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1 JOHDANTO 

1.1 Opinnäytetyön tausta ja tavoitteet 

Varastoinnin merkitys on muodostunut yhä tärkeämmäksi asiaksi yrityksissä. Hyvin 

toimiva varasto säästää työaikaa ja kustannuksia. Toisaalta liian suuri tuotevarasto 

lisää kustannuksia. Vuoden 2010 logistiikkaselvityksen mukaan logistiikan kustannuk-

sista ¼ on varastointikustannuksia ja ¼ varastoon sitoutuneen pääoman kustannuk-

sia. Yhteensä vuoden 2010 logistiikkaselvityksen mukaan logistiikan kustannukset 

olivat keskimäärin 11,9 % yrityksen liikevaihdosta. (Solakivi, Ojala, Töyli, Hälinen, Lo-

rentz, Rantasila, Huolila & Laari 2010, 50.) 

Opinnäytetyö tehtiin Jyväskylän Liikenne Oy:lle. Yrityksen varaosavarasto on ollut 

inventoimatta noin 26 vuotta, joten varaston järjestys oli sekaisin ja nimikkeiden sal-

dot eivät täsmänneet. Varaston inventoinnissa poistettiin tarpeeton eli epäkurantti 

tavara ja tavaroiden järjestystä muutettiin siltä osin, kun se nähtiin tarpeelliseksi. 

Lisäksi yrityksen korjaamohenkilökunnalle tehtiin opas varasto-ohjelman hakutoimin-

tojen käytöstä. 

Työn haasteina olivat joukkoliikenteen asettamat vaatimukset1 varastointiin liittyen. 

Korjaamon varaosavarastoa koskevaa kirjallisuutta ei työn tekemisen yhteydessä 

löytynyt. Jyväskylän Liikenteellä on käytössä useita linja-automerkkejä ja malleja. 

Uusia malleja tulee lisää ja vanhoja poistuu käytöstä. Varaosat eivät aina sovi yhteen 

                                                      

1
 Joukkoliikenne poikkeaa tavaraliikenteestä. Joukkoliikenteessä ajetaan usein minuutilleen aikataulu-

tetuilla reiteillä ja ajamattomien tai osittain ajettujen reittien taksikulut nousevat helposti erittäin 
kalliiksi kulueräksi.  



5 

 

 

mallien kesken, joten varastossa täytyy olla kaikkiin käytössä oleviin malleihin sovel-

tuvat osat. 

Linja-autot pitää saada mahdollisimman nopeasti toimintakuntoisiksi korjaamolta, 

jolloin ei ole mahdollista odottaa puuttuvaa osaa. Tästä johtuen varastossa pitää säi-

lyttää sellaisiakin osia, joita menee erittäin harvoin. Lisää hankaluutta tuo se, että 

autojen rikkoutuneita osia ei pysty ennustamaan etukäteen saman sarjan tyyppiviko-

ja lukuun ottamatta. 

Varastointia koskevassa kirjallisuudessa käsitellään lähes yksinomaan tehtaiden va-

rastointia, joka poikkeaa hyvin paljon linja-autokorjaamon varastoinnista. Linja-

autokorjaamon varastoinnissa ei saavuteta hyviä kiertonopeuksia eikä tilauksia pys-

tytä laskemaan samoilla perusteilla kuin tuotteita valmistavalla tehtaalla. 

1.2 Työn tarkoitus 

Opinnäytetyön tarkoituksena oli vastata seuraaviin tutkimuskysymyksiin: 

- Miten varastointia voi tehostaa Jyväskylän Liikenteen korjaamolla? 

- Miten asentajat löytävät etsimänsä tuotteet varastosta? 

- Kuinka paljon kannattaa varastoida tuotetta? 

- Miten tuotteet kannattaa sijoittaa? 

- Onko asentajien koulutus riittävä? 

- Voiko varastoinnilla nopeuttaa korjaamon toimintaa? 

Opinnäytetyöhön kuului myös kirjallisen työn lisäksi Jyväskylän liikenteen varaston 

inventointi opinnäytetyön tekemisen aikana. Inventointiin viitataan luvussa 3.1.5. 
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1.3 Opinnäytetyön toteutusmenetelmät 

Tutkimus voidaan periaatteessa toteuttaa joko kvantitatiivisin tai kvalitatiivisin me-

netelmin ja menetelmien yhdistäminen on mahdollista. Kvantitatiivista tutkimusta 

luonnehditaan määrälliseksi tutkimukseksi, joka vastaa esimerkiksi kysymyksiin kuin-

ka paljon, kuinka monta ja mihin aikaan.  Kvantitatiivisen tutkimuksen keskeisessä 

asemassa ovat aiemmat teoriat ja johtopäätökset aiemmista tutkimuksista. Kvantita-

tiivisessa tutkimuksessa on tärkeää, että koejärjestelyjen tai kerätyn aineiston ha-

vaintoaineisto soveltuu määrälliseen tai numeeriseen mittaamiseen. (Hirsjärvi, Re-

mes & Sajavaara 1997, 139–140.) 

Kvalitatiivinen tutkimus on vastaavasti laadullinen tutkimus, jota ei voi mitata yksin-

kertaisella tavalla määrällisesti. Kvalitatiivisen tutkimuksen kysymyksiä voisivat olla 

esimerkiksi onko opinnäytetyö kiinnostava ja tuntuuko vaate mukavalta päällä. Kvali-

tatiivisessa tutkimuksessa pyritään ennemminkin löytämään tai paljastamaan tosiasi-

oita kuin todentamaan jo olemassa olevia totuuksia tai väittämiä. (Hirsjärvi ym. 1997, 

160–161.) 

Haastattelu on usein päämenetelmänä kvalitatiivisessa tutkimuksessa. Haastattelus-

sa ollaan yleensä suorassa kielellisessä vuorovaikutuksessa tutkittavan kanssa. Haas-

tattelu tarjoaa mahdollisuuden säädellä joustavasti aineiston keruuta tilanteen edel-

lyttämällä tavalla ja tulkita vastauksia. Haastattelun huonona puolena on se, että se 

vie usein työn tekijältä paljon aikaa. Lisäksi haastattelun luotettavuutta ei pystytä 

useinkaan varmistamaan täysin. (Hirsjärvi ym. 1997, 204–207.) 

Tässä opinnäytetyössä on käytetty molempia tutkimusmenetelmiä. Työn teoriapoh-

jaa on kerätty kirjoista ja artikkeleista. Varastoon liittyvä käytännön tieto on kerätty 

sähköpostikeskusteluilla ja haastatteluilla Jyväskylän Liikenteen ja Koiviston Auton 
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henkilökunnalta. Työssä esitetyissä ratkaisuissa on käytetty teorian lisäksi hyväksi 

yrityksen henkilöstön vuosikymmenten aikana kertynyttä kokemusta ja muodostettu 

tietojen pohjalta paras ratkaisu. 

2 YRITYSESITTELY 

2.1 Koiviston auto Oy 

Koiviston Auton juuret ulottuvat vuoteen 1928, jolloin Toivo Tommola perusti Koivis-

ton Auto Oy:n Koiviston kauppalassa Karjalan kannaksella. Lahteen yhtiö muutti en-

simmäisen kerran vuonna 1940, lopullisesti vuonna 1944. Yritys oli pieni 1960 –luvun 

lopulle asti, jolloin yhtiön johtaja Toivo Tommolan poika Martti Tommola valitsi yhti-

ön strategiaksi laajentumisen yritysostoin. Vuonna 1977 linja-autoja oli jo 68. Samana 

vuonna perustettiin linja-autoja valmistava Kabus Oy, jonka ensimmäinen linja-auto 

valmistui vuoden loppuun mennessä. (Henkilöstökalenteri 2012.) 

Koiviston Auto Oy on kasvanut edelleen yritysostoin. Yhtymän omistavat Toivo 

Tommolan lapsenlapset ja se on edelleen täysin suomalainen perheyhtiö. Tänä päi-

vänä yhtymään kuuluu Jyväskylän Liikenteen lisäksi Gold Line Oy, Kabus Oy, Koiviston 

Auto Oy, Koskilinjat Oy, Kuopion Liikenne Oy, Porvoon Liikenne Oy, Satakunnan Lii-

kenne Oy ja Metsäpietilä Oy. Yhteensä Yhtymä työllistää 1543 henkilöä 114,3 miljoo-

nan euron liikevaihdolla (kuvio 1). (Henkilöstökalenteri 2012.) 
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KUVIO 1. Konsernikaavio 
 

2.2 Jyväskylän Liikenne Oy 

2.2.1 Yrityksen vaiheet 

Jyväskylän Liikenteen juuret ulottuvat 1930 –luvulle Toivo Rikkisen ja Oskar Lievosen 

erillisiin linja-autoyrityksiin, jotka yhdistyivät vuonna 1937. Rikkinen myi osakkeensa 

Are Oy:lle vuonna 1940 ja vuonna 1942 nimi muutettiin Jyväskylän Liikenne Oy:ksi. 

Yhtiö siirtyi Aren tytäryhtiöksi vuonna 1953 ja Koiviston Auto osti Jyväskylän Liiken-

teen 1984. Jyväskylän Liikenne osti Jyväskylässä toimineet kilpailijansa pois 1970 –
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luvun loppuun mennessä ja on siitä asti hoitanut yksin Jyväskylän paikallisliikennettä. 

(Kaijanaho 2008.) 

Tänä päivänä Jyväskylän Liikenne hoitaa liikennettä Jyväskylän lisäksi Saarijärvellä, 

Äänekoskella, Hankasalmella ja Jämsässä. Yhtiön palveluksessa on 278 henkilöä, au-

toja liikennöi 170 kappaletta ja yhtiön liikevaihto on 21,5 miljoonaa euroa (kuvio 1). 

Jyväskylän liikenteen varikko sijaitsee lähellä Jyväskylän keskustaa seppälänkankaalla. 

2.2.2 Korjaamo 

Jyväskylän Liikenteen korjaamolla on neljä eri korjaamoaluetta (ks. kuvio 2), jotka 

ovat huolto, korjaamo, peltikorjaamo ja maalaamo. Korjaamon keskiosassa on työ-

pisteitä, kevyt kattokiskonosturi ja pesuri. Korjaamolla työskentelee 19 henkilöä. 

Osalla henkilökunnasta on koulutus sähkötöihin. Työnjaosta vastaa korjaamon työn-

johtaja ja varastosta varastonhoitaja. He työskentelevät korjaamopäällikön alaisuu-

dessa. Korjaamon pohjakuva on isommassa koossa liitteessä 1. 
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KUVIO 2. Jyväskylän liikenteen korjaamon pohjakuva 
 

Huolto käsittää kolme huoltomontulla olevaa korjauspaikkaa. Kaksi paikoista on pe-

räkkäin mikä mahdollistaa läpiajon. Huollon puolella suoritetaan määräaikaishuollot 

ja pienet auton korjaukset. Huolto toimii aamuneljästä iltayhteentoista asti arkisin. 

Viikonloppuisin autoja huolletaan kolmesta iltayhteentoista asti. 

Korjaamossa on kaksi nosturipaikkaa ja yksi huoltomonttu. Korjaamon puolella teh-

dään suurempitöisiä korjauksia ja auto saattaa viipyä korjaamolla yli viikon. Tyypillisiä 

korjaamon työtehtäviä ovat moottorin ja vaihdelaatikon vaihdot. 

Peltihallissa on oma peltitöihin erikoistunut henkilöstönsä. Peltihalli koostuu kahdes-

ta autopaikasta. Tyypillisiä peltihallin töitä ovat kolarivaurioiden paikkaukset, tuuli-

lasien vaihdot ja pienet lattian kunnostukset. Suuremmat lattiankunnostukset teete-
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tään ulkopuolisilla toimijoilla. Peltihallissa on oma varastonsa, jossa säilytetään mm. 

tuulilaseja ja auton penkkejä. 

Maalaamo koostuu yhdestä autopaikasta. Maalaamon toiminta on usein vähäistä ja 

maalaamoa käytetäänkin talvella autojen kunnostuspaikkana niille autoille, jotka 

eivät tarvitse monttua tai nosturia. 

3 VARASTOINTI 

3.1 Varastoinnin periaatteet 

3.1.1 Varastoinnin tarkoitus 

Varasto on fyysinen tila, esimerkiksi paikka tai rakennus, jossa voidaan säilyttää ma-

teriaaleja, tuotteita tai komponentteja. Varasto tarkoittaa myös aina hallittavaa logis-

tista kokonaisuutta. Varaston toiminta on taloudellisinta silloin, kun turhaa toiminta-

kyvyttömyyttä ei esiinny eikä varmuusvarastoja kerätä. (Karrus 1998, 26–27.) 

Tavaran säilyttämisestä varastoitavassa tilassa syntyy aina kustannuksia. Kustannuk-

sia ovat esimerkiksi säilytystilojen aiheuttamat pääomakustannukset tai ulkopuolisel-

le maksettavat tilavuokrat, hyllyjen, kuormalavojen ja muiden varastointiin tarvitta-

van kaluston kustannukset sekä puhtaanapitoon, valaistukseen, lämmitykseen, va-

kuuttamiseen ja muuhun vastaavaan toimintaan liittyvät kustannukset. Usein varas-

toinnin kustannuksia laskettaessa huomioidaan vain ulkoiset varastot, vaikka kustan-

nuksia laskettaessa huomioon tulee ottaa myös valmistus- ja myymälätilojen kustan-

nukset siellä säilytettävien tavaroiden osalta. (Sakki 1999, 68–69.) 
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Varastointiin on kaksi pääsyytä. Jos myyjältä saapuva erä on suurempi kuin asiakkaan 

välitön tarve, jää osa tavarasta hetkeksi varastoon. Varastoa kutsutaan tässä tapauk-

sessa käyttövarastoksi. Suomen kokoisessa maassa ei yhden yrityksen kannata kuljet-

taa tavaraa yhden päivän käyttöä vastaavissa erissä. Epävarmuudesta johtuva varas-

tointi on toinen syy ja tällöin varastointia kutsutaan varmuusvarastoinniksi. Epävar-

muuteen vaikuttaa se, että ei tiedetä tarkkaan, kuinka paljon tavaraa tarvitaan ja 

mihin hetkeen tarve sijoittuu. Varmuusvarastojen suurta määrää pidetään merkkinä 

heikosta suunnittelusta ja yrityksen logistisen toiminnan kehnosta laadusta. (Sakki 

1999, 86–87.) 

3.1.2 Varastointivälineet 

Vaihtoehtoja tehokkaaseen varastointiin on useita ja valinta riippuukin käytettävästä 

tilasta sekä varastoitavasta tavarasta. Lisäksi varastointivälineiden valintaan vaikuttaa 

yrityksen rahallinen panostus varastointiin. Yleisin ja kustannuksiltaan edullisin varas-

tointitapa on kuormalavahyllyt. Kuormalavahyllyt on rakennettu trukkikäsittelyä var-

ten yleensä 3,5 – 5,5 metrin nostokorkeuteen. Enimmäismitoituksena lavakuormalle 

käytetään 1000 kiloa/hylly. Hyllyjen väliin jäävän käytävän leveys riippuu siitä, millai-

nen trukki valitaan tavaran käsittelyyn. Lavapaikkojen määrä tulisi mitoittaa siten, 

että tyhjiä lavapaikkoja olisi aina 5 – 10 % suunnitellusta maksimikäytöstä. Tavallises-

ti kuormalavahyllystön alimmat lavapaikat ovat keräyspaikoissa olevien nimikkeiden 

reservipaikkoja. (Pouri 1983, 63–65.) 

Pystysuoran karusellin eli paternosterin (ks. kuvio 3) käytöllä säästetään huomattava 

varaston tilansäästö. Ratkaisulla voidaan hyödyntää tehokkaasti varaston koko kor-

keus pienellä lattiatilan käytöllä. Toiminta perustuu siihen, että varastohenkilö kut-

suu oikean hyllytason käsittelykorkeudelle ohjauslaitteen avulla. Moottoroitu pater-

noster hakee oikean hyllytason työskentelykorkeudelle, jolloin tavara voidaan lastata 
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tai purkaa. Paternoster on varustettu jarrulla, joten haluttu hylly pysyy tarkasti pai-

kallaan myös suurella painolastilla olevan hyllyn kohdalla. Ohjausmekaniikka valitsee 

aina lyhyimmän mahdollisen pyörityssuunnan, jotta haluttu hylly saavutetaan mah-

dollisimman nopeasti. Paternoster on erinomainen väline varsinkin pienien ja kes-

kisuurten tavaroiden varastoimiseen. (Pouri 1983, 89–91.) 

 
KUVIO 3. Paternosterin sivuleikkaus 
 
Trukki on sähkö- tai polttomoottorilla toimiva ajettava tavaroiden nosto- tai siirtolai-

te. Polttomoottoreiden polttoaineena voidaan käyttää nestekaasua tai dieseliä. Ylei-

sin trukkityyppi on vastapainotrukki, joka soveltuu sekä ulko- että sisäkäyttöön. 

(Hokkanen ym. 2004, 166.) Jyväskylän Liikenteellä trukkia käytetään sekä ulko- että 

sisätiloissa useiden eripainoisten ja -mallisten tavaroiden siirtelyyn, joten ainoastaan 

vastapainotrukki on toimiva ratkaisu. Varaston kokoon nähden taas ei ole järkevää 

hankkia kahta trukkia. 
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Jyväskylän Liikenteen varaston pienestä koosta johtuen muut varastointivälineet ei-

vät ole mahdollisia varaston tiloissa, joten niitä ei käsitellä tässä työssä tarkemmin. 

3.1.3 Varastoinnin kustannustehokkuus 

Logistiikan sisällön muodostavat kustannukset ja toiminnan seuraaminen sekä palve-

lun laatutaso. Vaikka logistiikan kustannukset voivat olla suuret, on virheellistä arvi-

oida logistiikka pelkästään aiheutuvien kustannusten mukaan. Asiakkaiden arvio yri-

tyksen palvelukyvystä kertoo yrityksen logistisen panostuksen aikaansaannoksen. 

Voidaankin todeta, että logistiikan lisäarvo on kustannustehokkuuden ja palveluky-

vyn summa. (Sakki 1994, 48–49.) 

Varaston tehokkuutta mitataan yleisimmin varaston kiertonopeudella   . 

   
                                          

                                        
  

Varaston keskiarvon seuraaminen ei aina ole mahdollista, jolloin mittaaminen teh-

dään tietyn hetken varaston perusteella. Koko varaston kiertonopeus ei kerro varas-

ton ongelmakohtia. Järkevämpää onkin mitata kiertonopeus esimerkiksi ABC –

analyysin tuoteryhmittäin. (Sakki 1999, 95.) 

On olemassa kaksi tapaa varastojen täydentämistä varten. Tilauspistemenetelmässä 

varastomäärän saavuttaessa erikseen määritellyn rajan eli tilauspisteen tehdään ta-

varatäydennykset tilauserän pysyessä usein samana. Tilaukset tapahtuvat epäsään-

nöllisesti. Tilausvälin menetelmässä varastoja täydennetään säännöllisesti, mutta 

tilauserät vaihtelevat. Tilausvälin menetelmää kutsutaan myös tilausrytmimenetel-

mäksi. (Sakki 1999, 68–69.) 
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Visuaalisella seurannalla tuotteen kulutusta seurataan silmämääräisesti. Kun tuotetta 

on käytetty tiettyyn pisteeseen asti, tilataan tuotetta lisää. Jokainen ostotapahtuma 

aiheuttaa joukon välillisiä kustannuksia, joten varastotäydennystavan tulee olla tar-

koituksenmukainen. (Sakki 1994, 59–60.) 

Tilauspiste (kuvio 4), jota tässä työssä myöhemmin kutsutaan hälytysrajaksi, on piste 

jonka, jälkeen tuotteesta tehdään uusi tilaus. Kun tuote saavuttaa tilauspisteen, va-

rastossa olevan tuotemäärän pitää pystyä kattamaan normaalin toimitusajan aikai-

nen kulutus. Tilauspiste määritellään usein hieman oletettua kulutusta korkeammak-

si, jolloin varastoon jää myös varmuusvarasto. Varmuusvarasto on varasto, jolla pys-

tytään vastaamaan ennakoitua suurempaan tuotteen kysyntään. Tilauspisteen mää-

rittelemiseen tarvitaan kolme tietoa: 

- Hankinta-aika. Kokonaisaika, joka kuluu tilauksen tekemisestä tavaran vas-

taanottamiseen ja hyllyttämiseen 

- Menekki hankinta-aikana. Arvio keskimääräisestä menekistä 

- Varmuusvarasto. Arvioitu minimimäärä, jonka alle varasto saisi laskea vain 

poikkeustapauksessa.  

Varmuusvaraston laskemiseksi käytetään yleisesti logistiikassa kaavaa 

       

jossa B on varmuusvarasto, k on varmuuskerroin, joka kuvaa haluttua toimituskyky-

prosenttia, s on standardipoikkeama ja L on hankinta-aika. 
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Tilauspisteen laskemiseen käytetään kaavaa: 

                                                                  

(Sakki 1994, 56.) 

 
KUVIO 4. Tilauspistemenetelmä 
 

3.1.4 ABC-analyysi 

ABC-analyysi perustuu olettamukseen, jossa 20 % nimikkeistä tuo 80 % myynnistä tai 

päinvastoin 80 % nimikkeistä tuo 20 % myynnistä. Yrityksen on usein mahdotonta 

seurata tuhansia tuotenimikkeitään, joten analyysin avulla pystytään voimavarat 

suuntaamaan oikeisiin tuotteisiin. ABC-analyysissä tuotteet luokitellaan joko euro-

määräisen myynnin tai tuotteiden kulutuksen mukaan. Luokittelun voi tehdä myös 

myyntikatteen mukaan. (Sakki 2009, 90–91; Pouri 1993, 92–96.) 
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ABC-analyysin ehdoton edellytys on käyttää luokittelussa tuoteryhmien sijaan nimik-

keitä. Analyysi sisältää luokittelun kohteena olevat nimikkeet luokitteluperusteen 

mukaisessa laskevassa järjestyksessä. ABC-analyysi voi paisua useiden kymmenten 

sivujen mittaiseksi joten raportista laaditaan aina tiivistelmä. ABC-analyysin perus-

teella tuotteet luokitellaan eri luokkiin, tavallisesti A,B,C,D ja E –luokkaan. (Sakki 

2009, 91-94.) 

ABC-analyysia tulkitessa pitää ottaa huomioon, että analyysi kuvaa aina mennyttä 

tapahtumaa ja tulevaisuudessa menekki voi muuttua. ABC-luokittelun soveltamisella 

voidaan kuitenkin saavuttaa säästöjä pienentämällä varastoja ja parantamalla mate-

riaalin ohjausta. Tämä edellyttää oikeiden päätelmien tekemistä. ABC-analyysin yh-

teydessä on myös seurattava tarkkaan palvelukykyä. Usein AB–luokissa palvelukyky 

voi olla huono, mutta D–luokassa, jossa ei juuri ole kysyntää, palvelukyky on hyvä. 

Vaikka D–luokan tuotteita tarvitaan myös, niiden varastomäärät pitää suhteuttaa 

kulutukseen. D–luokan nimikkeiden varastomäärä ei saisi nousta yli 10 %:n koko va-

raston varastomäärästä. Mikäli D–nimikkeitä on yli 10 %, voidaan päätellä, että os-

tamisessa on jotakin pielessä. (Sakki 1999, 63–67.) 

Palvelukykyä mitataan usein hankitun tuote-erän riittävyydellä seuraavaan tuote-

erän saapumiseen asti. Palvelukyky voidaan määrittää tuotekohtaisesti ennakkoon ja 

seurata jatkuvasti toteutumista. Tuotteen riittämisellä on suora yhteys varmuusva-

rastoon ja palvelukykyyn. (Lehmuskoski 1982, 205–208.) 

ABC-analyysiä voidaan täydentää ns. pullonkaula-analyysillä. Siinä ostettavat tuotteet 

luokitellaan neljään eri luokkaan: 

1. Tavalliset tuotteet. Ostovolyymi on pieni, saatavuus hyvä. 

2. Volyymituotteet. Ostovolyymi on suuri, saatavuus hyvä. 
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3. Pullonkaulatuotteet. Ostovolyymi on pieni, saatavuus vaikea. 

4. Strategiset tuotteet. Ostovolyymi on suuri, saatavuus vaikea. 

Optimiostoerästä puhuttaessa käytetään usein EOQ–kaavaa (Economical Order 

Quantity): 

      
          

      
 

Kaavassa D on arvio vuosimenekistä, TK on yhden toimituserän kustannus, H on tuot-

teen yksikköhinta ja VK tuotteen varastoimisen kustannus. Kaavan ongelmana on, 

että ainoa tarkka luku kaavassa on kerroin kaksi. Muut luvut ovat epämääräisiä arvi-

oita. Tästä johtuen kaavalla ei saada laskettua tarkkaa arviota vuosimenekistä ja kaa-

va toimiikin enemmän suuntaa-antavana ennusteena. (Sakki 1994, 71.) 

3.1.5 Inventointi 

Inventoinnin avulla saadaan varaston kirjanpito ja saldot pidettyä ajan tasalla. Jos 

varaston nimikkeen tiedoissa on poikkeama, pitäisi se heti korjata, jotta varastokir-

janpito pitäisi paikkaansa. Inventoinnin tarkoituksena on saada tarkka kuva erojen 

synnystä. Toinen tavoite inventoinnille on korostaa kustannusvastuuta. Inventoinnin 

myötä järjestyksen pito paranee, hävikki vähenee ja luottamus toiminnan tarkkuu-

teen lisääntyy. (Lehmuskoski 1982, 161–163.) 

Todellisen nimikesaldon ja varastokirjanpidon välille syntyvät erot tekevät inventoin-

nin tarpeelliseksi. Saldoerot aiheuttavat haittaa kirjanpidon lisäksi myös korjaamon 

toiminnalle puuttuvina tuotenimikkeinä. Lisäksi saldoerojen johdosta voi varmuusva-

raston koko kasvaa tarpeettoman suureksi. (Lehmuskoski 1982, 163–167.)  
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On tärkeätä tietää varaston tarkka arvo inventoinnin avulla, koska varaston muutos 

kirjataan tilikauden taselaskelmaan suurentamaan tai pienentämään yrityksen tulos-

ta. Inventoinnin todellinen tarkoitus on aina saada selville varaston muutos edelli-

seen tilikauteen nähden. (Kirjanpidon ABC 2011.) 

3.2 Varastoinnin lähtötiedot Jyväskylän Liikenteellä 

3.2.1 Varastointi Jyväskylän Liikenteellä 

Jyväskylän Liikenteellä on oma korkeavarasto, kaksi paternosteria ja pienempiä yksit-

täisten tavaroiden varastointipaikkoja lattialla. Lisäksi peltihallin puolella on peltipuo-

len työvaiheisiin liittyvä varasto. Muutamia osia, kuten jäähdyttäjiä, säilytetään auto-

hallissa. Ajatuksena on ollut, että varastoitavat tavarat ovat mahdollisimman lähellä 

työpistettä. 

Varastosta vastaavat henkilöt ovat vaihtuneet vuosien saatossa useaan kertaan, eikä 

varastoa ole kertaakaan vuosien aikana inventoitu kokonaan joitain osittaisia inven-

tointeja lukuun ottamatta. Autokanta on uudistunut vuosien saatossa, joten hyllyihin 

on jäänyt paljon tarpeetonta tavaraa. Tarpeettoman eli epäkurantin tavaran tunnis-

tamista hankaloittaa se, että tavaroista ei ole ajantasaista saldo- ja paikkatietoa tieto-

järjestelmässä. Jyväskylän Liikenteen varastotieto-ohjelmassa on 44 017 eri tuote-

ryhmän nimikettä, joista varastossa on varastoituna kuitenkin vain 6323 eri tuote-

ryhmän nimikettä. Varaston arvo oli työn aloitushetkellä noin 680 000 euroa. Eri 

tuotteiden hinta määräytyi Lahden keskusvaraston määrittelemän hinnan mukaan. 

Opinnäytetyön tavoitteena ei ollut niinkään varaston arvon laskeminen vaan varas-

ton päivittäminen ajan tasalle. Lisäksi tavoitteena on määritellä tilausrajat siten, että 

linja-autojen korjauksessa tarvittavat osat löytyisivät suoraan hyllystä. 
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3.2.2 Lahden keskusvarasto 

Koiviston Auto -yhtymän keskusvarasto toimii Lahdessa. Keskusvaraston tehtävänä 

on tehdä varaosaostot mahdollisimman kustannustehokkaasti. Varastolla korjataan 

myös käytössä vaurioituneita osia, mikäli korjaaminen on kustannukset huomioon 

ottaen järkevää. (Kivistö & Nykänen 2012.) 

Kukin yksikkö lähettää sisäisen tilauksen Lahden keskusvarastolle, jossa tilaus käsitel-

lään ja kerätään. Suurin osa tilatusta tavarasta lähetetään rahtina Koiviston Auton 

Helsinki – Jyväskylä vuorolla, jolloin rahti on ilmainen. Isommat tilauserät ja varaosat, 

kuten moottorit tuodaan tarpeen mukaan yrityksen omalla kuorma-autolla. Paluu-

kuormana viedään käytettyjä renkaita pinnoitettavaksi ja korjaukseen meneviä osia 

kuten vaihdelaatikoita ja moottoreita. (Kivistö & Nykänen 2012.) 

Kaikki Lahden keskusvaraston hankkimat osat eivät ole uusia, vaan keskusvarasto 

ostaa ja kunnostaa käytettyjen tai liikenteestä poistettujen autojen osia. Kuten kaikki 

muutkin osat, myös kunnostetut osat hinnoitellaan. Käytettynä hankittujen osien 

hinnoitteluun vaikuttavat hankintahinta sekä kunnostuskustannukset. Hinnoittelu 

suoritetaan Lahden yksikössä. (Kivistö & Nykänen 2012.) 

Varaston ohjauksen takia Lahden keskusvarasto edellyttää ennakointia suurten ja 

arvokkaiden osien osalta. Mikäli kyse on vaihdelaatikosta tai moottorista, pyrkii kes-

kusvarasto hankkimaan osan edullisesti ja kunnostamaan sen. Tämä edellyttää enna-

kointia, jotta osa saadaan Jyväskylään mahdollisimman nopeasti. Pienemmät osat ja 

tilaukset tulevat puolen päivän aikaan seuraavana päivänä. (Kivistö & Nykänen 2012.) 
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3.3 Varastoinnin kehittäminen 

3.3.1 Varaston muutokset 

Jyväskylän Liikenteen varaston fyysinen muoto ei salli tehdä suuria muutoksia varas-

toon. Muutoksia voi verrata kuviosta 5. Varastopäällikön työpisteen vaihdolla saa-

daan kolme pientavarahyllyä lisää entisen työpisteen tilalle. Varaston keskellä sijait-

sevat kolme reikälevyseinää purkamalla ja sijoittamalla reikälevyt seinälle saadaan 

varaston keskiosaan väljä vastaanottotila. Muutos edellyttää myös tuulettajan hihno-

jen siirtämistä huollon tiloihin. 

 
KUVIO 5. Varaston vanha ja uusi pohjakuva 
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Varastosta puuttuu pientavarahyllyjä. Koska varasto kaventuu huomattavasti kor-

jaamon paternosterin kohdalta, pitäisi varasto muuttaa kaksikerroksiseksi varastoksi 

paternosterista alkaen. Toiseen kerrokseen pääsee portaita pitkin ja isommat tavara-

erät nostetaan toiseen kerrokseen avattavan portin kautta trukilla. Koska trukilla ei 

tarvitse enää liikkua kyseisellä alueella, voidaan paternosterin kylkeen lisätä pienta-

varahyllyjä. Lisää pientavarahyllyjä sijoitetaan toiseen kerrokseen. Ratkaisulla sääste-

tään aikaa, joka trukin käytössä kuluisi ja saadaan lisää varastointitilaa. 

Jos tulevaisuudessa tarvitaan lisää tilaa, voidaan varastoon sijoittaa keskiosaan vielä 

yksi paternoster. Huonona puolena ratkaisussa voidaan pitää pienentynyttä keski-

osan tavarankäsittelyaluetta. 

3.3.2 Jyväskylän Liikenteen varaston ABC-analyysi 

Jyväskylän Liikenteen varastosta tehdyn ABC-analyysin tiivistelmä on esitetty taulu-

kossa 1. Analyysin otantana on 9 kk ajanjakso, koska uusi varasto-ohjelma otettiin 

heinäkuussa 2011 käyttöön ja tietoa ei ole käytettävissä aikaisemmalta ajanjaksolta. 

TAULUKKO 1. ABC-analyysi kappalemääräisen menekin mukaan. 
Luokka menekki e % menek e menekki kpl%-menek kplVarastossa kpl%-varasto kplvar.arvo e %-var.arvo e

A 49% 76181,20 16 % 4940 49 % 888 6 % 16377,90 3 %

B 30% 166660,30 36 % 3015 30 % 1828 11 % 56691,74 9 %

C 16% 142876,06 31 % 1661 16 % 2604 16 % 127246,52 21 %

D 5% 77624,82 17 % 509 5 % 1482 9 % 88352,44 15 %

E 0% 0,00 0 % 0 0 % 9123 57 % 310196,32 52 %

Yht. 463342,38 100 % 10125 100 % 15925 100 % 598864,92 100 %

 
TAULUKKO 2. ABC-analyysi euromääräisen menekin mukaan. 
Luokka menekki e % meneke menekki kpl%-menek kplVarastossa kpl%-varasto kplvar.arvo e %-var.arvo e

A 50% 231762,33 50 % 2047 20 % 417 3 % 66077,66 11 %

B 30% 139275,10 30 % 2560,5 25 % 867 5 % 101053,34 17 %

C 18% 83567,17 18 % 3634 36 % 2278 14 % 102454,62 17 %

D 2% 8738,08 2 % 1883 19 % 3240 20 % 19082,98 3 %

E 0% 0,00 0 % 0 0 % 9122,5 57 % 310196,32 52 %

463342,68 100 % 10124,5 100 % 15924,5 100 % 598864,92 100 %
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Tiivistelmässä nimikkeet on luokiteltu menekin mukaan A, B, C, D ja E -ryhmään. E–

ryhmässä olevien nimikkeiden kulutus oli nolla 9 kk:n seurantajaksolta. Taulukossa 

”menekki e” ja ”% menek e” kuvaavat myytyjen tavaroiden euromääräistä ja prosen-

tuaalista osuutta. ”menekki kpl” ja ”% -menek kpl” kuvaavat kappalemääräistä myyn-

tiä, ”Varastossa kpl” ja ”%-varasto kpl” kuvaavat varastossa olevien nimikkeiden kap-

palemääriä ja ”var.arvo e” ja ”%-var.arvo e” kuvaavat varastossa olevien nimikkeiden 

varastoarvoa euroissa. Tarkempi varaston ABC-analyysin tiivistelmä on esitetty liit-

teessä 2. 

Tiivistelmästä näkee, että AB – luokan nimikkeiden osuus varaston arvosta on erittäin 

pieni. On oletettavaa, että nimikkeet pääsevät jopa välillä loppumaan. AB – luokkien 

osuuksien kasvattamalla pystytään vastaamaan kysyntään paremmin ja parantamaan 

toimitusvarmuutta. 

CD–luokkien nimikkeiden osuus on analyysin mukaan melko hyvä. Toisaalta, jos E–

ryhmä poistettaisiin, nousisivat CD–luokkien prosenttiosuudet liian korkeaksi. CD–

luokkien nimikkeiden tilaamiseen pitäisi kiinnittää enemmän huomiota ja muuttaa 

tilausrajat erittäin pieneksi. D–luokan kohdalla ostoeräksi ja varastointimääräksi riit-

tää yksi tuote yhtä nimikettä kohden. CD–ryhmien kohdalla on tietysti seurattava 

kysyntää ja reagoitava ajoissa, mikäli tuotteiden kysyntä lähtee kasvuun. 

E–luokka on hälytyttävän korkea. E-luokkaan on otettu mukaan kaikki varastossa 

olevat tuotteet, joilla ei ole ollut kysyntää seurantajakson aikana. 52 % varaston ar-

vosta koostuu analyysin mukaan tuotteista, joille ei ole kysyntää. Tämä kertoo tuot-

teiden ostojen epäonnistumisesta. 

Koska ostoissa ollaan siirtymässä automaattiseen hälytysrajan ja tilauserän määrit-

tämiseen, olisi ohjelmaan hyvä luokitella tuotteet varastokohtaisesti ABC-analyysin 
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mukaan. Tällöin ohjelman AB –tuoteryhmän tuotteita voitaisiin tilata täysin kysynnän 

mukaan, mutta CD –tuoteryhmän tuotteisiin asetettaisiin automaattiin rajoitus tila-

päisten kysyntähuippujen varalle. 

Myös taulukko 2:n perusteella E-luokan tuotteet eivät kierrä riittävästi. Taulukko on 

muuten sama kuin taulukko 1, mutta taulukko 2:n tiedot on kerätty euromääräisen 

myynnin mukaisesta ABC-analyysistä.  

3.3.3 Paikkakoodi 

Paikkakoodit ovat vaihtuneet vuosien saatossa useampaan kertaan varsinkin varas-

ton puolella, eikä kaikkien nimikkeiden paikkakoodia ole aina päivitetty. Tästä johtu-

en paikkakoodit eivät enää vastanneet nykytilannetta. Paternostereiden paikkakoodit 

olivat Kamreeri–ohjelman muotoa 1100020, jossa ensimmäinen numero kertoi pa-

ternosterin numeron, kaksi seuraavaa kertoivat hyllyn numeron, neljäs numero oli 

aina nolla, viides ja kuudes numero kertoivat hyllypaikan (yhdestä kahteenkymme-

neen) ja viimeinen numero oli aina nolla. 

Varastossa tuotteiden varastopaikan merkintä rajoittui pääsääntöisesti merkintään 

”varastossa”. Lisäksi oli suuri joukko tuotteita, joita oli merkitty saldolle, mutta paik-

kakoodina oli ”1”. Koko korjaamohenkilökunta piti merkintöjä epäselvinä ja hankali-

na. 

Paikkakoodien uudistuksessa haettiin selkeyttä, jolloin kuka tahansa voisi ymmärtää 

paikkamerkinnässä tarkoitetun varastointipaikan sijainnin. Uuden paikkamerkinnän 

suunnittelussa otettiin huomioon vanhasta merkintätavasta toimiva osuus. Koska 

paternostereiden numerointi oli huoltamon puolella yksi ja korjaamon puolella kaksi, 
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ei näistä numeroinneista luovuttu. Samoin varastossa oleva tavara merkittiin edel-

leen varasto -sanalla työnjohdon pyynnöstä. 

Paikkakoodit uudistettiin siten, että varaston paikan merkintä on ”VARASTO X-X”, 

jossa ensimmäinen X merkitsee hyllyväliä ja toinen X hyllytasoa. Varaston kuormala-

voihin merkittiin selkeästi, mitä tuotteita lavat sisälsivät. Varaston seinälle tulleiden 

seinälevyjen merkintä on ”SEINÄ X”, jossa X on reikälevyn numero. 

Paternostereiden paikkakoodi uusittiin myös täysin. Uusi paikkakoodi on muotoa ”X-

X-X”, jossa ensimmäinen x merkitsee paternosterin numeroa, toinen x hyllytasoa ja 

kolmas x hyllypaikkaa. Uudella merkitsemistavalla henkilökunta osaa etsiä helpom-

min oikeasta paikasta tarvitsemaansa osaa. 

Uusien paikkakoodien lisäksi jokainen hylly, paternosterin taso ja tason laatikko mer-

kittiin selkeästi. Uuden järjestelmän toimivuutta testattiin ennen inventoinnin aloit-

tamista kysymällä työnjohdon ja useamman asentajan mielipidettä uudesta merkin-

tätavasta. Uusi merkintätapa sai erittäin positiivisen ja innostuneen vastaanoton. 

3.3.4 Nimikkeiden uudelleensijoittaminen 

Työn tehokkuus edellyttää, että työpaikka on järjestyksessä. Jos työntekijä joutuu 

jatkuvasti etsimään jotain, menetetään tehokkuus. Nimikkeitä voi olla tuhansia ja 

niiden menekin ennustaminen on välillä mahdotonta. Siksi nimikkeet kannattaakin 

ryhmitellä valmistuksen tai huolto-ohjelman mukaan eikä myynnin tai menekin mu-

kaan. (Peltonen 1997, 68.) 

Nimikkeiden uudelleensijoittamisessa käytettiin apuna henkilökunnan osaamista. 

Uudelleensijoittelu kohdistui vain varastoon. Paternosterin hyllyt ovat keskenään 
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samanarvoisessa asemassa. Lisäksi nimikkeiden painoerot asettivat rajoituksia pater-

nosterin uudelleenjärjestämiselle. Paternosterin toiminnan kannalta olennaista on, 

että paternoster on tasapainossa, jolloin painavilla nimikkeillä lastatut hyllyt piti si-

joittaa vastakkain paternosterissa. 

Varaston osalta alahyllyjen käyttöä helpotettiin lisäämällä alahyllyille kiskoilla olevat 

ulosvedettävät tasot. Moottoreille ja vaihdelaatikoille varattiin yhdeltä hyllyväliltä 

lattiatasosta oma tila. Usein tarvittavat painavat nimikkeet sijoitettiin alahyllyille lä-

helle varaston ovea. Harvemmin käytetyt ja korkeat nimikkeet sijoitettiin ylemmille 

hyllyille. Lisäksi osa hyllypaikoista varattiin paternosterissa olevien nimikkeiden vara-

paikaksi paternosterin rajoittuneen tilan vuoksi. 

Varaston ja paternostereiden täyttöastetta vähennettiin inventoimalla varasto. In-

ventoinnilla poistettiin jo käytöstä poistuneiden autojen varaosat. ABC-analyysissä 

esille tulleisiin E-nimikkeisiin ei inventoinnin yhteydessä vielä puututtu. 

3.3.5 Lukijalaitteet ja tietokoneet 

Ennen uudistusta Jyväskylän Liikenteellä oli käytössä kaksi sähkökynää. Kynät sijaitsi-

vat paternostereiden vieressä. Paternostereiden vieressä oli myös kaksi tietokonetta, 

joilla pystyi hakemaan varaosia tietokannasta. Varastossa oli yksi tietokone, jolla pys-

tyi käyttämään varasto-ohjelmaa ja etsimään osia valmistajien omilla ohjelmilla. 

Uudistuksen myötä tilattiin kaksi uutta sähkökynää. Yksi sijoitettiin varastoon, jolloin 

työntekijät pystyvät tekemään tuoteoston jo varaston puolella. Tämä vähentää vir-

hemahdollisuutta, että työntekijä unohtaa ostaa tuotteen ja säästää aikaa. Toinen 

sähkökynä sijoitettiin peltipuolen varastoon. Varsinaisen varaston puolelle hankittiin 

myös uudelle vastaanottopisteelle kannettava tietokone ja tarratulostin. 
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Uusien sähkökynien sijoittelussa huomioitiin mahdollisimman tarkasti se, missä kynil-

le oli eniten kysyntää. Uudistuksen myötä sähkökyniä oli jokaisessa varastointipis-

teessä. 

 
 
KUVIO 6. Sähkökynä 
 
Sähkökynä on Datalogicin Memor – malli (kuvio 6), jossa on Koiviston Auton itse ke-

hittämä ohjelma. Sähkökynällä pystytään tekemään tuoteostoja kohdistettuna tietyl-

le autolle. Lisäksi kynään on tehty mahdollisuus varaston saldojen inventointiin. 

Opinnäytetyön aikana toteutettiin myös toiminto, jolla inventoinnin yhteydessä ni-

mikkeen varastopaikkaa pystyttiin muuttamaan.  

3.3.6 Vastaanottopiste 

Jyväskylän Liikenteen varaston vastaanottopiste sijaitsi ennen vastakkaisessa päässä 

saapuvasta tavarasta. Saapuva tavara piti tuoda aina koko varaston läpi vastaanotto-

pisteelle.  
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Uuden suunnitelman mukaan vastaanottopiste siirretään varaston keskelle, jossa on 

eniten tilaa saapuvalle tavaralle. Varaston keskiosaan hankittiin uusi vastaanottopöy-

tä ja tilattiin kannettava tietokone vastaanottoa varten. Tavaroiden hyllyttämistä 

varten hankittiin jakelukärryt.  

Vastaanottopisteen siirtäminen ja erottaminen varastopäällikön työpisteestä omaksi 

työpisteeksi selkeyttää varaston toimintaa. Koska saapuva tavara sijoitetaan varaston 

keskelle avoimeen tilaan, se ei enää tuki varaston käytäviä, vaikka saapunutta tava-

raa ei heti ehdittäisi purkaa. Lisäksi ratkaisu säästää aikaa. Varastopäällikön tietoko-

netta käyttävät myös korjaamon henkilökunta varaosien etsimiseen, joten tavaran 

vastaanotto ei enää estä varastopäällikön tietokoneen käyttöä. 

4 TOIMINNANOHJAUS 

4.1 Tilausprosessi 

Jyväskylän Liikenteen tilausketju on kuvattu kuviossa 7. Tilaus tehdään jostain yhty-

män toimipisteestä ja tilaus vastaanotetaan ja käsitellään Lahden keskusvarastolla. 

Mikäli tilauksen tuotteet ovat varastossa, ne kerätään ja lähetetään joko Koiviston 

auton omalla pikavuoroautolla tai suurempien tuotteiden kohdalla yhtymän omalla 

kuorma-autolla tilauksen tehneeseen toimipisteeseen. Jos tuotetta ei ole varastossa 

se ostetaan ulkopuoliselta toimittajalta ja tilauksen tuote jää jälkitoimitettavaksi. 

Ulkopuolisesta tuotteen toimittajasta ja tilauserästä riippuen tuote toimitetaan kes-

kusvarastoon lähetettäväksi tilauksen tehneelle toimipisteelle tai kuljetetaan ulko-

puolisen kuljetusyrityksen kalustolla tilaajalle. 
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KUVIO 7. Jyväskylän liikenteen tilausketju 

4.2 Tuotetiedon hallinta 

Tuotetiedon hallinnalla eli PDM:llä (Product Data Management) ei varsinaisesti tar-

koiteta mitään yksittäistä menetelmää tai tietokoneohjelmistoa. Se on systemaatti-

nen menetelmä, jolla pyritään hallitsemaan tuotteen tuotetietoja. Nykypäivänä tuo-

tetiedonhallinta toteutetaan yrityksissä lähes poikkeuksetta tietojärjestelmien avulla, 

vaikka se ei ole välttämätöntä. Tärkeintä on kuitenkin luoda yhteiset toimintatavat ja 

tiedon käsittelymenetelmät. (Sääksvuori & Immonen 2002, 18–19.) 

Tuotetiedonhallintajärjestelmän käyttö perustuu toimivan nimikkeistön varaan. Tuo-

te, tuotteen osa tai komponentti tai materiaali identifioidaan standardin mukaan 

nimikkeeksi. Hyvän tuotetiedon hallinnan kannalta on tärkeätä, että nimikkeistö on 

yhtenäinen ja että nimikkeet ryhmitellään eri luokkiin rakenteen mukaan. Nimikkei-

den hallintaa helpottaa selkeä ryhmittely, joka ei kuitenkaan mene liialliseen tark-

kuuteen. (Sääksvuori ym. 2012, 19–20.) 

TILAUS KÄSITTELY OSTO TOIMITUS VASTAANOTTO 

Tilauksen  
tekeminen 

Tilaus käsitellään  
Lahdessa 

Tuotteen osto  
ulkopuoliselta  
 

Tuote varastossa Ulkopuolinen  

kuljetusyritys 
Tilauksen  

vastaanotto 

Keräily ja lähetys 
Keskusvarastolta  
omalla kalustolla 

Mahdollinen  
jälkitoimitus 
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4.3 Toiminnanohjausjärjestelmä 

Usein varastojen nimikemäärät ovat niin suuria, että varaston ylläpidon kannalta on 

välttämätöntä tukeutua johonkin automaattiseen optimointijärjestelmään. Järjes-

telmän suunnittelussa pitää ottaa huomioon useiden käyttäjäryhmien toivomukset. 

Järjestelmän pitäisi olla tarpeeksi helppokäyttöinen ja selkeä käyttäjälle, mutta antaa 

samalla tietoa päättäjille. Päättäjillä ei tarkoiteta yrityksen johtoporrasta, jolle riittää 

pyöreä yhteenveto, vaan ratkaisujen ohjaajaa. Pelkistä varastotapahtumista tai mui-

den tehtyjen toimenpiteiden tai tapahtumien seurauksista kertova järjestelmä ei ole 

ohjaava vaan informoiva järjestelmä. Ohjauksen tulisi ottaa huomioon mahdollisim-

man joustavasti nimikkeiden erilaisuus. (Lehmuskoski 1982, 188–191.) 

Jyväskylän Liikenteen korjaamolla on Koiviston Auton itse toteuttama ERP –ohjelma 

nimeltään ”varastotieto” (kuvio 8), jolla hallitaan nimikkeitä ja tilauksia. Ohjelmaan 

kirjautuminen määrittää, mitä yhtymän varastoa ohjelma käsittelee. 

KUVIO 8. Varastotieto -ohjelman päänäkymä 
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Varastotieto -ohjelma otettiin käyttöön kesällä 2011 ja sitä kehitetään edelleen. Oh-

jelman päänäkymässä pystytään hakemaan tuotteita nimellä, koodilla, hakusanalla 

tai valmistusnumerolla. Lisäksi päänäkymästä pystyy avaamaan suoraan tilausnume-

rolla sisäiset ja ulkoiset tilaukset. 

Hakutoiminnolla korjaamon henkilökunta voi hakea haluamansa osan tuotekoodin ja 

hyllypaikan. Ohjelma hakee hausta riippuen joko vastaavan osuman tai kaikki hakua 

vastaavat tuotteet. 

Jokaisesta tuotteesta on mahdollista avata tuotekortti (kuvio 9). Tuotekortissa on 

tuotteen tiedot kuten tuotteen nimi, tuotekoodi, yhteensopivuus, varaston saldo, 

keskusvaraston saldo, hyllypaikka, hälytysrajat, varastoarvo ja tiettyjen tuotteiden 

kohdalla tuotteen kuva. Tuotekortin kautta pystytään inventoimaan tuotetta, tarkis-

tamaan tuotteen saldot keskusvaraston lisäksi muista yksiköistä ja muuttamaan tuot-

teen hyllypaikkaa. Lisäksi pystytään tarkistamaan tilaushistoria. Tuotekortin ala-

laidassa on näkyvissä kuluvan vuoden sekä kolmen edellisen vuoden kulutushistoria. 
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KUVIO 9. Tuotekortti 
 

Varastotieto – ohjelma on kytkettynä sähkökyniin, jolloin kynillä tehdyt tuoteostot 

päivittyvät välittömästi ohjelmaan. Oston yhteydessä merkitään aina mihin autoon 

osa on ostettu. Raportoinnin kautta voidaan seurata, mihin autoon on kulunut eniten 

osia.  

4.4 Tilausten hallinta 

Varastotieto -ohjelman kautta tehdään sisäiset tavaratilaukset. Hälytysrajoista ja tu-

levasta automaattitilauksesta huolimatta tulee joskus tarve tilata jotain tuotetta ma-
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nuaalisesti. Esimerkiksi poistuvaan automalliin ei kannata tilata enää osia varastoon, 

jolloin on kannattavampaa tilata osat manuaalisesti vain, kun niitä tarvitsee. Tilaami-

nen tehdään tilauskaavakkeen kautta (kuvio 10), jossa tilattavat tuotteet lisätään 

tuotekoodilla riveittäin. Kun tuote on lisätty, nähdään välittömästi onko tuotetta kes-

kusvarastolla varastossa. Tuotteeseen pitää muistaa muuttaa manuaalisesti tilattava 

kappalemäärä. Tilauksen yhteyteen pystyy kirjoittamaan lisätietoa tilauksen käsitteli-

jälle. Tilattaessa tilaus saa tilauskoodin, jonka avulla tilauksen etenemistä pystyy seu-

raamaan. 

 
KUVIO 10. Tilaus- ja vastaanottonäkymä 
 

Sama näkymä toimii myös tilausta vastaanottaessa. Ohjelma lisää saapuneen tilauk-

sen tuotteet vastaanoton yhteydessä automaattisesti varastosaldoon. Lisäksi ohjel-

man kautta on mahdollista tulostaa tuotekohtaiset tarrat kaikille saapuneille tuotteil-

le. Tarroista näkee tuotteen tietojen lisäksi tuotteen hyllypaikan. 
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4.5 Hälytysrajojen määrittely 

Hälytysrajojen määritteleminen on erittäin hankalaa Jyväskylän Liikenteellä. Linja-

autokalusto koostuu erimerkkisistä ja mallisista linja-autoista, jolloin osien yhteenso-

pivuus on pieni. Lisäksi kalusto vaihtuu tiheään tahtiin, joten osia ei voi tilata varas-

toon liikaa. 

Ohjelmisto antaa käyttäjän määritellä itse hälytysrajat. Käyttöön on tulossa kuitenkin 

automaattinen hälytysrajojen määritelmä. Automaattinen hälytysraja on keksimää-

räinen kuukauden kulutus, joka lasketaan edelliseltä puolen vuoden ajalta. Jos nimi-

kettä on kulunut kuusi kappaletta kuudessa kuukaudessa, niin hälytysraja on yksi. 

Vastaavasti tilausmäärä on yhden kuukauden kulutus lisättynä hälytysrajan alitus 

tilaushetkellä. Hälytysraja lasketaan kerran päivässä ja automaattinen tilaus lähtee 

ajastetusti. Mikäli käsin syötetty tilausmäärä on suurempi kuin automaattisesti las-

kettu tilausmäärä, tilataan osia käsin syötetyn tilausmäärän mukaan. (Piironen 2012.) 

4.6 Epäkurantin tavaran hallitseminen 

Autokannan vaihtuvuudesta johtuen on selvää, että epäkuranttia eli tarpeetonta 

tavaraa jää varastoon. Tarkoitus on, että Jyväskylän Liikenteen varastosta poistetaan 

kerran vuodessa epäkurantti tavara. Epäkurantin tavaran tunnistamiseksi varastotie-

to-ohjelma kertoo vuosittaisen kulutuksen, jonka mukaan epäkurantti tavara poiste-

taan. Poistaminen ei tarkoita aina hävittämistä vaan epäkurantti tavara palautetaan 

keskusvarastolle, jossa se varastoidaan kaikkien yksiköiden käyttöön. 
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5 KOULUTUS 

5.1 Laatu ja koulutus 

Todellinen laatu syntyy tekemällä kerralla oikein, onpa sitten kysymys suunnittelusta, 

valmistuksesta tai asiakaspalvelusta. Silloin turhat tarkastukset voidaan jättää pois. 

(Hokkanen & Strömberg 2006, 31.) 

Laadukkaan johtamisen edellytyksenä on, että ihmiset kokevat olevansa osa menes-

tystä, tuntevat itsensä arvostetuiksi, ilmapiiri on myönteinen, yhteistoiminta pelaa, 

asiakkaat ja muut sidosryhmät ovat tyytyväisiä, puheet ja teot ovat sopusoinnussa ja 

johtaja kokee saavansa aikaan tuloksia organisaationsa avulla. (Hokkanen ym. 2006, 

31.) 

Yritysmaailmassa on eletty 60–luvulta aina 80–luvulle saakka osallistumisen aikakaut-

ta, jolloin vakuutimme itsellemme, että kaikki on ihmisistä kiinni. Nykyisin tiedetään, 

että uudistuksen toteutus vaatii jokaisen tehtaassa työskentelevän toimenkuvan 

muuttamista. Vanhat työtehtävät eivät välttämättä katoa mihinkään, mutta uuden 

mallin mukaan vanhan työtehtävän mukaan lisätään välillisiä tehtäviä. Välillisiä teh-

täviä voivat olla ennakoiva kunnossapito tai aikataulusta huolehtiminen, jotka ennen 

kuuluivat esimiesten tai asiantuntijoiden tehtäviin.(Peltonen 1997, 110 – 111.) 

Nykypäivänä monen yrityksen henkilökunnalle on yhä epäselvempää, mitä teknisillä 

välineillä, kuten kännykällä ja tietokoneella tavoitellaan. Välineitä on alettu pitää ta-

voitteena ja työn tarkoitus on yhä useammin hämärtynyt. Ihmisen suhdetta työnte-

koon tarkastellaan yleensä ihmisen sitoutumisella. Työkäyttäytymisen näkökulmasta 

sitoutuminen kuvaa sitä, että ihminen tulee mielellään töihin, tuntee vastuuta työs-
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tään ja työyhteisöstään sekä sen kehittämisestä. Ihminen, joka on sitoutunut työhön-

sä, työskentelee yleensä innokkaasti ja tehokkaasti. Yksi sitoutumisen kehittämiskei-

no on työntekijän kouluttaminen. Ihminen haluaa olla tietoinen omasta osaamises-

taan ja koulutus edistää tunteen syntymistä. (Lämsä & Hautala 2005, 92–97.) 

5.2 Toiminnanohjausjärjestelmän haun koulutus huoltamohenkilö-

kunnalle 

Opinnäytetyön alussa haastateltiin korjaamon työntekijöitä, jolloin kävi ilmi, etteivät 

kaikki työntekijät osanneet tehdä hakuja varastotieto-ohjelmalla. Lisäksi osa henkilö-

kunnasta toivoi selvempää ohjeistusta ohjelman käyttöön. 

Kerättyjen tietojen perusteella syntyi idea, jonka pohjalta toteutin opinnäytetyön 

yhteyteen ohjeistuksen varastotieto-ohjelman varaosahausta. Ohje löytyy työn lo-

pusta liitteestä numero 3. 

Ohje jaettiin korjaamon henkilökunnalle työn valmistumisen jälkeen ja se lisättiin 

yrityksen sähköiseen yrityskäsikirjaan. 

5.3 Tietotason ylläpitosuunnitelma 

Haastattelujen perusteella selvisi myös, että henkilökunta toivoisi enemmän koulu-

tusta ohjelmien käyttöön. Tämän osalta ei yrityksen tarjoama koulutus ole vastannut 

henkilökunnan toiveita. Lisäksi korjaamolta puuttui yhtenäinen kirjallinen ohjeistus 

uusia työntekijöitä varten. 
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Tietotason ylläpitämiseksi ja parantamiseksi olisi hyvä järjestää säännöllisesti koulu-

tusta henkilöstölle aiheista, joihin henkilöstö katsoo tarvitsevansa lisäopastusta. 

Säännöllinen koulutus takaa paremman osaamisen ja nopeuttaa työn tekemistä. Li-

säksi olisi hyvä tehdä uusille aloittaville työntekijöille ohjeistus korjaamon yleisimmis-

tä pelisäännöistä ja toimintatavoista. 

6 YHTEENVETO 

Varaston toiminnan ongelmakohdat ja niiden ratkaisuehdotukset on koottu alla ole-

vaan taulukkoon. 

TAULUKKO 3 
Ongelma Ratkaisu

Varaston kustannusten 

vähentäminen

Abc-analyysi osoitti, että varastossa on liikaa nimikkeitä, 

joita ei käytetä. Varaston nimikkeiden määrää pitää 

vähentää ja käyttämättömät nimikkeet inventoida pois 

varastosta.Asentajat eivät löydä varaosia 

varastosta

Selvitettiin nimikkeet, joita kuluu eniten ja lisätään 

näiden nimikkeiden tilausmääriä. Tehtiin ohjeistus 

varastohenkilökunnalle varaosahausta. Inventoinnin 

jälkeen tuotteiden varastopaikat koneella olivat oikein.

Varaston täyttöasteen lisääminen ja 

sijoitus

Epäkurantin tavaran poistamisella saatiin lisätilaa 

varastoon. Lisäksi varastopaikat suunniteltiin uudelleen 

henkilökunnan kokemuksen ja abc-analyysin pohjalta.

Korjaamon toiminnan 

nopeuttaminen

Varaston järjestelyllä ja tavaroiden tilausmäärien 

uudelleensuunnittelulla pystytään vastaamaan 

korjaamon varaosatarpeeseen.

 

 

Jyväskylän liikenteen varasto oli päässyt erittäin huonoon pisteeseen ennen opinnäy-

tetyötä. Yrityksessä tehtiinkin jo työn aikana korjaavia toimenpiteitä varaston osalta. 
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E-luokan nimikkeitä poistettiin työn seurauksena varastosta. Varaston inventoinnin 

aikana päästiin E-luokan nimikkeissä alle 100 000 euron varastoarvoon. Inventoinnin 

myötä Jyväskylän Liikenteelle syntyi suuri menoerä kirjanpitoon. Tulevaisuudessa 

varastoon sidottu pääoma ei ole enää yhtä suuri. 

Inventoinnin myötä nimikkeiden saldot ovat oikeat, joten asentajat löytävät tuotteet 

nopeammin. Lisäksi nimikettä ei tarvinnut tilata uudelleen keskusvarastolta, koska 

asentajat löysivät nimikkeen merkityltä varastopaikalta. 

Epäkurantin tavaran poistaminen vapautti tilaa varastosta, jolloin nimikkeet pystyt-

tiin sijoittamaan paremmin niiden menekin mukaisille varastopaikoille. Ylitäydet hyl-

lyt paternosterissa kevennettiin inventoimalla epäkurantti tavara pois ja paternoste-

rin hyllyistä saatiin selkeät ja siistit. Hyllypaikkojen merkitsemiseen kiinnitettiin työn 

yhteydessä myös huomiota ja tämä helpotti sekä nopeutti asentajien toimintaa. 

Kaikilla edellä mainituilla muutoksilla pystyttiin nopeuttamaan korjaamon toimintaa 

parhaimmillaan päivillä. Tulevaisuuden suurimmat haasteet tulevatkin olemaan kor-

jaamon varaston jatkuva ylläpito, jotta varasto ei pääse palaamaan enää samaan läh-

tötilanteeseen. 

Kokonaisuudessaan opinnäytetyö oli erittäin mielenkiintoinen ja haastava. Vaikka 

olen työskennellyt yrityksessä aikaisemmin useamman kesän, ei korjaamon toiminta 

ollut minulle entuudestaan tuttu. Lisähaastetta toi se, että pääaineeni oli kuljetukset 

ja opinnäytetyö käsitteli varastointia. 
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LIITTEET 

Liite 1. Pohjakuva Jyväskylän liikenteen varastosta. 
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LIITE 2. ABC-analyysin tulos. 

  

Luokka menekki e % menek e menekki kpl %-menek kpl Varastossa kpl %-varasto kpl var.arvo e %-var.arvo e

A 76181,20 16 % 4940 49 % 888 6 % 16 377,90 € 3 %

B 166660,30 36 % 3015 30 % 1828 11 % 56 691,74 € 9 %

C 142876,06 31 % 1661 16 % 2604 16 % 127 246,52 € 21 %

D 77624,82 17 % 509 5 % 1482 9 % 88 352,44 € 15 %

E 0,00 0 % 0 0 % 9123 57 % 310 196,32 € 52 %

Yht. 463342,38 100 % 10125 100 % 15925 100 % 598 864,92 € 100 %

NIMIKEMÄÄRÄT

LUOKKA Määrä kpl Määrä %

A 78 2 %

B 295 9 %

C 551 16 %

D 509 15 %

E 2037 59 %

Yht 3470 100 %
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LIITE 3. Ohjeistus henkilökunnalle varastotieto-ohjelmasta. 

VARASTOTIETO-OHJELMAN HAUN KÄYTTÄMINEN 

YLEISTÄ 

Varastotieto-ohjelmalla voidaan hakea nimikettä (varaosaa) nimikkeen koodilla tai 

vastaavasti osan valmistenumeron kautta. Varastotieto-ohjelma on asennettu mo-

lemmille paternostereiden yhteydessä oleville koneille. Lisäksi ohjelma löytyy varas-

ton koneilta. 

HAKU 

Pää-näkymässä syötetään nimikkeen koodi tai valmistusnumero kenttään ja paine-

taan hae-painiketta. Nimikkeen valmistusnumero voidaan syöttää myös alimmaiseen 

kenttään osittaisena (min.3 numeroa tai kirjainta), jolloin ohjelma hakee kaikki syö-

tettyjä tietoja vastaavat tuotteet kentän alla olevaan hakukenttään. 

Haku voidaan toteuttaa ylimmäisessä kentässä myös nimikkeen nimellä tai hakusa-

nalla. Esimerkiksi jos etsitään sytytystulppaa, voidaan haku suorittaa sanalla ”sytytys” 

tai ”tulppa”, jolloin tulokseksi tulee kaikki nimikkeet, jotka sisältävät sanan ”sytytys” 

tai ”tulppa”. 
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TULOKSET 

Haun tuloksena ohjelma avaa nimikelistauksen, jossa on hakua vastaavat tuotteet. 

Nimikelistasta voidaan suorittaa lisärajauksia alasvetovalikoista nimikkeen nimen, 

valmistajan tai yhteensopivuuden perusteella. Lisäksi näkymästä nähdään nimikkeen 

varastointipaikka ja varastosaldo. 

 

NIMIKEKORTTI 

Tuotenumerokentän nimikettä kaksoisklikkaamalla tai nimikelistassa haluttua nimi-

kettä kaksoisklikkaamalla avataan tuotekortti. Tuotekortissa on tarkemmat tiedot 

tuotteesta. Tuotekortista nähdään saldon ja varastopaikan lisäksi mahdollinen vara-

paikka, keskusvaraston saldo ja tuotteen menekki neljältä viime vuodelta. Kortin 

”numero” sanaa klikkaamalla saadaan auki toimittajatiedot. 
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Joihinkin nimikkeisiin on lisätty nimikkeen kuva mukaan, jolloin sen saa auki kortin 

”Kuvat ja tiedostot” kohdasta. 

 

 
 


