikaa ja resursseja, jotta varastoi 

voidaan pitää tehokkaana. Tämä vaatii mm. materiaalien siirtelyä varastossa. Nämä 

voidaan jakaa kolmeen pääryhmään, jotka ovat usein varastovastaavan tehtäviä:  

• työväen-, tilan- ja kalujen hallinta 
o työntekijöiden koulutus 
o laitehankinnat 
o laitteiden ylläpidot 

tilan käytön maksimointi 

• varaston sisällön hallinta 
o jatkuvaa analyysia mm. 

▪ varaston prosessien seuranta ja optimointi 
▪ varastovirtausten seuranta 

o ei liikkuvan varaston havainnointi ja reagointi 

• varaston ja sen työntekijöiden turvallisuuden varmistaminen 
o varaston siisteys 

o työntekijöiden sääntöjen noudattaminen. (Richards 2011, 122-123.) 
 

2.3.5 Teknologia 

Nykyisin voidaan seurantaan ja varsinkin materiaalien lukemiseen ja kirjauksiin käyt-

tää monipuolisesti erilaisia teknologioita, jolloin manuaalinen tiedon kirjoittaminen 

tietokoneelle tai paperille voidaan hypätä yli. Tämä onkin teknologian kehityksen tu-
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losta. Vaihtoehtoja nykyäänkin on aina tulostettavista viivakoodeista RFID (radio fre-

quency identification) -siruihin. Selvää kuitenkin on, että teknologian tehokas sovel-

taminen tuo yrityksille mahdollisuuden suoriutua kilpailijoitaan paremmin. (Haapa-

nen, Vepsäläinen & Lindeman 2005, 77.) 

Viivakoodit 

Nykyisin vieläkin ylivoimaisesti suosituin seurantatekniikka on viivakoodi, sen 

monissa muodoissa. Viivakooditekniikan suosio ja voima on helposti luotavissa 

kooditarroissa ja merkeissä sekä pitkänkin koodisymbolin nopeassa ja 

virheettömässä kirjaamisessa järjestelmään. Nykyisin yleisimpiä ovat 1D-(perintei-

sempi viivakoodi) tai 2D-viivakoodit (mm. QR-koodit), joita molempia useimmat ny-

kylaitteet kykenevät lukemaan. Molemmat voidaan tulostaa tarroihin, papeihin jne.. 

Kuvio 3 onkin hyvin havainnollisesttu käytetyimmät viivakoodit ja varsinkin 

ulkonäköerot 1D ja 2D viivakoodien välillä. (Hokkanen & Virtanen 2016, 91; Sakki 

2014, 2, 91-92; What Is the Difference Between 1D and 2D Barcode Scanning? 2015.) 

 

 

Kuvio 3. Viivakoodit (Barcodes 101 n.d.) 

 

Viivakoodit itsessään ovat optisesti tunnistettavia merkkijonoa, joilla on useita eri 

kooditapoja. Viivakoodinlukijalla laitteella luettu havaintotieto muutetaan 

sähköiseksi digitaalimerkeiksi, joita voidaan käsitellä tietojärjestelmässä. Tätä 

perinteisesti pidetäänkin patentti ratkaisuna tietojen luku ongelmiin, vaikka itse 
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viivakoodeilla ja lukulaitteilla ei yksinään tehdä juuri mitään ilman kunnollista ja 

tehokasta tietojenkäsittelyjärjestelmää. Yksinkertaisesti ajateltuna viivakoodin 

lukulaite korvaakin vain käsin käsin tehtävän kirjauksen Kuvio 4 mukaisesti. 

Ajansäästö on kuitenkin usein huomattava. (Hokkanen & Virtanen 2016, 91-92; Sakki 

2014, 2. What Is the Difference Between 1D and 2D Barcode Scanning? 2015.) 

 

 

Kuvio 4. Viivakoodin lukulaitteen hyöty esimerkki 

 

1D viivakoodit 

1D-viivakoodi on tunnetuin viivakoodi ja usein juuri tätä ajatellaankin, kun puhutaan 

viivakoodeista. Itse 1D-viivakoodi koostuu usein kolmesta osasta, itse viivakoodi, 

marginaaliosio ja selkokielinen osa, jossa on tavallisilla kirjaimilla ja numeroilla kirjoi-

tettu viivakoodin tunnus. Isoin ero 1D ja 2D viivakoodeissa on, että 1D viivakoodi siis 

lukee viivakoodista koodin, mutta erillinen tietojärjestelmä kertoo, mitä koodi tar-

koittaa. Itse viivakoodissa ei ole tietoa itse tuotteesta, vain pelkkä koodimainen tun-

nus. Eli tuotekohtainen tieto on käytettävän järjestelmän varassa. (Hokkanen & Virta-

nen 2016, 91-92; What Is the Difference Between 1D and 2D Barcode Scanning? 

2015.) 

2D viivakoodit 

2D viivakoodeissa erona 1D viivakoodeihin on niin muoto, kuin itse tallennettavan 

datan määrä, jopa 2000 merkkiä. Kuten Kuvio 3 näkyy, on 2D viivakoodi enemmän 
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korkea, mutta myös kooltaan kuitenkin pienempi. Tämä koska, 2D viivakoodeissa kir-

joitusta on niin vaaka, kuin pystysuunnassa. Isona etuna jopa 2000 merkin kanssa on-

kin, että nämä eivät sisällä vain nimikekoodia, vaan voivatkin sisältää kuvia, interne-

tosoitteita, ääntä, jne. Se vastaavasti vapauttaa tietojärjestelmän tarpeen ja mahdol-

listaa tarkempien tietojen tallentamiseen itse 2D viivakoodiin, jolloin 2D viivakoodin 

lukeminen onnistuu nykyisin täysin normaalilla älypuhelimen kamerasovelluksilla. 

(What Is the Difference Between 1D and 2D Barcode Scanning? 2015.) 

PDA-laitteet 

Nykyään PDA-laitteet (personal digital assistant, suom. kämmentietokone) muistutta-

vat usein normaaleja älypuhelimia, joihin on oikeastaan lisättynä usein viivakoodinlu-

kumahdollisuus. Myös kestävyys ja muita työnteko ominaisuuksia on parannettu 

huomattavasti verrattuna normaaliin älypuhelimeen. Usein PDA-laitteilla on myös 

paremmin mm. varastointiin tarkoitettuja lisäosia ja ohjelmistoja, tehostamaan toi-

mintaa. (Freudenrich & Carmack, n.d., Zebra solutions, n.d.) 

Käyttöjärjestelmät vaihtelevat aina laitevalmistajien omista käyttöjärjestelmistä ylei-

siin käyttöjärjestelmiin. Nykyisillään normaalit älypuhelinjärjestelmät alkavat olla tätä 

päivää PDA-laitteissakin, mm. Android -käyttöjärjestelmällä. Samalla usein myös nor-

maalit sovellukset, kuten muut älypuhelintoiminnot täten löytyvät nykyisistä PDA-

laitteista. Niistä usein löytyvät vähintään langattomat verkkoyhteydet tiedon siirtoa 

varten. Tämän ansiosta myös normaalit internettisivut toimivat nyky-PDA-laitteissa 

täysin normaalisti, mahdollistaen nettisivupohjaistenkin sovellusten käytön. Itseasi-

assa termi PDA-laite ei enää käytetä useinkaan kuvaamaan näitä ja luokitellaankin 

enemmän vain mobiililaitteeksi, kuten älypuhelimetkin. Kuitenkin selkeyden vuoksi 

on helpompaa erotella laite PDA-laite termillä, varsinkin kyseisen tutkimuksen yhtey-

dessä. (Conrad & Feldman 2017.) 

PDA-laitteet soveltuvatkin hyvin nykyaikoihin, jolloin tietojärjestelmät ovat enemmän 

ns. pilvipalvelimilla ja käyttökin on mahdollista normaaleilla internettisivuilla. Suh-

teellinen edullisuus, yleiset käyttöjärjestelmät ja monipuolisuus tekevätkin näistä 

erittäin sopivia apuvälineitä varsinkin varastoiden ylläpitoon.  
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3 Toiminnanohjausjärjestelmät 

3.1 Toiminnanohjausjärjestelmät yrityksillä 

Jokaisella toimivalla yrityksellä on tietojärjestelmä. Hyvä ja toimiva tietojärjestelmä 

onkin perusedellytys, jotta varasto voisi toimia tehokkaasti. Tietojärjestelmä itses-

sään ei kuitenkaan automaattisesti tarkoita tietokoneellistettua järjestelmää. Paperi-

nen tai taulukkopohjainen varastonhallintakin voi olla toimiva, kunhan tätä hallitaan 

tehokkaasti. (Karhunen, Pouri & Santala 2004, 386; Richards 2011, 137.)  

Suurimmalla osalla yrityksistä kuitenkin nykyään on kuitenkin käytössään jonkinlai-

nen sähköinen hallintajärjestelmä, jonka varastonhallintatyökaluilla vaihto-omai-

suutta ohjataan. Se voi olla toiminnanohjausjärjestelmä, tai vain taulukko-ohjelmisto. 

Tärkeintä on, että tietojärjestelmässä oleva tieto vastaa todellisuutta. Jos esimerkiksi 

tuote X on fyysisesti varastopaikalla A1, tulee tietojärjestelmässä näkyä tuote varas-

topaikalla A1. Mitä paremmin tietojärjestelmä ja todellisuus vastaavat toisiaan, sitä 

paremmin yritys voi hyödyntää tätä tietoa vaihto-omaisuutensa hallinnassa ja huo-

mattavasti tehostaa toimintaansa. (Salmivuori 2010, 26.) 

Toiminnanohjausjärjestelmä nykyään on laajamittaiseen yrityksen ohjaamiseen tar-

koitettu kokonaisvaltainen järjestelmä.  Tyypillistä on, että ytimessä on yksi yhtenäi-

nen tietokanta, joita sitten useat eri toiminnot, eli moduulit käyttävät. Usein tässä on 

myös suuressa osassa pilvipalvelut. (Toiminnanohjausjärjestelmä, n.d.) 

Toiminnanohjausjärjestelmän pohjimmaisena tarkoituksena on käytännössä toteut-

taa halpa ja hyvänlaatuinen tuote asiakkaalle, mikä seuraisi yrityksen toimintoja asi-

akkaan puolesta antaen valmiita raportteja ja automatisoiden prosesseja. Kuitenkin 

järjestelmä vaatii seurantaa ja valvontaa. Mutta vastaavasti mahdollistaa tietojen ja 

tapahtumien erittäin suurien määrien hallinnan tehokkaasti. Nämä määrät usein oli-

sivatkin mahdottomia hallita manuaalisesti. Täten selkeyttämiseksi toiminnanohjaus-

järjestelmät on myös usein jaettu seuraaviin osioihin, erottelemaan eriävät tiedon 

tarpeet: 
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• hankinta 

• varastointi 

• tuotanto 

• jakelu 

• myynti 

• laskutus. (Lehtonen 2004, 128-129.) 
 
 

Toiminnanohjausjärjestelmän tehtävä on siis tukea toiminnan- ja tuotannonohjausta 

keräämällä ja välittämällä tietoa yrityksen eri toiminnoista eri alueilla selkeässä muo-

dossa. Yhteinen tietokanta mahdollistaa tiedon läpinäkyvyyden kautta organisaation 

ja täten asettaakin tiedon oikeellisuudelle suuren painoarvon. Yhden tapahtuman kir-

jauksella voi olla siis erittäin kauas ulottuvia ja laajoja vaikutuksia. Tällöin esimerkiksi 

juuri kirjaukset materiaalisaldoissa täytyy tehdä oikein ja oikeaan aikaan, jotta myynti 

tai tuotannon suunnittelu voisi tätä tehokkaasti hyödyntää. Toiminnanohjausjärjes-

telmän järjestelmäpohjainen ohjaus lisää yrityksen systemaattisuutta, luoden 

automatisointia ja vähentää samalla myös inhimmillisen virheen mahdollisuutta. 

(Sakki 2014, 95; Ohjausjärjestelmät n.d.) 

3.2 Toiminnanohjausjärjestelmä varastonhallinnassa 

Varastonohjauksessa toiminnanohjausjärjestelmät voivat usein olla isona apuna an-

taen raportteja, analyyseja ja noutaen tarvittavia tietoja nopeasti. Kuitenkin pohjim-

miltaan toiminnanohjausjärjestelmät ovat talouden seurantaan, eivätkä ole alun pe-

rin luotu materiaalien sijoitusta seuraamaan ja varaston hallinta on enemmän lisäosa 

tuomassa lisäarvoa järjestelmälle. (Hokkanen & Virtanen 2016, 72.) 

Toiminnanohjausjärjestelmien käytössä varastoinnissa on usein paljon kehittämistä 

ja perehtymistä, niin varaston ohjauksessa, kuin sen pääoman hallinnassa. Isommilla 

yrityksillä onkin usein vielä erilliset varastonohjausjärjestelmät. Erona varastonoh-

jausjärjestelmän ja toiminnanohjausjärjestelmän käytössä varastoinnissa on pääosin 

toiminnanohjausjärjestelmän tarve aktiivisemmalle, manuaalisemmalle seurannalle 

varastoa ohjatessa. Kuitenkin suurin osa nykyisistä pk-yrityksistä on kuitenkin inves-

toinut toiminnanohjausjärjestelmiin ja se usein onkin riittävä pk-yrityksille varasto 

moduulinsa kanssa. (Hokkanen & Virtanen 2016, 71; Richards 2011, 140-141.) 



22 

 

Koska toiminnanohjausjärjestelmän käyttämisessä varastoinnissa manuaalinen seu-

ranta on suuremmassa roolissa, nousee selkeän prosessin merkitys vieläkin suurem-

maksi. Varsinkin, kun toiminnanohjausjärjestelmiä on nykyään laajasti tarjolla ja li-

säksi jokaista järjestelmää usein vielä muokataan yrityksille omanlaisekseen, tulee 

varasto-osuuksienkin hallinnasta vieläkin haastavampaa. Valmista ohjekirjaa ei usein 

ole ja varastoiden asiantuntijatkin joutuvat opiskelemaan kyseisen järjestelmän sekä 

sovittamaan järjestelmälle ja yritykselle sopivan prosessin hoitaa yrityksen varastoin-

tia. Toiminnanohjausjärjestelmän tärkein osa on kuitenkin sitä käyttävät ihmiset ja 

lopussa ihmisten tapa toimia ratkaiseekin lopputuloksen tehokkuuden. (Hokkanen & 

Virtanen 2016, 71; Sakki 2014, 87.) 

3.3 Tiedon reaaliaikainen kirjaaminen 

Varastonhoitajat tekevät niin vastaanottoja, lähetyksiä, mutta myös kirjanpitoa, sal-

dojen hallintaa ja siirtelyitä. Nämä kaikki olisi saatava kuitenkin kirjattua tietokan-

taan, jotta tiedon välittyminen olisi tehokasta ja luotettavaa. Tehokkaan ja hyvin pal-

velevan varaston toiminta kuitenkin perustuu pitkälti saatavilla olevan tiedon mää-

rään ja laatuun. Nykyaikaisten teknisten laitteiden ja tietokantojen ansiosta varas-

tointi tapahtumien käsittelyt ovatkin siirtyneet sisäisten verkkojen tietokoneiden va-

raan, monesti juuri toiminnanohjausjärjestelmien taakse. (Hokkanen & Virtanen 

2016, 121.) 

Koska teknologia nykyään mahdollistaa tiedon reaaliaikaisen kirjaaminen, pitäisi sii-

hen täten myös pyrkiä. Reaaliaikainen saldotieto antaa heti tilauksen tekijälle tar-

peellista tietoa mahdollisesta aikataulusta, minkä kyseinen tilaus tarvitsee. Toimin-

nanohjausjärjestelmille se antaa myös tietopohjaa, jota voidaan käyttää tulevien ta-

pahtumien ennustamisiin ja materiaalien kustannusten analysointiin. Kuitenkin myös 

reaaliaikainen kirjaaminen varmistaa kirjaamisen oikeellisuuden paremmin, kuin 

muistin varassa oleva, myöhemmin suoritettava kirjaaminen. (Hokkanen & Virtanen 

2016, 121.) 
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4 Tutkimusmenetelmät ja aineiston keruu 

4.1 Lähestymistapa ja tutkimusmenetelmä 

Tutkimuksellisena lähetysmistapana oli kvalitatiivinen tutkimus jota usein voidaan 

pitää todellisen elämän kuvaamiseen käytettäväna lähestymistapana, mutta myös  

tavoiteesta pyrkiä ymmärtämään tutkittua kohdetta kokonaisvaltaisesti ja löytää tai 

paljastaa tosiasioita. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa myös käytetään vähemmän 

numeerista tietoa ja usein suositaankin ihmisiä tietopohjana, jolloin tietopohjana on 

enemmänkin tutkijan itse luomia havaintoja ja todennuksia, joita sitten tutkijan on 

tulkittava. Näissä usein käytetäänkin induktiivista analyysia paljastamaan 

odottamattomia seikkoja, jolloin aineiston tärkeydestä ei päätä tutkija vaan tutkimus. 

(Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2010, 160-164.) 

Kvalitatiivisen tutkimuksen yhtenä piirteenä on myös lopputuloksen hahmottuminen 

vasta tutkimuksen loppupuolella, koska selkeää lopputulosta tai välttämättä edes ky-

symystä ei voida määrittää tutkimuksen alussa. Tutkimussuunnitelmakin siis muotou-

tuu lopulliseen muotoonsa tutkimuksen edetessä. Vaikka lopputulos on usein tutki-

muksen alussa vasta hahmottumassa, ovat aihealueet ja siihen liittyvät tekijät, joihin 

halutaan vaikuttaa jo tarkemmin määritelty. Tästä syystä myös usein kohderyhmät 

on valittu tarkoituksen mukaisesti eikä sattumanvaraisesti.  (Hirsjärvi, Remes & Saja-

vaara 2010, 164.) 

Tutkimusmenetelmänä opinnäytetyössä vastasi toimintatutkimus, jolle yleistä on 

tutkijan osallistuminen tutkimuskohteen toimintaan. Koska toimintatutkimuksen 

lähtökohtana on tieteellisyyden ja käytännöllisyyden yhdistäminen, sopii tämä 

menetelmä hyvin kehityksellisiin tutkimuksiin. (Toimintatutkimus 2015.) 

Toimintatutkimuksen perusideana voidaan pitää ajatusta, että todellisuutta pyritään 

muuttamaan eikä vain kuvaamaan tai selittämään tutkittuja tapahtumia. Muutoskin 

voi tapahtua tai olla tapahtumatta, ja muutos voi olla täysin toisenlainen, kuin tutki-
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muksen alussa oli ajateltu. Se tarkoittaa, että tutkimus saa lopullisen muotonsa ja lo-

pulliset kysymyksensä, vasta tutkimuksen aineistokeruun ja analysoinnin jälkeen. Kui-

tenkin toimintatutkimuksessa tuotetaan aineistoa, jonka pohjalta saadaan uutta tut-

kimuksellista tietoa, vaikka aiotut käytännön tutkimukset eivät toteutuisikaan tutki-

muksen aikana. (Kuula n.d.) 

4.2 Aineiston keruu 

4.2.1 Havainnointi 

Tässä opinnäytetyössä aineiston kerättiin havainnoimalla yli puolen vuoden ajan. Osa 

havainnoinnista suoritettiin olemalla osa prosessia fyysisesti tehden mukana mm. va-

rastonhoitotyötä ja osa vierestä havainnoimalla. Jo ennen opinnäytetyötä harjoitte-

luun saapuessa suunnitelmana oli tutkia sekä olla mukana jokapäiväisissä proses-

seissa mm. varastointiin sekä kokoonpanoihin liittyen ja etsiä mahdollisia kehityskoh-

teita. Tätä suoritettiin ensin 2 kuukautta, kunnes alkoi ensimmäinen kehitysprojekti 

erillisenä projektina opinnäytetyöstä. Havainnointeja tehtiin mm. materiaali varas-

tolta materiaalin vastaanotosta, sijoittelusta ja noutamisesta. Samalla saatiin havain-

noitua alkupään materiaalinhallinnan seurauksia ja vaikutuksia muihin osastoihin. Va-

rastoinnin jälkeen oltiin osana vielä kokoonpanoa, ennen erillisen kehitysprosessin 

alkamista.  

Havainnointien aikana yritys alkoi implementoimaan 5S-menetelmää, ja sen aikana 

tuli esille tarve tarkemmalle materiaalin seurannalle tehostamaan 5S-menetelmän 

mukaisia tapahtumia. 5S- menetelmässä panostetaan selkeyteen ja tehokkuuteen, 

jolloin myös materiaalin löytyminen ja selkeä sijainnin osoitus on keskeisessä roo-

lissa. Jo alkuvaiheessa toteutettiin hyllyosoitteiden kehitystyö ja luotiin lopulliset hyl-

lyosoitteet. Alussa esille nousi myös suurempi tarve muutokselle tietojärjestelmään, 

mutta tällöin päädyttiin keskittymään puhtaasti hyllyosoitteistoon muutosten kevey-

den vuoksi. Kuitenkin hyllyosoitteiston luomisen jälkeen todettiin, että sekä tietokan-

taa että kokonaisprosessia oli välttämätöntä kehittää. Tässä vaiheessa erotettiinkin 

materiaalinhallinnan kehitys opinnäytetyöksi.  
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4.2.2 Haastattelut 

Aineistoa saatiin myös haastatteluilla, joita tehtiin niin toimihenkilöille, kuin materi-

aalin valmistusprosessin varrella oleville työntekijöille. Näin saatiin hyvä kuva alkupe-

räisen materiaalinhallinnan prosessin vaiheista kokonaisuudessaan. Samalla saatiin 

selville eri kohdissa prosessia olevien henkilöiden mahdollisesti eriävät näkemykset 

prosesseista. Kuten kvalitatiiviselle lähestymiselle on yleistä, tarkentui tutkimuksen 

lopullinen suunnitelma vasta aineistojen analysoinnin jälkeen. Haastatteluita tehtiin 

mm: 

• toimihenkilöille 
o tuotantopäällikölle 
o tuotantoinsinööreille (3 kpl) 
o projektipäällikölle 
o myyntijohtajalle 
o myyntipäällikölle 
o hankinta- ja kehityspäällikölle 

• varasto 
o materiaalivaraston työntekijöille (2 kpl) 
o lähettämön työntekijöille (2 kpl) 

• koonpano 
o kokoonpanon työntekijöille (3kpl) 

• tuotanto 
o mekaanisen tuotannon työntekijöille, CNC-koneistajille jne. (4kpl) 

 

Haastattelut pidettiin yhdessä keskitetyssä haastattelussa per haastateltava. Niissä 

kysyttiin vapaamuotoisesti muutamalla pääkysymyksellä näkemyksiä nykytilasta ja 

omasta toiminnasta. Samalla varsinkin kysyttiin mitä kehitysehdotuksia tai muutos-

tarpeita haastateltavat näkivät yrityksessä, niin omissa kuin muiden osastoiden tai 

työntekijöiden toiminnoissa.  

Haastatteluihin palattiin myös useissa, vapaimmissa käytäväkeskusteluissa aina sil-

loin tällöin, kuin aikaa oli kulunut ja haastateltavat olivat saaneet aikaa miettiä aiem-

pia kysymyksiä. Samoja vapaita keskusteluita käytiin myös useampien ei haastatelta-

vien kanssa tilaisuuksien tullen.  Keskusteluja kaikkien haastateltavien kanssa käytiin 

koko tutkimuksen ajan niin mahdollisista kehitysideoista kuin suunnitelmista ja hei-

dän mielipiteistään näistä. 
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4.2.3 Tietokanta  

Aineistoa saatiin myös yrityksen toiminnanohjausjärjestelmän ohjeistussivustolta ja 

käytännön testejä pystyttiin suorittaa toiminnanohjausjärjestelmän testikannalla. 

Käytetty testialusta on kopio oikeasta tietokannasta oikeineen tapahtumahistorioi-

neen ja nimikkeineen, sekä volyymeineen. Täten testattavat vaikutukset ja varsinkin 

tulokset pysyivät realistisina. Testialusta olikin hyvä mahdollisuus testata ja havain-

noida kokeiltavia muutoksia, ilman että ne vaikuttavat itse yrityksen toimintaan.  

Testikannalla niin toiminnanohjausjärjestelmän tarjoaja kuin itse tutkija pystyi hyvin 

ja kevyesti suorittamaan pieniä testejä, mutta myös kokeilemaan suuren luokan 

muutosten sisäänajoja useita kertoja tutkimuksen aikana. Koska testikannasta oli rea-

listiset testiversiot jokaisesta olemassa olevasta solusta, pystyttiin tätä kautta hyvin 

myös testaamaan mm. mobiililaitteiden käyttämiä soluja ja mahdollisuuksia vaikutta-

matta oikeaan yrityksen prosessiin. Testejä tehtiin niin yksin kuin ryhmissä yrityksen, 

että toiminnanohjausjärjestelmän toimittajien mukana ollessa. 

4.3 Tutkimusprosessi 

Koska tutkimuksen prosessi lähti alkuperäisestä tarpeesta luoda vain hyllyosoitteisto 

yritykselle erillisessä projektissa, oli tutkimuksen kulku tätä kautta erikoisempi hylly-

osoitteiden osalta. Hyllyosoitteet luotiin omana tutkimuksenaan, tosin pohjautuen jo 

havainnointiin ja omiin haastatteluihin. Kuitenkin erillisen projektin aikana luotiin jo 

hyllyosoitteet ja mitä pidemmälle osoitteistoa luotiin, sitä selkeämmäksi tuli tarve ke-

hittää kokonaista prosessia materiaalin hallintaan. Tätä kautta voidaan katsoa, että 

ensin luotiinkin hyllyosoitteet ja sitten aloitettiin opinnäytetyönä toteuttaminen. Pro-

sessi on kuvattuna yksinkertaisuudessaan Kuvio 5.  
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Kuvio 5. Tutkimusprosessin kulku 

5 Yrityksen tilanne tutkimuksen alussa 

5.1 Yrityksen osastot 

Yrityksellä on useita eri osastoja Kuvio 6 mukaisesti. Kaikki nämä ovat pääosin omia, 

erillisiä osastoja omilla ovillaan rakennuksen sisällä, paitsi hitsaamo ja parakki, jotka 

ovat täysin erilisiä rakennuksia. Lisäksi puolipuhdashuoneen ja puhdashuoneen si-

säänpääsy on luonnollisesti rajoitetumpaa kuin muilla osastoilla. Vastaanotto ja lä-

hettämö sijaitsevat varastoalueen sisällä. Rakennuksen sisällä sijaitsee myös toimis-

toja, kokoushuoneita jne. Osastoista on isompi kuva liitteessä 1. 
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Kuvio 6. Toimeksiantajayrityksen osastot. 

 

5.2 Toiminnanohjausjärjestelmä 

5.2.1 Oscar software -toimnnanohjausjärjestelmä 

Yrityksen toiminnanohjausjärjestelmänä toimii Oscar software, mikä sisältää toimin-

nanohjausjärjestelmälle tyypillisen tapaan useita, erikseen ostettavia soluja. Näitä so-

luja ovat mm.: 

• OSCAR Pro, sisältää mm. 
o ostojen hallinnan 
o myynnin hallinnan 
o varaston ja tuotteiden hallinnan 
o tuotannonohjauksen ja tiedon keruun 
o asiakkaiden ja toimittajien hallinnan 

• Työaikaseuranta 
o erillinen ohjelma tietokoneille 

• Oscar-mobiili 
o verkkosivupohjainen 
o tarkoitettu pääosin mobiililaitteelle. 

• Erilliset ohjelmat vielä toimihenkilöille aina tuotannon suunnittelusta työaikasuunnit-
teluun 
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Oscar Pro 

Oscar pro on tietokoneella asennettu ohjelmisto, jolla voidaan hallita pääsääntöisesti 

koko toiminnanohjausjärjestelmää. Sillä tehdään mm. uudet tilaukset ja työmääräi-

met, kuitataan laskut, tehdään suuremmat ja vaativammat muutokset nimikkeisiin 

jne. 

Työaikaseuranta 

Jokaisella työntekijällä on työaikaseurantaan tunnus, jolla kirjataan aina töihin tule-

minen ja lähteminen, samoin kuin työnumeroiden mukaan esim. työmääräimen aloi-

tus ja lopetus. Soluun voidaan luoda ryhmiä eri kohteille mielen mukaan ja onkin esi-

merkiksi eroteltu osastoja toimintojen mukaan tai tuotannon koneiden toimintojen 

mukaan. Kuvio 7 kuvakaappaus on otettu yleisistä työnumeroista, joita käytetään 

useisiin normaalitapahtumiin kirjautumiseen.  

 

Kuvio 7. Oscar -työjonosolu, muokattu. 

 

Työntekijälle oman tunnuksensa antaessa voidaan samalla asettaa tunnukselle val-

miiksi omat ryhmät, joita kyseinen työntekijä voi katsoa ja valita tästä seuraavan työ-

numeronsa. Työnumerot ovat automaattisia ja tulevat näkyville ryhmään aina edelli-

sen vaiheen valmistuttua, Kuvio 8 mukaisesti. Työnumeroita ei näy ryhmän tehtä-

vänä, ennen kuin edellinen vaihe on kirjattu suoritetuksi. Kuitenkin pääosin tätä ei 

käytetä seuraavan työnumeron ottamiseen, sillä yritys käyttää paperisten työmää-

räimien järjestelyä seuraavan työmääräimen määrittämiseen työpisteillä. Tätä valik-

koa käytetään pääosin työnumeron valintaan ja tiedon välittymiseen, että työmääräi-

men edellinen työvaihde on nyt valmis.  
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Kuvio 8. Työmääräimen vaiheet. 

 

Kuvio 8 mukainen prosessi kulkee seuraavasti: saadaan työmääräin, mikä alkaa keräi-

lyllä. Kerätään nimikkeellä oleva materiaali ja keräilyn tuloksena kerätty määrä pois-

tuu järjestelmästä. Tässä vaiheessa siis ei ole olemassa enää nimikettä, mitä seurata 

toiminnanohjausjärjestelmässä. Keräilyn jälkeen suoritetaan esimerkin mukaiset vai-

heet järjestyksessä ja kirjataan aina valmistuessaan tehdyiksi. Kun jokainen vaihe on 

suoritettu, syntyy tietokantaan uusi nimike. Tällöin vasta uuden nimikkeen kohdalla 

on mahdollista käyttää varasto -ja hyllyosoitteita sijainnin määrittämiseen. 

Oscar-mobiili 

Oscar-mobiilissa käytetään keräyksien tekemiseen työmääräimelle, tilausten vastaan-

ottamiseen ja myös erien hallintaan. Erien hallinta on tarkoitettu muutosten tekemi-

seen tietyn erän kohdalla. Muutoksia voidaan tehdä varastoon, hyllyosoitteeseen, 

kappalemäärään, huomautuksiin ja vaiheeseen. Tätä kautta tehtynä muutoksista jää 

muutosjälki tietokantaan, mikä näkyy myös Oscar Pro:ssa. Vastaavasti mm. erämuu-

tokset tai hyllyosoitemuutokset Oscar Pro:lla tehtynä muuttavat arvot, mutta muu-

toksista ei jää merkintää tapahtumat osiolle. Se osoittaakin alkuperäisen ajatteluta-

van toiminnanohjausjärjestelmässä, missä Oscar-mobiili on kevyt ja helppokäyttöi-

nen kirjaamisväline jokaisen käyttöön. Oscar Pro puolestaan on enemmän uusien 
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tehtävien, osien ja tapahtumien yms. luontia ja kokonaisvaltaista hallintaa varten 

oleva ohjelma pääsääntöisesti toimihenkilöille.  

5.2.2 Materiaalin tietokanta toiminnanohjausjärjestelmässä 

Toiminnanohjausjärjestelmässä materiaaleille voidaan sijoittaa mm. seuraavia tietoja 

Kuvio 9 mukaisesti, mitä voidaan käyttää materiaalin varastoinnissa hyödyksi. Kuvi-

ossa ympyröitynä mm. varasto, hylly- ja keräilyosoitetiedot. Muita alueita, mm. 

ryhmä, nimike tai kustannuspaikkaa voidaan käyttää materiaalien lajitteluun ja ryh-

mittelyyn esimerkiksi raportteja tehdessä.  

 

Kuvio 9. Oscar Pro:n nimiketietojen näkymä 

 

Nimiketunnus 

Materiaalit saavat nimiketunnuksen aina uuden nimikkeen luomisen yhteydessä. 

Tämä tunnus on jokaiselle samanlaiselle materiaalille kuuluva, joskin useissa tapauk-

sissa useita nimiketunnuksia samalle materiaalille, mm. ruuveilla ja muttereilla hel-

pomman tuotesuunnittelun puolesta. Tästä syystä esimerkiksi järjestelmässä voi nä-

kyä, että tietty nimike, esimerkkinä mutteri, on loppu. Kuitenkin todellisuudessa sa-

maa muttereita voi olla paljonkin, mutta nämä ovat eri nimiketunnuksien alla.  
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Nimikkeiden alle voidaan myös kirjata niin lopputuotteen mukaan asetettuja asiak-

kaita, kuin kustannuspaikkoja. Materiaaleja voidaan myös yhdistää tuoterakenteisiin, 

joista näkee mihin kaikkiin tuotteisin kyseisiä materiaaleja voidaan käyttää. On mah-

dollista yhdistää useita lopputuotteita yhteen materiaaliin. 

Nimikkeelle voidaan myös osoittaa varasto ja hyllyosoite, johon kyseinen materiaali 

oletetusti kuuluisi. Eli nimikkeelle kirjatut varasto- ja hyllyosoitetiedot ovat oletustie-

toja, eivät tämänhetkisiä sijainteja. Tätä voidaan kuitenkin käyttää hyväksi automati-

soinnissa ja prosessin ohjaamisessa. 

Erätunnus 

Suurin osa yrityksen nimikemateriaaleista on eräseurattavia, jotka muodostuvatkin 

automaattisesti vastaanoton yhteydessä toiminnanohjausjärjestelmässä. Tällä erotel-

laan selkeästi eri aikaan ostetut tai luodut materiaalit. Eräseuranta koskee melkein 

kaikkia yrityksen materiaaleja, niin ostettuja kuin itse tuotettuja. Erätunnukselle on 

myös toiminnanohjausjärjestelmässä oma osiona, jolla on mahdollista tarkastella yk-

sittäisen erän tapahtumia. Nimikkeellä voidaan koota yhteen eri erien volyymit ja 

muut tiedot yhteen näyttäen materiaalin kokonaismäärät, mutta jokaisella erällä voi 

olla omat tapahtumat, keräilyt yms. 

Yksittäiselle erälle voidaan kirjata oma hyllyosoite ja varasto. Tällöin kyseiset kirjauk-

set muuttavat erän varastoa ja hyllyosoitetta, mutta eivät nimikkeelle asetettuja. Ni-

mikkeeseen asetettuja hyllyosoitteita ja varastoja käytetään mm. vastaanoton auto-

matisoinnissa, missä erälle automaattisesti asetetaan nimikkeen tietojen pohjalta va-

rasto ja hyllyosoite. 

Hylly- ja keräilyosoite 

Nimikkeelle asetetaan hyllyosoite, jota voidaan käyttää ohjeistamaan materiaalin si-

joittelua. Automatisoinnin mahdollisuus erille, ohjaava tieto mihin kuuluisi siirtää jne. 

Keräilyosoite käyttää samaa hyllyosoitetietokantaa, mutta voisi olla myös ns. vas-

taanottava hyllyosoite, johon alkutilanteessa järjestelmä automaattisesti kirjaa saa-

puneen materiaalin. Keräily ja hyllyosoitteen automaation voi yritys itse päättää, 

kumpi on oletushyllyosoite uuden erän syntyessä. 
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5.2.3 Tietokanta ja fyysinen sijoitus 

Varastot tietokannassa 

Varastot yrityksellä ovat toiminnanohjausjärjestelmään kirjattuna niin asiakkaiden, 

materiaalityyppien kuin sijaintien mukaan. Varasto kuitenkin tarkoittaa myös fyysistä 

sijaintia, koska usein tiettyä asiakasta, jonka mukaan varasto oli nimetty, tehdään 

pääosin tietyllä alueella.  

Varastot fyysisesti 

Fyysisesti varastot sijaitsivat alueilla, missä tehdään asiakkaan kokoonpanot tai missä 

materiaalit sijaitsevat. Kuitenkin risteäviä alueita oli paljon varastojen sijainnin mu-

kaan ja muutamissa tapahtumissa samalla alueella tai hyllyllä olikin toiminnanohjaus-

järjestelmän mukaan katsottuna 2 tai 3 eri varastoa.  

Hyllyosoite fyysisesti 

Yrityksellä oli hyllyosoitteita pääosin vain materiaalivarastolla ja kahdella pienellä 

osastolla erillään. Hyllyosoitteet olivat lyhyitä ja kirjattu 2 merkillä, kirjain- numero 

menetelmällä ja löytyivät toiminnanohjausjärjestelmästä. Tosin näillä eri alueilla nu-

mero ja kirjaimen merkitykset vaihtelevat, ja yhtenäisyyttä hyllyosoitteissa ei ollut. 

Toisella alueella kirjain tarkoittaa hyllyä, toisella hyllyn tasoa. Hyllyosoitteet muuten-

kin olivat pääosin vain alueella työskentelevien työntekijöiden hallussa. 

Hyllyosoitteet tietokannassa 

Järjestelmässä varaston alle voidaan luoda hyllyosoitteet. Jokaisella varastolla on 

omat hyllyosoitteet toiminnanohjausjärjestelmässä ja yhtä hyllyosoitetta ei voi jakaa 

useammalle varastolle. Mutta saman nimisen hyllyosoitteen voi luoda jokaiseen va-

rastoon erillisenä hyllyosoitteena, jolloin toiminnanohjausjärjestelmä pitää näitä täy-

sin eri hyllyinä, yhtenevästä nimestä riippumatta. Useilla varastoilla ei kuitenkaan ol-

lut yhtään hyllyosoitetta. Täten näiden materiaalien sijainnin pystyi päättelemään 

vain varaston perusteella nimikkeen tietokannasta, mikä kuvastaa kuitenkin oletussi-

jaintia aikaisemmin asetetun tiedon mukaan, ei tämänhetkistä varmistettua sijaintia. 

Tieto sijainnista jäi oletusten ja työntekijöiden muistin varaan usealla alueella. 
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5.3 Materiaalinhallinta 

Materiaalin siirto osastojen välillä 

Osastojen välillä siirtyvästä materiaalista pääosa on KET-tuotantoa, jonka liikkeiden 

seuranta on työmääräimien varassa, jolloin hyllypaikkoja ei voida lukea näille tuot-

teille juuri keskeneräisyyden puolesta. Sijainnin määrittää täten prosessi, jota voi 

seurata työmääräimen valmistuvien vaiheiden kautta. Se kuitenkin vaatii prosessin 

noudattamista, jotta materiaali oikeasti on, missä oletetaan olevan. Kuitenkin myös 

osa KET-materiaalista valmistuu puolivalmisteeksi omille osastoilleen. Näistä mm. Ko-

koonpano, puolipuhdashuone ja varasto varastoivat puolivalmisteita. Varasto lähet-

tämön osalta varastoi myös lopputuotteita, joilla on nimiketunnus. 

Varsinaista puhdasta KET-tuotannon varastoa yrityksellä ei ole, koska KET-materiaali 

sijoittuu aina seuraavan työvaiheen mukaan kyseisen vaiheen jonotusalueelle. KET-

varastoina voidaan täten pitää jonoja eri pisteiden alueilla. Näitä ovatkin pääasiassa 

pesula-, hitsaus- ja laaduntarkastuspisteet. Poikkeuksena yrityksen yksi asiakaskoh-

tainen alue on hyllypaikkoineen täynnä KET-tuotantoa, pitkiäkin aikoja. Tästä alu-

eesta tehdään tilauksen tullessa tilattua tuotetta eteenpäin, kunnes tuote on valmis. 

Tietojärjestelmiin nimike syntyy vasta työmääräimien valmistuttua, kuten aiemmin 

näytetyssä Kuvio 8 esitetään. 

Nimikkeellisen materiaalin siirtyminen ja varastointi 

Usein siis materiaalia ei kuljeteta eri osastoille, kun näillä on olemassa nimike. Mutta 

kuljetusta osastojen välillä luonnollisesti tapahtuu, kuin materiaali valmistuu nimik-

keeksi usein tuotannollisella osastolla ja tästä kuljetetaan lopulliseen varastointi si-

jaintiinsa, mikä vastaavasti usein on varaston tai muun kokoonpanollisen osaston 

alue.  

Kuitenkin myös mm. aktiivi/reservi materiaaleissa siirtoja tapahtuu osastojen välillä, 

johtuen rakennuksen mallista. Myös tilan tarve aiheuttaa jossakin tapauksissa, että 

eri osastoille kohdistetut materiaalit joudutaan edelleen varastoimaan eri sijainnilla. 

Kuitenkin materiaaleja niin nimikkeillä, kuin erillä varastoidaan useilla eri osastoilla. 

Näistä kaikista tapahtuu myös keräilyä. Tieto osaston ulkopuolisista materiaaleista oli 
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työntekijöiden muistin varassa. Näiden materiaalien varastotunnus oli aina asiakkaan 

mukaan, joten varaston antaman tiedon pohjalta materiaalia ei löytänyt. 

Erätarra 

Nimikkeillä oli myös tulostetut materiaalin eräpohjaiset tarrat, jotka kiinnitetään ma-

teriaaleihin. Tätä käytetään tunnistamaan materiaali yrityksen tiloissa. Kuten Kuvio 

10 nähdään, tulostui tarraan automaattisesti nimiketunnus, materiaalin todellinen 

nimi nimikkeen mukaan, erätunnus kirjoitettuna ja viivakoodilla nopeaa lukua varten, 

eräselite ja hyllyosoite mikä määräytyi erän tulostuksen aikaisen sijainnin mukaan. 

Lisänä oli vielä varasto ja asiakas, mitkä voitiin määrittää oletuksena nimikkeelle. 

 

 

Kuvio 10. Tulostettava erätarra 

 

5.4 Materiaalin siirtymisprosessi 

5.4.1 Prosessi kokonaisuutena 

Kuvio 11 on havainnollistettu materiaalin prosessin yksinkertaisuudessa. Kuten Kuvio 

11 lopussa onkin, on lopputulos joko lopputuote tai puolivalmiste, mikä aloittaa ke-

räilyn tuotantoon tai kokoonpanoon uudestaan. Vastaavasti lähetys asiakkaalle on 

myyntitapahtuma ja keräily erilainen tältä osin. Kyseessä on pelkistetty malli yrityk-

sen materiaalin prosessista.  
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Kuvio 11. Materiaalin prosessi 

 

Kuvio 11 huomattavaa on, että tapahtumat pääpiirteittäin kuvattu, miten materiaali 

kuljetettiin. Vaikka tarkoitus olikin kirjata esimerkiksi varastoinnissa materiaalin si-

jainti yms. ei tätä kuitenkaan usein tehty. Varastollakin se tapahtui viiveellä ja tästä 

syystä kirjauksia varastoinnissa jäi usein tekemättä. Tai vastaavasti ei ollut hyllyosoi-

tetta, mihin kirjata. Kuitenkin keräily suoritetaan ja usein myös kohtuudella reaaliai-

kaisena kirjataan ja tästä syystä se on sisällytetty alkuperäisen prosessin jonoon. Va-

rastoinnin osalta usein ei tapahtunut mitään kirjaamista tapahtumasta. Vastaavasti 

nimike ja eränluonnin yhteydessä on osoitettu, milloin erätarrat tulostettiin ja kiinni-

tettiin.  

Osasto kohtaiset prosessit 

Työntekijän kannalta katsottuna yhteinen prosessi kuitenkin puuttuu ja niin hyllytys, 

keräily, kuin palautus prosessin näkökulma vaihtelee eri työntekijöiden mukaan. Ky-

selyiden aikana selvisi, että usein varsinkin tuotannon ja muiden osastoiden työnteki-

jöiden tiedot ja taidot toiminnanohjausjärjestelmän materiaalin hallinnasta vaihtele-

vat suuresti. Muutenkin useilla alueilla ei ollut virallisia materiaalin hallinta proses-

seja määritelty ja jokainen alue oli luonut omanlaisensa prosessin. 
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5.4.2 Materiaalin saapuminen  

Materiaalin joko saapuessa tilauksena, tai syntyessä tuotannon tuotteena, saa se 

aina uuden erätunnuksen. Järjestelmässä on siis jo valmiina nimiketunnus ja tälle jär-

jestelmä luo automaattisesti erätunnuksen nimikkeen alle. Fyysisesti tapahtumassa 

on materiaalin vastaanotto, tietojen tarkistus ja sitten tietokoneella tehtävä kirjaus, 

käyttäen Oscar-mobiilia. Tässä järjestelmä antaa erätunnuksen ja tässä myös samalla 

tulostetaan erätarraan. Tähän tarraan sijoitetaan viivakoodilla luettavana erätunnus, 

nimiketunnus ja tiedot, varastot, hyllyosoitteet ja asiakkaat. 

5.4.3 Hyllytys ja materiaalin siirto 

Virallista prosessia hyllytykselle ei ole. Materiaalin kirjaaminen ei ollut kaikki alla käy-

töllä ja näilläkin alueilla, joilla oli, ei muuta työntekijät, tai aina edes toimihenkilöt ol-

leet tietoisia hyllyosoitteiden käytöstä. Tämä johtuu, koska jokainen alue tekee itse 

omat prosessit ja jos hyllyosoitteet olivat, oli nämä itse luotuja omaa työntekoa hel-

pottamaan. 

Hyllytystapahtumien kirjaukset, varsinkin varastolla olivat aina jälkikäteen tehtyjä ku-

ten keräilykin. Hyllytyksen aikana materiaali, että hyllyosoite materiaalille kirjattiin 

paperille ja myöhemmin käytiin tietokoneella erikseen kirjaamassa hyllyosoite Oscar-

mobilella, käyttäen Oscar-mobiilin erien hallinta -solua, mikä havainnollistetaan Ku-

vio 12. Erien hallinta -solu on alun perin vain hallintaa ja poikkeavia muutoksia varten 

tehty, ei virallinen hyllynsiirto tapahtumaan tarkoitettu solu.  Tämäkin tarvitsee oikei-

den valikkosarakkeiden valitsemista ja esimerkiksi varaston muutos täytyy ensin kir-

jata, tallentaa ja sitten aloittaa alusta, jotta voidaan kirjata hyllyosoite.   
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Kuvio 12. Oscar-mobile erien hallinta näkymä 

 

5.4.4 Keräily 

Keräilyä tehtiin pääsääntöisesti oikein, mutta usein tietokoneen sijainti saattoi ai-

heuttaa tiedon kulun katkeamisen muutoksen sattuessa. Myös eri vuoroissa saattoi 

keräilyä tapahtua ilman kirjaamista, koska varaston henkilökunta ei ole paikalla kuin 

päivävuorossa.  Eroavaisuuksia keräilyn prosessissa ja sen tiedosta oli myös eri osas-

toilla.  

Materiaalivaraston keräily 

Keräily alkoi, kun otettiin paperinen työmääräin, käytiin keräämässä fyysisesti hyl-

lyiltä materiaalit ja kirjattiin usein, varsinkin varastolla, paperille eränumerot ja kerä-

tyt volyymit talteen. Kun keräilty materiaali oli siirretty toimituspisteelle, siirryttiin 

tietokoneelle ja kirjattiin paperilta Oscar-mobiilia käyttäen eränumerot yms. kerä-

tyiksi järjestelmään. 

Kokoonpanon keräily 

Vastaavasti kokoonpanolla, jolla on useita omia pienempiä osastoitaan, myös proses-

sit kirjaamisista erottuivat niin materiaalivarastosta, kuin toisistaan. Karkeasti kuiten-

kin monella alueella ensin suoritettiin työmääräimien mukaisesti kokoonpano ja 

vasta työmääräimen valmistumisen yhteydessä, kirjattiin materiaalit kerätyiksi.  
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Ongelmana tässä oli niin keräilyn reaaliaikainen kirjaamisen olemattomuus, sekä 

usein heitot käytettyjen ja kirjattujen erätunnusten kanssa. Ajallisesti katsottuna 

eräällä osastolla yleistä on yli päivän kestävä työmääräys, mikä myös saattoi usein 

jäädä kesken työntekijän siirtyessä muihin töihin, jolloin keräilyn kirjauskin jäi teke-

mättä pidemmäksi aikaa. Kirjausta keräilystä ei siis merkitä järjestelmään, vaikka ma-

teriaali on jo fyysisesti poistunut käytöstä, vääristäen materiaalin volyymeja tietokan-

nassa. Tällä osastolla myös usein materiaali keräykset poimittiin hyllyiltä, mutta ei 

sen suuremmin tarkastettu eränumeroita. Koska varsinaisessa keräilystä ja kirjaami-

sessa on suurempi aikaväli, otettiin keräilyn aikana erätunnukset vain aakkosellisesti 

vanhimman mukaan Oscar-mobiilin tarjoamalta listalta. Se altistaa luonnollisesti vir-

heellisille kirjauksille, kun kirjattua erätunnusta ja todellista käytettyä erätunnusta ei 

tarkistettu. 

 

Keräilyn kirjaus Oscar-mobiililla 

Keräily tapahtuu käyttämällä Oscar-mobilen keräys työlle -tapahtumaa, jossa kirja-

taan ensin työmääräin mihin kerätään, usein viivakoodilla. Kuvio 13 havainnollistaa, 

miten työnumeron jälkeen voidaan valita oikeat materiaalit. Kun nimike on ensin va-

littu, esille tulee niin lista, josta joko voidaan valita oikea erä. Ylhäällä on myös mah-

dollisuus kirjata kirjoittamalla, tai myös viivakoodia lukemalla erä, jolloin vältytään 

listan selaamiselta. Kuten Kuvio 13 on havainnollistettu ympyröimällä, voi nimikkeen 

valittuaan nähdä eränumerokohtaisesti myös hyllyosoitteen, missä materiaali sijait-

sevat. Tätä voidaan käyttää apuna etsimisessä, mutta on usein epäluotettava ja paik-

kaansa pitämätön. Muutenkaan useimmilla alueilla ei ole hyllyosoitetta, mitä kirjata. 
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Kuvio 13. Oscar-mobilen keräys työlle -näkymä 

 

5.4.5 Palautus 

Useat mm. tuotannolla eivät tienneet esimerkiksi varmuudella, miten materiaalin pa-

lautus niin fyysisesti, kuin tietojärjestelmässä toimii. Fyysisesti palautettava materi-

aali pitäisi toimittaa varaston läheisyydessä sijaitsevalle alueelle, josta varastomies 

poimisi materiaalit tasaisin väliajoin takaisin virallisille paikoilleen. Samalla varasto-

mies suorittaisi kirjaamisen järjestelmään, aivan kuten hyllytyksenkin tai keräilyn. 

Erona on vain, että kirjaamisessa annetaan poimitulle määrälle negatiivinen arvo, jol-

loin järjestelmä lisää materiaalin määrän takaisin kyseiselle erälle. Tästä jää myös 

tieto tapahtumahistoriaan, jolloin seuranta on mahdollista. 

Ongelmana oli, että jotkin osastot palauttavat itse hyllyihin, osaten tai osaamatta kir-

jata palautustapahtumaa. Samalla ongelma oli myös, että varastomiehellä ei ole sel-

keää prosessia ja ajoitusta määritetty palautusalueen materiaalien viralliseen palaut-

tamiseen. Tästä syystä palautusmateriaalit usein jäivät pitkiksi aikaa lojumaan palau-

tuspisteelle. Myös ajanpuute ja kirjaamisen vaatima työ ovat esteenä tehokkaalle pa-

lautusalueen hallinnalle.  
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5.5 Yhteenveto 

Kokonaisuutena yrityksellä oli hajanaiset prosessit eri osastoilla eri toimintoihin. Mo-

nessa prosessin osassa myös turhia työvaiheita. Esimerkiksi usein käytettiin ensin tie-

tojen tai hyllyosoitteiden kirjaamista paperille, jonka jälkeen siirryttiin tietokoneelle 

tekemään tietokannan kirjauksia paperilta lukien. Sama toistui myös toisin päin, tie-

tokannasta otettiin keräilylistat ja tulostettiin. Tämän jälkeen paperiin kirjoitettiin 

erätunnukset yms. ja myöhemmin kirjattiin samat tiedot tietokantaan tietokoneella 

käyttäen Oscar-mobiilia. 

Esille tuli myös uuden toiminnanohjausjärjestelmän vaatima prosessin kokonaisval-

tainen muutos, jota ei täysin suoritettu loppuun asti. Oli otettu osa uusista ominai-

suuksia käyttöön nykyiseen prosessin ja osaa ominaisuuksista oli muokattu sopimaan 

vanhaan prosessiin. Tällöin täysi hyöty jää käyttämättä uudesta toiminnanohjausjär-

jestelmästä. Prosessien muutokset ja hajanainen kokonaisuus heijastuu myös eri 

osastojen eri tiedoista ja näkemyksistä prosessista. Useat osastot olivat itse tehneet 

kehitykset alueelleen, jotta toiminnanohjausjärjestelmästä saataisiin itselle tarvittava 

tieto.  

Osintsev (2016.) listaa 5 yleisintä haasteetta toiminnanohjausjärjestelmän käyttöön-

otossa. Näistä 2 yleisintä haastetta sijoittuu implementoinnin jälkeiseen aikaan, liit-

tyen juuri prosessin muutoksen tarpeeseen yrityksen sisällä. Niin toiminta- kuin aja-

tusmalleissa. Toiminnanohjausjärjestelmät ovat erilaisia ja vaativat aina yrityskoh-

taista kehitystä, jotta se sopivat yritykselle parhaiten. Kuitenkin peruspohja pysyy 

aina samana, muutoksista riippumatta. Täten yrityksen pitäisi keskittyä muokkaa-

maan omaa toimintaansa toiminnanohjausjärjestelmälle sopivaksi. Se on usein han-

kalin vaihe, kun tulee uusia vastuualueita, täysin erilaisia ja eri tavoin tehtyjä tai uusia 

tapahtumia ennestään tuttuun prosessiin. 
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6 Alkutilanteen analysointi 

6.1 Materiaalien tiedot toiminnanohjausjärjestelmässä. 

6.1.1 Olemassa olevien hyllyosoitteiden paikkaansa pitävyys tietokannassa 

Alueilla, millä hyllyosoitteet oli asetettu, eivät tietokannan antamat tiedot sijain-

neista useinkaan vastanneet todellista sijaintia. Tämä ilmeni materiaalivaraston laa-

jassa läpiajossa, missä tutkija manuaalisesti kävi läpi jokaisen materiaalin materiaali-

varastolta ja vertasi näiden sijaintia toiminnanohjausjärjestelmän ilmoittamaan si-

jaintiin. N. 30% toiminnanohjausjärjestelmän antamista sijanneista vastasi todellista 

sijaintia. Myös n. 5% tapauksissa samaa erää oli useassa, täysin erillään olevassa hyl-

lypaikoissa ja näitä ei täten näkynyt tietokannassa. Muutenkin tietokanta rajoittaa 

vain yhden hyllypaikan kirjauksen per erätunnus.  

Toiminnanohjausjärjestelmästä otettiin myös otos 16.8.2019 ja pyydettiin vain mate-

riaalivaraston sisälle kirjatut materiaalit, joilla vielä olisi volyymiä järjestelmän mu-

kaan yrityksen tiloissa. Taulukko 2 havainnollistaa tarkemmin otoksen tuloksia. 

Otosta tehdessä huomattiin, että useilla materiaaleilla ei ollut hyllyosoitetta, tai hyl-

lyosoite oli epämääräinen, mm. lattia, kontti, lava jne.  

Taulukko 2. Toiminnanohjausjärjestelmän raportti erätunnuksilla olevista 
materiaaleista yrityksen materiaalivarastolla. 16.8.2019 

  KPL 
% kaikista 
eristä 

% materiaali varas-
tossa olevista (pois 
laskettuna Megamat) 

Ilman hyllyosoitetta 192 11,57 % 24 % 

Epämääräiset hyllyosoitteet, 
Kontti, Lattia jne.  100 6,02 % 13 % 

Hyllyosoitteena Megamat (VLM) 874 52,65 %  

Erät hyllyosoitteilla 494 29,76 % 63 % 

Yhteensä 1660 100 % 47 % 
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Yli puolet tietokannan materiaaleista olivat myös erillisellä Megamat-varastolla, mikä 

oli omalla tietojärjestelmällään ja ei myöskään fyysisesti sijaitse materiaalivarastolla. 

Suhteutettuna materiaalivarastolla oleviin materiaaleihin jopa neljäsosalla materiaa-

leista ei ollut hyllyosoitetta kirjattuna, vaikka näiden materiaalien pitäisi todennäköi-

sesti sijaita jossain materiaalivarastolla. Suhteutettuna varastolla osoitettuun materi-

aaliin ilman hyllyosoitetta tai epämääräisellä hyllyosoitteella olevia materiaaleja oli 

37% eli yli kolmasosa varaston materiaaleista. Jos mukaan lasketaan aiemmin to-

dettu 30% hyllypaikoista piti paikkansa hyllyillä olevista materiaaleista, olisi vain n. 

9% materiaaleista todellisesti näiden kirjatuilla sijainneilla.  

Toiminnanohjausjärjestelmästä otettu otos viimeisimmän tapahtuman mukaan. 

Myös materiaali mitä toiminnanohjausjärjestelmä edelleen piti kirjoilla yrityksellä, 

vaihteli viimeisimmän tapahtumapäivän mukaan aivan toiminnanohjausjärjestelmän 

käyttöönoton alkupäivästä nykypäivään. Viimeisin tapahtumapäivä tarkoittaa tässä 

tapauksessa viimeistä tapahtumaa, kun materiaalille oli kirjattu muutoksia esimer-

kiksi keräystoimintoa, hyllysiirtoa tai vastaanottoa käyttäen. Kuten Taulukko 3 näyt-

tää, olisi jopa neljäs osa kirjoilla olevista materiaaleista seissyt koskemattomana va-

rastolla vuodesta 2016 vuoden jälkeen. Tulos tarkoittaisi, että yrityksellä olisi paljon 

turhaa materiaali seisomassa varastossa, mikä sitoo pääomaa. (Bradley 2015, 33.) 

Taulukko 3. Toiminnanohjausjärjestelmän raportti erätunnuksilla varustetuista 
materiaaleista materiaalivarastolla viimeisimmän käyttötapahtumavuoden mukaan. 
16.8.2019 

Viimeisin tapahtuma aikaväli KPL % 

Joulukuu2015 - Joulukuu2016 409 24,6 % 

Tammikuu 2017 - Joulukuu2017 223 13,4 % 

Tammikuu 2018 - Joulukuu2018 250 15,1 % 

Tammikuu 2019 - Joulukuu2019 780 47,0 % 

Erätunnusten määrä otoksen hetkellä 1660 100 % 
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Toinen vaihtoehto on, että ainakin osa onkin vain tietokannassa olevaa materiaalia, 

jota ei oikeasti olisi enää olemassa. Tällöin ongelmana olisi taloudellisen tilanteen 

vääristyminen ja varastonarvon väärin näyttö. Taulukko 4 laskelmat on tehty karke-

asti tietokannan antamien tietojen mukaan, mutta kuitenkin antaa riittävän tarkkuu-

den esimerkin näyttämiseen, kuinka paljon yrityksellä olisi sidottuna rahaa seisoviin 

materiaaleihin, joita ei käytetä. Tai vastaavasti kuinka paljon yrityksellä voisi olla vää-

rin laskettua varastonarvoa, kun materiaalia ei olekaan oikeasti fyysisesti olemassa. 

Oletuksena onkin, että yli 2 vuotta vanhoista materiaaleista suurin osa olisikin jo 

poistunut käytöstä, mutta jäänyt kirjaamatta tehottoman prosessin vuoksi. 

Taulukko 4. Toiminnanohjausjärjestelmän raportti erätunnuksilla varustetuista 
materiaaleista materiaalivarastolla varastoarvon mukaan. 16.8.2019 

Vuosiluku, milloin viimeksi ollut 
tapahtuma Erien arvo € % 

2016 
                               51 895,00 
€  14,4 % 

2017 
                               55 237,87 
€  15,3 % 

2018 
                               50 174,73 
€  13,9 % 

2019 
                            202 886,12 
€  56,3 % 

Kokonaisvarasto arvo              360 193,71 €  100 % 
 

6.1.2 Erätarra ja inventaario 

Kuten prosessissa tuli ilmi, tulostetaan erätarrat heti materiaalin saapuessa, jolloin 

tulostui myös sen hetkinen hyllyosoite ja varastot. Usein varsinkin hyllyosoitteet oli-

vat tyhjänä, koska näitä ei ollut kirjattuna tai olemassa. Ongelma erätarran hyllyosoi-

tetiedossa on, että tulevaisuudessakin hyllyosoite tulee valehtelemaan, vaikka olisi-

kin kirjattuna. Koska tulostus tapahtuu ennen kuin materiaali virallisesti siirretään 

hyllyyn, oli kirjaus aina jäljessä ja alttiina valheelliselle tiedolle sijainnin muuttuessa. 

Se voi aiheuttaa sekaannusta, kuin katsotaan materiaalin tietoja vain erätarran puo-

lesta. Muutenkin jos materiaalia siirretään, täytyisi aina tulostaa uusi erätarra, jos ha-

lutaan erätarrojen hyllytietojen pitävän paikkansa.   
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Inventaariota tehdessä, täytyi niin sanotusti sulkea koko varasto toiminnanohjauisjär-

jestelmässä ja sitten suorittaa inventaario varastolle. Ne tehtiin manuaalisesti, enem-

män paperille ja sitten tietokoneelle jälkikäteen paperilta luettaen. Lisäksi inventaa-

rioita tehtiin harvoin, johtuen mm. suuresta työmäärästä ja sen vaatimasta ajantar-

peesta. Eräällä osastolla näitä tehtiin useammin, käyttäen yrityksen ainoaa PDA-

laitetta hyödyksi, mutta tällöinkin koko osaston sulkeminen johtaa usein samalla työn 

seisaukseen. Kuitenkin yhtä laitetta voi käyttää vain yksi työntekijä ja muut työnteki-

jät tekevät edelleen paperi, sitten tietokone -mallilla. Inventaariot ajoitetaankin täten 

siten, että kaikki tekevät sen yhtä aikaa ja työmäärän puolesta hiljaisemmalla het-

kellä. Kuitenkin inventaarioiden pitkät välit ovat ongelma, jonka vuoksi tietokannassa 

oli helpommin virheellistä tietoa. 

Yritysten tulisin tehdä kunnollinen inventaario ainakin kerran vuodessa, suositeltavaa 

olisi useamminkin. Nopeasti vaihtuvien tuotteiden kohdalla inventointi useimmin 

kuin kerran vuodessa olisi suotavaa, koska tilastollisesti nopeasti vaihtuvissa tuot-

teissa tulee eniten virheitä juuri tapahtumien määrän vuoksi. Yrityksellä näitä ovat 

mm. materiaalivarasto ja puolipuhdashuone.  Inventointi parantaa tarkkuutta ja tä-

ten tehokkuutta. Usein inventaarion yhteydessä pitäisi myös tarkastaa liikkumatto-

mat ja vanhentuneet nimikkeet, koska ei ole järkevää säilyttää tavaraa, jonka kuuluisi 

olla jo poissa. (Richards 2011, 125.) 

6.2 Hyllyosoitteet ja varastot 

Kun hyllyosoitteita tutkittiin, nähtiin käytössä olevissa hyllyosoitteissa heikkouksia. 

Olemassa olevien, 2 merkkisten hyllyosoitteiden heikkous onkin havainnollistettu Ku-

vio 14 , jos esimerkiksi haluttaisiin uudistaa varastojen järjestystä tai lisätä hyllyjä. 

Toisena esimerkkinä Kuvio 14 mukaan osoitettuna, hyllyosoitetta lukemalla ei lukija 

tietäisi, kumpaan käytävään mentäisiin ilman lisäohjeistusta. Hyllyosoitteiden mää-

rän laajentuessa, ei nykyinen merkintätapa tulisi olemaan riittävä erottelemaan usei-

den eri alueiden hyllyjä, tai varsinkaan näiden tasoja. 
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Kuvio 14. Alkupäreisen hyllyosoitteiston ongelma lisätessä hyllyjä 

 

Analysoinnin aikana selvisi myös, että yritykselle oli toiminnanohjausjärjestelmän 

käyttöönoton aikana yli 2 vuotta sitten tehty laaja hyllyosoiteajo. Mutta hyllyosoittei-

den kirjaajat eivät ole saaneet tarkkoja kriteerejä sitä, miten nämä olisi kuulunut kir-

jata. Lopputuloksena kirjaajat pääosin tällöin kirjasivat, missä materiaali kyseisellä 

hetkellä on. Tästä syntyi hyllyosoitteita nimillä: lattia, lava1, lava2, hylly, jne. Näitä 

varastomies oli kuitenkin pyrkinyt oikaisemaan ajan kuluessa ja kirjaamaan virallisia 

hyllyosoitteita, mitä varastomies itse oli luonut yrityksen materiaalivarasto tiloihin. 

Kuitenkin mm. nimikkeiden hyllyosoitteissa näitä vanhoja merkintöjä oli edelleen jäl-

jellä, antaen täten ensisijaiseksi varastopaikaksi kyseisissä tilanteissa näitä epämää-

räisiä hyllyosoitteita. Ja nämä osoitteet jäivät, jos näitä ei erikseen kirjata johonkin 

toiseen hyllyosoitteeseen. Se aiheutti lisäsekaannuksia ja muutenkin olivat turhia hyl-

lyosoitteita, mitä työntekijät sitten etsiessään ihmettelevät. 

Varastoiden heikkoutena oli näiden nimeäminen. Koska varastot oli nimetty asiakkai-

den mukaan, oli ongelma alueilla, joilla on useiden asiakkaiden materiaaleja. Kuiten-

kin yksi hylly voin olla yhdistettynä vain yhteen varastoon, mutta samannimisiä hyl-

lyjä voidaan luoda eri varastoihin useinta. Kuitenkin tällöin esille nousee epäloogi-

suus ja ylisuuri tietokanta, kun yhtä hyllyä tarkoittaa tietokannan mukaan monta eri 

varaston hyllyä. Tämä on havainnollistettu Kuvio 15.  Lopputuloksena siis fyysisiä hyl-

lyjä on yksi kpl, mutta tietokannassa kyseinen hylly voi olla neljänä eri kappaleena, eri 

varastoiden alla. Järjestelmä ei anna asettaa lopullisesti olemattomaan hyllyosoittee-

seen materiaalia, jolloin täytyy tarkasti ennalta määrittää, mihin hyllyihin saisi laittaa 
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tietyn asiakkaan materiaalit. Jolloin aina uuteen hyllyosoitteeseen siirto vaatii lisäyk-

sen tietokantaa, mikä tuhlaa työaikaa. Tai monistaa jokainen hylly jokaiseen varas-

toon, jolloin hyllytietokanta kasvaa turhaan moninkertaiseksi. 

 

Kuvio 15. Alkuperäinen varaston tietokannan ongelma 

 

6.3 Johtopäätös ja tavoite 

Tutkimus antoi esille ongelmat, että materiaalin hallinnan prosessi ei ole riittävän 

tarkka ja niin hyllytys, kuin keräys oli puutteellinen. Hyllytyksen osalta materiaalien 

hyllytyksiä kirjattiin harvoin, eikä näihin ollut virallisia prosesseja mitä seurata. Työn-

tekijät loivat pääsääntöisesti itse prosessinsa tapahtumiin ja tästä syystä kirjaus pys-

tyi jäädä tekemättä. Toinen vaikuttava tekijä oli laitteisto. Kirjaaminen erillisillä tieto-

koneilla eri pisteillä aiheutti lisämutkia keräyksiin ja täten ylimääräistä työtä. Tutki-

muksessa tästä syystä keskityttiin kirjaamisen helpottamiseen ja näiltä osin proses-

sien yhtenäistämiseen. Myös inventaarion oli hyvä saada muutos, ainakin suoritusten 

tiheyteen, jotta tietojärjestelmä pysyisi paremmin ajan tasalla. Erätarrojen kohdalla 

päädyttiin tutkimaan mahdollisuuksia, joilla selkeytetään tarrojen ja tietojärjestel-

män käyttöä yhdessä.  

Hyllyosoitteet alkuperäisessä muodossaan eivät antaneet riittävän tarkkaa tietoa si-

jainnista, eivätkä varsinkaan epämääräisten hyllyosoitteiden osalta edes täysin viral-

lista sijaintia. Myös lyhyet hyllyosoitteet eivät olleet riittävän muutosystävällisiä, jos 

tulevaisuudessa asennettaisiin uusia hyllyjä. Muutenkin hyllyosoitteiden puute suu-
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rimmassa osin yrityksen osastoja oli ongelma. Tutkimus ottikin jo ennen virallista al-

kua tavoitteekseen luoda kaikkialle sopiva, selkeän hyllyosoitteiston yritykselle. Sa-

malla tutkimuksen aikana myös poistettaisiin sekavat, vanhat hyllyosoitteet ja varas-

tot.  

Varastot nimettyinä asiakkaiden sekä materiaalityyppien ja tarkoitusten mukaan oli 

sekoittavaa ja yhtenäinen, looginen järjestys puuttui. Myös useiden varastoiden ole-

minen pienellä alueella altisti virheille, loi turhia duplikaatti hyllyosoitteita järjestel-

mään. Se vastaavasti mahdollisti lisää virheitä ja ylimääräisiä töitä.  Muutenkin varas-

tot eivät selkeästi olleet esillä fyysisesti yrityksen tiloissa, voidakseen selkeästi nähdä 

mitä aluetta varasto kuvastaa. Varastot asiakkaiden nimillä oli ehkä selkeä järjestel-

mää käyttävälle ja tietoa lukevalle toimisto työntekijälle, mutta hankala fyysisesti va-

rastoa käyttäville työntekijöille. Varastoilla ei myös ollut todellista fyysistä rajaa. 

Kehitysideat ja tavoitteet ovat koottuna Taulukko 5 ja taulukossa eroteltiin niin ta-

voitteet, kuin suurimmat vaatimukset ja haasteet jokaiselle kehityskohteelle. Yhte-

näistä kaikille oli, että ensimmäinen heikkous, prosessi, koskettaa jokaista kehitysalu-

etta. Hyllyosoitteet ja varastot toimivat pohjana mahdollistaen kokonaisprosessin ke-

hityksen. 

Taulukko 5. Tavoitetaulukko 

 

Kehityskohde Kehitys Tavoite

Varastot
Nimeäminen 

uudestaan
Selkeä varastopohja Tukea hyllyosoitteita

Estää toistuvat  

"tupla hyllyt" 

tietokannassa

Hyllyosoitteet
Luoda riittävät ja 

selkeät hyllyosoitteet

Koko yrityksen kattava 

hyllyosoitejärjestelmä

Antaa riittävä tieto 

sijainnista jo yksistään

Kirjattavuus. Miten 

riittävä muoto, mutta 

kevyt kirjaus?

Materiaalin hallinnan 

prosessi - Fyysinen

Hyllytapahtuman ja 

materiaalin liikkeen 

kirjaus

Selkeä ohje prosessi 

kirjaamisessa tietokantaan

Kevyt, tehokas kirjaus, 

joka olisi helppo tehdä 

hyllytyksen yhteydessä

Apuvälineet? 

Tarvitaanko uusia?

Materiaalin hallinnan 

prosessi - Tietokanta 

Uuden nimikkeen 

luonti

Selkeä prosessi, miten 

uusia nimikkeitä luodaan 

uudella tietokannalla

Helppo tehdä, ei saa 

vaatia liikaa aikaa

Yhtenäinen, joka 

materiaalille sama

Vaatimuksia / Haasteita
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7 Tutkimuksen kulku ja lopputulokset 

7.1 Tutkimuksen vaiheet 

Koska kehitys alkoi ennen varsinaista opinnäytetyötä jo hyllyosoitteiden luomisella 

yritykselle, pystyttiin tarkastelemaan sen vaikutuksia mm. varastoihin ja muihin pro-

sesseihin jo aineiston hakemisen yhteydessä. Tutkimuksen kannalta hyllyosoitteiden 

teko alussa antoi lopulta paremmat puutteet havainnollistamisille, miksi haluttu kehi-

tys vaatisi muitakin kehityksiä toimiakseen. Hyllyosoitteiden luonti ensimmäisenä 

auttoi suuresti varastoiden kehittämisessä ja prosessin havainnoinnissa yrityksen eri 

osa-alueilla.  

Kun hyllyosoitteet oli suunniteltu, siirryttiin tutkimuksessa kehittämään materiaalin 

hallinta prosessia ja varastoita. Prosessiin sisällytettiin inventaarion prosessin ja tek-

nologian käytön mahdollistamista. Sen jälkeen, pohdinta osuutta ajatellen käytiin läpi 

mahdollisia muita kehityksiä, mitä yritys voisi toteuttaa materiaalin hallintaan liittyen 

tulevaisuudessa.   

7.2 Hyllyosoitteet 

7.2.1 Hyllyosoitteen lopullinen muoto 

Koska yrityksellä ei ole paljoa hyllykäytäviä, päädyttiin hyllyosoitteistoon valitsemaan 

osio, mikä kuvastaa hyllyriviä yleisesti käytettävien hyllyjen välisten käytävien sijaan. 

Täten hyllyrivistöä voitaisiin vapaammin muokata ja esimerkiksi osoittaa alueen kar-

talla sijainteja. Hyllyrivin merkintätapa samalla mahdollistaa myös vapaamman muo-

kattavuuden, kun jokainen hyllyrivi on erikseen osoitettu. (Hokkanen & Virtanen 

2016, 96-97.) 

Rajoittava tekijä toiminnanohjausjärjestelmässä on hyllyosoitteen kirjainten luku-

määrä, mikä on rajattu 10 kirjaimeen. Tämä antoi haasteita osoitteen muodostami-

selle, kun osoitteen pitäisi kertoa niin sijainti hyllyllä, kuin hyllyn sijainti yrityksessä. 

Hyllyosoite suunnittelun lopputuloksena otettiin käyttöön kaikki 10 merkkiä ja näihin 
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tuli pääosin 2 osiota Kuvio 16 mukaan. Ensimmäinen osio kertoo huoneen tai tilan 

yrityksessä, eli kyseisessä tapauksessa osaston. Tämän jälkeen tulee hyllyä tarkem-

min kuvaava tieto. Nämä kaksi vaihetta on erotettuna väliviivalla ja hyllyn tarkempi 

tieto kertoo hyllyrivin alueella, tästä eteenpäin tulevat hyllyväli ja taso. Koska osoite-

nimi on pitkä, päädyttiin erottamaan eri tietoalueita erottamaan numero - aakkonen 

– numero mallilla.  

 

 

Kuvio 16. Käytössä oleva ohjeistustaulu uudesta hyllyosoitemallista 

 

Hyllyosoitteen ensiosassa on siis osoitettu alue rakennuksen sisällä. Aakkoset kuvaa-

vat kahdella aakkosella mahdollisimman hyvin alueen tarkoitusta, mutta tästä kuiten-

kin on olemassa viralliset listat ja kartat.  Tähän perään asetettiin numero, koska joi-

takin alueita saattaa olla samassa tarkoituksessa useissa eri paikoissa. Tällä myös ha-

luttiin välttyä tulevaisuuden lisätöiltä, jos yritys oikein laajenee ja uusia alueita syntyy 

jo käytetyillä tarkoituksilla. Tästä yleistä on mm. lisävarastojen rakennus, jotka var-

sinkin pitää pystyä erottelemaan toisistaan selkeästi. Nytkin yrityksellä on epäviralli-

nen parakki rakennus, jota käytetään varastona vaihtelevasti. Kuten aiemmin erotel-

tiin yrityksen eri toiminnallisia alueita, luotiin osastojen nimet kuvaamaan näitä toi-

minnallisia alueita Kuvio 17 mukaisesti. Toimintoa kuvaava nimitys sopii hyvin alu-

eille.  
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Kuvio 17. Yrityksen uudet hyllyosoitteen mukaan nimetyt osastot 

 

Hyllyosoitteen jälkimmäinen osio kertoo hyllyn sijainnista ensimmäisillä 2 numerolla. 

Tähän avuksi luotiin myös kartta kertomaan hyllyjen sijainti alueella jokaiselle alu-

eelle erikseen aina sisääntulojen yhteyteen. Hyllyrivien kartta havainnollistetaan Ku-

vio 18. Tässä pyritään järjestelmällisyyteen ja loogisuuteen. Kuitenkin on otettava 

huomioon, että yritys joutuu usein tekemään pieniä muutoksia muuttuvien tuottei-

den vuoksi, mikä voi vaikuttaa niin huoneen työpisteiden, kuin hyllypaikkojen layout-

tiin. Turhan työn välttämiseksi tehtiin kartta ratkaisu, mikä mahdollistaa vapaamman 

sijoittelun. Tällöin yhden uuden hyllyrivi lisääminen esimerkiksi kahden, jo olemassa 

olevan hyllyrivin väliin ei aiheuta muuta, kuin mahdollisesti kartan päivityksen.  
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Kuvio 18. Hyllyrivien sijaintikartta, esimerkki. Sisältää yrityksen materiaalivaraston, 
lähettämön ja sahausalueen. 

 

Hyllyrivien numeroiden jälkeen tulee hyllyväliä kuvaava kirjain, jota seuraa hyllytason 

numero. Kuvio 16 näkyy selkeästi hyöty, kun kokonaisuudesta saatiin vaihtelemalla 

vuoron perään numero – kirjain - numero -mallilla selkeämpi erottelu eri tarkoituk-

sille. Muutenkin jo alueella oleva työntekijä voi, etsiessään hyllypaikkaa tietää, että 

koko hyllyosoitteen ensimmäistä osiota ei tarvitse enää lukea ja pystyykin keskitty-

mään puhtaasti väliviivan jälkeiseen tietoon. Tässäkin selkeästi ensimmäinen nume-

roitu osio kertoo Kuvio 18 mukaisen hyllyrivin sijainnista.  

7.2.2 Hyllyosoitteiden viivakoodit ja inventointi 

Kun uudet hyllyosoitteet luotiin, nousi esiin hyllyosoitteen pituus. Varsinkin sen kir-

jaamisen manuaalisesti tuoma ongelma, kirjoittamisen kesto ajallisesti. Kuitenkin ta-

voite oli saada kevyt ja helposti toteutettava materiaalin liikkeen kirjausprosessi, jo-

ten tutkimuksen aikana hyllyosoitteisiin asetettiin viivakoodit hyllyosoitteiden kirjaa-

mista varten. Tätä voitiin testata ensin lähettämöllä uuden PDA-laitteen kanssa. Testi 

osoitti, että kirjaaminen oli helppoa, vähensi kuluvaa aikaa ja muutenkin ensikertaa 

lähettämöllä oli tästä eteenpäin käytössä ajantasainen hyllyosoitteisto, mikä luotet-

tavasti kertoi missä mikäkin materiaali oli. Viivakoodit sijoitettiin kaikkiin yrityksen 

hyllyosoitteisiin. 

Toiminnanohjausjärjestelmä sai tutkimuksen aikana kehityksen, mikä mahdollisti in-

ventoinnissa hyllyosoitteiden mukaan lukituksen. Tällöin pystyttiin inventoimaan vain 
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valittujen hyllyosoitteiden osalta varasto. Se antaakin heti lisäarvoa luoduille hylly-

osoitteille. Tässäkin ongelmia tulee, jos varastot pidettäisiin vanhan mallisina, jolloin 

yhdestä hyllyosoitteesta olisi useita duplikaatteja tietokannassa. Inventaariossa edel-

leen valitaan, aakkosjärjestyksen mukaan varastot tai useimmiten varasto, jolloin 

kaikki versioita useaan kertaan olevasta hyllyosoitteesta ei saada inventaario alus-

taan. Se aiheuttaisi lisätöitä ja lisäisi virheellisen inventoinnin mahdollisuutta suu-

resti. Ei ole mahdollista valita kahta eri varastoa, jos nämä eivät ole aakkosjärjestyk-

sellisesti peräkkäin listalla. 

7.3 Varastot 

Varaston tunnuksen pituus toiminnanohjausjärjestelmässä on 6 merkkiä. Hokkanen 

& Virtanen (2016, 96-97) huomauttavatkin, että niin osoitteet kuin varastojen muo-

dot pohjautuvat aina käytettävissä olevien järjestelmien mukaan. Samalla tutkimusta 

tehdessä tuli esille käytäntö, jossa uudet mahdolliset toimipisteet yrityksellä tulisivat 

aina saamaan oman tietokannan toiminnanohjausjärjestelmästä. Tämä tulee esille jo 

nyt yrityksen suunnitteluosastolla, jolla on oma tietokanta mutta sama toiminnanoh-

jusjärjestelmä. Tämä vapauttaa tarpeen osoittaa yrityksen omia varastoja suuremmin 

toisistaan ja voidaan keskittyä malliin, jossa tulevat mahdolliset yrityksen tilojen ul-

koiset varastot erotetaan selkeästi sisäisisät varastoista.  

Varastoissa ilmi tuli halukkuus ylläpidolta pitää kuitenkin useampia pieniä varastoja. 

Useita muotoja ja myös yksittäistä varastonmallia tarkasteltiin ja lopulta päädyttiin 

hyllyosoitteiden mukaisiin varastoihin. Yhtenäisyys on täten selkeämpi ja loogisempi, 

kun hyllyosoitteesta löytyy sama tunnusosio, kuin varaston tunnus. Tästä selkeyttävä 

osoitus Kuvio 19. 
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Kuvio 19. Varasto-osoitteen muoto hyllyosastojen mukaan 

7.4 Prosessit 

7.4.1 Hyllypaikkaseuranta 

Prosessin alkuperäisenä ongelmana oli mm. yhtenäisyyden puuttuminen ja monien 

osastoiden omat kehitetyt toimintamallit. Prosessia tarkasteltiin uudelleen ennakoi-

den uusien varastojen ja hyllyosoitteiden aiheuttamat muutokset sekä tarpeet pro-

sessille. Kuitenkin lopputuloksen tulisi olla sekä selkeä sekä yhtenäinen tapa hoitaa 

materiaalin hallinta ja varsinkin seuranta koko yrityksessä.  

Oscar toimintoja tutkiessa esille nousi hyllypaikkaseurannan käyttöönotto. Tutkimuk-

sen edetessä selvisi, että nimiketasolla materiaalille voidaan asettaa hyllypaikkaseu-

ranta, mikä tosin tarvitsee muutoksen koko organisaation tietokannan perustassa. 

Jotta hyllypaikkaseuranta toimisi, oli kaikille materiaaleille ensin annettava hylly-

paikka ja otettava parametrit käyttöön kokonaisuutena. Vaikka näyttääkin, että hylly-

paikkaseuranta on käyttöönotettavissa, ei sekään toimi täydellisesti ilman kokonais-

valtaista käyttöönottoa. Kokonaisvaltainen käyttöönotto vastaavasti vaatii toimin-

nanohjausjärjestelmän toimittajan osalta uudistamista yrityksen järjestelmään ja var-

sinkin muutoksen ottamisen olemassa oleviin nimikkeisiin.  
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Kuitenkin hyllypaikkaseuranta mahdollistaa Oscar-mobilessa olevan hyllyjen siirto -

solun käytön, mikä itsessään on tehokkaampi mahdollisuus tehdä hyllysiirto kirjauk-

sia, kuin alkuperäinen erien hallinta. Etuina on mm. mahdollisuus käyttää viivakoodin 

lukijaa ilman käsivalintoja välissä valitsemaan erät ja heti perään kirjaamaan hyllypai-

kan. Kuvio 20 on nähtävillä näyttökuva, mikä seuraa, kun erätunnus on kirjattu. Se 

onnistuu täysin viivakoodin lukijalla ja seuraavaksi voidaankin suoraan lukea hylly-

osoitteen viivakoodi, jolloin myös varasto muuttuu automaattisesti hyllysiirron mu-

kana. Vastaavasti on mahdollisuus valita hyllyosoite alapuolella olevalta listalta, mikä 

Kuvio 20 näkyy rajattuna. Suurin etu solussa kuitenkin on, että se ei anna tehdä vir-

heellisiä kirjauksia ja huomauttaakin hyllypaikan olemattomuudesta virheellisessä 

kirjauksessa. Kuitenkin, jotta viivakoodilla hyllyosoitteen luku olisi mahdollista, on va-

rastopohjan oltava kunnossa. 

 

 

Kuvio 20. Oscar-mobilen hyllytapahtuman kirjaukseen tarkoitettu näkymä 

 

Kuten alkuperäisistä varasto paikoista mainittiin, oli ongelma vanhassa varastomal-

lissa, että samoja hyllyosoitteita joudutaan toiminnallisuuden puolesta luomaan use-

aan varastoon kopioita. Tästä hyllysiirto -solua käyttämällä seuraisi ongelma. Kysei-

sissä hyllyosoitteissa, joita samannimisiä hyllyosoitteita löytyisi useilta eri varastoilta, 

järjestelmä yksinkertaisesti valitsisi ensimmäisen varaston aakkosjärjestyksen mu-

kaan. Toinen vaihtoehto on käsin aina valita hyllypaikka, mutta tutkimuksen aikana 

hyllyosoitteita luotiin jo 1003 kappaletta ja käsin valitseminen listasta ei tässä ta-

pauksessa olisi järkevää. Hyllyosoitteiden lukumäärä myös kasvaisi huomattavasti, 

jos duplikaatteja jouduttaisiin luomaan eri varastoihin. 
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7.4.2 Uusi materiaali siirto prosessi ja erätarrat 

Nimikkeiden alustaviin muotoihin tehtiin kehitysehdotus, mikä myötäilee uusien, löy-

dettyjen ominaisuuksien ja varsinkin mahdollistaa uuden prosessin tapahtumat. Kehi-

tysehdotus oli luoda uusi oletusnimike tyyli, jota kaikki nimikkeet mukailevat. Kun en-

nestään varastointia ajatellen vain valittiin asiakkaan tai materiaalivaraston mukaan 

varasto ohjaaman materiaali kulkua yrityksellä, tehtiin nyt muutoksia varsinkin hylly-

osoitteiden kohdalle. Uusi hyllypaikkaseuranta pakottaa muutenkin jokaisella nimik-

keellä olemaan hyllypaikat. Tällöin jonkinlainen hyllyosoite on automaattisesti kirjat-

tava jokaiselle nimikkeelle ja sitä kautta sen erälle tämän saapuessa. Uudessa proses-

sissa on havainnollistettu Kuvio 21, jossa on osoitettu prosessi aina nimikkeen luon-

nista tilauksen tekemiseen ja vastaanotosta hyllytykseen. 

 

 

Kuvio 21. Uusi materiaalin saapuminen ja hyllytys 

 

Kun aluissa nimikettä ohjasi varasto, tosin asiakkaan nimen mukaan, pysyy kyseinen 

osio edelleen samana. Edelleen valitaan varasto, mutta uuden, osastojen mukaan ni-

mettyinä. Kuitenkin materiaalien tilaajat usein tietävät oman osastonsa ja tätä voi-

daan käyttää vastaanottoalueen varastomiehen ohjaamisessa materiaalille oikeaan 

sijaintiin. Tästä valitaan varaston DROP (suom. pudotus) -hyllyosoitteen, mikä antaa 
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tiedon materiaalin sijainnista heti saapuessa. Varaston kohdalla tämä tarkoittaa vas-

taanotto aluetta, jos materiaali on raaka-ainetta. Vastaavasti muilla osastoilla on en-

nalta määrätyt vastaanottoalueet, johon varastomies osaa joko varaston, tai kustan-

nuspaikka tiedon perusteella materiaalin sijoittaa. Luku voi tapahtua joko erätar-

rasta, tai käyttää PDA-laitetta kertomaan lopullinen sijainti. 

Sama periaate toimii myös tuotannosta syntyvien materiaalien syntymiseen, nämä-

kin erät saavat DROP -hyllyosoitteen vakiona, jonka jälkeen uusi materiaalin hallinta 

prosessi kertoisi missä tämä DROP-paikka sijaitsee materiaalille. Tuotannosta saapu-

vien valmiiden nimikkeiden materiaalit esimerkiksi tulisivat aina lähettämön DROP- 

pisteelle. Prosessi menee tässäkin Kuvio 21 mukaan, mutta erona tilauksen tekemi-

sen kohdalla olisi toimintona työmääräimen valmistuminen. DROP-osoitteen etuna 

on myös, että voidaan yksinkertaisesti hyllyosoitetta katsomalla seurata, mitä on 

joko valmistunut tai saapunut ja ei ole vielä hyllytetty lopulliseen sijaintiin.  

Erätarroissa oli tutkimuksen perusteella turhaa, ajan kuluessa virheellistä ja sekoitta-

vaa tietoa sisältäviä osioita mm. hyllyosoitteiden, varastojen yms. mukaan. Tähän ke-

hityksenä päädyttiin ehdottamaan Kuvio 22 mukaista muotoa erätarroille. Tässä joko 

asiakas tai kustannuspaikka voisi olla tarkemmin ja nopeasti osoittava tekijä materi-

aalin sijoituksesta tai käyttötarkoituksesta. Mutta varsinaiset, harhaan johtavat hylly-

osoitteet ja varastot poistuivat. Muutenkin prosessi materiaalin tarkastelun osilta 

ajettaisiin PDA-laitteiden käyttöön, jolloin laitteilla luettaessa saadaan reaaliaikainen 

tieto materiaalista. 

 

Kuvio 22. Uusi erätarra 
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7.4.3 Oscar-Mobile 

Tutkimuksen edetessä kehitysehdotukseksi tuli ottaa laajemmin myös käyttöön Os-

car-mobilen käyttämättömiä soluja, mm. hyllysiirto. Tämä selkeyttäisi prosessia huo-

mattavasti ja pienentäisi virheiden mahdollisuutta suuresti, tarviten edelleen hylly-

paikkaseurannan aktiiviseksi. PDA-laitetta testatessa esille tuli myös kehitysehdotus 

hyllysiirtosolulle. Kun PDA-laite mahdollisti nappia painamalla viivakoodin luvun ja 

siirtymän seuraavalle sivulle vain napin painalluksella sivu, vaatii hyllysiirto solu vielä 

varmistuskirjauksen manuaalisesti. Tämä tarkoittaa sormin hyväksyntä napin painal-

lusta kosketusnäytöltä, aiheuttaen turhia lisäliikkeitä Kuvio 23 mukaan.  

 

 

Kuvio 23. Muutosehdotus hyllytapahtuman kirjauksen nopeuttamiseen 

 

Vastaavasti poistamalla viimeinen, manuaalista tapahtumaa vaativa tarkistussivu, 

olisi hyllykirjauksia mahdollista tehdä tehokkaammin sarjana, pelkkää lukunappia tai 

liipaisinta painaen. Kuitenkin nykyisessä muodossaan etuna on visuaalinen tarkastus 

samalla, kuin tehdään automaattinen hyväksyntä, mikä antaa vastaavasti aihetta ma-

nuaalisen hyväksynnän pitämiselle. Koska siirtelyitä tulee, mutta materiaalin liikeh-

dintä ei ole massiivista, on tämä muutos suhteutettuna kuitenkin siihen kuluvaan ai-

kaan pieni. Ajan kanssa seuratessa voidaan kehitystä uudelleen katsoa, jos nähdään 

tarpeelliseksi ja tuottavammaksi. 
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7.5 PDA-laite hankinnat 

7.5.1 PDA-laitteen käyttö osana prosessia 

Prosessin kehityksessä itse varastojen uusiminen ja hyllyosoitteiden luominen koko 

yrityksen tiloihin paransi prosessia nimikkeellisten materiaalien osalta. Jäljelle jäi hyl-

lytyksen kirjaamisen mahdollistava teknologia. Tähän päädyttiin ottamaan käyttöön 

kevyitä PDA-laitteita, jotka usein muistuttavat tavallisia matkapuhelimia. PDA-

laitteiden viivakoodinluku mahdollisuus, langaton verkkoyhteys ja normaalit internet-

selaimet mahdollistavat hyvin Oscar-mobilen tehokaan ja kevyen käytön tapahtu-

mien kirjaamisessa sekä tiedon hakemisessa.  

PDA-laitteita tarkastellessa tutkimuksen aikana aloitettiin testaukset sopivista lait-

teista ja laitteiden tarvittavaa kappalemäärää laskettiin ehdotuksien mukaan. Tässä 

kehitysehdotuksessa kuitenkin painotettiin laitteiden riittävää määrää, jotta tutki-

muksen lopputulos olisi toimiva. Kuitenkin, jotta hyllytyksen kirjaaminen olisi varmaa 

ja tieto luotettavaa, olisi kirjaamisen oltava kevyt sekä mukava, että nopea tehdä. 

Tämä tarkoittaa, että laite olisi aina oltava ainakin kohtuu lähellä, mielellään helposti 

mukaan otettavissa, kun hyllytapahtumia tapahtuisi. Varsinkin paljon materiaaleja 

siirtävillä, mm. varaston ja lähettämön työntekijöillä tulisi olla omat, henkilökohtaiset 

laitteet aina mukanaan. Laitetta ei yleisesti missään tapauksessa saisi joutua odotta-

maan, kun pitää päästä tekemään hyllytystapahtumia. Muuten usein kiire voi ajaa 

kirjaamisen ohi ja tällöin kasvatetaan mahdollisuutta virheellisen tiedon syntymiseen. 

7.5.2 PDA-laite vaatimuksia 

Prosessin valmistuttua ja saatuaan lopullisen muotonsa, keskityttiin tämän jälkeen 

prosessin mahdollistavaan teknologiaan. PDA-laitteen käyttö osana prosessia keven-

tää kirjausten tekoa, mutta kuitenkin vaihtoehtoja oli paljon eri hinta- ja laatuluo-

kissa. Koska vaatimukset PDA-laitteille olivat melko kevyet, päätettiin vaihtoehtoja 

rajata Taulukko 6 mukaisilla ominaisuuksilla. Android-pohjainen käyttöjärjestelmä 

varmistaisi yksinkertaisen sekä yleisen sovellusalusta ja samalla varmistaisi verkko-

pohjaisen Oscar-mobilen toimivuuden. 2D-skannausta pidettiin arvossa, koska tämä 

on kuitenkin yleistymässä maailmalla ja mahdollisesti tulevaisuudenkin toimituksissa. 
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Vastaavasti RFID-lukija olisi hyvä lisä, mutta ei pakollinen todennäköisesti muualla 

kuin lähettämöllä tai vastaanotolla. Vaihdettava akku olisi plussaa mahdollisimman 

pitkän käyttöiän puolesta. 

Taulukko 6. PDA-laitevaatimukset 

PDA-laite vaatimukset 

Pakolliset ominaisuudet 

1D-Skannaus 2D-skannaus 
Yleinen merkki  

(Helppo ja laaja saatavuus) Iskunkestävä Android 

Lisäksi olisi hyvä olla 

Edullinen Vaihdettava akku 
RFID-mahdollisuus (tulevai-

suutta varten) 

 

Yleinen laite tai ainakin laitetoimittaja varmistaisi saatavuuden myöhemminkin, jotta 

yritys ei päätyisi tilanteeseen, jossa ajan kuluessa yrityksellä useita erilaisia PDA-

laitteita, jotka saattaisivat sotkea yleistä toimivuutta eriävillä toiminnoillaan ja käyt-

tötavoillaan. Muutenkin mahdollisuus pysyä samassa laitteessa jokaisella osastolla 

mahdollistaa vapaamman laitesiirtelyn, mahdolliset lainaamiset muilta osastoilta vi-

katilanteissa, yhteiset oheislaitteet, laturit, yms. ja täten pienemmät käyttökustan-

nukset, kuin useiden eri laitteiden ylläpito.  

7.5.3 Zebra TC20 

Opinnäytetyön lopulla etsittiin sopivat PDA-laitteet yritykselle ja sitten aloitettiin pi-

lottivaihde kokonaisuudessaan. Useita laitteita tutkittiin ja tarjouksia pyydettiin 8 

alustavasti tutkitusta mallista. Tämän jälkeen pyydettiin 5 eri toimittajaa antamaan jo 

ennalta määrätyistä laitteista tarjouksia, sekä ehdottamaan omia ehdotuksiaan sopi-

viksi laitteiksi. Laitevaihtoehtoja halutuilla ominaisuuksilla löytyi useita, mutta loppu-

valintaan vaikuttivat pääsääntöisesti suuri laitevalmistaja, itse laitteen suhteellisen 

uusi tuotanto, edullisuus ja toiminnot. Myös lisäosien ja oheislaitteiden valikoima li-

säsi kannattavuutta valita lopullinen laitemerkki.  
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Kuvio 24. Zebra TC20, lisä akku ja RFID-lisäosa kahva (Zebra solutions. n.d) 

 

Lopullisesta valinnasta varmistuttua, tilattiin yksi kappale jo ennen varsinaista tutki-

muksen pilotti vaihdetta ja annettiin lähettämölle testattavaksi, jotta pystyttiin var-

mistumaan PDA-laitteen sopivuudesta ja riittävyydestä. Testiä ennätettiin tehdä n. 

1kk. Laitteeksi lopulta tuli Kuvio 24 osoitettu Zebra TC20, mikä pystyi hyvin vastaa-

maan asetettuihin vaatimuksiin. Varsinkin vakio 2D-skanneri ja liitettävä RFID-lisäosa 

antoivat sopuisan kustannuksen kanssa parhaan pohjan tuleville investoinneille. 

Vaikka RFID-lisäosa vaatii kalliimman version PDA-laitteesta, on tämä laite käytöltään 

yms. kuitenkin muutoin täysin sama ja säilyttää täten kuitenkin halutun yhtenäisyy-

teen. Miinuksena laitteella oli kiinteä akku, mutta vastaavasti tämä pysyttiin korjaa-

maan Kuvio 24 keskimmäisellä näkyvällä lisäakulla, mikä pystytään kiinnittämään lait-

teeseen pikalukituksella. Samalla vaihdettava lisäakku ei hankaloita latausta, koska 

jopa lataustelakat pystyvät toimimaan lisäakun ollessa kiinni PDA-laitteessa. Lisäakku 

on myös ladattavissa irrallaan PDA-laitteesta ja molemmat mahdollisuudet tehosta-

vat käyttöaikaa. (Zebra solutions. n.d.) 
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8 Pohdinta 

8.1 Luotettavuus 

Tavoitteina tutkimukselle oli luoda materiaalinhallinnan prosessi ja sitä tukeva tieto-

kanta. Kehitettiin prosessi materiaalin saapumisesta, hyllytyksestä ja uusien materi-

aalien luomisesta. Tietokannassa varastot nimettiin uudelleen paremmin kuvaamaan 

sijaintia ja niille luotiin kokonaisuutta tukevat hyllyosoitteet. Nyt toimeksiantaja yri-

tyksellä on ajantasainen ja hyvin sijaintitietoja antava materiaalin hallintaprosessi, 

mikä ei rasita likaa jokapäiväistä työntekoa mahdollistaen kuitenkin tarkan sijaintitie-

don kirjaamisen.  

Tutkimus onnistui hyvin ja lopputulosta voidaan pitää luotettavana. Lopputulos pal-

velee hyvin yritystä ja on hioutunut hyvin yrityksen tarpeisiin. Tätä tukee myös tutki-

muksen toteutuksen kulku, jossa mukana on ollut mm. toiminnanohjausjärjestelmän 

henkilöstöä ja yrityksen omaa henkilökuntaa aktiivisesti mukana. Tällöin varsinkin 

testaaminen ja tutkimuksen lopputulosten puolustaminen on osoittanut, että suunta 

on oikea. Epäilyjä prosessin toiminnasta ja kokonaisuuden tarpeellisuudesta saatiin 

todistettua vääriksi, varsinkin mm. varastomuutosten kohdalla. Tässä auttoi myös 

osaltaan hyllypaikkojen luominen ennen tutkimuksen virallista alkua.  

Tutkimuksen hieman epätavallista aloitusta voitaisiin pitää epäluotettavana varsinkin 

hyllyosoitteiston kohdalla, koska kyseinen kehitys suoritettiin ennen varsinaista ai-

neiston läpikäyntiä. Kuitenkin alan aineistoa käytiin läpi tässäkin kehityksen osassa, 

vaikka virallinen opinnäytetyö ei ollutkaan vielä alkanut. Lopputulosta katsoessa hyl-

lyosoitteisto toimii niin yksin, kuin tukien uutta varaston tietokantapohjaa. Tästä voi-

daan todeta, että tältäkin osin lopputulos on luotettava tältäkin osin. Tätä tukee 

myös faktat, joissa muutostarvetta ei hyllyosoitteistoon tarvittu, vaikka varastotieto-

kanta ja materiaalin hallinnan prosessi muuttui dramaattisesti ympärillä. Itseasiassa 

hyllyosoitteiden osastoja käytettiinkin kuvailemaan varastoja ja tämäkin on merkki 

onnistumisesta.  Ainoastaan DROP-hyllyosoitteet luotiin lisäksi tutkimuksen loppu-

puolella. 
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Alkuaineistoakin yrityksen osalta voidaan pitää luotettavana, kun tässäkin vaiheessa 

tutkimuksen tekijä oli työskennellyt jo 6 kuukautta yrityksellä ennen opinnäytetyön 

aloitusta, etsien kehitettävää. Pidempi, vuosien työssäolo olisi voinut antaa lisää nä-

kemystä, mutta myös totuttaa suosimaan tuttua ja turvallista, vaarantaen lopputu-

losta. Täten havainnointia saatiin siis sopivan laajalta ajalta ja riittävästi. Yhteensä 

jopa 10kk tarkastelun ja kehityksen aikana todennäköisesti on hyvin tullut esille niin 

epäkohdat, kuin toimivuudet ja mahdolliset vaihtoehdot. Vaihtoehtoja käytiinkin läpi 

useita ja lopputulokseen ollaan tyytyväisiä kaikin puolin. Myös yritysten työntekijöi-

den kanssa hyvin tuttavalliseksi tuleminen antoi paremmat mahdollisuudet saada 

esille todellisia epäkohtia materiaalinhallinnassa ja täten mahdollisti paremmin spon-

taaneja keskusteluita aiheista. Samaa voidaan sanoa testikannasta, pitkällä aikavälillä 

pysyttiin kokeilemaan niin yksin, kuin myöhemmin itse toiminnanohjausjärjestelmän-

kin kehittäjien kanssa erilaisia toimintoja ja mahdollisuuksia pitkällä ajalla. Tämä an-

toi hyvän ja luotettavan pohjan tutkimuksen analysoinnille ja lopputulokselle. 

Haastatteluita pidettiin hyvin yrityksen kokoon nähden, jokaiselle haastatettavalle 

pääosin yksi virallisempi ja sitten muita kevyitä keskusteluja töiden lomassa. Näissä ja 

kyselyissä ehkä olisi voinut tehdä enemmän kyselyitä paperisessa muodossa koko yri-

tykselle, mutta tässä usein haasteina olisi ollut luotettavuus vastauksen tarkkuuteen. 

Muutenkin työntekijöiden määrä ja kahden keskiset keskustelut antoivat tarkempaa 

ja vapaampaa tietoa, kuin mahdolliset kyselylomakkeet. Samalla voitiin vastausten 

saannin yhteydessä muokata haastattelua tarkentamaan saatuja vastauksia, jolloin 

saatu tieto oli tarkempaa ja laadukkaampaa. Muutenkin, koska kokonaiskehitys idea 

oli olemassa, alkoi lopullinen kehitysmuoto hahmottua jo haastatteluiden aikana, jol-

loin osattiin jo loppuhaastatteluissa tarkentua paremmin tiettyyn aihealueeseen. Sa-

mat keskustelut voitiin myös myöhemmin käytä läpi hyvin vapaammissa keskuste-

luissa aiemmin haastateltujen kanssa. 

Loppuajatuksena toisin olisi voinut tehdä tutkimuksen aloituksen, jossa hyllyosoit-

teisto oli jo luotu, ennen tutkimuksen virallista alkua. Kuitenkin tämä tuki hyvin tutki-

muksen tarpeellisuuden luontia ja saattoi loppupelissä mahdollistaa koko tutkimuk-

sen alkamisen. Mutta koska alussa hyllyosoitteita luodessa luotiin osastoja hyllyosoit-

teita silmällä pitäen, tuli muutamia muutoksia osastojen muotoon lopputuloksessa. 
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Nämä olivat verrattain pieniä, mm. Saha-alue tuli omaksi osastokseen, vaikka se 

usein tämä vaihteli aina toiminnanohjausjärjestelmän antamien mahdollisuuksien 

mukaan kehityksen edetessä. Sama oli Hitsaamo, jossa oli useita huoneita ja tähän 

alkuperäisenä suunnitelmana oli periaatteen noudattaminen ohjenuorana, jossa jo-

kainen erillinen huone olisi oma osastonsa. Kuitenkin muutokset olivat kevyet, koska 

näillä osastoilla ei ollut kuitenkaan hyllyjä, tai näitä ei olut kovinkaan montaa. Muu-

tos vaikuttaa näiltä osin siis tuleviin tapahtumiin ja mahdollisiin tuleviin hyllyosoittei-

siin.  

Lisänä olisi myös voinut suorittaa mittauksia keskiarvosta siitä, kuinka monta kertaa 

ja kuinka kauan ajallisesti kesti hukassa olevan materiaalien etsimiseen ennen kehi-

tystä. Kehityksen jälkeen saman mittauksen suorittaminen olisi antanut hyvää tietoa 

saaduista ajallisesta säästöstä, jonka olisi voinut hyvin kääntää kustannukselliseksi 

säästöksi. Näillä olisi voinut hyvin laskea takaisinmaksun PDA-laitteille. Kuitenkin ky-

seisen keskiarvon mittaus olisi joko vaatinut jatkuvaa vierellä oloa tai vastaavasti 

kuormittaa jo ennestään kiireistä varastomiestä. Havaintojen ja haastatteluiden pe-

rusteella n. kerran viikossa materiaaleja etsittiin materiaalivarastosta (ja yrityksen ti-

loista) 15 minuuttia. Tällöin mukana etsinnöissä oli varastotyöntekijä ja lisäksi usein 

tuotannon työntekijän. Tähän kuluisi siis kaksi henkilötuntia kuukaudessa hukkaan. 

Lisäksi arvio on, että myös 5 kertaa viikossa materiaaleja etsitään ainakin 5 minuut-

tia. Tässäkin usein mukana on tuotannon työntekijä lisänä. Joten kuukaudessa ajalli-

nen hukka olisi yli 3 henkilötuntia kuukaudessa. Yhteensä havaintojen perusteella 

ajallinen tappio ennen kehitystä olisi ollut materiaalivarastolla yksistään yli 5 henkilö-

tuntia kuukaudessa. Kuitenkin, koska mittauksia ei suoritettu perusteellisesti ja täs-

mällisesti, ei tätä kirjattu tutkimuksen havainto-osioihin liiallisen yleistysarvioinnin 

vuoksi. Koska niin kiireet, kuin materiaalien tarvemäärät vaihtelevat suuresti vuoden 

eri aikoina, olisi mittauksia ollut tarpeellista pitkältä ajalta, esimerkiksi vuosi. Kuiten-

kin materiaalivarasto ei ole ainoa, jolla aikaa kuluu materiaalien etsimiseen. Myös 

muita osastoja olisi ollut hyvä mitata, mutta samat ongelmat mittauksessa olivat 

läsnä.  
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8.2 Lopputulos ja jatkomahdollisuudet 

Lopputulos auttaa hyvin yritystä seuraamaan materiaaliansa ja yhtenäisti hyvin ni-

mikkeellisten materiaalin hallintaprosessia. Nyt myös hyllyosoitteet ovat selkeät sekä 

yhtenäiset, että täyttävät alkuperäiset vaatimukset yksinkin toimivina sijainti osoit-

teinaan. Varastotiedot ovat lopputuloksessa enemmän hyllytysprosessia ja kirjanpi-

toa varten. Mutta hyllyosoitteita voidaan käyttää hyväksi inventoinnin tehostami-

sessa. Hyllyosoite itsessään on myös täysin riittävä, jotta työntekijä voi löytää kysei-

sen sijainnin ainoastaan hyllyosoitetta lukien, mikä vastaavasti tehostaa ajankäyttöä. 

Muutenkin DROP-osoitteiden automaattiset hyllyosoitteet tilattujen, että valmistu-

vien materiaalien kohdalla tehostaa seurantaa ja yksinkertaistaa kokonaisprosessia. 

Nyt niin tuotannosta valmistuvalle, kuin yritykseen tilatulle materiaalille on olemassa 

sama prosessi, mitä työntekijä seuraa. Tämä selkeyttää kokonaisuutta. Nyt yrityksen 

täytyy vain saada prosessi myös jatkossa onnistumaan, mikä vaatii varsinkin alussa 

seurantaa. 

Nyt kun materiaalin seuranta ja inventointi on tehokasta, voi yritys seuraavaksi alkaa 

tehostamaan esimerkkinä toiminnanohjausjärjestelmän automaattisia tilausrajoja, 

hälytyksiä ja raportteja, kun materiaalin volyymit tietokannassa ovat luotettavat sekä 

ajantasaiset. Automaattiset tilaushälytykset estäisivät hyvin materiaalin loppumisen, 

vapauttaisi varasto henkilökunnan aikaa ilmoituksista ja seurannan vaatimasta ajasta. 

Raportteja voidaan käyttää tulevaisuudessa, kun tietokanta kasvaa hyvin hyödyksi 

mm. hankinnoissa ja optimaalisten tilausten laskemisessa. Näillä vastaavasti voi yritys 

saada lisää kustannussäästöjä ja tehostaa vielä pidemmälle toimintaansa. Toimiva 

pohja mahdollistaa myös näiden automatisoinnin, mm. eri analyysejä löytyi valmiina 

toiminnanohjausjärjestelmästä, joita ei pysty tehokkaasti käyttämään ilman luotetta-

vaa tietokantaa. Nyt yrityksellä on hyvät mahdollisuudet parantaa hankkimansa toi-

minnanohjausjärjestelmän tehokkuutta ja tuottoa useammallakin alueella. 

Muiden materiaalien seurantamahdollisuuksia 

Toiminnanohjausjärjestelmää voisi tulevaisuudessa myös käyttää ylläpitämään yrityk-

sen työkalujen tietokantaa ja varsinkin näiden sijaintia. Prosessi olisi kuitenkin sama 
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kuin materiaalin käsittelyllä, eroina olisi vain kohdevarasto ja hyllyosoitteiden mer-

kintä tavat.  Salmivuori (2010, 13-14.) huomauttikin myös lainavarastoista, joita pe-

rustetaan lainassa olevien demolaitteiden, tai työkalujen seurantaa varten. Kyseisen 

toiminnanohjausjärjestelmän kanssa tällöin jopa henkilöt, tai työpisteet voisivat olla 

hyllyosoitteita tietokannassa.   

Menetelmää voitaisiin käyttää esimerkiksi työkalujen sijaintien seurantaan yrityksen 

sisällä joko luomalla tietokanta, jossa on esimerkiksi joko työntekijäkohtaisilla tie-

doilla tai työpistekohtaisilla tiedoilla. Nämä voidaan kirjata hyllyosoitteeksi toimin-

nanohjausjärjestelmän tietokantaan työkalujen varaston alle, jolloin prosessi lainaa-

misessa, antamisessa ja palauttamisessa olisi yhtenäinen materiaalin hyllysiirron 

kanssa. Tämä pitäisi tapahtumat selkeinä, koska sama tietokanta prosessi olisi aina 

käytössä, materiaalista riippumatta. 

Käyttökohteena mm. työkaluissa voisi olla usein arvoltaan suuremmat sähköiset työ-

kalut, mittavälineet ja jne. Myös muut harvinaisemmat erikoistyökalut voisivat olla 

tarkemman seurannan alaisena. Toiminnanohjausjärjestelmässä sijaitsevat työkalu-

tietokanta antaisi samalla nopeaa ajantasaisen tiedon yrityksen laitteisiin sidotun ra-

han, kuin määrän tilanteesta. Vastaavasti sijaintitieto antaisi parempaa tietoa niin si-

joituksista, mutta myös kulutuksista eri pisteillä. Tietoa voisi käyttää kuten mainittu, 

joko henkilökohtaisella tasolla tai työpisteen sijainnin tasolla. Yritystä ajatellen työ-

pisteen sijainti olisi todennäköisesti selkeämpi vaihtoehto, koska useilla sijainneilla 

on eri vuoroissa monta työntekijää.  

Samalla yrityksen olisi kannattavaa luoda varastot kuluville käyttöosille, mm. koneis-

tusterät, öljyt, yms. Näihin myös mahdolliset varaosat voidaan nimenkin mukaan si-

joittaan sitten vapaammin.  Näitä materiaaleja yleensä sijoitetaan täysin eri sijaintei-

hin kuin normaali käyttömateriaaleja, jolloin hyllyosoite suunnitellussa muodossa 

materiaaleille ei näille sopisi. Kuitenkin kaikkien tietojen löytyminen samasta tieto-

kannasta helpotta ja selkeyttä kokonaisuutta. Nyt yrityksellä on tutkimuksen pohjalta 

hyvä mahdollisuus kehityksen jatkamiseen. 
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