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Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää kohdeorganisaation varastotasojen 
hallintamenetelmiä osto- ja hankintaorganisaation osalta. Työn tärkein tavoite oli 
luoda sekä uusi ja toimiva toimintamalli että työkalut operatiiviselle ostolle varastojen 
hallintaan. Tavoitteena oli myös tutkia, voiko toimittajayhteistyötä kehittämällä 
vaikuttaa varastotasoihin positiivisesti. 
 
Tutkimuksen aihe valittiin tukemaan yrityksen globaaleja tavoitteita koskien varaston 
riiton pienentämistä ja varastojen absoluuttisten arvojen laskua. Globaaleista 
tavoitteista johdettiin kohdeorganisaatiolle omat tavoitteet. Tavoitteiden 
saavuttamiseksi luotiin sekä uusia toimintamalleja että uusia työkaluja. Jotta 
tavoitteiden saavuttamista ja uusien toimintamallien toteutumista pystyttiin 
seuraamaan, luotiin myös viikottain ja kuukausittain seurattavia mittareita. 
 
Opinnäytetyö toteutettiin toimintatutkimuksena. Toimintatutkimus valittiin 
toteutustavaksi, koska tutkimusongelma oli käytännönläheinen ja ongelman 
ratkaisemiseksi tarvittiin koko osto- ja hankintaorganisaation panosta. 
Toimintatutkimuksen aikana kehitettiin uutta varastonhallintaan luotua työkalua 
aktiivisesti sekä luotiin uusia viikoittain ja kuukausittain toteutettavia varastonhallintaa 
tukevia toimia. Myös toimittajien kanssa löydettiin erilaisia ratkaisuja, joilla oli suora 
vaikutus varaston abosluuttiseen arvoon ja varaston riiton pienentämiseen. 
 
Koronapandemia vaikutti tutkimuksen toteutukseen vuoden 2020 aikana. 
Tutkimuksen aikana saatiin kuitenkin luotua uudet toimintamallit ja varaston 
absoluuttinen arvo kehittyi oikeaan suuntaan ja toimittajayhteistyötä saatiin kehitettyä 
varastonhallinnan osalta. 
 
 

Avainsanat: Toimitusketju, varastotasot, toimittajayhteistyö, 

toimintamallien kehittäminen



 

Abstract 

Author: Anna Koljonen 

Title: Development of Inventory Management Operation Models 

Number of Pages: 63 pages  

Date: 30 April 2021 

 

Degree: Master of Business Administration, Procurement 

Degree Programme: Procurement (Supply Chain Management) 

Instructor: Suvi Moll, Senior Lecturer  

 

 

The purpose of this thesis was to develop inventory management models in purchasing 
and sourcing departments. The main goal was to create a new functional operation 
model and the necessary tools for operative procurement in inventory management. 
One of the goals was also to study the effects of developing supplier co-operation on 
inventory levels. This subject for this study was chosen since the improvement of in-
ventory turnover and absolute inventory value was set as the global target for the com-
pany. From the global target, the goals for local organization were set. To reach these 
goals, it was necessary to develop the new ways of working and the new tools for 
inventory management. In addition, weekly, and monthly measurements were set for 
purchasing and sourcing to follow up the development and effects of actions made. 
 
The study was conducted using Action research methodology. It was chosen because 
the study problem was practical, and it needed input from the whole sourcing and pur-
chasing team.  
 
As a result of the thesis, a new inventory management tool was developed, and new 
weekly and monthly actions were created. By developing supplier co-operation, the 
thesis proposed new inventory management models that made a direct impact on the 
levels of absolute inventory value and inventory turnover. 
 
Covid-19 pandemic situation affected the thesis in 2020. Still, the company evaluated 
that the proposed operation models for inventory management and the absolute inven-
tory value developed in the right direction. Supplier co-operation development actions 
were also implemented successfully concerning inventory management. 
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1 Johdanto 

Tämän tutkimuksen aiheeksi on valittu varastojen hallintaan liittyvien 

toimintamallien kehittäminen, koska se tukee vahvasti yritykselle asetettuja 

varaston arvoihin ja varaston riittoon liittyviä tavoitteita. Omalla ja tiimini 

toiminnalla ja toimintatapojen kehittämisellä on suora vaikutus tavoitteeseen 

pääsemiseen. Tällä hetkellä varastojen hallinnasta puuttuu selkeä toimintamalli 

ja tämän työn tavoitteena on luoda toimintamalli ja rutiinit Yritys Oy:n 

komponenttivaraston hallintaan operatiivisen oston tiimille. Toimin itse 

operatiivisen ostotiimin esimiehenä ja koen, että omaa ja tiimin toimintaa 

kehittämällä on mahdollista vaikuttaa merkittävästi tavoitteiden saavuttamiseen. 

Tärkeää uuden toimintamallin ja toimintatapojen luomisessa on kartoittaa 

lähtötilanne huolellisesti, jotta voidaan ymmärtää, mitä osa-alueita tiimin 

toiminnassa ja työtehtävissä täytyy kehittää, jotta asetetut tavoitteet voidaan 

saavuttaa ja saavutetut tavoitetasot saadaan pidettyä tai jatkettua parantamista 

edelleen. Kehitystyön ehkä tärkeimpänä tavoitteena onkin luoda yhteistyössä 

tiimin kanssa uusi toimintamalli, jota voidaan jatkuvasti kehittää. Jotta henkilöstö 

saadaan sitoutettua muutokseen ja kehittämiseen, myös muutos- ja 

henkilöjohtaminen on tärkeässä asemassa oikeanlaisen, kehittämistä tukevan 

ilmapiirin luomiseksi. 

Yritysten kannalta on tärkeää, ettei varastoihin sidota kiinni turhaan pääomaa, 

mutta varastotasoja ei toisaalta tule laskea myöskään niin mataliksi, että ne 

vaarantavat operatiivisen toiminnan. Komponenttivarastojen hallintaan 

vaikuttavat useat eri tekijät, joihin tutkimuksen aikana syvennytään tarkemmin. 

Tällaisia tekijöitä ovat mm. yrityksen hankintastrategia ja toimittajayhteistyö sekä 

operatiivisen ostotoiminnan varastojen hallintaan liittyvät menetelmät. 
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1.1 Tavoitteet 

Tavoitteena on kehittää varastotasojen hallintaan toimiva ja jatkuva toimintamalli 

sekä saavuttaa asetetut varaston riittoon liittyvät tavoitteet. Steven Braggin 

(2018, 75-76) mukaan varaston hallintaa ja vaihtuvuutta voidaan mitata joko 

varaston riitolla tai varaston kierrolla. Nämä molemmat kertovat saman asian, 

mutta eri näkökulmasta. Varaston riitosta käytetään myös lyhennettä DIO (Days 

Inventory Outstanding). Varaston riitolla päivissä mitattuna tarkoitetaan sitä, 

kuinka pitkäksi aikaa nykyinen varasto riittää perustuen kulutukseen. Jos taas 

halutaan mitata varaston hallinnan kehitystä varaston kierron kautta, jonka 

englanninkielinen termi on Inventory Turnover, kertoo laskennan tulos, kuinka 

usein varasto vaihtuu vuoden aikana. Braggs esittelee teoksessaan yleisimmin 

käytetyt kaavat sekä varaston riiton että varaston kierron laskemiseen. 

Yleisin varaston riiton laskuun käytettävä kaava on: 

𝑉𝑎𝑟𝑎𝑠𝑡𝑜𝑛 𝑟𝑖𝑖𝑡𝑡𝑜 = 365 ÷
𝑆𝑢𝑜𝑟𝑎𝑡 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑎𝑙𝑖𝑘𝑢𝑠𝑡𝑎𝑛𝑛𝑢𝑘𝑠𝑒𝑡

𝑉𝑎𝑟𝑎𝑠𝑡𝑜𝑛 𝑎𝑟𝑣𝑜
 

Yleisin varaston kiertoon laskuun käytettävä kaava on: 

𝑉𝑎𝑟𝑎𝑠𝑡𝑜𝑛 𝑘𝑖𝑒𝑟𝑡𝑜 =
𝑆𝑢𝑜𝑟𝑎𝑡 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑎𝑙𝑖𝑘𝑢𝑠𝑡𝑎𝑛𝑛𝑢𝑘𝑠𝑒𝑡

𝑉𝑎𝑟𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑎𝑟𝑣𝑜
 

Kaavoissa suoriin materiaalikustannuksiin lasketaan viimeisen 12 kuukauden 

käytetyt materiaalit ja varaston arvoon joko tietyn kauden päätöshetken varasto 

tai esimerkiksi kolmen edellisen kuukauden keskiarvo. (Bragg 2018, 75-76.) 

Yritys Oy:ssä on päädytty globaalisti käyttämään varaston riittoa mittarina 

varastotasojen kehitykselle ja niiden vaihtuvuudelle. Näin ollen myös tässä 

tutkimuksessa käsitellään varastoa riiton näkökulmasta. Operatiivisen oston 

hallinnoiman komponettivaraston varaston riitto lasketaan seuraavaa kaavaa 

käyttäen:  
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𝑉𝑎𝑟𝑎𝑠𝑡𝑜𝑛 𝑟𝑖𝑖𝑡𝑡𝑜 =
3 𝑘𝑘 𝑣𝑎𝑟𝑎𝑠𝑡𝑜𝑛 𝑘𝑒𝑠𝑘𝑖𝑎𝑟𝑣𝑜

12 𝑘𝑘 𝑘𝑢𝑙𝑢𝑡𝑢𝑠
× 365 

Tavoitteisiin pääseminen edellyttää yhteistyön tekemistä sekä sisäisten että 

ulkoisten sidosryhmien kanssa. Ulkoisilla sidosryhmillä tarkoitetaan toimittajia ja 

sisäisillä Yritys Oy:n muita organisaatioryhmiä, kuten tuotantoa ja 

tuotemuutoshallintaa. 

Toimintamallin tulisi sisältää viikoittaista seurantaa sekä omatoimista 

työskentelyä varastotasojen saavuttamiseksi. Tavoitteena on myös luoda malli 

varmuusvarastotasojen ja optimaalisten eräkokojen määrittämiseksi. Tavoitteena 

on myös löytää ratkaisut vuoden 2019 sisäisessä auditoinnissa löytyneisiin 

poikkeamiin koskien varastojen hallintaa.   

Yhtenä tavoitteena on myös tarkastella, kuinka varastotasojen laskeminen 

vaikuttaa yrityksen toimintaan ja määrittää optimaaliset varatotasot, jota eivät 

vaikuta negatiivisesti tuotannon toimintaan tai asiakaspalveluun ja 

toimituskykyyn.                                                     

Kehittämishankkeen tavoitteena on myös sitouttaa strategisen hankinnan ja 

operatiivisen oston henkilöstöä toiminnan kehittämiseen ja arviointiin. Kun 

henkilöstö pääsee vaikuttamaan prosesseihin jo kehitysvaiheessa, 

todennäköisesti sitoutuminen uusiin toimintatapoihin ja tavoitteisiin on parempaa.  

Streategisen hankinnan vastuualueelle kuuluu uusien toimintamallien 

kehittäminen yhteistyössä toimittajien kanssa. Tutkimuksen aikana on tarkoitus 

tutkia myös, pystytäänkö toimittajayhteistyötä kehittämällä vaikuttamaan 

varastotasoihin. 

Tavoitteeksi kirjataan myös yhteinen toimintamalli koskien tuotanto-ohjelman 

muutoksia sekä tuotemuutoksia, jotta näiden negatiivinen vaikutus varaston 

riittoon saadaan minimoitua. 
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1.2 Ongelman määrittely 

Ongelmana on, että varastoon on sitoutunut liian paljon pääomaa ja varastotasot 

tulisi saada matalemmiksi. Varaston hallintaan ei ole kehitetty vielä selkeitä 

menetelmiä, työkaluja ja tavoitteita. 

Ongelma on relevantti ja ajankohtainen. Varaston riiton pienentäminen on 

asetettu globaalisti Yritys Oy:n tavoitteeksi vuodelle 2020. Yritys Oy:n paikallisen 

yksikön Supply Chain-organisaatiossa seurataan viikoittain tehtaan ylemmän 

tason tavoitteita. Vuodelle 2020 asetetut tavoitteet liittyvät varaston riiton 

pienentämiseen, tuottavuuden parantamiseen ja laatuun. Näistä tehdastason 

tavoitteista on johdettu omat tavoitteet osto- ja hankintaorganisaatiolle. Varaston 

riiton osalta oston ja hankinnan MIGO (=Most Important Goal) on 

komponenttivaraston varaston riiton, eli DIO:n pienentäminen. Ei ole kuitenkaan 

varmistettu, että ostolle ja hankinnalle määritetyt mittarit varmasti vaikuttavat 

ylemmän tason tavoitteiden saavuttamiseen. Toisin sanoen, vaikka osto- ja 

hankintaorganisaatio saavuttaisi niille määritetyt tavoitteet, ei niillä välttämättä ole 

suoraa vaikutusta tehtaan tavoitteiden saavuttamiseen. 

Kohderyhmän jäsenet, eli osto- ja hankintainsinöörit, ovat päässeet vaikuttamaan 

tutkimusongelman määrittelyyn omissa tiimipalavereissaan sekä 

henkilöstökyselyn tulosten läpikäynnin yhteydessä. Olen keskustellut ongelman 

määrittämisestä useaan kertaan myös oman esimieheni kanssa ja tämä koettiin 

tämänhetkisistä ongelmista suurimmaksi ja haastavimmaksi. 

Ongelma liittyy vahvasti hankintatoimen alaan. Operatiivisen oston ja strategisen 

hankinnan mahdollisuus vaikuttaa yksikön korkeamman tason varaston riittoon 

liittyvään tavoitteeseen oman toiminnan kehittämisellä ja mittaamisella on 

mahdollista.  

Tavoitteita määrittäessä tulee kuitenkin ottaa huomioon, kuinka varastotasojen 

laskeminen vaikuttaa liiketoimintaan, esimerkiksi palvelukykyyn ja tehtaan 

toimitusvarmuuteen. Palvelukyvyllekin tulee tutkimuksen aikana määritellä 

selkeät tavoitteet. 
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1.3 Ongelman syyt ja seuraukset 

Olen toiminut operatiivisen oston vetäjänä vasta puoli vuotta, joten pitkää 

historiatietoa ja kokemusta ei operatiivisen oston toiminnan kehittämisestä ole. 

Ennen nykyistä rooliani toimin kuitenkin operatiivisen oston tiimissä 

ostoinsinöörinä noin 1,5 vuotta. Toiminta on siis minulle kuitenkin tiimiläisen 

näkökulmasta katsottuna tuttua. 

Käytin syiden ja seurausten määrittelyyn kalanruotomallia. Kalanruotomalli on 

japanilaisen Kaoru Ishikawan kehittämä ongelmanratkaisumalli, joka auttaa 

syiden ja seurausten hahmottamisessa (41, Kananen 2014). Syistä ja 

seurauksista keskustelin oman esimieheni, eli hankintapäällikön kanssa. Jonkin 

verran tein vielä yksittäisten ongelmien sisällä 5 x miksi analyysiä. 

Kalanruotoanalyysin tuloksena löysin neljä eri syytä (kuvio 1), joilla on suora 

vaikutus ongelmaan. 

 

Kuvio 1. Kalanruotoanalyysin syyt 
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Ongelma on kuviossa oikealla ja sen vasemmalle puolelle on kuvattu syyt. 

Jokaiselle syylle löytyy myös omat seurauksensa. Ongelmaksi määritettiin 

varastoon sitoututunut liiallinen pääoma. 

Kalanruotoanalyysin perusteella päädyin seuraaviin syihin ja seurauksiin: 

1. syy: Ei ole kehitetty jatkuvaa toimintamallia varastojen hallintaan 

Seuraus: Varastoja on tarkasteltu satunnaisesti ilman tarkempaa analyysiä ja 

korjaavia toimenpiteitä ja näin ollen varastotasot ovat päässeet nousemaan. 

Toimintamallin puute tekee varaston analysoinnista ja toimenpiteiden 

tekemisestä epäsäännöllistä ja epäjohdonmuista. 

2. syy: Absoluuttisille varastotasoille ja/tai varaston riitolle ei ole määritelty 

selkeitä tavoitetasoja ylemmällä tasolla 

Seuraus: Ei ole kehitetty ostolle ja hankinnalle omaa mittaristoa varastoihin 

liittyen, koska niiden seuraamista ei ole pidetty tärkeänä. Tavoitteiden ja 

mittareiden puuttuminen vaikeuttaa työtehtävään motivointia, koska 

suoritettavalta työtehtävältä puuttuu tavoite ja tarkoitus. 

 3. syy: Tuotanto-ohjelman lisääntyneet muutokset 

Seuraus: Jos tuotanto-ohjelmasta tehdään lähikuukausilta poistoja, ei 

komponenttitilauksia näihin tuotantotarpeisiin saada enää peruttua ja 

komponentit seisovat siten varastossa odottamassa seuraavaa tarvetta. 

4. syy: Tuotemuutokset 

Seuraus: Jos olemassa oleviin konemalleihin tehdään muutoksia 

komponenttirakenteisiin, ei aina muutoksen ajankohtaa suunniteltaessa oteta 

huomioon vanhan komponentin, joka jää pois käytöstä, varastotasoja. Näin 

toimiessa vanhan komponentin varastot jäävät käyttökelvottomiksi varastoon. 



7 

 

 

1.4 Tutkimuskysymykset 

Ongelman määrittelyn jälkeen määrittelin tutkimuskysymykset, joilla 

tutkimusongelma pyritään ratkaisemaan. Sain johdettua ongelmasta kuusi 

alustavaa tutkimuskysymystä. Tutkimuskysymykset muuttuvat usein tutkimuksen 

edetessä ja täsmentyessä (44, Kananen 2014). 

1.     Millainen on varastonhallintaprosessin nykytila? 

2.     Mikä on optimaalinen komponenttien varastotaso ja varaston riitto? 

3.     Millä asioilla voidaan vaikuttaa varastotasoihin? 

4.     Millaisia riskejä liittyy yrityksen näkökulmasta varastotasojen laskemiseen? 

5.     Kuinka toimittajayhteistyöllä voidaan vaikuttaa varastotasoihin? 

6.     Miten hankinta- ja osto-organisaation toimintaa tulee kehittää, jotta 

optimaaliset varastotasot saavutetaan ja niissä pysytään? 

1.5 Tutkimusmenetelmä: toimintatutkimus 

Toimintatutkimusta käytetään oman tai ryhmän työskentelytapojen 

kehittämiseen, mutta se soveltuu parhaiten ryhmän toiminnan kehittämiseen (15, 

Kananen 2014). Tämä on hyvin linjassa oman tutkimukseni tavoitteiden kanssa, 

joten toimintatutkimus tutkimusmenetelmänä on soveltuva tähän työhön. 

Toimintatutkimuksen ja yleensä laadullisen tutkimuksen tiedonkeruumenetelmiä 

ovat mm. erilaiset havainnointimenetelmät, kuten piilo- ja suorahavainnointi sekä 

osallistav että osallistuva havainnointi. Toimintatutkimuksen 

tiedonkeruumenetelmiin kuuluvat vahvasti myös erilaiset haastattelutmetodit, 

kuten strukturoidut, puolistrukturoidut, avoimet haastattelut ja teemahaastattelut. 

On mahdollista käyttää myös syvä-, yksilö- sekä ryhmähaastatteluja. Kirjalliset 

lähteet ja erilaiset kyselyt toimivat myös tiedon lähteinä. (Kananen 2014, 7.) 
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Tavoitteena on kehittää omaa ja tiimini toimintaa pitäen yllä positiivista ja avointa 

ilmapiiriä. Pääasiassa kehitystyö ja tiedonkeruu tapahtuu ryhmäkeskusteluna 

tiimipalavereiden yhteydessä, yksilöhaastatteluina tai -keskusteluina yksittäisten 

ostoinsinöörien kanssa tai muiden kehittämiseen liittyvien henkilöiden kanssa. 

Keskusteluja käydään varmasti myös ylemmän johdon kanssa, jos tutkimuksen 

tuloksena tehdään rahallisesti merkittäviä päätöksiä. 

Kirjallisina lähteinä käytetään yrityksen toiminnaohjausjärjestelmästä saatavilla 

olevaa dataa, varastotyökalua, yrityksen Intranetia sekä erilaisia kirjallisia  

teoreettisia lähteitä ja toimittajien kanssa solmittuja sopimuksia. 

1.6 Muutoksen hyödyllisyyden arviointi 

Varaston riiton pienentäminen on asetettu globaaliksi tavoitteeksi kaikille Yritys 

Oy:n tuotannollisille yksiköille vuodelle 2020, joten toimintatutkimus on 

tarpeellinen ja on erittäin ajankohtainen. Muutoksella saadaan aikaiseksi 

toimintamalli varastojen hallintaan strategiselle hankinnalle sekä operatiiviselle 

ostolle. Varastoihin sitoutuneen pääoman pienentäminen vaikuttaa yrityksen 

taloudelliseen kykyyn toimia, kun rahaa ei ole situoutuneena varastoihin.  

Kun saadaan luotua selkeä toimintamalli, mittaristo ja tavoitteet, jotka vaikuttavat 

todella myös yksikön ylemmän tason tavoitteiden saavuttamiseen, on kehitystyö 

hyödyllinen. Tärkeimpänä pidän uuden toimintamallin luomista, jolla pystytään 

myös mittaamaan ja seuraamaan kehitystä ja tarvittaessa reagoimaan 

poikkeamiin tai muuttamaan nykyistä toimintamallia, jos vaikuttaa siltä, että 

kehityksen suunta on väärä. 

1.7 Soveltuvat mittarit 

Iloranta ja Pajunen-Muhonen (2018, 360) luettelevat hyvän mittarin 

ominaisuuksien perusperiaatteet: 

1. Mittarilla on selkeä yhteys strategiaan ja asetettuihin tavoitteisiin 
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2. Mittari on riittävän yksinkertainen ja se on helppo ymmärtää 

3. Mittarin seuranta tapahtuu siellä, missä tekemiseen ja tapahtumiin on 

mahdollista vaikuttaa 

4. Mittarin  tavoitteet ovat riittävän laaja-alaiset ja tasapainoiset 

5. Mittari toimii jatkuvan kehittämisen välineenä ja tukena 

Tärkeimpänä mittarina näen varaston riiton tavoitteen, eli kuinka komponenttien 

varaston riittoa saadaan toimintatutkimuksen avulla pienennettyä. Tätät tavoitetta 

mitataan varaston riiton päivissä käyttäen laskentaan kappaleessa 1.2 esiteltyä 

kaavaa. 

Toinen mittari on komponenttivaraston absoluuttinen arvo, joka mittaa 

euromääräistä varaston kehitystä. 

Kolmantena mittarina on, saadaanko luotua uusi prosessi yhteistyössä sekä 

toimittajien että sidosryhmien kanssa varastojen hallintaan.  

Toimintatutkimuksen toimivuutta tulee tarkastella käyttäjänäkökulmasta, ovatko 

luodut toimintamallit toimivia ja yksiselitteisiä. Toimivuutta tulee arvioida myös 

sen perusteella, vaikuttavatko luodut toimintamallit todellisuudessa ylemmän 

tason tavoitteiden saavuttamiseen. 

Toimintatutkimuksen onnistumista pystytään mittaamaan määrällisillä mittareilla 

suoraan varaston riittopäivien kehityksestä. Onnistumista pystytään mittaamaan 

myös laadullisesti esimerkiksi osto- ja hankintatiimien jäsenten osallistumista ja 

aktiivisuutta kehittämistyöhön arvioimalla. Myös suunnitellussa aikataulussa 

pysyminen on yksi onnistumisen arviointikriteeri.   

Myös tutkimuksen validiteetti ja reliabiliteetti tulee pystyä todentamaan 

tutkimuksessa. 
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2 Kohdeorganisaation kuvaus 

Yritys Oy on globaali yritys, jossa työskentelee yli 14000 ammattilaista yli 50 

maassa. Palvelujen osuus yrityksen liikevaihdosta on yli 65 prosenttia. Vuonna 

2018 yrityksen liikevaihto oli noin 3,2 miljardia euroa. (X lyhyesti 2019.) Yrityksen 

toimintaan kuuluu sekä valmistavaa tuotantotoimintaa, että palveluita. Palveluihin 

kuuluu pääasiassa varaosa- ja huoltopalveluita. 

 

Toimitusketjun hallinnan kannalta Yritys Oy voidaan rinnastaa esimerkiksi 

autoteollisuuteen. Tuotannon tarpeisiin tarvitaan useita erilaisia komponentteja ja 

raaka-aineita. Toimittajakenttä on laaja ja asiakastarpeet vaihtelevat suuresti. 

Voidaan puhua X-mallin toimintaketjusta. X-mallin toimitusketjulle ominaista on, 

että toimittajia ja materiaalivirtoja on paljon ja myös asiakkaita on paljon, eivätka 

asiakkaat tyydy pelkästään standardituotteisiin, vaan haluavat erilaisia 

räätälöityjä ratkaisuja. (Iloranta & Pajunen-Muhonen 2018, 344.) 

2.1 Kohdeorganisaation liiketoiminta-alue 

Liiketoimintayksikköön kuuluu muitakin yksiköitä kuin paikallinen yksikkö, mm. 

yksiköt Ranskassa, Kiinassa, Brasiliassa ja Intiassa. Kaikki yksiköt ovat 

valmistavia yksiköitä, joissa on tuotannollista toimintaa. Liiketoimintayksiköstä 

erillään toimii palvelu- ja varaosapuoli, jolla ei ole tuotannollista toimintaa, vaan 

vain palveluita ja varaosatoimituksia. 

Liiketoiminta-alueen markkina-alue on globaali ja myyntiyksiköitä onkin ympäri 

maailmaa, kuten myös valmistavia tuotantolaitoksia. Tuoteportfoliota on jaoteltu 

eri liiketoimintayksiköiden välille niin, että kaikki yksiköt eivät valmista samoja 

tuotteita, vaan erikoistuvat tiettyihin tuoteryhmiin. Jonkin verran päällekkäisyyksiä 

kuitenkin löytyy.  Liiketoimintayksiköt käyvät myös keskenään kauppaa ja ostavat 

toisiltaan omassa valmistuksessa tarvittavia pienempiä kokoonpanoja. 
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2.2 Yritys Oy:n paikallisen yksikön osto- ja hankintaorganisaatio 

Paikallisen yksikön osto- ja hankintaorganisaatio vastaa materiaalihankinnoista 

tehtaan tuotantolinjoille sekä alihankinnassa suoritettaviin kokoonpanoihin. 

Organisaatio kuuluu Supply Chain- eli toimitusketjuorganisaatioon. Tiimiin kuuluu 

kuusi hankintainsinööriä, jotka vastaavat strategisesta hankinnasta, kuten 

toimittajavalinnoista ja hintaneuvotteiluista. Yksi hankintainsinööreistä vastaa 

epäsuorista hankinnoista. Hankintainsinöörien esimiehenä toimii 

hankintapäällikkö.  

Operatiivisen oston tiimiin kuuluu yksitoista ostoinsinööriä, joista yksi vastaa 

epäsuorista ostoista ja kaksi projektiostoista. Muut kahdeksan ostoinsinööriä 

vastaavat oman kategoriansa operatiivisesta ostotyöstä. Kategorioita on mm. 

sahkö ja automaatio, teräsvalut, moduulit, teräsrakenteet ja kaupalliset 

komponentit. Toimin itse operatiivisena ostopäällikkönä, eli ostoinsinöörien 

esimiehenä. Minun esimiehenäni toimii hankintapäällikkö. 

Organisaatioon kuuluu myös kaksi toimitusketjun kehittämiseen liittyvää roolia, 

joiden vastuulle kuuluu toimittajayhteistyön kehittäminen. Nämä kaksi roolia 

keskittyvät erityisesti alihankintakokoonpanotoimittajien toiminnan 

tehostamiseen ja sujuvoittamiseen.  

2.3 Globaali hankintaorganisaatio 

Globaali organisaatio on yhteinen sekä tuotanto-organisaatioille että varaosa- ja 

palvelupuolelle. Paikallisesti on erilliset osto-organisaatiot sekä varaosille että 

tuotannolle. Itse työskentelen paikallisen yksikön tuotannon osto- ja 

hankintaorganisaatiossa operatiivisen oston päällikkönä, joten 

hankintastrategian toteutumisen arviointia käytännössä teen lähinnä paikallisen 

tehtaan näkökulmasta tässä raportissa. Globaalia hankintaorganisaatiota vetää 

hankintajohtaja ja hänen allaan on eri kategorioiden globaalit hankintapäälliköt. 
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Kuvio 2. OrgChart BA Procurement 1.1.2018 (Intranet 2018) 

3 Varaston riittoon ja absoluuttiseen varaston arvoon 
vaikuttavat tekijät 

Monilla eri tekijöillä pystytään vaikuttamaan sekä varaston riittoon, että 

abosluuttiseen varaston arvoon. Osto- ja hankintaorganisaatiolla on 

mahdollisuus vaikuttaa mittareihin positiivsesti kehittämällä omia 

toimintamallejaan, mutta myös muilla tekijöillä on vaikutusta. Muihin tekijöihin 

kuuluu mm. hankintastrategia. 

3.1 Hankintastrategia 

Hankintastrategian tulisi olla yhteydessä yrityksen strategiaan. Usein 

toimintapainoitteisia strategioita suosivat yritykset ohjaavat laatimaan useita 

strategioita: omansa konsernille, liiketoimintayksikölle, tulsoyksiköille sekä 

kullekin toiminnolle omansa. Vaarana kuitenkin useille eri strategioille on, että ne 

eivät ole linjassa keskenään. toinen riski on jäykkyys ja kaikki tuijottavat vain 

omaa strategiaansa ja strategiat eivät ole linjassa keskenään (Iloranta ym. 2018, 

145). 
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1.11.2019 haastattelin Yritys Oy:n globaalin puolen hankintajohtajaa. Hän esitteli 

haastattelussa globaalille hankinnalle liiketoiminta-alueelle asetettuja tavoitteita. 

Tavoitteet on asettu kolmelle vuodelle kerrallaan ja nyt läpikäyty strategia koskee 

vuosia 2018-2020. Tavoitteita on käyty globaalin hankintaorganisaation kanssa 

läpi noin kaksi kertaa vuodessa ja päivitetty jonkin verran markkinatilanteen 

mukaan. Hankintajohtaja itse ei halua puhua strategiasta, vaan mieluummin 

tavoitteista ja toimintasuunnitelmasta, jota päivitetään matkan varrella tarpeen 

mukaan (Hankintajohtaja 2019). Elokuussa 2019 hankinnan tavoitteita ja 

lyheymmän tavoitteen toimenpiteitä on käyty viimeksi läpi globaalisti Intian 

tehtaalla. Vuoden 2018 alussa on asetettu 20% parannustavoitteet vuoden 2020 

loppuun mennessä seuraaville osa-alueille: kasvu, tuottavuuden kasvu (gross 

margin), sitoutunut pääoma ja maksuehdot sekä nopeus ja riskien hallinta. 

(Procurement Focus Areas 2020, Supply management meeting 08/2020.) Näitä 

tavoitteita ei ole muutettu muuttuneen markkinatilanteen vuoksi, mutta 

toimenpiteitä niiden saavuttamiseksi on päivitetty. Nämä tavoitteet ovat suorassa 

yhteydessä strategiassa liiketoiminta-alueelle asetettuihin tavoitteisiin kasvusta 

sekä saatavuuden ja laadun parantamisesta (Uuden kannattavan kasvun aika, 

strategiaesitys 2018). 

Neljästä osa-alueesta on johdettu päivitetty globaali toimenpidelista, joka sisältää 

yksitoista kokonaisuutta vuosille 2019 ja 2020. Toimenpiteistä löytyy mm. 

kustannusten vähentämisen tarve hiljentyneen markkinatilanteen vuoksi, uusien 

toimittajien aktiivisempi etsintä halvan työvoiman maista, fuusion hyödyntäminen 

toisen yrityksen kanssa (benchmarking) ja maksuehtojen parantaminen. 

(Procurement Focus Areas 2020, Supply Chain Management meeting.) Vuoden 

2019 tavoitteet on tiivistetty kuvioon 2 yleisellä tasolla. Näistä tavoitteista tulisi 

johtaa jokaiselle tehtaalle omat tavoitteet hankinnan osalta. 
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Kuvio 3. Hankinnan strategiset painopistealueet (Procurement Focus Areas 

2020, supply management meeting 08/2020). 

Hankintastrategiaan ollaan lisäämässä enemmän vastuullisuuteen ja 

ympäristöön liittyviä aspekteja, mutta tarkkoja ja täsmällisiä tavoitteita niille ei ole 

vielä määritelty (Hankintajohtaja 2019). Yritys Oy:n internetsivuilta löytyy 

kuitenkin paljon tietoa mm. yrityksen vastuullisen hankinnan käytännöistä ja 

periaatteista.  Vatuullinen hankinta ja ostaminen on osana vastuullisuusagendaa 

(Kuvio 3). Jotta yhteistyökumppanit pitävät Yritys Oy:tä vastuullisena 

kumppanina, täytyy kaikkien toimintojen toimia vastuullisten periaatteiden 

mukaan. 

Sisäisiin vahvuuksiin lasken sen, että hankintaorganisaatiot on suunniteltu 

strategisesti niin, että ne limittyvät toisiinsa ja kategoriajaottelu on lähes sama 

sekä paikallisesti että globaalisti. Paikallisen yksikön näkökulmasta tilanne on 

optimaalinen, sillä sekä globaalin hankintajohtajan että kahden kolmesta 

globaalista kategoriapäällikön toimipiste sijaitsee samalla paikkakunnalla 

paikallisen yksikön kanssa. Sijainti samassa toimipaikassa tehkee yhteistyöstä ja 

jatkuvasta kommunikaatiosta helpompaa. 

Vahvuudeksi näen myös sen, että strategiaa ja toimenpiteitä päivitetään 

olosuhteiden muuttuessa ja tilanteisiin reagoidaan. Strategian vahvuuteen kuuluu 

myös selkeä suunta, joka on asetettu kolmeksi vuodeksi eteenpäin. Hyvänä 
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asiana näen myös toimenpiteiden ja strategian jatkuvan seurannan. Jos jotkin 

toimenpiteet eivät tuo haluttua tulosta, päivitetään toimenpiteitä, jotta päästäisiin 

tavoitteisiin. 

Vahvuutena koen myös sen, että vastuullisuus on otettu mukaan 

hankintastrategiaan, vaikkei työ olekaan vielä aivan valmis. Vastuullisuuden 

huomioon ottaminen tuo suoran linkin yrityksen visioon (Strategia ja visio 2018). 

Sisäiseksi heikkoudeksi näen myös globaalin strategian jalkauttamisen 

paikallisen tason hankintaorganisaation toimintaan. Paikallisesti tulisi päivittää 

toimnepidelistoja aina kun globaaleja tavoitteita päivitetään, jotta päästään 

yhdessä asetettuihin tavoitteisiin. Omalle organisaatiolleni ei esimerkiksi ole 

esitelty tässä raportissa lähteenä käytettyä aineistoa ja on ollut epäselvää, onko 

yrityksellä kirjattuna hankintastrategiaa. Mielestäni  globaalista strategiasta tulisi 

johtaa globaalit ja paikalliset kategoriakohtaiset strategiat. Kategoriakohtaisia 

strategioita ei kuitenkaan ole vaadittu globaaleilta kategoriapäälliköiltä, vaan on 

keskitytty enemmän toimenpiteisiin (Hankintajohtaja 2019). 

Ulkoisiin mahdollisuuksiin lisäisin myös olemassa olevien toimittajien 

kehittämisen. Paikallinen yksikkö ostaa alihankintana joitakin kokoonpanoja ja 

osakokoonpanoja mm. Baltian maista sekä Suomesta. Paikallinen toimittajien 

prosessien kehittämiseen keskittynyt kahden henkilön tiimi tukee vahvasti 

hankintapolitiikkaan kirjattua tavoitetta olemassa olevien toimittajien jatkuvasta 

parantamisesta. Tämä tiimi kehittää toimittajien tuotantoprosesseja, varastointia, 

5S-tasoa ja kaikkea muuta toimitsuketjuun liittyvää olemalla viikoittain läsnä 

alihankkijan tiloissa. Toimittajien prosessien kehittäminen tukee Yritys Oy:n 

strategiaa, jolla tähdätään toimintojen erinomaisuuteen, jolla tähdätään 

toimintojen kehittämiseen koko toimitusketjussa (Strategia ja visio 2018). 

3.2 Varmuusvarastot 

Kingin (2011) mukaan varmuusvarastot ovat varastoja, joilla estetään varastojen 

loppuminen ja siitä johtuvat tuotannon häiriöt. Varastojen loppumiseen 

vaikuttavat mm. seuraavat tekijät: vaihteleva asiakaskysyntä, ennusteiden 
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paikkansapitämättömyys ja raaka-aineiden toimitusaikojen vaihtelu. Jotkut 

yritykset määrittelevät varmuusvarastonsa ilman minkäänlaisia laskemia, kun 

taas toiset määrittelevät varastonsa esimerkiksi cycle stock-periaatteen 

mukaisesti esimerkiksi kymmeneen tai kahteenkymmeneen prosenttiin. Kingin 

mukaan kuitenkin matemaattiset laskelmat varmuusvarastojen määrittämiseen 

ovat kaikista luotettavimmat. Laskelmilla pystytään perustelemaan varastotasot 

sekä palvelukyvyn että varastointikustannusten näkökulmasta. 

Varmuusvarastoilla ei pystytä estämään kaikkia varastopuutteita, mutta kuitenkin 

suurin osa niistä. (King 2011.) 

King esittelee artikkelissaan kolme erilaista variaatiota varmuusvarastotason 

määrittelemiseen. Ensimmäisessä vaihtoehdossa otetaan huomioon kysynnän 

vaihtelun vaikutus tarvittavaan varastotasoon. Toisessa vaihtoehdossa otetaan 

huomioon toimittajan toimitusaikojen vaihtelu ja kolmas vaihtoehto huomioi nämä 

molemmat. (King 2011.) 

Laskentakaavat näille kolmelle eri kaavalle ovat seuraavat (King 2011): 

1. Kaava, joka huomioi kysynnän vaihtelun: 

Varmuusvarasto =  𝒁 × √
𝑳𝑻

𝑻
× 𝝈𝑫 

Z = palvelutaso (Z-score) 

σD = kysynnän keskihajonta 

LT = kokonaisläpimenoaika 

T = aikayksikkö keskihajonnan laskennassa  

2. Kaava, joka huomioi toimitusajan vaihtelun: 

Varmuusvarasto = 𝒁 ×  𝝈𝑳𝑻 × 𝑫𝒂𝒗𝒈  

Z = palvelutaso (Z-score) 

σLT = Läpimenoajan keskihajonta 

Davg  = kysynnän keskiarvo 

3. Kaava, joka huomioi sekä kysynnän että toimitusajan vaihtelun: 
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Varmuusvarasto = 𝒁 × √((
𝑳𝑻

𝑻
× 𝝈𝑫

𝟐 ) + (𝝈𝑳𝑻𝒙𝑫𝒂𝒗𝒈)
𝟐) 

Z = palvelutaso (Z-score) 

σD = kysynnän keskihajonta 

LT = kokonaisläpimenoaika 

T = aikayksikkö keskihajonnan laskennassa  

σLT = Läpimenoajan keskihajonta 

Davg  = kysynnän keskiarvo   

3.3 Eräkoko 

Eräkoolla tarkoitetaan määrää, joka tilataan kerralla yhdellä ostotilauksella. Jos 

yhdellä tilauksella tilataan liikaa, varastointikustannukset kasvavat. 

Taloudellisesti järkevän eräkoon määrittämiseksi voidaan käyttää Economic 

Order Quantity-laskelmaa (EOQ), jolla lasketaan taloudellisesti järkevin eräkoko 

yhdelle tilaukselle. EOQ-laskelma ottaa huomioon mm. kuljetuskustannukset ja 

tilauksen käsittelyyn liittyvät kustannukset. (Lukiman & Rickhard 2019, 30.) 

EOQ-laskelmalla yritetään optimoida sekä varastoinnin että tilauskäsittelyn 

kustannukset. Yleensä yritykset onnistuvat laskemaan kustannuksia tehokkaasti, 

kun käyttävät EOQ-laskelmaa hyödykseen. Ensinnäkin, EOQ-laskelma tehdään 

yhdelle tuotteelle kerrallaan. Siinä ei pysty yhdistämään useiden eri tuotteiden 

yhdistämistä samalle tilaukselle. Toisekseen tulee tietää tilattavan tuotteen 

vuosikulutus. Tarvitaan myös tieto tilauksen käsittelykustannuksista sekä 

varastoinnin prosentuaalinen osuus tuotteen kokonaiskustannuksista. (Lukiman 

& Rickhard 2019, 30.) 

Kaavat varastointikustannusten ja taloudellisen eräkoon laskemiseen ovat 

seuraavanlaiset: 

Varastointikustannukset: 𝑯 =
𝑺

𝟏𝟐
× 𝒉 

H = varastointikustannus 

S = käsittelykustannus 

h = prosentuaalinen varastointikustannus 
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Taloudellinen eräkoko: 𝑬𝑶𝑸 = √
𝟐×𝑺×𝑫

𝑯
 

S = käsittelykustannus 

D = kysyntä 

H = varastointikustannus 

 

(Lukiman & Rickhard 2019, 33.) 

Osittain eräkokoon ja tilaamisen tiheyteen liittyy myös 

kokonaiskustannusajattelu. Perinteisesti toimittajavalintaa tehdessä painotus on 

yleensä ostohinnassa. Kokonaiskustannusajattelussa kuitenkin otetaan 

huomioon kaikki tuotteen elinkaareen liittyvät kustannukset. Kustannukset 

voidaan jaotella kolmeen eri kategoriaan: kustannukset ennen hankintaa, 

hankinnan yhteydessä tapahtuvat kustannukset ja hankinnan jälkeiset 

kustannukset. Hankinnan yhteydessä tapahtuviin kustannuksiin kuuluvat mm. 

tilaaminen, tiedonsiirto, seuranta ja valvonta sekä maksuliikenne. (Iloranta & 

Pajunen-Muhonen 2018, 152-154.) Määritetty eräkoko vaikuttaa hankinnan 

yhteydessä syntyvien kustannusten määrään sillä, että kuinka usein tilataan ja 

kuinka usein täytyy esimerkiksi seurata ja valvoa avoimia tilauksia. Hankinnan 

jälkeisiin kustannuksiin taas kuuluu varastoinnin kustanukset, eli ksäittely, 

tilankäyttö jaa vaurioitumisriski (Iloranta ym. 2018, 160). 

3.4 Tuotantoennusteen paikkansapitävyys 

Toimitusketjun ohjaaminen ja ennustaminen on haastavaa nopeasti muuttuvilla 

markkinoilla verrattuna päivästä toiseen tasaisena jatkuvaan kysyntään ilman 

suuria muutoksia. Muutosten hallinnan voi jakaa kahteen eri tekijään: 

ennustettavuuteen ja vaihtelevuuteen. Näistä kahdesta tekijästä saadaan neljä 

eri yhdistelmää, jotka ovat: 

1. Tasainen ja ennustettava 

2. Vaihteleva ja ennustettava 

3. Tasainen ja vaikeasti ennustettava 
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4. Vaihteleva ja vaikeasti ennustettava 

(Iloranta ym. 2018, 345.) 

Yritys Oy kuuluu selvästi neljänteen kategoriaan ja tässä kategoriassa riskit ovat 

merkittävästi suurempia kuin muissa toimitusketjun hallinnan kannalta. 

Kategoriassa neljä nousevat kilpailueduiksi organisaation ketteryys, jolla 

pystytään sopeutuvaan nopeasti muuttuvaan tilanteeseen, asiakasvaatimuksiin 

ja kustannuspaineisiin. (Iloranta ym. 2018, 346.) 

Yrityksessämme on tuotantoennuste SAP:issa seuraavalle 18 kuukaudelle ja sitä 

päivitetään kerran kuukaudessa tuoteryhmittäin. Operatiivinen osto tekee ostoja 

perustuen ennusteeseen. Osalla ostettavista nimikkeistä on yli puolen vuoden 

toimitusaika, joten nimikkeitä ostetaan ennustetta vastaan paljon. Ennusteen 

paikkansapitävyys vaikuttaa varastotasoihin. Jos ennuste ei toteudukaan 

suunnitellulla tavalla, vaan tuotanto-ohjelmasta tehdään poistoja lähikuukausille, 

jäävät pitkän hankinta-ajan ostonimikkeet varastoon odottamaan seuraavia 

tarpeita. 

3.5 Tuotemuutosten hallinta 

Tuotemuutosten hallinnalla tarkoitetaan suunniteltujen tuotemuutosten 

toteuttamista. Operatiivisen oston toimintaan tuotemuutokset vaikuttavat 

ostonimikkeiden vaihtumisena kokonaan tai uusien revisoiden luomisena. 

Esimerkiksi, jos johonkin isoon tuotteeseen tehdään suunnittelumuutoksia, niin 

jokin vanha ostonimike poistuu ja korvautuu sen jälkeen uudella. Tärkeässä 

roolissa tuotemuutoksissa on oikea-aikainen tiedottaminen sekä tuotemuutoksen 

ajoittaminen. tuotemuutoksen ajoittamisella on suora vaikutus ostovarastoihin. 

Tuotemuutokset tulisi ajoittaa niin, että kalliimmat osto-osat vanhasta, 

poistuvasta nimikkeestä saadaan käytettyä pois ennen sen korvaamista uudella. 

Ajoittaminen on aika ajoin haastavaa, jos muutokseen liittyy useita kalliimpia 

osto-osia, joiden varastot tulisi saada kulutettua pois ennen tuotemuutoksen 

implementointia. 



20 

 

 

Operatiivisessa ostossa tuotemuutoksien käsittelystä vastaa yksi ostoinsinööri, 

joka käsittelee muutokset ja laittaa tiedoksi asianomaisille ostoinsinööreille. Kun 

ostoinsinööri saa omia nimikkeitä koskevan muutostiedotteen, tulee hänen 

käsitellä se ja hoitaa tarvittavat päivitykset SAP:iin. 

3.6 Toimittajayhteistyö 

Yhteistyön kehittäminen toimittajan kanssa vaatii jatkuvaa panostamista 

molemmilta osapuolilta. Tyytyväisyys vallitsevaan tilanteeseen pysäyttää 

kehityksen ja jos yhteistyötä ei kehitetä jatkuvasti, kilpailukyky heikkenee. 

(Nieminen 2016, 110). 

Toimittajayhteistyöllä pystytään vaikuttamaan positiivisesti varaston riiton 

tavoitteisiin. Toimittajayhteistyön perustana on pitkäjänteinen ja 

luottamuksellinen suhde toimittajan kanssa, josta molemmat osapuolet hyötyvät. 

Iloranta ja Pajunen-Muhonen (2018, 282-285) toteavat kuitenkin teoksessaan, 

että pitkä yhteistyö yhden toimittajan kanssa sisältää myös paljon riskejä. Yhtenä 

riskinä mainitaan kilpailun luoman paineen tehostamiseen menetys. Toimittaja 

luottaa, että yhteistyö jatkuu, joten se ei koe tarvetta tehostaa omaa toimintaansa, 

kun taas jatkuva kilpailuttaminen luo painetta kustannustehokkuuden jatkuvalle 

kehittämiselle.  

Toimittajayhteistyön keskeisiin tekijöihin kuuluu luottamus. Luottamuksen 

syntyyn vaikuttavia tekijöitä on tavoitteiden yhdensuuntaisuus, uskomukset, 

ajatusmallit ja käytännöt, avoimuus ja ohjaus- ja valvontamekanismit. (Iloranta 

ym. 2018, 290.) 

Yhteistyön tulee olla myös houkuttelevaa. Molempien osapuolien tulee siis 

hyötyä yhteistyöstä. Myyjän näkökulmasta houkuttelevuus usein merkitsee joko 

hyvää katetta, suurta volyymiä tai asiakkuuden helppoa hoitamista. Muita syitä 

voivat olla esimerkiksi mahdollisuus päästä mukaan kehittämään uutta 

teknologiaa tai pääsy uusiin loppuasiakasryhmiin. (Iloranta ym. 2018, 294.) 

Niemisen mukaan toimivan yhteistyön ehdoton edellytys on yhteiset tavoitteet 
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(2016, 112). Yhteisten tavoitteiden tulee olla kirjattuna selkeästi ja ne täytyy myös 

viestiä organisaatiolle molemmissa yrityksissä (Nieminen 2016, 112). 

Yhteistyössä jatkuva kommunikaatio on tärkeässä roolissa. Jotta toimittajan 

toiminta kehittyy kohti yhteisiä tavoitteita, tulee toimittajalle antaa säännöllisesti 

rakentavaa palautetta toimittajan suorituksista. Palautteessa tulee ilmetä sekä 

ongelmat että onnistumiset. Ostavan yrityksen tulee olla perillä toimittajan 

liiketoiminta- ja tuotantomalleista, jotta se voi tukea toimittajaa kehittämään omaa 

toimintaansa käytännössä. (Nieminen 2016, 119.) 

3.6.1 Toimitusaika 

Toimittajan toimitusajalla pystytään vaikuttamaan varastotasoihin ja varaston 

riittoon. Mitä lähempänä tuotannon tarvetta tarvittava nimike voidaan tilata, sitä 

todennäköisemmin tarpeeseen ei tule enää muutoksia. Mitä pidemmälle 

tuotantoennusteen pohjalta joudutaan nimikkeitä tilaamaan, sitä epävarmempaa 

on ennusteen paikkansapitävyys ja riskinä on, että tarve joko poistuu kokonaan 

tai sitä siirretään pidemmälle eteenpäin. Tarpeen poistuminen tarvittavien 

nimikkeiden tilaamiseen jälkeen johtaa siihen, että nimikkeet jäävät varastoon. 

Lyhyempää toimitusketjua on helpompi hallita ja se vaatii yleensä vähemmän 

huomiota kuin pidemmän toimitusketjun tuotteet (Iloranta ym. 2018, 342).   

3.6.2 Toimitusvarmuus 

Toimittajan toimitusvarmuudella tarkoitetaan sitä, että toimittaja toimittaa tilatun 

määrän ajallaan ja oikeamääräisenä. Jos toimittaja toimii luotettavasti ja sovitusti, 

ei yrityksen tarvitse pitää varmuusvarastoa siltä varalta, että toimittaja ei 

toimitakaan ajallaan. Hyvän toimitusvarmuuden ylläpitäminen vaatii 

molemminpuolista kommunikaatiota ja halua kehittää yhteistyötä. 

Syitä toimittajan heikkoon toimitusvarmuuteen voi löytyä sekä ostavan 

organisaation että toimittajan toiminnasta. Ostavasta organisaatiosta johtuvia 

syitä voivat olla esimerkiksi puuttellinen ohjeistus, huono sopimus, puuttellinen 

ennustaminen, oman tuotannon huono aikatauluttaminen tai tuotekehityksen 
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teknisten ratkaisujen hankaluus. Toimittajasta johtuvia syitä ovat esimerkiksi 

henkilöstöongelmat, ongelmat ohjauksessa tai johtamisessa, toimittajan oman 

toimittajan toimutsongelmat. (Iloranta ym. 2018, 365.) 

Joissakin tapauksissa saattaa olla kyse puhtaasti väärästä toimittajavalinnasta 

tai liian matalaksi poljetusta hinnasta, jolloin muiden asiakkaiden tarpeet menevät 

toimittajalla ostavan organisaation tarpeiden edelle (Iloranta ym. 2018, 365).  

Toisin sanoen, hyvän toimitusvarmuuden ylläpitäminen on molemminpuolista 

yhteistyötä ja paikkansapitävän tiedon jakamista. 

Yritys Oy:ssä ostoinsinöörit lähettävät tarve-ennustetta valituille, kriittisille 

toimittajille, jotta toimittajat pystyvät ennustamaan oman tuotantonsa määriä. 

Kriittisten toimittajien kanssa käydään myös läpi säännöillesti heidän suoritustaan 

toimitusvarmuuden näkökulmasta. Haasteena Yritys Oy:ssä on ennusteen 

paikkansapitävyys kysynnän jatkuvan vaihtelun vuoksi. Ennusteen paikkansa 

pitävyydestä on saatu runsaasti palautetta toimittajilta. 

3.6.3 Toimittajan ylläpitämät varastot 

Toimittajan ylläpitämällä varastolla tarkoitetaan varastoa, jota toimittaja ylläpitää 

asiakkaansa tiloissa niin, että varasto on kuitenkin vielä toimittajan omistuksessa 

(Iloranta ym. 2018, 73). Tällöin varasto on nopeasti saatavilla, eikä sido pääomaa 

varastoon. Toimittajan ylläpitämillä varastoilla pienennetään huomattavasti 

hankinnan sisäisiä kuluja, eikä kenenkään aikaa kulu ostamisen rutiinitehtäviin. 

Toki varastointipalvelua tarjoava toimittaja ottaa palvelun huomioon myös 

hinnoittelussa. (Iloranta ym. 2018, 120.) 

Toimittajan ylläpitämää varastoa suositaan yllensä rutiinihankinnoissa, joissa 

strategisesti pyritään varmistamaan operatiivinen tehokkuus. Tällaisia 

rutiinihankintoja ovat usein esimerkiksi toimistotarvikkeet tai tuotannossa 

käytettävät kiinnitystarvikkeet. Esimerkiksi kiinnitystarvikkeiden osalta toimittaja 

käy sovituin väliajoin täyttämässä hyllyt sovituilla määrillä asiakkaan tuotannossa 

ja laskuttaa täyttöjen mukaan. ((Iloranta ym. 2018, 120, 126). 
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Yritys Oy käyttää toimittajan hallitsemia varastoja sekä toimistotarvikkeissä että 

tuotannon kiinnitystarvikkeissa. Molemmat tuoteryhmät ovat ostoinsinöörien 

vastuulla ja he vastaavat muutosten kommunikoinnista toimittajille. Muutoksia 

voivat olla esimerkiksi jonkin nimikkeen poistuminen kokonaan käytöstä, 

huomattava tarpeiden kasvu, jonka vuoksi joko täyttöväliä on tiivistettävä tai 

eräkokoa suurennettava tai täysin uuden nimikkeen lisääminen 

hyllytysvalikoimaan. 

3.6.4 Eräkokohinnoittelu 

Toimitsajat ja -määrät ovat osa hankinnan tarpeiden määrittelyä. Näitä 

määrittäessä puhutaan logistisesta määrittelystä. Tarjouspyyntöä tehdessä tulee 

olla tieto tarvittavista volyymeistä. On siis tiedettävä esimerkiksi, paljonko kulutus 

on keskimäärin kuukaudessa. Samalla tarvitaan myös tieto yksittäisestä 

tilattavasta eräkoosta. (Nieminen 2016, 57.) 

Yritys Oy:ssä osto- ja hankintainsinöörit kysyvät yleensä uusille nimikkeille 

hintoja useille erikokoisille erille. Useat toimittajat tarjoavat halvemman 

kappalehinnan isommalle eräkoolle. Eräkoon vaikutus hintaan on suurin 

nimikkeissä, joiden tuotannossa suurempien eräkokojen valmistaminen on 

tuotannollisesti tehokkaampaa. Tällaisia ovat esimerkiksi tuotteet, joilla on suuri 

asetusaika tuotteen valmistuksen aloituksessa.  

Jos päädytään käyttämään isompaa eräkokoa kustannussäästösyistä ja tilataan 

esimerkiksi usean kuukauden tarpeet kerralla, suurin osa tilatusta erästä makaa 

varastossa odottamassa tuotannon tarvetta useita viikkoja ja tämä taas näkyy 

varastotasojen kasvuna. Tilattavaa eräkokoa valittaessa tulisikin ottaa huomioon 

hinnan lisäksi myös muut kustannukset. Nieminen toteaakin (2016, 63), että 

hankinnan tehtävänä on minimoida kaikki hankintaan liittyvät kustannukset, 

harvoin riittää pelkkä hankintahinnan vertailu. Valinnassa tulee ottaa huomioon 

hankinnan kokonaiskustannukset. 
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4 Varastonhallinnan nykytilan kuvaus  

Varaston hallinnalle ei ole määritelty tavoitteita osto-organisaatiolle, joten 

toiminta ei varastotasojen hallinnoimiseksi ole säännöllistä ja tavoitteellista. 

Jonkin verran kuitenkin jo nykyisillä työtehtävillä pystytään vaikuttamaan 

varastotasoihin. Varaston hallinnan nykytilan kuvauksesta ei saa aivan 

valokuvamaista, yhtä hetkeä kuvaavaa tilannetta, koska tilanne on kehittynyt 

koko ajan vuoden 2019 syksystä alkaen, jolloin varastotasoihin aloitettiin 

kiinnittämään enemmän huomiota.  Kuviossa 4 kuvataan varastonhallinnan tilaa 

vuoden 2019 lopussa. Siinä on kuvattuna, millä kolmella säännöllisesti 

suoritetulla työtehtävällä pystytään estämään varaston kasvua ennakoivasti. 

Tässä luvussa esittelen ensin, mistä tavoitteet varaston hallinnalle tulevat ja sen 

jälkeen kuvaan nykyisiä toiminta- ja seurantamalleja. 

 

 

Kuvio 4. Varastonhallinnan nykytilan työtehtävien kuvaus vuoden 2019 lopussa 

operatiivisen oston osalta. 

Standardoitu työ: 
siirto- ja 

peruutusviestien 
läpikäynti

Standardoitu työ: 
siirto- ja 

peruutusviestien 
läpikäynti

Standardoitu työ: 
parametrien päivitys

Standardoitu työ: 
parametrien päivitys

Tuotemuutosten 
käsittely

Tuotemuutosten 
käsittely
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4.1 Standardoitu työ 

Operatiiviselle ostolle on määritetty Leanin mukaisesti standardoitu työ, jonka 

toteutumista seurataan visuaalisesti taulun ja magneettien avulla päivittäisessä 

taulupalaverissa. Standardoitu työ on jaettu päivittäin, viikoittain ja kuukausittain 

suoritettaviin tehtäviin. Osalla standardoidun työn tehtävistä on suora vaikutus 

varaston arvon ja riiton kehittymiseen. 

Lean-ajattelu perustuu Toyotan kehittämään kokonaisvaltaiseen 

kehittämisfilosofiaan. Monet suuret yritykset ovat käyttäneet tätä kehittämistapaa 

ja menestyneet sen ansiosta paremmin. Perustana Lean-ajattelulle on 

asiakkaalle tuotettu arvo. Sen mukaan yrityksen tärkein tehtävä on tuottaa 

asiakkaalle arvoa. Tämän perusteella yrityksen toimintoja voidaan jaotella arvoa 

tuottaviin toimintoihin, tukitoimintoihin ja hukkiin. Hukilla tarkoitetaan toimintoja, 

jotka eivät ole välttämättömiä tai voitaisiin poistaa järkevöittämällä toimintaa tai 

tekemällä pieniä investointeja. Tällaisia hukkia ovat mm. ylituotanto, varastot, 

odottaminen ja etsiminen, siirrot ja käsittelyt sekä turha työ. Hukkia poistamalla 

pienennetään myös tehokkaasti kustannuksia, kun toiminnot suoritetaan 

järkevästi ja tehokkaasti. (Hill 2018, 10-11.) 

Lean-ajattelun mukaisessa kehittämisessä pyritään eliminoimaan kaikki hukat ja 

järjestämään arvoa tuottavat aktiviteetit mahdollisimman sujuviksi virtauksiksi. 

Esimerkkejä erilaisista virtauksista ovat esimerkiksi materiaalivirrat ja tilaus-

toimitusprosessi. Lean-ajattelulla tähdätään jatkuvaan parantamiseen. Virtausta 

pyritään parantamaan ja hukkia poistamaan jatkuvasti. Kehittämisen kulmakivinä 

toimivat itse työtä tekevät ihmiset, jotka toimivat prosessien kanssa päivittäin. 

Toimintaa mitataan jatkuvasti ja mittarit tuodaan osaksi päivittäisjohtamista. 

Poikkeamiin etsitään juurisyyt, jotta poikkeamat eivät pääsisi toistumaan. (Hill 

2018, 10-11.)  

Lean-ajattelun mukaan standardoitu työ on tarkasti määritelty tapa, kuinka tuote 

tai palvelu tuotetaan mahdollisimman tehokkaalla tavalla. jokainen prosessin 

vaihe on määritelty tarkasti ja se tulee toutetuttaa joka kerta ohjeen mukaisesti. 
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Eli yksinkertaistettuna, oli työtehtävän suorittaja kuka tahansa, tehtävä 

suoritetaan joka kerta tavalla, joka on määirtelty parhaaksi mahdolliseksi 

toimintatavaksi. Poikkeamat tai variaatiot prosessissa aiheuttavat 

todennäköisesti ongelmia. Standardoituun työhön kuuluu kuitenkin myös jatkuva 

tehtävien kehittäminen ja eteenpäin vieminen. Ihmisillä, jotka suorittavat 

työtehtäviä, on paras mahdollinen tietotaito kyseisten tehtävien kehittämiseen. 

(Mehta 2014, 2-4.) 

Standardoidun työn kehittämisessä noudatettaan seuraavaa järjestystä: ensin 

standardoidaan yksittäiset työtehtävät, sen jälkeen standardoidaan työtehtävien 

tekojärjestys. Samalla täytyy pystyä vastaamaan kysymykseen, mikä on riittävä 

laadullisesti riittävä taso tehtävien suorittamisessa. Standardoitua työtä 

kehittäessä täytyy miettiä myös, kuinka usein tehtävät tulee suorittaa, eli mikä on 

järkevä suoritustaajuus. Tehtävien standardointia on järkevintä kehittää niiden 

ihmisten kanssa, jotka työtehtäviä suorittavat. (Fredenwall & Thurer 2016, 122.)  

Operatiivisen oston standardoidun työn etenemistä seuraataan päivittäin 

pidettävässä 15 minuutin mittaisessa päiväpalaverissa. Vielä vuoden 2020 

alussa päiväpalaverin taulu oli fyysinen valkotaulu neuvotteluhuoneen seinällä, 

jotta täytettiin magneeteilla ja tusseilla. Koronapandemian myötä, kun etätyöt 

ovat vahvasti lisääntyneet, taulu on siirretty sähköiseen muotoon ja sitä täytetään 

Excel-pohjaan (Kuvio 5). Näistä standardoidun työn eri tehtävät käydään 

tarkemmin läpi luvuissa 4 ja 6. Näistä varastonhallintaan liittyviä työtehtäviä ovat 

viikottain suoritettavat SAP:ista ajettavat OUT/CANCEL-viestit, joka käydään 

tarkemmin läpi luvussa 4.1.1 sekä kuukausittaiset työtehtävät Microsoft 

PowerBI:hin rakennetun varastonhallinnan työkalu Inventory ABC läpikäyminen 

omien ostonimikkeiden osalta ja excel-pohjainen parametrien päivitystyökalu. 

Nämä kuukausittaiset työtehtävät avataan tarkemmin luvussa 6, koska ne ovat 

osa uutta toimintamallia. 
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Kuvio 5. Standardoidun työn osuus operatiivisen oston päiväpalaverin 

sähköisessä taulussa. Ylimpänä päivittäiset tehtävät, keskellä viikoittaiset ja 

alhaalla kuukausittaiset. Kuva otettu vuoden 2021 alussa, jolloin jo lisättynä 

Inventory ABC. 

4.1.1 Varaston hallintaan vaikuttavat standardoidut työt: siirto- ja 
peruutusviestit 

Standardoidun työn viikoittaisiin tehtäviin kuuluu SAP:in OUT- ja CANCEL-

viestien, eli siirto- ja peruutusviestien, läpikäyminen ostajakohtaisesti. Tällä 
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tarkoitetaan sitä, että SAP:ista ajetaan raportti, josta näkee, mitä tilauksia tulisi 

siirtää pidemmälle tulevaisuuteen ja mitkä tulisi kokonaan perua SAP:in tarpeiden 

perusteella. Raportille nousevat viestit perustuvat SAP:issa oleviin tuotannon 

tarpeisiin tai tuotantoennusteisiin. Jos joitakin tarpeita on joko peruttu tai siirretty, 

ja niitä vastaan on tehty jo ostotilaus järjestelmään, ehdottaa SAP joko tilauksen 

siirtämistä pidemmälle tai perumista kokonaan. Jos nämä kaikki viestit käydään 

säännöllisesti viikoittain läpi, saadaan peruttua tai siirrettyä iso osa tarpeettomista 

tilauksista. Tuotanto-ohjelmaa ennustetaan SAP:issa seuraavalle 18 

kuukaudelle. tuotanto-ohjelma luo ostotarpeet ennustetta vastaan, ei siis 

pelkästään todellisia asiakastilauksia vastaan. Tuotanto-ohjelmaa tarkastellaan 

kuukausittain ja siihen tehdään tarvittavat muutokset. 

Ostotilauksen perumisesta tulee sopia aina erikseen jokaisen toimittajan kanssa. 

Tilauksia ei voi perua ilman toimittajan suostumusta. Mitä aikaisemmassa 

vaiheessa toimittajaan ottaa yhteyttä, sitä todennäköisempää on, että toimittaja 

suostuu joko tilauksen siirtoon tai perumiseen. Tämän vuoksi on todella tärkeää 

käydä listat viikoittain läpi ja suorittaa tarvittavat toimenpiteet.  

4.1.2 Muut määritetyt standardoidut työt 

Osto-osastolla on muitakin päivittäisiksi ja viikoittaisiksi määritettyjä työtehtäviä. 

Muut opertiiviselle ostolle määritetyt standardoidut työt ovat:  

• Päivittäinen työtehtävä: valvontalista, jonka avulla valvotaan tilauksien 

oikea-aikaisia toimituksia SAPista saatavan datan perusteella 

• Päivittäinen työtehtävä: ostojono, jonka perusteella ostot suoritetaan 

• Päivittiäinen työtehtävä: Sydle One, joka on sisäinen, nettipohjainen 

tuotantotilausten käsittelyportaali, jonka kautta ostoinsinöörit vahvistavat 

tarvittavien osien saatavuuden tuotantotilauksille, jonka jälkeen 

tuotannonsuunnittelu pystyy vahvistamaan toimitusajan. 
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• Pävittäinen työtehtävä: Jaggaer Direct-tilausportaali läpikäyminen. 

Jaggaer Direct on nettiportaali tilausten käsittelyyn ja vahvistamiseen 

toimittajien kanssa. Toimittajat vahvistavat tilaukset ja tekevät 

muutosehdotukset tilauksille portaalin kautta. Portaalissa ostoinsinöörit 

käyvät hyväksymässä tai hylkäämässä muutosehdotukset. Toimittajat 

tekevät myös pakkauslistat ja lähetteet tilauksille portaalissa, josta ne 

siirtyvät SAP:iin. 

• Viikoittainen työtehtävä: IN-listan, eli aikaistuslistan läpikäynti. 

Aikaistuslistalle nousee ostotilaukset, joita tarvittaisiin vahvistettua 

aikaisemmin. Joko nykyisessä varastossa on todettu laatupoikkeamia tai 

joki tarve on tuotannossa aikaistunut. 

• Viikoittainen työtehtävä: vahvistamattomien tilausten läpikäynti 

suoritetaan SAP:ista ajettavan raportin perusteella. Raportille tulee lista 

vahvistamattomista tilauksista ja listan perusteella vahvisteiden perään 

kysytään toimittajalta. 

Jos ajatellaan Lean-ajattelussa määritettyjä hukkia, pyritään päivittäisellä, 

ajallaan tapahtuvalla toiminnalla ehkäisemään odottamisen hukkaa. Tavoitteena 

on saada tarvittavat materiaalit oikea-aikaisesti tuotantoon, jotta tuotannon 

prosessit pysyvät käynnissä. Valvontalistalla valvotaan tilauksien toimituksia ja 

jos listalla on poikkeamia, pyritään niistä informoimaan tuotantoa 

mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Viikottaisilla työtehtävillä tavoitellaan 

saman odottamisen hukan poistamista.  

4.2 Tuotemuutosten käsittely 

Operatiivinen osto käsittelee tuotemuutoksia aina tarpeen mukaan. 

Tuotemuutoksista tulee tieto sähköpostiin kyseisten nimikkeiden ostoista 

vastaaville ostoinsinööreille, joten tälle työtehtävälle ei ole määritetty mitään 

taajuutta suoritukselle, vaan toimitaan tarpeen mukaan.  
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Tuotemuutoksissa tarkoitetaan muutoksia valmistettavissa tuotteissa. Syynä 

tuotemuutokseen voi olla esimerkiksi tuotelaatuun, turvallisuuteen tai 

lainsaaädäntöön liittyvät asiat. Operatiivisessa ostossa tuotemuutoksia koordinoi 

yksi ostoinsinööri ostotyön ohella. Hän käy tuotemuutokset läpi ja laittaa ne 

eteenpäin nimikkeistä vastaaville ostoinsinööreille. Ostoinsinööri käy 

muutoksesta omat nimikkeensä läpi. Yleensä muutoksessa poistuu jokin vanha 

nimike ja se korvautuu uudella. Uusi nimike tulee tarjouttaa ja vanhalta 

nimikkeeltä tulee poistaa tai tarkistaa sekä eräkoot että varmuusvarastot. 

Joissain tapauksissa nimike saattaa poistua jostakin tuoteryhmästä, mutta jäädä 

käyttöön toisessa. Tällöin varmuusvarastoa ei tule poistaa kokonaan, vaan sen 

koko tulee tarkistaa. 

Tuotemuutosten käsittely on tärkeää hoitaa ajallaan, jotta ostoparametrit 

saadaan päivitettyä ajan tasalle, eikä enää ostetaa liian suuria eräkokoja tai 

täydennetä varmuusvarastoja, jos nimike on poistumassa käytöstä kokonaan. 

Näin estetään nimikkeiden jääminen käyttämättöminä varastoon. Muutoksia 

yritetään myös ajoittaa sen mukaan, että vanhat, arvokkaammat saadaan 

käytettyä varastosta ennen uuden nimikkeen käyttöön ottoa. 

5 Muutoksen johtaminen 

Muutoksen johtamisessa on tärkeää ottaa ihmiset, joita muutos koskee, mukaan 

muutoksen suunnitteluun. Ihmisten ymmärtäminen ja kuunteleminen muutoksen 

aikana on tärkeää muutoksen onnistumisen ja läpiviemisen kannalta. Vaikka 

ihmisten kuunteleminen on tärkeää, on kuitenkin myös tärkeää, että tavoitteet 

onn asetettu ja kommunikoitu selkeästi. 

5.1 Kuunteleminen ja kohtaaminen 

Muutostilanteessa aidot kohtaamiset ja ihmisten kuunteleminen ovat erittäin 

tärkeitä. Esimiestyötä tutkinut Krista Pahkin Työterveyslaitokselta sanoo, että 

hyvän johtamisen voi tiivistää kolmeen K:hon: kysy, kuuntele ja kannusta. Hänen 

mielestään johtajan tehtävä on luoda avointa keskustelukulttuuria työntekijöiden 
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ja työyhteisöjen välille. Tämän Pahkin perustelee silää, että parhaat ideat 

toiminnan kehittämiseen tulevat työntekijöiltä. Kun keskusteluilmapiiri on avoin, 

uskalletaan nostaa käsiteltäviksi myös epäonnistumisia ja epäkohtia. Pahkin 

toivoo myös, että työyhteisöt olisivat inhimillisiä, sellaisia, joissa ihmiset välittävät 

toinen toisistaan. (Tjäder 2017.) Kuuntelemalla esimies osoittaa toiselle, että hän 

on tärkeä ja häntä arvostetaan. Kuunteleminen on myös paras tapa oppia. 

(Alahuhta 2015, 144.) 

Matti Alahuhdan mukaan kaikkien kohtaamisten ihmisten kanssa tulisi olla aitoja. 

Esimiehelle on tärkeää, että hän sanoo vain sen, mihin hän itse uskoo ja mitkä 

asiat hän itse sisäistänyt ja ymmärtänyt. Kun esimies toimii näin, häneen 

uskotaan. (Alahuhta 2015, 192.)  Ihmisten kohtaaminen ihmisinä on oman 

näkemykseni mukaan esimiestyön tärkein asia. Itselläni esimiehenä on 

tavoitteena luoda jokaiseen tiimiläiseeni suhde, joka perustuu 

molemminpuoliseen luottamukseen ja kunnioitukseen. Haluan välittää jokaisesta 

tiimiläisestä myös ihmisenä, en vain työntekijänä. Matti Alahuhdan mukaan 

luottamuksen ilmapiiri syntyy, kun esimiehet ovat aidosti läsnä, pitävät kiinni siitä, 

mistä sovitaan, ovat johdonmukaisia ja kuuntelevat (Alahuhta 2015, 142).  

Alahuhdan mukaan johtaja on organisaationsa palvelija. Voidaan ajatella, että 

esimies on organisaatiossa alimmalla tasolla tukemassa muita. Esimiestä täytyy 

aidosti kiinnostaa mitä tiimissä tapahtuu. (Alahuhta 2015, 191.) Kysyessäni 

palautetta esimiestyöstäni eräältä tiimiläiseltäni kehityskeskustelussa, hän totesi, 

että esimiehen tärkein tehtävä on tiimiläisten päivittäisen työn ja tavoitteiden 

saavuttamisen mahdollistaminen. Mielestäni tämä oli hyvin sanottu ja siihen 

tiivistyy esimieheys hyvin. Esimiehen tehtävä on siis tukemalla ja kannustamalla 

auttaa tiimiään parempiin suorituksiin. Siitä seuraa esimiehelle kaikista suurin ilo, 

kun näkee ihmisten kasvavan ja kehittyvän (Alahuhta 2015, 194). 

Marjo Silvo Markkinointi-instituutista kirjoittaa Kauppalehden blogissa, että 

muutoksessa viestintää ei voi ylikorostaa muutoksen alusta loppuun. Toisaalta 

yhtä tärkeää on, että viestintä muuttuu sanoista teoiksi mahdollisimman nopeasti, 

jotta ihmiset saavat käsityksen, mitä muutos käytännössä tarkoittaa. Arjen 
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puurtamisessa esimiesten vastuulla on, että vanhoista tavoista luovutaan ja 

uudet otetaan käyttöön. (Silvo 2014.) 

Silvon mukaan esimiesten on oltava hereillä ja tarkkailtava ihmisten reaktioita 

muutokseen. Muutosviestinnän täytyy olla avointa myös muutoksen negatiivisista 

puolista, mutta on pyrittävä löytämään jokaisen kanssa myös jotakin positiivista 

muutoksesta. silvo käyttää muutosvastarinnasta termiä muutoskitka. Ihmiset ovat 

epäileväisiä muutoksen edessä ja ihmiset ovat kovin erilaisia 

turvallisuushakuisuuden suhteen. (Silvo 2014.) Esimieheltä vaaditaankin hyviä 

keskustelu- ja neuvottelutaitoja, jotta kaikki saadaan lopulta mukaan 

muutokseen. 

5.2 Positiivinen ilmapiiri 

Jatkuvan muutoksen ja epävarmuuden keskellä positiivisella asenteella ja 

ilmapiirillä pääsee jo pitkälle. Positiivinen ilmapiiri ei tarkoita sitä, että ongelmat 

lakaistaisiin maton alle. Alahuhdan mukaan positiivisuus on sitä, ettei lannistuta 

haasteiden ja vaikeuksien edessä, vaan pyritään kääntämään vaikeudet 

mahdollisuuksiksi (Alahuhta 2015, 143). 

Hyvä johtaja on innostunut omasta työssään. Kun esimies osoittaa innostusta 

työtä kohtaan, innostus todennäköisesti tarttuu myös muihin. Positiivinen asenne 

avaa usein uusia näkökulmia. Näin hän pystyy ratkaisemaan haasteet ja 

ongelmat, eikä jää vellomaan niihin. Positiivisuus ei näin ollen ole siis pinnallinen 

ominaisuus, vaan se todella auttaa ratkomaan ongelmia. (Alahuhta 2015, 194.) 

Tämän koen myös tärkeänä muutoksen johtamisessa, eli uutta toimintamallia 

kehitetään positiivisessa ja avoimessa ilmapiirissä, jossa kaikilla on mahdollisuus 

sanoa oma mielipiteensä ja tuoda esiin omat epävarmuutensa uuden asian 

suhteen. 

5.3 Tavoitteet 

Kauppalehden artikkelin Johtamisen uudet haasteet – sinustako johtamisen 

mestari? mukaan nykyinen työelämä on yhtä jatkuvaa muutosta. Artikkelin 
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mukaan muutostilanteessa johtaminen korostuu ja vaatii jämäkkää otetta 

esimieheltä. Vastuut ja tavoitteet tulee olla selkeästi määriteltyinä muutoksessa. 

Esimiehen tulee huolehtia omasta osaamisestaan muutostilanteessa. Myös 

stressinsietokykyä vaaditaan muutosjohtamisessa. Muutostilanteissa esimiehiltä 

vaaditaan usein myös rohkeutta tehdä nopeita päätöksiä. Vuorovaikutustaidot ja 

yhteistyökyky ovat muutoksessa tärkeitä. Esimiehistä tulee myös välittyä usko 

tulevaan ja yhteinen tahtotila. (Helin 2017.) 

Jotta voidaan työntekijää kannustaa ja tukea matkalla kohti asetettuja tavoitteita, 

tulee suunnan olla kirkas ja selkeä. Matti Alahuhdan yksi viidestä johtamisen 

avainperiaatteesta on kirkas suunta ja selkeät tavoitteet. Nämä antavat työlle 

tarkoituksen ja suunnan, jota kohti pyritään. Kun tavoitteet on ilmaistu tarpeeksi 

yksinkertaisesti ja selkeästi, niin että koko tiimi ymmärtää ne, voidaan yhdessä 

tehdä energisesti töitä tavoitteiden saavuttamiseksi. Kun tavoitteet on kirkkaana 

mielessä, pystytään todennäköisemmin keskittymään olennaiseen ja turha 

poukkoilu jää pois. (Alahuhta 2015, 121.) Samaa mieltä on Miika Mäkitalo 

Aamulehden artikkelissa. Hänen mielestään johtajan tehtävä on luoda innostava 

visio, jolla saadaan työntekijät tekemään parhaansa. Mäkitalo on myös sitä 

mieltä, että johtajan työ on palveluammatti, jossa johtaja auttaa tiilikäisiään 

loistamaan. (Koskinen 2018.) 

6 Varastonhallinnan prosessin kehitys operatiivisen 
oston osalta 

Prosessia tulisi kehittää niin, että siitä tulisi viikoittainen toimintatapa ja se olisi 

osto- ja hankintainsinöörien yhteinen prosessi. Prosessin kehittämisen tuloksena 

tulisi saada luotua säännöllinen ja seurattava toimintamalli tarvittavine 

työkaluineen, jotta haluttuihin tavoitteisiin päästäisiin ja mahdolliset saavutetut 

tulokset pystyttäisiin myös säilyttämään. Pidän myös tärkeänä, että 

toimintamallin työtehtävien suorittamista on mahdollista myös seurata ja mitata 

sekä tiimi- että yksilötasolla. Tällä hetkellä hankintainsinööreillä ei ole 

varsinaisesti omaa osuutta prosessissa, vaikka heillä olisi varmasti paljon 

annettavaa varaston hallintaan. 
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Prosessin kehittämiseen tulee ottaa mukaan kaikki ne henkilöt, joita prosessi 

koskee. Henkilöstöllä, jota uusi prosessi koskee, tulee olla mahdollisuus 

vaikuttaa tavoiteasetantaan. Esimiehenä tavoitteenani on harjoittaa osallistavaa 

muutosjohtamista. Työntekijät sitoutuvat muutokseen ja uuteen toimintamalliin, 

kun saavat olla mukana vaikuttamassa tehtävien muutosten toimintatapaan 

(Pirinen 2015). 

 

Uuden toimintamallin testaamiseen on käytettävä myös kokeilemalla 

kehittämisen mallia. Koska ollaan ottamassa käyttöön aivan uutta toimintamallia, 

ei voida olla varmoja ensimmäisenä valitun mittariston ja toimintamallin 

toimivuudesta. Sitä täytyy ensin testata ja jos se ei vie kohti haluttuja tuloksia, 

tulee toimintamallia muuttaa. Epävarmuus pienenee, kun kokeiluja tehdään 

enemmän ja niiden perusteella muutoksia. Lopputulos ei tule yllätyksenä, koska 

toimintamallia on kehitetty koko ajan ja kaikki ovat päässeet osalliseksi 

kehittämiseen. Kokeilemalla pystytään testaamaan olettamuksia, miten asiat 

vaikuttavat toisiinsa. Kokeilemalla kehittämisen hyviin puoliin kuuluu myös se, 

että uusi toimintamalli saadaan nopeasti käyttöön. (Hassi & Paju & Maila 2015.) 

 

Kehityksen vaiheet on kuvattuna alla olevassa kuviossa 6 ajallisessa 

järjestyksessä. Kuviossa kuvatut kehittämisen vaiheet käydään tarkemmin läpi 

luvuissa 6-7. Taulukossa on merkittynä päivämäärät, jolloin tietyt haasteet tai 

tarpeet on todettu, jonka jälkeen ratkaisuja on aloitettu kehittämään. Osa 

mainituista kehityskohteista on tullut suoraan ylemmältä johdolta annettuna, 

kuten esimkerkiksi MIGO-tavoitteiden asetanta 14.1.2020, mutta toteutukselle ja 

niiden seurannalle on annettu kuitenkin vapaat kädet ensimmäisessä vaiheessa, 

jonka jälkeen yhdessä asetetut tavoitteet on hyväksytty ylemmän johdon 

toimesta. 
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Aika Toimenpide Toteuttaja 

14.1.2020 MIGO ja Leading Measure-

määritykset vuodelle 2020 

Osto ja hankinta 

tammi-

helmikuu  

Henkilökohtaisten DIO-tavoitteiden 

määritys 

Anna Koljonen 

(kehityskeskustelut) 

23.1.2020 Ensimmäinen oston ja hankinnan 

MIGO-palaveri 

 

helmikuu 

2020 

Parametrityökalun kehitys ja 

käyttöönotto 

Anna Koljonen 

helmikuu 

2020 

Inventory ABC standardoiduksi 

työtehtäväksi 

Anna Koljonen 

12.2.2020 Operatiivisen oston tiimipalaveri: 

uuden parametrityökalun läpikäynti -

> tarve määrittää haluttu palvelutaso 

/ varmuusvarastot 

Anna Koljonen ja tiimi 

12.2.2020 Varmuusvaraston tarkoitus-

keskustelua 

Anna Koljonen, esimies, 

toimitusketjun 

kehittämispäällikkö 

13.2.2020 MIGO Progress -palaveri Tehtaan johto 

21.2.2020 Palvelutasosimulointi tasoilla 85%, 

90% ja 95% 

Anna Koljonen ja esimies 

4.3.2021 Päätös: ei lähdetä toteuttamaan 

palvelutasostrategiaa 

Ylempi johto 

26.1.2021 Kaupallisten komponenttien strategia 

varmuusvarastoille 

Anna Koljonen, esimies, 

globaali hankintajohtaja 

8.2.2021 Kaupallisten komponenttien 

varmuusvarastojen päivitys 

Anna Koljonen ja tiimi 

2020-2021 Inventory ABC-työkalun jatkuva 

kehitys käyttäjien tarpeiden ja 

kokemusten perusteella 

Anna Koljonen, tiimi, 

supply chain specialist 

2021 Varastointisopimukset kahden 

toimittajan kanssa 

Hankintainsinöörit 

Kuvio 6. Kehitystyön vaiheet. 
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Kehitystyö oli todella aktiivista henkilöstön kanssa alkuvuodesta 2020 ja 

keskustelua sekä työkaluista, tavoitteista että seurantatavoista heräsi paljon. 

Keskustelua ja ideointia prosessista ja sen kehittämisestä käytiinpääasiassa 

päivittäisten palavereiden yhteydessä. Prosessin kehittämisestä keskusteltiin 

kuitenkin myös kehityskeskusteluissa. Kahdenkeskisten keskustelujen antia ja 

ideoita käytiin ennen toteutusta yhdessä koko tiimin kanssa läpi, jotta asiaa tulisi 

katsottua mahdollisimman monelta eri kantilta. Aina kun päädyttiin kehittämään 

toimintatapaa ja työkaluja, käytiin muutokset ensin yhdessä läpi, jotta kaikki 

varmasti ymmärsivät tehdyt muutokset ja kaikilla oli mahdollisuus esittää 

kysymyksiä. Käytyjen keskusteluiden avulla työkalua saatiin kehitettyä oikeaan 

suuntaan. Kansainvälisestä koronapandemiasta johtuen kehittäminen jäi taka-

alalle kuitenkin maaliskuussa 2020, kun siirryttiin tekemään etätöitä ja haasteet 

osto- ja hankintatoiminnan kanssa alkoivat. Toukokuussa alkoivat myös 

lomautukset ja niitä kesti marraskuun loppuun saakka. Kehittämistä jatkettiinkin 

vasta vuoden 2021 alussa taas aktiivisesti. 

 

Vanhaa ja uutta toimintamallia verrataan kuviossa 7. Vanha toimintamalli oli 

huomattavasti suppeampi, joten siihen ei varsinaisesti tullut muutoksia uuden 

toimintamallin myötä, vaan sitä on täydennetty uusilla toimenpiteillä, tehtävillä ja 

asetetuilla tavoitteilla. Vanhalla toimintamallilla pystyttiin vain ennakoimaan ja 

estämään varaston tarpeetonta kasvua, kun taas uusi toimintamalli mahdollistaa 

myös jo varastossa olevien nimikkeiden aktiivisen tarkastelun.  

 

Uusi toimintamalli otettiin heti käyttöön niin, että tavoitteena oli kehittää sitä koko 

ajan käytettäessä. Toimintamallia kehitetään edelleenkin tarpeen mukaan, jotta 

se palvelee sekä yrityksen tavoitteita ja käyttäjiä mahdollisimman hyvin. Ei voida 

siis sanoa, että uusi toimintamalli on ollut valmis ja otettu käyttöön tiettynä 

päivänä, vaan kehittämisessä on käytetty Leanin mukaista jatkuvan 

parantamisen ajattelua, jolla toimintaa pyritään parantamaan jatkuvasti. 

Parannuksia ensimmäiseen versioon on tehty useita käyttökokemusten ja 

tulosten perusteella. Tämä tutkimus on päätetty helmikuussa 2021, mutta 

jatkuvaa parantamista omien varastonhallintaan liittyvien prosessien kanssa 
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jatketaan oman organisaation sisällä sekä sisäisten että ulkoisten sidosryhmien 

kanssa. 

 

Suurimpana muutoksena ja onnistumisena tutkimuksen aikana vanhaan 

toimintamalliin näen sekä tiimikohtaisten että henkilökohtaisten tavoitteiden 

asettamisen. Yhdessä kehityskeskuisteluissa asetetut tavoitteet sitouttavat 

ihmisiä aivan erilailla tekemään tavoitteiden eteen töitä.  

  

6.1 MIGO-toimintamalli tavoiteseurantaan ja -asetantaan 

MIGO-lyhenne tulee sanoista Most Important Goals. MIGO-toimintamalli on 

käytössä globaalisti Yritys Oy:n tehtaan liiketoiminta-alueella ja sen 

raportointityökaluna käytetään käytetään Microsoftin PowerBI-applikaatiota. 

MIGO-toimintamallia käytetään viikkotasolla tehtaalle asetettujen tavoitteiden ja 

niiden eteen tehtyjen toimenpiteiden seuraamiseen. MIGO-toimintamallissa 

asetetaan ylemmän tason päätavoitteet, joista johdetaan sitten omat tavoitteet 

organisaation alemmille tasoille. Toimintamalli on ollut käytössä jo vuonna 2019, 

mutta varaston hallintaan ja riittoon ei ole sen kautta asetettu tavoitteita ennen 

vuotta 2020. 

 Tampereen tehtaan ylemmän tason tavoitteet ovat laadun parantaminen, 

tuottavuuden nostaminen ja varaston riiton, eli DIO:n (Days Inventory 

Outstanding) pienentäminen. Varaston riiton pienentäminen on annettu kaikille 

tehtaille globaalisti tavoitteeksi. MIGO-prosessi on kuvattu tarkemmin kuviossa 

7. 

Tehtaan ylemmän tason MIGO-tavoitteista on johdettu jokaiselle organisaatiolle 

omat tavoitteensa. Esimerkiksi osto- ja hankintaorganisaatiolle on määritetty 

tuottavuuden parantamiseen liittyväksi tavoitteeksi tuotannon osapuutteiden 

vähentäminen. Samalla tavalla jokaiselle tuotantolinjalle, laatuorganisaatiolle ja 

logistiikalle on määritetty omat tavoitteet ylemmän tason tavoitteista. 
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Jokaisesta MIGO-tavoitteesta on johdettu vielä käytännönläheisemmät tavoitteet 

viikkotasolle, eli Leading Measurit, joita voidaan kutsua myös viikottain 

suoritettujen toimenpiteiden mittareiksi. Näiden avulla seurataan, mitä oikeasti on 

tehty MIGO-tavoitteen eteen. Esimerkiksi osto- ja hankintaorganisaation 

viikottain seurattava mittari liittyen osapuutteiden vähentämiseen on, että 75 

prosenttia osapuutteista on analysoitu ja korjaavat toimenpiteet mietitty. 

MIGO:jen ja viikottaisten toimenpiteiden mittareiden lisäksi seurataan myös 

viikottaisia sitoumuksia, jotka kirjataan viikoittain järjestelmään. Viikottaiseen 

sitoumukseen kirjataan, mitä sitoudutaan tekemään seuraavan viikon aikana 

tavoitteiden eteen. Seuraavassa palaverissa käydään läpi, onko edelliset 

sitoumukset saatu tehtyä. 

Tehtaan tasolla pidetään joka perjantai MIGO-palaveri, jossa käydään kuluvan 

viikon tulokset ja seuraavan viikon sitoumukset läpi. Osto- ja 

hankintaorganisaatiolla on oma MIGO-palaveri joka torstai klo 12.30, jossa 

käydään läpi kuluvan viikon tulokset ja mitä on saatu aikaiseksi. Tulosten 

kirjaamiseen ja läpikäyntiin on luotu oma Excel. Excelistä ja PowerBi-raporttien 

pohjalta tulokset kirjataan MIGO-applikaatioon. 
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Kuvio 7. MIGO-prosessin kuvaus oston ja hankinnan osalta. 

6.2 Osto- ja hankintaorganisaatiolle johdetut varaston riittoon 
liittyvät tavoitteet ja seuranta 

Osto- ja hankintaorganisaatiolle on tehtaan varaston riiton tavoitteista johdettu 

omat tavoitteet. MIGO-tavoite on komponenttivaraston riiton laskeminen 

lähtötasosta 13 prosentilla vuoden 2020 aikana. Komponettivaraston riitto 

lasketaan seuraavaa kaavaa käyttäen: (3kk varaston keskiarvo / 12 kk 

kulutuksen arvo niiden materiaalien osalta) * 365 päivää.  Seurantatyökaluna 

toimii PowerBI:ssä Inventory ABC-sovellus. 

MIGO:sta on johdettu viikottaisiksi seurattaviksi tavoitteiksi hankintainsinööreille 

kohdistettuna toimitusaikaneuvotteluiden aloittaminen. Tavoitteena on, että uusia 

neuvotteluja aloitetaan kahdet viikossa. Tavoite on kohtuullinen, koska 

hankintainsinöörejä on kuusi. Tavoite tarkoittaa siis, että jokaisen 

hankintainsinöörin on aloitettava kuukausitasolla noin kahdet uudet neuvottelut. 

Tavoitetta seurataan osto-  ja hankintaorganisaation omalla MIGO-excelillä, 

johon kirjataan viikoittain toimittajat, joiden kanssa toimitusaikaneuvottelut on 

Tehtaan DIO-tavoite (MIGO)Tehtaan DIO-tavoite (MIGO)

Oston ja hankinnan MIGO (-13% 
pienempi varaston riitto)
Oston ja hankinnan MIGO (-13% 
pienempi varaston riitto)

Lead: Uudet Inventory ABC-
toimenpiteet (tavoite 10 kpl/vko)
Lead: Uudet Inventory ABC-
toimenpiteet (tavoite 10 kpl/vko)

Lead: Inventory ABC-toimenpiteet 
valmis-tilassa (tavoite 75%) 
Lead: Inventory ABC-toimenpiteet 
valmis-tilassa (tavoite 75%) 

Lead: Toimitusaikaneuvottelut (2 
kpl/vko)
Lead: Toimitusaikaneuvottelut (2 
kpl/vko)
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aloitettu ja vastuussa oleva hankintainsinööri. Exceliin laitetaan kuittaus, kun 

neuvottelut on saatu päätökseen ja tulos käydään suullisesti MIGO-palaverissa 

läpi. 

Ostoinsinööreille on varaston riittoon liittyvästä MIGO:sta johdettu kaksi 

viikottaista seurattavaa mittaria. Ensimmäinen on uusien Inventory ABC-

toimenpiteiden luominen. Inventory ABC-työkalu ja siihen liittyvä kehitys 

esitellään tarkemmin kappaleessa 6.4.1. Tavoitteeksi on asetettu kymmenen 

uutta toimenpidettä viikossa. Toimenpiteiden määrää seurataan Inventory ABC-

työkalun ja excelin avulla. Toisena viikottaisena mittarina on Inventory ABC:n 

avulla luotujen toimenpiteiden loppuunsaattaminen. Tavoitteena on, että 75 

prosenttia kirjatuista toimenpiteistä olisi Valmis-tilassa. Lähtötaso vuoden 2019 

lopussa on 50%. Tätä seurataan Inventory ABC:n avulla, josta viikoittain 

siirretään tulos Exceliin. 

Yllämainitut tavoitteet on määritetty useiden keskustelujen pohjalta. 11.12.2019 

käytiin operatiivisen oston kanssa tehtaalle asetettuja MIGO:ja läpi ja mietittiin, 

mitkä olisivat sopivia mittareita niihin liittyen osto- ja hankintaorganisaatiolle. 

Pohdittiin yhdessä, mitkä mittarit Inventory ABC:stä olisivat käyttökelpoisia ja 

mikä olisi realistinen tavoite. Päädyttiin, että varaston riittoon liittyvät tavoitteet 

olisivat toimenpiteiden määrä viikossa sekä toimenpiteiden valmiusprosentti. 

14.1.2020 määritimme yhdessä hankintapäällikön kanssa ylläkuvatut osto- ja 

hankintaorganisaation MIGO:t ja viikottaiset mittarit lopulliseen muotoonsa ja 

kirjasimme ne MIGO-sovellukseen. 

Ensimmäinen oston ja hankinnan viikottainen MIGO-palaveri pidettiin 23.1.2020. 

Palaverissa käytiin ensimmäisen kerran vuodelle 2020 asetettuja MIGO:ja ja 

viikottaisia tavoitteita yhdessä läpi. Palaverin alussa katsottiin yhdessä 

raportointi-Excelin käyttöä ja mitä keneltäkin odotetaan viikkotasolla. Palaverien 

kommenttien perusteella Exceliin kirjattiin jokaisen viikottaisen mittarin kohdalle, 

onko vastuu ostolla vai hankinnalla. 
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13.2.2020 pidettiin MIGO Progress-palaveri Teamsin välityksellä. Palaverissa 

esiteltiin liiketoiminta-alueen operaatioista vastaavalle tehtaan MIGO:ja ja 

viikottaisia mittareita. Oston ja hankinnan osalta oltiin tyytyväisiä asetettuihin 

mittairehin ja tavoitteisiin. Lisäksi toivottiin kuitenkin mitattavan myös tehtaalta 

toiselle tilattavien kokoonpanojen varaston riittoa. Tehtaalta toiselle tilattavilla 

kokoonpanoilla tarkoitetaan tarkoitetaan Yritys Oy:n omilta tehtailta tilattavia 

kokoonpanoja, jotka siirtyvät Tampereelle saapuessaan valmistuotevarastoon. 

Operatiivinen osto hoitaa näiden kokoonpanojen tilaamisen.  

6.3 Henkilökohtaiset varastoon liittyvät tavoitteet 

Jotta jokainen sitoutuisi haluttuun kehittämistyöhön ja ylemmältä tasolta 

annettuihin tavoitteisiin, on tärkeää asettaa kehittämistyöhön liittyviä tavoitteita 

myös jokaisen henkilökohtaisiin tavoitteisiin. Vuoden alussa käytävät 

kehityskeskustelut on paikka, jossa jokaiselle asetetaan henkilökohtaiset 

tavoitteet kuluvalle vuodelle. 

Jokaiselle ostoinsinöörille on vuoden 2019 lukujen perusteella asetettu 

henkilökohtainen varaston riiton tavoite koskien komponenttivarastoa. Tavoite on 

asetettu numeerisena, joten sitä on helppo seurata ja mitata. SAP:issa on 

jokaiselle nimikkeelle määritetty ostaja ja Inventory ABC:ssä näiden SAP:in 

tietojen perusteella nähdään jokaisen ostoinsinöörin hallinnoimien 

ostonimikkeiden varaston riitto päivissä ja absoluuttinen varaston arvo. 

Kehityskeskusteluissa tammi- ja helmikuun 2020 aikana asetettu tavoite on 

yhteisten keskusteluihin pohjautuva. Tavoitetta ei ole asetettu ennen keskustelua 

kenellekään valmiiksi, jotta jokaisella ostoinsinöörillä on ollut mahdollisuus 

vaikuttaa omiin tavoitteisiinsa. Kun ihminen pääsee vaikuttamaan omiin 

tavoitteisiinsa, hän myös sitoutuu yleensä niihin paremmin. 

6.4 Standardoidun työn kehittäminen 

Tutkimuksen aikana kehitettiin kokonaan uudeksi kuukausittaiseksi 

standardoiduksi työksi Inventory ABC-työkalun läpikäynti omien nimikkeiden 
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osalta sekä uuden parametrityökalun avulla varastoon liittyvien parametrien 

päivittäminen SAP:iin. 

Syynä tehtävien lisääminen standardoituun työhön on, että tehtävien 

suorittamista pystytään seuraamaan säännöllisesti ja niistä muodostuu rutiinit, 

jotka suoritetaan kuukausittain. 

6.4.1 Inventory ABC 

Inventory ABC:n työkalun käyttöönotossa käytiin ensin tiimin kanssa yhdessä läpi 

työkalun tarkoitusta ja ominaisuuksia. Samalla käytiin läpi yhdessä lyhyt demo, 

miten työkalua käytetään. 

Jotta saataisiin kaikki käyttämään työkalua oikein ja säännöllisesti, istuimme 

jokaisen ostoinsinöörin kanssa aluksi kaksin tai supply chain specialistin kanssa 

kolmistaan käyden yhdessä läpi kyseisen ostoinsinöörin nimikkeitä läpi ja kirjaten 

toimenpiteitä. Tätä prosessia käytiin läpi kaikkien ostoinsinöörien kanssa, jotta 

prosessi ja työkalu tulevat tutuiksi ja on mahdollisuus kysyä ja antaa palautetta 

työkalusta. osa ostoinsinööreistä halusi käydä prosessia läpi useamman kerran 

yhdessä kanssani ja siihen tarjottiin kaikille mahdollisuus. Osa ilmoitti 

ensimmäisen läpikäynnin jälkeen, että voi suorittaa työn jatkossa itsenäisesti ja 

kysyä, jos tulee kysyttävää. Näin prosessi saatiin kaikille käyttöön alkuvuodesta 

2020. Koronapandemian aikana työkalun käyttö jäi taka-alalle ja nyt prosessi 

tulisi saada taas aktiiviseksi ja säännölliseksi toimintatavaksi, kun ollaan 

palauduttu normaaliin työntekoon. 

Työkaluun kehitettiin lisää erilaisia näkymiä, jotta varaston analysointi ja 

analysoinnin perusteella toimenpiteiden kirjaaminen ja toteuttaminen olisi 

helpompaa ja johdonmukaisempaa. Työkaluun lisättiin mm. näkymä, josta on 

mahdollista filteröidä omien nimikkeidein varastoon arvon kehitys ja varaston 

riiton kehitys. Näkymään lisättiin myös kaikkien ostoinsinöörien henkilökohtaiset 

varaston riittoon liittyvät tavoitteet ja niiden ajantasainen tilanne. Tämä 

mahdollisti omien nimikkeiden tilanteen ja tehtyjen toimenpiteiden seuraamisen 

vuoden mittaan. Erilaisia ominaisuuksia lisättiin pitkin vuotta, jotta työkalusta olisi 
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mahdollista saada mahdollisimman paljon hyödyllistä informaatiota analyyseja 

varten. 

Inventory ABC-työkalu on rakennettu SAP:in datan pohjalta Microsoft Power 

BI:hin. Microsoft Power BI on datan analysointiin tarkoitettu työkalu. Työkalun 

avulla on mahdollista saada yrityksen datasta visuaalisia raportteja ja vertailuja. 

Esimerkiksi yrityksen avaintunnuslukujen seuranta työkalulla on helppoa. 

Työkalun avulla faktaan perustuva päätöksenteko on helppoa ja data on helposti 

saatavilla. (Microsoft.) 

Inventory ABC on uusin operatiiviselle ostolle määritetyistä standardoiduista 

työtehtävistä ja sitä on kehitetty käyttäjien toiveiden perusteella eteenpäin koko 

vuoden 2020 ajan. Inventory ABC kuuluu kuukausittaiseen standardoituun 

työhön, koska data päivitetään työkaluun vain kerran kuukaudessa. Päivitys on 

toistaiseksi manuaalista datan ajamista ja sen vuoksi data päivitetään vain kerran 

kuukaudessa. 

Työkalu jakaa matriisissa varastossa olevat materiaalit eri lokeroihin kahdelle eri 

välilehdelle, joista toinen on nimetty coverageksi, eli riittävyydeksi tulevien 

tarpeiden perusteella ja toinen DIO:ksi peilaten menneisyyden kulutusta (kuvio 

9). Toisin sanoen DIO-näkymä perustuu edellisen 12 kuukauden 

kulutushistoriaan ja riittävyys-näkymä seuraavan 12 kuukauden 

tuotantoennusteeseen. Matriisissa X-akselilla materiaalit on jaettu viiteen eri 

kategoriaan: A, B, C, poistuvat nimikkeet (Obsolete) ja mahdollisesti poistuvat 

nimikkeet (Potential Obsolete). A/B/C-jaottelu materiaaleille on tehty seuraavan 

12 kuukauden tarpeiden perusteella: A-kategorian nimikkeet vastaavat 80 

prosenttia seuraavan 12 kuukauden euromääräisistä tarpeista, B-kategorian 

nimikkeet 15 prosenttia ja C-kategoria 5 prosenttia. Poistuviin nimikkeisiin 

lasketaan nimikkeet, joilla ei ole ollut kulutusta edelliseen 12 kuukauteen, eikä 

järjestelmässä ole tarpeita nimikkeelle seuraavalle 12 kukaudelle. Mahdollisesti 

poistuvien nimikkeiden kategorian nimikkeillä on ollut kulutusta edellisen 12 

kuukauden aikana, mutta ei tarpeita järjestelmässä seuraavalle 12 kuukaudelle. 

Y-akselilla materiaalit on jaettu myös viiteen eri kategoriaan. DIO-näkymässä 



44 

 

 

perustuen edellisen 12 kuukauden kulutukseen ja Coverage-eli 

riittävyysnäkymässä seuraavan 12 kuukauden tarpeisiin. Näkymät jaottelevat 

materiaalit viiteen eri riittokategoriaan: ensimmäisenä ovat materiaalit, joiden 

nykyinen varastosaldo riittää alle 30 päiväksi joko menneisyyteen tai tulevaan 

peilaten, riippuen näkymästä. Muut kategoriat ovat alle 90 päivää, alle 180 

päivää, alle 270 päivää ja yli 270 päivää. 

  

Kuvio 9. Inventory ABC, Riittävyys-näkymä. 

Riittävyys- ja kulutusnäkymät on mahdollista suodattaa myös 

ostoinsinöörikohtaisiksi, jolloin jokaisella on mahdollista tarkastella näkymää vain 

omien ostonimikkeidensä osalta ja tehdä tarkempaa analyysiä. Kuukausittaiseen 

standardoituun työhön kuluu käydä punaisia laatikoita riittävyys-näkymästä 

omien ostonimikkeiden osalta. 

Läpikäymisen helpottamiseksi vuoden 2020 aikana on kehitetty myös Details – 

All Materials -näkymä, josta on mahdollista suodattaa ostoinsinöörikohtaisesti 

kaikki toimenpiteitä vaativat nimikkeet. Listalla nimikeet on jaettu kolmeen 

kategoriaan (Kuvio 10): materiaalilla on kommentti tai toimenpide kirjattuna 

työkaluun linkitettyyn toimenpide-Exceliin viimeisen neljän kuukauden aikana, 

materiaalilla ei ole kommenttia tai toimenpidettä kirjattuna ja puolen vuoden 

jälkeen materiaalia on jäämässä varastoon nykyisten tarpeiden perusteella ja 

viimeinen kategoria on , että tilanne materiaalin kohdalla on ok, eikä toimenpiteille 
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ole tarvetta. Jos materiaalille on kirjattu toimenpide, mutta sillä ei ole ollut 

vaikutusta varastoon, tarvitaan uusi toimenpide ja materiaalin status työkalussa 

vaihtuu takaisin toimenpidettä vaativaksi. 

Kuvio 10. Eri kategoriat Details – All Materials-näkymässä. 

Erilaisia mahdollisia kirjattavia toimenpiteitä voivat olla mm. esimerkiksi 

nimikkeen tarjoaminen toiseen yksikköön, jossa nimikkeellä on edelleen 

kulutusta, nimikkeen muokkaaminen toiseksi nimikkeeksi, jos se vain 

taloudellisesti on järkevää tai nimikkeen myyminen muualle, jos ei yrityksen 

sisällä ole enää käyttöä nimikkeelle. 

Vuodelle 2020 oli määritettynä myös Inventory ABC:hen liittyvänä MIGO:ihin 

liittyvänä viikottaisena tavoitteena kymmenen uutta kirjattua toimenpidettä 

viikoittain. 

6.4.2 Parametrien päivitys 

Tiimin kanssa käydyissä keskusteluissa koettiin tarpeelliseksi kehittää uusi 

työkalu parametrien päivittämiseen. Päivitettävillä parametreillä tarkoitetaan 

SAP:iin määritettyjä ostettavia eräkokoja ja varmuusvarastotasoja. 

Järkevimmäksi vaihtoehdoksi koettiin parametrityökalun rakentaminen Inventory 

ABC:n riittävyys-näkymän datan pohjalta, koska se peilaa tulevaan 

tuotantoennusteeseen, eikä historian kulutukseen. Tulevaisuuteen peilaava data 

on parametrien päivitykseen käyttökelpoisempaa, koska se ottaa huomioon myös 

mahdolliset tuotemuutokset, joita ei näy historian datassa. Keskustelujen 

perusteella kehitin työkalun parametrien päivitykseen helmikuussa 2020 

Inventory ABC:n pohjalta, jotta parametrien päivityksestä saataisiin säännöllinen 

ja helposti suoritettava rutiini. Parametrien päivitykset kuuluvat kuukausittaiseen 

standardoituun työhön. Parametrien päivityksellä tarkoitetaan 

varmuusvarastojen ja eräkokojen päivitystä ostonimikkeittäin SAP:iin. Ajan 
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kuukauden alussa Inventory ABC:n pohjalta Excelin ostoinsinööreille ja 

muokkaan sen sellaiseen muotoon, että siitä näkee sekä varmuusvaraston että 

eräkoon riiton päivissä. Riitto on laskettu SAP:issa olevien seuraavan 

kahdentoista kuukauden tarpeiden perusteella. Jokainen ostoinsinööri käy 

kuukausittain läpi omat ostonimikkeensä aloittaen niistä nimikkeistä, joilla on 

suurin riitto joko varmuusvarastossa tai eräkoossa. Sellaisilta nimikkeiltä, joilla ei 

ole enää tarpeita, poistetaan SAP:ista kokonaan varmuusvarastot ja muutetaan 

erkäkoko yhteen kappaleeseen. 

Parametrien päivityksen tarkoitus on estää poistuvien ostonimikkeiden tilaaminen 

varastoon ilman todellisia tarpeita. Tavoitteena on siis, ettei nimikkeitä enää tilata 

suurilla eräkoilla, jos tiedetään, ettei suuri eräkoko tule enää käytetyksi tai ettei 

varmuusvaraston täydennyksille ole enää tarvetta, koska nimike on poistumassa. 

Toki jos nimikeen kulutus jostain syystä vähenee, voidaan varmuusvarastoa 

pienentää, eikä silloin ole tarvetta poistaa sitä kokonaan. Samaa logiikkaa 

voidaan käyttää myös eräkokojen kanssa.  

Tämän standardoidun työn suorittamatta jättäminen vaikuttaa suoraan varastojen 

kasvamiseen ja mahdolliseen varaston romuttamiseen nimikkeiden osalta, joita 

ei saada käytettyä varastosta, kun niitä on sinne tilattu, vaikkei todellista tarvetta 

olisikaan. 

6.5 Varmuusvarastot 

Helmikuussa 2020 kehitin edellisessä kappaleessa kuvatun parametrityökalun, 

jonka avulla päivitetään sekä tilattavia eräkokoja että varmuusvarastoja. 

Molemmat parametreistä ovat sellaisia, että ne päivitetään SAP:iin. 

12.2.2020 tiimipalaverissa käytiin läpi uutta työkalua ja tiimiltä tuli toive, että olisi 

selkeö ohjeistus, millä perusteella varmuusvarastot millekin ostonimikkeelle 

päivitetään ja mitkä asiat siihen vaikuttavat. Samalla kyseenalaistettiin myös 

varmuusaikaparametrin tarpeellisuus, jos nimikkeelle on määritetty 

varmuusvarasto. Varmuusaikaparametrillä tarkoitetaan, että järjestelmä ohjaa 
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tilaamaan nimikeen joko viikkoa tai kahta viikkoa ennen todellista tarvetta, oli 

tarve sitten todellinen tarve tuotannossa tai tarve varmuusvaraston täytölle. 

Samana päivänä keskustelin vielä tiimipalaverissa nousseista aiheista 

esimieheni hankintapäällikön sekä toimitusketjun kehittämispäällikön kanssa. 

Keskustelun aikana käytiin läpi, mitä varten varmuusvarastoja pidetään. 

Keskustelussa heräsi kysymyksiä, onko varmuusvaraston tarkoitus kattaa 

laatupoikkeamat, eli jos jokin komponentti todetaan vialliseksi tuotannossa, löytyy 

meiltä aina varmuusvarastosta uusi tilalle. vai onko varmuusvarastolla tarkoitus 

kompensoida toimittajan heikkoa toimitusvarmuustasoa. Keskusteltiin myös, 

mikä on toimittajan toimitusajan vaikutus varmuusvarastoon ja onko 

toimitettavalla eräkoolla mitään vaikutusta. Nimikkeet on lajiteltu A-, B- ja C-

kategorioihin volyymin ja kriittisyyden perusteella. Vaikuttaako nimikkeen 

kategoria varmuusvarastotasoon, vai tuleeko kaikille nimikkeille määrittää 

varmuusvarastot samalla tavalla. Keskustelussa käytiin läpi myös haluttua 

palvelutasoa ja nimikekategorioiden vaikutusta haluttuun palvelutasoon. 

Päätettiin, että yritetään luoka palvelutasolaskuri, joka ehdottaa suoraan 

varmuusvarastotasoa. 

6.5.1 Varmuusvarastostrategia 

Uuden parametrityökalun ja 12.2.2020 käytyjen tiimipalaverin ja keskustelun 

perusteella päätettiin aloittaa palvelutasolaskurin kehittäminen. 21.2.2020 

teimme yhdessä esimieheni kanssa erilaisia simulaatioita eri palvelutasoilla 

varmuusvaraston vaikutuksista kokonaisvarastoon. Käytimme simulointiin 

laskentatyökaluna Kingin palvelutasolaskentaa, joka määrittää halutun 

palvelutason mukaan tarvittavan varmuusvaraston. 

Me päätimme esimieheni kanssa käyttää laskelmissa vaihtoehtoa, joka ottaa 

huomioon vain kysynnän vaihtelun. Päädyimme tähän vaihtoehtoon siksi, että 

toimittajiemme toimitusvarmuus on suurimmaksi osaksi hyvällä tasolla ja 

toimittajat pysyvät hyvin sovituissa toimitusajoissa. Meillä on myös suurimmalla 

osalla nimikkeistä käytössä safety time-parametri, joka kattaa toimittajien 
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toimitusajoissa olevat vaihtelut. Kysynnän vaihteluihin perustuvan laskelman 

kaava on seuraava:  

Varmuusvarasto =  𝒁 × √
𝑳𝑻

𝑻
× 𝝈𝑫 

Z = palvelutaso (Z-score) 

σD = kysynnän keskihajonta 

LT = kokonaisläpimenoaika 

T = aikayksikkö keskihajonnan laskennassa  

(King 2011.) 

4.3.2020 palaveerattiin ylemmän johdon edustajien kanssa varaston tilanteesta. 

Palaverissa esiteltiin tehtyjä simulaatioita palveltasosta ja niiden mahdollisista 

vaikutuksista kokonaisvarastotasoon. Palaverissa ei päästy lopputulemaan, millä 

perusteella varmuusvarastoja tulisi määrittää. Ongelmaksi koettiin myös se, että 

vaikka käytettäisiin kohtalaisen matalaa palvelutasoa, varastotasot tulisivat 

nousemaan verrattuna sen hetkisiin varmuusvarastoihin. 

Simulaatioiden perusteella, jos palvelutaso olisi määritetty 85 prosenttiin, olisi 

määritettyjä varmuusvarastoja pitänyt nostaa euromääräisesti 3,1 prosenttia sen 

hetkisistä varmuusvarastotasoista. Jos palvelutaso olisi määritetty 90 prosentin 

tasolle, olisi määritettyjä varmuusvarastoja ollut tarve nostaa 26,9 prosenttia ja 

palvelutasolla 95, nostotarve olisi ollut 63,6 prosenttia. 

Nimikkeitä varastossa tarkasteluhetkellä oli noin 11000 eri nimikettä. Haastavaksi 

varmuusvarastojen määrittelyn tekee, että kaikkia nimikkeitä ei ole mahdollista 

pitää kokonsa puolesta varastossa, vaan nimikkeet tulevat suoraan tuotannon 

tarpeisiin ja osaa nimikkeistä taas varastoidaan sekä yrityksen omassa tehtaan 

varastossa että alihankkijoiden varastossa. Alihankkijoilla varastoinnissa olevat 

nimikkeet ovat kuitenkin yrityksen omistuksessa. Tämä aiheuttaakin 

kysymyksen, tulisiko nimikkeelle olla varmuusvarastot erikseen määritettyinä 

jokaisessa varastointipaikassa. 
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Loppuvuodesta 2020 tilanne varaston hallinnan osalta kääntyi päälaelleen 

materiaalien saatavuusongelmien vuoksi. Vuoden 2020 kymmenen ensimmäistä 

kuukautta kamppailtiin tilauskannan romahtamisen kanssa ja ettei varasto 

pääsisi kasvamaan, kun materiaalia oli tilattu pitkillä toimitusajoilla ennustetta 

vastaan varastoon. Pääpaino oli siis tilausten siirtämisellä eteenpäin tai tilausten 

perumisella. Tilauskanta laski useita kymmeniä prosentteja ja oli tärkeää, että 

varasto ei pääse kasvamaan, eikä varastoon ole sidottu liikaa rahaa. Samaan 

aikaan kuitenkin kamppailtiin tiettyjen komponenttien saatavuuden kanssa, kun 

esimerkiksi Italia ja Intia käytännössä suljettiin kokonaan keväällä 2020 

pahentuneen koronapandemian vuoksi. 

26.1.2021 pidettiin palaveria esimieheni, globaalin hankintajohtajan sekä 

kaupallisten komponenttien globaalin kategoriapäällikön kanssa koskien 

kaupallisten komponenttien varmuusvarastotasoja. Historian tietoon perustuen, 

markkinoiden piristyessä tietyt toimittajat tulevat pidentämään toimitusaikojaan 

useilla viikoilla ja tähän haluttiin varautua. Palaverissa päädyttiin päivittämään 

valittujen toimittajien varmuusvarastotasot SAP:iin seuraavan periaatteen 

mukaisesti: 

• Nimikkeet, joiden toimitusaika on alle 90 päivää, varmuusvarastoksi 

määritetään toimitusaikaa vastaavan ajanjakson kulutus 

• Nimikkeet, joiden toimitusaika on 90-150 päivää, varmuusvarastoksi 

määritetään 70% toimitusajan arvioidusta kulutuksesta 

• Nimikkeet, joiden toimitusaika on yli 150 päivää, varmuusvarastoksi 

määritetään 50% nimikkeen toimitusajan kulutuksesta. 

Palaverin jälkeen laskin sovittujen periaatteiden mukaiset varmuusvarastotasot 

valmiiksi Inventory ABC:n datan pohjalta. 8.2.2021 käytiin päivitysten periaatteet 

läpi ostoinsinöörien, joiden nimikkeitä päivitykset koskivat, läpi. Palaverissa 

sovittiin aikataulu, johon mennessä jokainen katsoo päivitykset läpi omien 

nimikkeidensä osalta ja käytiin läpi periaatteet, joiden perusteella ehdotukset on 

laskettu. 
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6.6 Tuotemuutosprosessin kehittäminen 

Tuotemuutosprosessin kehittäminen varastojen hallintaan liittyen aloitettiin 

vuoden 2019 lopussa. Uusien muutosten, jossa nimikkeitä poistuu käytöstä ja 

tulee uusia tilalle, tarkempi seuranta aloitettiin vuoden 2020 alkupuolella ja siihen 

liittyviä työkaluja ja seurantamenetelmiä on viety koko tutkimuksen ajan 

eteenpäin. Kehitystyötä ovat tehneet yhdessä paikallisen yksikön 

tuotemuutoksista vastaava muutospäällikkö, oston muutoksista vastaava 

ostoinsinööri sekä kysynnän suunnitteluinsinööri. He ovat luoneet uusia 

palaverikäytäntöjä, joissa seuraavat poistuvien nimikkeiden varastosaldoja ja 

päivittävat muutoksen ajankohtia tarpeen mukaan. 

Kehitystyön tuloksena on kehitetty mm. työkalu, jolla pystytään simuloimaan 

muutoksen siirtämisen vaikutuksia varastoon jäävien nimikkeiden osalta. Näin 

nähdään, paljonko nimikkeitä eri vaihtoehdoilla jäisi varastoon. Vuoden aikana 

on myös kehitetty kommunikaatiota varaston työntekijöiden kanssa, jotta tieto 

poistuvista nimikkeistä saadaan vietyä myös fyysiseen varastoon ja näin ollen 

saadaan vapautettua varastopaikkoja. 

6.7 Vanhan ja uuden toimintamallin vertailu 

Vanhaa ja uutta toimintamallia verrataan kuviossa 11. Uuteen toimintamalliin on 

saatu huomattavia parannuksia ja tarkennuksia verrattuna vanhaan. Vanhassa 

toimintamallissa kaikki työtehtävät olivat ennakoivia, eli niiden avulla ei saatu 

tarkasteltua jo varastossa olevia nimikkeitä. 

Uuden toimintamallin luomisen myötä saatiin asetettua myös tavoitteet liittyen 

varastonhallintaan ja luotua uudet työkalut parametrien päivitykseen että jo 

varastossa olevan materiaalin analysointiin. Uuden toimintamallin luomisen 

myötä varaston analysointia on säännöllistä ja systemaattista ja siihen liittyville 

työtehtäville on asetettu selkeä ja seurattava suoritustaajuus. 

Uusi toimintamalli myös sitoutttaa enemmän henkilöstöä, koska he ovat itse 

olleet mukana kehittämässä työkaluja ja toimintamalleja. Kehitettävää tsekä 
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toimintamalleista että työkauista löytyy varmasti jatkossakin, mutta henkilöstö on 

nyt hyvin sitoutunut kehitystyöhön. 

 

 

Kuvio 11. Vanhan ja uuden toimintamallin erot. 

Standardoitu työ: 
siirto- ja 

peruutusviestien 
läpikäynti

Standardoitu työ: 
parametrien päivitys

Tuotemuutosten 
käsittely

Standardoitu työ: 
Siirto- ja 

peruutusviestien 
läpikäynti

Standardoitu työ: 
Siirto- ja 

peruutusviestien 
läpikäynti

Standardoitu työ: 
parametrien 
päivitys (uusi 

työkalu)

Standardoitu työ: 
parametrien 
päivitys (uusi 

työkalu)

Standardoitu työ: 
Inventory ABC

Standardoitu työ: 
Inventory ABC

Tiimin DIO-
tavoite

• Henkilökohtaise
t DIO-tavoitteet

Tiimin DIO-
tavoite

• Henkilökohtaise
t DIO-tavoitteet

MIGO-
toimintamalli: 
viikoittaiset 

Inventory ABC-
tavoitteet ja 
toimenpiteet

MIGO-
toimintamalli: 
viikoittaiset 

Inventory ABC-
tavoitteet ja 
toimenpiteet

Tuotemuutosten 
käsittely

Tuotemuutosten 
käsittely

Vanha toimintamalli 

Uusi toimintamalli 
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Toimintamallin lisäksi on toki tehty myös muita toimnepiteitä ja suunnitelmia 

varastonhallinnan saralla, joita ei kuitenkaan ole otettu käyttöön, kuten 

palvelutasoon perustuvat varmuusvarastot. 

 

7 Toimittajayhteistyön kehittäminen 

Toimittajayhteistyöllä pystytään vaikuttamaan myös varaston arvoon ja riittoon 

tietyillä toimenpiteillä. Vuoden 2020 tavoitteina oli hankintainsinööreillä käydä 

toimitusaikaneuvotteluita toimittajien kanssa, jotta toimitusaikoja saataisiin 

lyhennettyä. Toimitusaikoja saatiin kyhennettyä useiden toimittajien osalta ja 

niillä on varmasti ollut positiivinen vaikutus varaston riiton kehitykseen. Kun 

toimitusaika on lyhyempi, tuotannon ennuste on paikkansapitävämpi toimitusajan 

päähän tilattaessa, eikä varastoon näin ollen tilata niin paljoa turhia materiaaleja. 

Varastoja on siirretty toimittajien hallittavaksi esimerkiksi niin, että ennen Yritys 

Oy osti tietyt komponentit ja toimitti ne alihankkijan käyttöön kokoonpanoa varten. 

Vaikka varastot olivatkin fyysisesti alihankkijan tiloissa, nimikkeet olivat kuitenkin 

Yritys Oy:n saldoilla ja sitoivat näin ollen pääomaa. Uudessa toimintamallissa 

tiettyjä nimikkeitä on siirretty joko alihankkijoiden itsensä valmistettavaksi tai 

hankittavaksi. Näin vastuu varastoinnista ja hankinnasta jää alihankkijalle. 

Esimerkiksi helmikuussa 2021 siirrettiin yli 60 eri nimikettä yhdelle alihankkijalle 

itse hankittavaksi tai valmistettavaksi. Samalla Yritys Oy:n varasto myytiin 

alihankkijalle näiden siirrettyjen nimikkeiden osalta. Tällaisia kampanjoita on 

tehty usemapia vuoden 2020 aikana ja näin saatu varastoitavien nimikkeiden 

määrää pienennettyä. 

Toimittajien kanssa on neuvoteltu myös erilaisia varastointiratkaisuja, joissa 

tuotteiden varastoinnista vastaa toimittaja tiettyyn pisteeseen saakka. Tässä 

luvussa esittelen kaksi erilaista solmittua varastointisopimusta, joissa toisessa 

toimittaja pitää itsellään sovittua bufferivarastoa ja toisessa toimittaja tilaa Yritys 
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Oy:n ennustetta vastaan nimikkeet omaan varastoonsa, jotka kotiinkutsutaan 

kahden viikon toimitusajalla tuotannon tarpeita vastaan. 

7.1 Esimerkkitapaus: Toimittaja A 

Kutsun tässä luvussa yhteistyötoimittajaa nimellä Toimittaja A. Toimittaja A:n 

kanssa solmittiin alkuvuodesta 2021 varastointisopimus, jossa sovittiin, että 

toimittaja varastoi kolmea suuren menekin nimikettä omassa varastossaan. 

Toimittaja A:lta tilataan yhteensä noin 30 eri nimikettä, mutta 

varastointisopimukseen otettiin aluksi mukaan vain kolme suuren menekin 

nimikettä. Kaikki kyseiseltä toimittajalta tilattavat nimikkeet ovat A-kategorian 

nimikkeitä, jotka ovat tuotannon kannalta kriittisiä ja arvokkaita. 

Varastointisopimuksen mukaan toimittaja tilaa heille toimitettavan ennusteen 

pohjalta kolmea nimikettä varastoon, josta tilataan tuotannon tarpeille nimikkeitä 

kahden viikon toimitusajalla. Ennuste seuraavalle 12 kuukaudelle toimitetaan 

heille kahden viikon välein. Toimittaja on luonteeltaan välittäjä ja varastoitavien 

nimikkeiden toimitusajat niitä valmistavilta tehtailta vaihtelevat 120 ja 160 päivän 

välillä. Toimittaja A varastoi nimikkeitä kolme kuukautta ilmaiseksi, jonka jälkeen 

Yritys Oy voi päättää, ottaako nimikkeet omaan varastoonsa vai maksaako 

varastoinnista. Sopimuksen mukaan myös toimittaja A on sitoutunut lähettämään 

päivitetyn tilanteen kahden viikon välein pohjautuen heille lähetettyyn 

ennusteeseen. Heidän päivityksessään kerrotaan, miten jokainen nimike on 

saapumassa heidän varastoonsa verrattaessa ennusteeseen. 

Solmitulla varastointisopimuksella on positiivinen vaikutus varaston kehitykseen. 

Aiemmin nimikkeet tilattiin tehtaan toimitusajoilla, eli toimitusajat olivat 120-160 

päivää. Koska toimitusajat olivat niin pitkät, piti nimikkeillä olla suuremmat 

varmuusvarastot. Nyt kun nimikkeitä saadaan kahden viikon toimitusajalla ja 

toimittaja pitää nimikkeitä omassa varastossaan, eli ole tarvetta pitää 

varmuusvarastossa niin suuria määriä. Kolmen nimikkeen varmuusvarastoja on 

pystytty laskemaan noin 50 prosenttia. Toimittajan tehty sopimus mahdollistaa 

myös sen, että tilattavat nimikkeet eivät tule varastoon, jos tuotannon tarve 
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siirtyykin pidemmälle, vaan varastointi on toimittajan vastuulla ensimmäiset 

kolme kuukautta. 

Tässä sopimuksessa toimittaja ei kuitenkaan pidä minkäänlaista varmuus- tai 

bufferivarastoa, vaan tilaa ainoastaan toimittajalle toimitettua ennustetta vastaan 

nimikkeet omaan varastoonsa. 

Koska varastointisopimus otetaan käyttöön vasta maaliskuun 2021 alusta, 

toimintamallin toimivuudesta ei ole vielä tietoa. 

7.2 Esimerkkitapaus: Toimittaja B 

Myös toisen toimittajan kanssa solmittiin helmikuussa 2021 varastointisopimus. 

Kyse on toimittajasta, jota kutsun tässä nimellä Toimittaja B.  

Toimittaja B on saksalainen yritys. Toimittajan Yritys Oy:lle toimittamat nimikkeet 

valmistetaan yrityksen tehtailla Saksassa ja Romanissa, josta ne toimitetaan 

Suomeen toimittajalle varastoitavaksi. Toimittaja ei ole kuitenkaan maahantuoja, 

vaan on osa samaa yritystä. Toimittajalla ei ole tuotannollista toimintaa lainkaan 

Suomessa. Toimittaja B:n nimikkeet ovat halvempia nimikkeitä, mutta niiden 

saatavuuden kanssa on ollut historiassa suuria haasteita saatavuuden kanssa ja 

puutteiden vaikutus tuotantoon on merkittävä. Toimittajan kanssa sovittiin 

yhdeksän nimikkeen varastoinnista toimittajan tiloissa Suomessa. Sopimukseen 

on määritetty maksimitasot, joita toimittaja pitää varastossa. Sopimuksen 

mukaan toimittaja pitää nimikkeitä Yritys Oy:n noin kolmen kuukauden kulutusta 

vastaavia määriä Suomen varastossaan. Yritys Oy on sitoutunut lunastamaan 

varastoidut nimikkeet itselleen, jos niiden kulutus jostain syystä, esimerkiksi 

tuotemuutoksesta johtuen, päättyy. Toimittaja B:lle toimitetaan kuukausittainen 

ennuste, jonka pohjalta toimittaja tilaa nimikkeitä Saksan ja Romanian tehtailta 

varastoon. Sopimusta ja siinä sovittuja määriä tarkastellaan kvartaaleittain. 

Tällä hetkellä nimikkeiden toimitusajat ovat noin 30 päivää, mutta toimitusaikoja 

tarkastellaan uudelleen, kunhan toimittaja saa bufferivarastot täyteen. 
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Käytännössä toimitusajat voidaan tiputtaa noin viikkoon, mikä menee 

nimikkeiden pakkaamiseen ja lähettämiseen toimittajalta Yritys Oy:lle. 

8 Varastotason laskun vaikutukset liiketoimintaan ja 
palvelukykyyn 

Yhtenä tutkimuskysymyksenä oli tutkia riskejä, joita varastotasojen laskeminen 

mahdollisesti aiheuttaa liiketoiminnalle. Toimintatutkimuksen aikana 

varastotasojen laskemisella ei havaittu negatiivisia vaikutuksia liiketoimintaan tai 

palvelukykyyn. Vuosi 2020 oli kuitenkin poikkeuksellinen koronapandemiasta 

johtuen. Pandemian puhjettua tilauskanta laski merkittävästi, joten 

varastotasojen laskun todellisia vaikutuksia ei pystytä kuvaamaan. Tuotanto-

ohjelman ennustetarkkuus vaihtelee suuresti normaalissakin tilanteessa, joten 

niin sanottua normaalia ja stabiilia tilannetta ei voida määrittää. Kingin (2011) 

palvelutasolaskurilla voitaisiin määrittää haluttu palvelutaso ja sitten seurata, 

pysytäänkö halutussa palvelutasossa määritettyjen varmuusvarastojen avulla. 

Kysynnän vaihtelusta johtuen joidenkin nimikkeiden kohdalla jouduttaisiin 

pitämään suuriakin varmuusvarastoja, jos halutaan ylläpitää korkeaa 

palvelutasoa. 

Joidenkin tuoteperheiden nimikkeille on määritetty varmuusvarastot, vaikka 

kysyntä onkin matalalla tasolla. Niille ominaista on, että kysyntä tulee yllättävinä 

piikkeinä ja silloin ei pitkän hankinta-ajan komponentteja ehditä hankkimaan. 

Vuoden 2020 lopussa, kun tilauskanta kääntyi taas nousuun, tarkistettiin tiettyjen 

nimikkeiden varmuusvarastotasoja ylöspäin, jotta pystytään vastaamaan 

asiakastarpeisiin. Tärkeää onkin, että tilauskannan lähtiessä taas jossain 

vaiheessa laskuun, ollaan hereillä ja tarkistetaan taas varmuusvarastot oikealle 

tasolle. Todelliset varastotasojen laskemisesta johtuvat vaikutukset nähdään 

varmasti vasta vuoden 2021 aikana. 



56 

 

 

9 Covid-19 vaikutukset tutkimukseen 

Keväällä 2020 alkanut Covid-19 pandemia vaikutti sekä tutkimuksen tuloksiin että 

tutkimuksen etenemiseen. Yritys Oy:n tilauskanta romahti merkittävästi 

vaikuttaen tehtaan tomintaan. Tilauskannan romahduksen seurauksena 

aloitettiin huhtikuussa 2020 YT-neuvottelut koskien määräaikaisia lomautuksia. 

Toukokuusta elokuun loppuun saakka osto- ja hankintaorganisaatiossa tehtiin 

kolmipäiväistä työviikkoa ja syyskun alusta marraskuun loppuun nelipäiväistä.  

Lomautukset johtivat siihen, että kaikki kehitystyö jäi taka-alalle, jotta pakolliset 

työtehtävät tuotannon pyörittämiseksi saataisiin hoidettua lyhennetyllä työviikolla. 

Tehtäviä jouduttiin priorisoimaan ja priorisoinnissa päädyin siihen, että 

esimerkiksi kuukausittaiset standardoidut työtehtävät Inventory ABC: ja 

parametrien päivitykset jätetään työlistan viimeiseksi ja jos ei aika riitä, ne voi 

jättää tekemättä. Uuden toimintamallin kehittäminen siis lähes pysähtyi touko-

marraskuun ajaksi, vaikka varaston hallinnan eteen tehtiinkin koko ajan töitä. 

Varaston hallintaan liittyvää toimittajayhteistyötä jatkettiin vasta lomautusten 

jälkeen. Lomautusten jälkeen saatiin varastointisopimuksia eteenpäin. 

Toimitusaikaneuvotteluja käytiin kuitenkin koko vuoden 2020 ajan säännöllisesti. 

Keskittyminen meni keväällä 2020 pääosin tilausten perumiseen, koska 

tuotantoennusteeseen tehtiin suuria poistoja, joita vastaan oli ehditty jo tilaamaan 

materiaaleja. Tältä osin siis haluttiin pitää varasto järkevissä lukemissa. Toisaalta 

joidenkin nimikkeiden saatavuuden kanssa oli suuria haasteita, kun esimerkiksi 

Italia ja Intia suljettiin pandemian vuoksi kokonaan. 

Varaston riiton mittariin tilauskannan romahtamisella on suorat vaikutuset. Mittari 

ottaa huomioon edellisen 12 kuukauden kulutuksen, joten vaikka varaston 

absoluuttinen arvo laskisikin, riitto ei silti kehity haluttuun suuntaan. Aina 

kuukauden välein yksi ns. hyvä kuukausi tippuu pois ja tilalle tulee yksi 

pandemiasta johtuva huono kuukausi. 
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10 Tutkimuksen aikana saavutetut tulokset 

Tutkimuksen tavoitteena oli löytää vastaukset tutkimukselle asetettuihin 

tutkimuskysymyksiin. Tutkimuksen yhtenä tutkimuskysymyksenä oli tutkia, millä 

asioilla voidaan vaikuttaa varastotasoihin. Tutkimuksen aikana löydettiin useita 

eri tapoja ja asioita, jotka vaikuttavat varastotasoihin. Isoon osaan varastoon 

vaikuttavista tekijöistä, kuten parametreihin, voidaan vaikuttaa omalla 

toiminnalla. Osaan tekijöistä pystytään vaikuttamaan yhdessä sisäisten 

sidosryhmien kanssa toimintaa kehittämällä, kuten tuotemuutosten hallintaan. 

Ulkoisten sidosryhmien kanssa tehtävää kehitystyötä on esimerkiksi 

toimittajayhteistyön kehittäminen. 

Tutkimuksen alussa määrällisiksi mittareiksi määritettiin varaston absoluuttisen 

arvon kehitys sekä varaston riiton kehitys. Laadulliseksi mittariksi valittiin uuden 

varaston hallinnan toimintamallin luominen operatiiviselle ostolle ja vaikuttaminen 

varastoon toimittajayhteistyön kautta. 

Kuten edellisessä luvussa mainittiin, koronapandemia vaikutti tutkimukseen ja 

kehitystyöhön, mutta silti tutkimuksella saavutettiin hyviä tuloksia. Alkuvuodesta 

2020 kehitystyö oli aktiivista ja jatkui akitiivisena vuoden 2020 joulukuusta 

eteenpäin. 

10.1  Varaston absoluuttisen arvon kehitys 

Yhtenä toimintatutkimukselle määritettynä tutkimuskysymyksenä oli määrittää 

optimaalinen absoluuttinen varastotaso sekä riitto varastolle.  Varaston riitolle 

määritettiin tavoitteet tutkimuksen aikana ja niistä johdettiin mysö 

henkilökohtaisia tavoitteita. Varaston absoluuttiselle arvolle ei kuitenkaan 

määritetty kiinteää euromääräistä tavoitetta, koska päädyttiin siihen, että 

euromääräiseen arvoon vaikuttaa jatkuvasti vaihtuva tilauskanta, eli jos tilauksia 

on vähän, tulisi myös varaston arvon laskea samassa suhteessa ja näin 

absoluuttista euromääräistä mittaria ei ole järkevä määrittää, vaan varaston riiton 

mittaaminen on sopiva mittari varastolle. 
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Varaston absoluuttista arvoa seurataan kuitenkin aktiivisesti, vaikkei sille olekaan 

asetettu tavoitetta. Varaston absoluuttinen arvo laski tutkimuksen aikana vuoden 

2019 lopusta tammikuun 2021 loppuu mennessä 30,4% (kuvio 12). 

Tutkimustulos on luotettava, koska se perustuu SAP:in lukuihin, eikä 

minkäänlaisiin arvioihin. Kehitykseen toki vaikutti myös Covid-19 pandemian 

aiheuttama tilauskannan romahtaminen ja joidenkin nimikkeiden 

saatavuusongelmat johtuen pandemiasta. Varaston hallinnan toimintamallia on 

kuitenkin saatu kehitettyä systemaattiseksi tutkimuksen aikana ja myös se näkyy 

selvästi tutkimustuloksissa. 

 

Kuvio 12. Varaston arvon absoluuttinen kehitys 12/2019-1/2021. 

Haasteena vuodelle 2021 on pitää varasto maltillisena, kun tilauskanta on 

lähtenyt taas lähes vuoden tauon jälkeen nousuun. Varmuusvarastotasoja tulee 

nostaa maltillisesti ja johdonmukaisesti, jotta pysytään järkevällä tasossa 

varastoarvoissa. esimieheni kanssa olemme ennustaneet, että varaston arvo 

tulee nousemaan vuoden 2021 aikana noin 15 %. Se on samassa suhteessa 

ennustettu kuin tilauskannankin nousu. 

10.2  Varaston riiton kehitys 

Varaston riitolle asetettiin selkeä tavoite tutkimuksen alussa. Varaston riiton 

kehitys ei ole kuitenkaan edennyt kohti tavoitetta. Varaston riittoon lasketaan 
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edellisen kahdentoista kuukauden kulutus. Kulutus romahti dramaattisesti 

pandemian myötä, joten vaikka varaston absoluuttinen arvo tippui merkittävästi, 

vaikutus riittoon oli päinvastainen. Riitto kasvoi 4,5 prosenttia tarkastelujakson 

aikana (kuvio 13). Riiton kasvu alkoi toukokuussa 2020 ja jatkui aina syyskuuhun 

2020 saakka. Sen jälkeen tilauskanta on lähtenyt lievään nousuun varaston 

absoluuttisen arvon kuitenkin jatkaessa laskuaan, joten tämä näkyy positiivisena 

kehityksenä varaston riiton mittarissa, joka kääntyi laskuun lokakuussa ja on 

jatkanut laskuaan siitä lähtien.  

 

Kuvio 13. Varaston riiton kehitys 12/2019-1/2021. 

Tavoitteena vuodelle 2021 onkin, että varaston riitto jatkaa positiivista 

kehitystään, vaikka absoluuttinen varaston arvo lähteekin lievään nousuun 

tilauskannasta johtuen. 

10.3  Uuden toimintamallin luominen 

Yhtenä tutkimuskysymyksenä oli, kuinka oston ja hankinnan toimintaa tulee 

kehittää, jotta varastotavoitteisiin päästään ja tavoitteissa myös pysytään. 

Aiemmin ei ollut selkeää toimintamallia lainkaan varaston hallintaan. 

Tutkimuksen aikana toimintamallin luomisessa onnistuttiin hyvin. Uusi 

toimintamalli saatiin luotua, mutta sen käyttöönotto säännölliseksi 

standardoiduksi työksi ei ole vielä vakiintunut kaikkien ostoinsinöörien kohdalla 
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ja työ jatkuu edelleen. Toimintamallia ja Inventory ABC-työkalua luotaessa otettiin 

huomioon käyttäjien toiveita ja ideoita työkälun ja toimintamallin kehittämiseksi. 

Kaikkia ajatuksia ei saatu käytäntöön järjestelmien vuoksi, mutta useita kuitenkin 

saatiin. 

Uuden toimintamallin käyttöönottoa jatketaan aktiivisesti vuonna 2021. 

Standardoidun työn tekemistä seurataan jatkuvasti ja seuraavaksi kokeillaan 

ajatusta, joka nousi ostoinsinööreiltä, että Inventory ABC:tä ja parametrien 

päivitystä tehtäisiin yhdessä sovittuna ajankohtana, jotta työ tulisi varmasti 

tehtyä, eikä jäisi muiden työtehtävien jalkoihin. 

Toimintamalliin kehitettiin myös palaverikäytäntö, jossa käyn läpi kuukauden 

aikana saavutettuja tuloksia kerran kuukaudessa toimitusketjuspesialistin 

kanssa, joka toimii gloabaalilla puolella. Itse olen kokenut tämän 

palaverikäytännön hyödylliseksi. Palaverissa saan itse vinkkejä oman tiimini 

työskentelyyn ja toinen taho tarkastelee tehtyjä toimenpiteitä ulkopuolisin silmin. 

Pidän uuden toimintamallin luomista suurimpana onnistumisena tutkimuksen 

aikana. Ilman uutta toimintamallia ja toimivia työkaluja, asettettujen 

kvantitatiivisten mittareiden kehittyminen oikeaan suuntaan ei olisi ollut 

mahdollista. 

10.4  Toimittajayhteistyön kehittäminen 

Tutkimuskysymykseen, kuinka toimittajayhteistyöllä voidaan vaikuttaa 

varastotasoihin löydettiin tutkimuksen aikana useita esimerkkitapauksia ja uusia 

toimintamalleja. Hankintainsinööreillä on vahva rooli toimittajayhteistyön 

kehittämisessä. Varaston hallinta on mielletty ehkä enemmän operatiivisen oston 

tehtäväksi, mutta myös hankintainsinööreillä on mahdollisuus vaikuttaa 

kehitykseen positiivisesti.  

Vuoden 2020 aikana käytiin useiden toimittajien kanssa tuloksellisia 

toimitusaikaneuvotteluja. Vaikka näiden neuvottelujen vaikutuksia on haastavaa 

kuvata suoraan euromääräiseen varaston arvon kehittymiseen, uskon kuitenkin, 
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että neuvotteluilla on ollut positiivinen vaikutus. Kun tilaukset tehdään 

mahdollisimman lähellä tuotantoennusteen tarvetta, on epätodennäköisempää, 

että tarve enää poistuu kokonaan tai siirtyy. Näin ollen niin sanottuja turhia, 

varastoon jääviä tilauksia tehdään vähemmän ja materiaalit tulevat varastoon 

oikea-aikaisesti ja varastointiaika jää lyhyemmäksi. 

Toimittajayhteistyön kehitys erilaisten varastointiratkaisujen osalta jäi taustalle 

koronapandemian vuoksi, mutta kehitystyötä jatkettiin heti loppuvuodesta 2020 

ja alkuvuoden 2021 aikana saatiin solmittua kaksi merkittävää 

varastointisopimusta, joilla on suora vaikutus varastojen arvoon. Kaksi solmittua 

sopimusta antavat hyvän mallin, miten varastoinnista voidaan sopia toimittajien 

kanssa. Toivottavasti samankaltaisia sopimuksia saadaan solmittua lisää 

toimittajien kanssa, jotta sitoutunutta pääomaa saadaan vähennettyä ja siirrettyä 

toimittajien varastoon. 

11 Tutkimuksen reliabiliteetti ja validiteetti 

Tutkimuksen luotettavuutta ja laatua mittaavat reliabiliteetti ja validiteetti. 

Tutkimukselta vaaditaan, että saadut tulokset ovat oikeita ja luotettavia. 

Luotettavaa tietoa saadaan, kun tutkitaan oikeita tietoja, jotka liittyvät 

tutkimusongelman ratkaisuun. Tutkimusmenetelmiä ja mittareita tulee myös 

käyttää oikein. Määrällisen tutkimukseen nämä määrittelyt sopivat hyvin, mutta 

toimintatutkimukseen ja laadulliseen tutkimukseen niiden soveltaminen on 

vaikeampaa.  Toimntatutkimus kuuluu laadulliseen tutkimukseen. (Kananen 

2014, 125-126.) 

Tämän toimintatutkimuksen määrälliset mittarit, eli absoluuttiseen varaston 

arvoon ja varaston riittoon liittyvät mittarit, on helppo todeta luotettaviksi. Niiden 

mittaaminen on ollut säännöllistä ja mittaustulokset pysyvät samoina 

toistettaessa. Määrällisiä mittareita voidaan pitää myös oikeina, eli valideina. 

Niillä voidaan suoraan mitata tutkimuksen onnistumista määrällisissä 

tavoitteissa. 
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Toimintatutkimuksen laadullisten mittareiden validiteetin ja reliabiliteetin 

todentaminen on haastavampaa. Laadullisen tutkimuksen luotettavuus voidaan 

ymmärtää niin, että jokainen tutkimuksen tulkitsija tulkitsee tutkimuksen tulokset 

samalla tavalla (Kananen 2014, 131). Toimintatutkimuksen luotettavuuteen 

vaikuttaa myös se, onko tutkmus dokementoitu riittävän tarkasti (Kananen 2014, 

134). Näihin kriteereihin perustuen tätä toimintatutkimusta voidaan pitää 

luotettavana ja validina, koska tutkimus on dokumentoitu riittävän tarkasti ja siinä 

on tutkittu ja kehitetty tutkimusongelman kannalta oikeita asioita. 

12 Johtopäätökset 

Johtopäätöksenä voidaan todeta, että toimintatutkimus oli hyödyllinen ja 

kehittämistyötä kannattaa jatkaa. Suurimpana onnistumisena 

yhteistyöorganisaation kannalta oli uuden järjestelmällisen toimintamallin 

luominen varastonhallintaan. Koska varastonhallinta oli esillä koko vuoden 2020, 

tehtiin myös paljon yksittäisiä toimenpiteitä varaston suhteen, joita ei kaikkia 

kuitenkaan kirjattu uuteen toimintamalliin. Kehittämistä kannattaa jatkaa sekä 

työkalujen, toimintamallin kehittämisen että toimittajayhteistyön osalta, vaikkakin 

jo tutkimuksen aikana saavutettiin hyviä tuloksia. 

Itse koin kehittämistyön mielenkiintoiseksi. Sitä tehtiin järjestelmällisesti pitkästä, 

koronapandemiasta johtuvasta, tauosta huolimatta. Koen, että 

muutosjohtamisella on suuri rooli uusien toimintamallien ja työskentelytapojen 

käyttöönotossa. Jotta saadaan aikaiseksi uusi, pysyvä toimintatapa, tulee kaikki, 

joita muutos koskee, ottaa mukaan muutoksen suunnitteluun. Tietoa pitää jakaa 

selkeällä ja järjestelmällisellä tavalla. Esimiehen tulee myös ymmärtää, että 

uuden oppiminen ja uuden hyväksyminen tapahtuu ihmisillä eri tahtiin. 

muutosvastarintaa esiintyi muutoksen aikana muutamien henkilöiden kohdalla. 

itselleni esimehenä muutosvastarinnan ymmärtäminen on välillä haastavaa 

ymmärtää, koska olen luonteeltani itse utelias ja halukas kokeilemaan uusia 

tapoja toimia. 
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Inventory ABC-työkalua voidaan vielä kehittää jatkossakin, jotta siitä tulisi 

käyttäjäystävällisempi ja saataisiin kaikki käyttäjien toivomat ominaisuudet 

työkaluun. Ominaisuudet helpottaisivat ja nopeuttaisivat työn tekemistä. 

Inventory ABC-työkalu on kuitenkin todettu toimivaksi ja hyödylliseksi työkaluksi. 

Aikaisemmin vastaavaa työkalua ei ole ollut Yritys Oy:llä käytössä ja varastojen 

analyysiä ei ole saatu tehtyä järjestelmällisesti. Työkalu mahdollistaa siis 

ylipäänsä varastojen hallinnan ja analysoinnin täysin uudella tavalla ja antaa 

mahdollisuuuden asettaa varaston hallintaan liittyviä tavoitteita. 

Seuraava askel sisäisen toiminnan kehittämiseen voisi olla strategian luominen 

varmuusvarastojen osalta. Jos saataisiin luotua ja sovittua selkeä kaava, miten 

varmuusvarastotasot määritettäisiin, saataisiin varmuusvarastopäivitykset 

johdonmukaisiksi. Inventory ABC:n datan pohjalta saataisiin parametrityökaluun 

suoraan ehdotukset varmuusvarastotasoista ja näin ollen ei määritettäviä tasoja 

tarvitsisi ostoinsinöörin itse määrittää omaan ammattitaitoonsa perustuen, vaan 

kaikki määritykset tehtäisiin luotuun strategiaan pohjautuen. 

Toimittajayhteistyön kehittäminen on enemmän hankintainsinöörien 

vastuualuetta, vaikkakin sitä tehdään yhteistyössä operatiivisen oston kanssa. 

Varastojen osalta päästiin hyvää alkuun, esimerkkinä solmitus 

varastointisopimukset ja toimitusaikaneuvottelut. Yhteistyötä kuitenkin varastojen 

hallinnan osalta tulee jatkaa aktiivisesti toimittajien kanssa, koska potentiaalisia 

toimittajia varmasti löytyy useampia toimittajakentästä. 
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