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1 Johdanto 

1.1 Meltex Oy Plastics 

Meltex Oy on kotimainen muovirakennustuotteita valmistava yritys, jolla on laaja 

myymäläverkosto, oma valmistus sekä valtakunnallisesti palveleva tukkumyynti. Mel-

texillä on Palokassa putki- ja kaivotehdas, sekä omaa myymäläverkostoa ja asiakkaita 

palveleva keskusvarasto. Myymälöitä on yhteensä yhdeksällä paikkakunnalla, lisäksi 

putkitehtaat löytyvät Kuhmoisista ja Sipoosta. Kaivotuotantoa on toistaiseksi kaikilla 

muilla myymäläpaikkakunnilla paitsi Seinäjoella, Tuusulassa, Kaivokselassa ja Es-

poossa (Meltex Oy, 2020). Ulkovarastotilaa Palokassa on yli kymmenen hehtaaria, 

luku sisältää myös lastauskentän sekä kulkuväylät. Sisävarastotilaa kahden varasto-

hallin sekä noutomyymälän sisävaraston verran. Lisäksi Palokassa sijaitsee noutomyy-

mälä, joka palvelee paikallisia ammattirakentajia ja jälleenmyyjiä. Kaivotuotanto val-

mistaa myös mittatilaustyönä tehtäviä kaivoja, joita ei tehdä lainkaan varastoitavaksi 

vaan ne tehdään suoraan asiakkaalle tilaustyönä.  

Vuoden 2019 helmikuussa Meltex avasi verkkokaupan, tavoitteena vastata asiakkai-

den kasvavaan kysyntään tuotetiedosta sekä pyrkimyksenä palvella asiakkaita myös 

verkossa. Verkossa yrityksen tuotteet ovat tilattavissa ympäri vuorokauden. Verkko-

kauppaa varten yritys suoritti mittavan uudistuksen tuotetiedon parissa, jotta suuri 

määrä tietoa saatiin jäsenneltyä selkeäksi ja loogiseksi kokonaisuudeksi. (Meltex Oy 

asiakaslehti 2019, 17) 

 

 

 

”Meltex Oy Plastics on kotimainen rakennustarvikealan uranuurtaja, joka on palvellut 

ammattirakentajia, jälleenmyyjiä ja teollisuutta jo vuodesta 1993. 
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Meltex tarjoaa muovinlujaa osaamista tunnettuna putki- ja kaivovalmistajana sekä 

monipuolisena rakennustarvikemaahantuojana. 

Laaja tuotevalikoima, maanrakennus- ja LVI-tarvikealan erikoisosaaminen sekä no-

peat toimitukset kaikkialle Suomeen ovat yrityksemme kulmakiviä. 

Asiantuntijamme palvelevat sinua ympäri Suomea, oman myymäläverkoston ja valta-

kunnallisen tukkumyynnin voimin.”(Meltex Oy, 2020) 

 

Kuvio 1. Toimipisteet kartalle sijoitettuna (Meltex Oy asiakaslehti 2020, 28)  
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1.2 Opinnäytetyön tavoite 

Toikko & Rantanen (2009, 13) näkee kehittämisen konkreettisena toimintana, tarkoi-

tuksena saavuttaa selkeästi ennalta määritelty tavoite. Kehittäminen voi tähdätä toi-

mintatavan tai kokonaisen toimintarakenteen kehittämiseen. Kehittämistoiminta on 

pohjimmiltaan käytännönläheistä asioiden korjaamista paremmaksi, ja samalla täh-

dätään muutokseen, jolla tavoitellaan jotain parempaa ja tehokkaampaa. Tämän 

opinnäytetyön yhtenä tavoitteena onkin kehittää organisaation sisäistä toimintaa ja  

nostaa esille sellaisia kehittämisen kohteita, joihin panostamalla voidaan saavuttaa 

hyötyä luotettavien varastosaldojen osalta.  

Kehittämistoiminnan alkuvaiheessa on hyvä pohtia, kenen ehdoilla toimintaa ollaan 

kehittämässä, ja miten toiminta etenee (Toikko & Rantanen 2009, 48). Tässä työssä ei 

oteta kantaa yrityksen strategiaan tai  tulevaisuuden strategioiden muotoiluun sen 

enempää, vaan tarkoitus on ainoastaan tarkastella Meltexin yksittäisen toimipaikan 

saldojen luotettavuutta ja niitä tekijöitä, millä luotettavuutta saadaan lisättyä. Toikon 

ja Rantasen (2009, 44) mukaan tutkimuksissa ja kehittämistoiminnoissa on hieman 

eroja arvoissa ja intresseissä. Riippumattomuus on tutkimuksissa keskeinen tekijä, 

mutta taas kehittämistoiminnassa riippumattomuuden määritteleminen on hankalaa. 

un toimintaa kehitetään, täytyy miettiä ketä varten kehitetään ja mistä työ on saanut 

alkusysäyksen.  

Tämä opinnäytetyö on saanut alkusysäyksensä opiskelijan ja toimeksiantoyrityksen 

edustajan yhteisestä näkemyksestä saldoerojen luotettavuuden parantamisesta. Ky-

seessä ei siis ole tutkimus, jossa toimintaa tarkasteltaisiin täysin riippumattomina ta-

hoina, koska tutkimustyön tekijä työskentelee toimeksiantoyrityksessä. Saaranen-

Kauppisen & Puusniekan (2006) mukaan täysin objektiivinen tarkastelu tutkimukselle 

ei ole oikeastaan edes mahdollista, koska ”eihän kenelläkään ole mahdollisuutta ir-

rottautua itsestään ja sulkea pois täysin omaa ajatteluaan.” (Saaranen-Kauppinen & 

Puusniekka 2006). Saldoeroja pyritään saamaan luotettavamaksi niin oman tuotan-

non kautta varastoon saapuvien kuin tavarantoimittajien kautta tulevien tuotteiden 

osalta. Saldoerojen minimoinnilla parannetaan palvelun laatua asiakkaiden suuntaan. 
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Hokkasen & Virtasen (2016, 62) mukaan hyvällä asiakaspalvelulla voidaan tuoda laa-

jasti hyötyjä toimitusketjun eri osa-alueisiin, mutta useimmiten palvelun laatua mita-

taan saatavuuden, toimitusketjun ilmenevien viiveiden sekä toimitusvarmuuden 

kautta. Myös toimitusketjussa hyvä palveluaste on tärkeä saavuttaa. Sillä, että palve-

luja kehitetään, turvataan yrityksen olemassaolo sekä rakennetaan kilpailukyinen ar-

voketju myös asiakkaan näkökulmasta. (Haapanen, Vepsäläinen & Lindeman 2005, 

52) 

1.3 Tutkimuskysymykset 

Tutkimuskysymysten avulla pyritään täsmentämään tutkimusongelmaa konkreetti-

semmaksi. Keskeistä on pohtia ja selvittää, minkälaista tietoa tavoitellaan tuotetta-

vaksi. Tavoitteiden avulla muokataan tutkimuskysymykset, joilla esitetään tutkittava 

asia. (Tutkimuksen suunnittelu 2014) 

Opinnäytetyössä on kolme tutkimuskysymystä, jotka kaikki liittyvät varaston saldotie-

tojen luotettavuuteen. Tutkimuskysymysten avulla pyritään selkeyttämään opinnäy-

tetyön lähestymistapaa käsiteltävään aiheeseen. Opinnäytetyön tutkimuskysymykset 

ovat: 

1) Mitkä tekijät johtavat virheelliseen saldotietoon? 

2) Millä toimenpiteillä saldotiedot saadaan luotettaviksi? 

3) Mitä luotettavan saldotiedon ylläpito vaatii? 

 

Ensimmäisen kysymyksen avulla pyritään selvittämään ne tekijät, jotka aiheuttavat 

virheellisen saldotiedon. Toisen kysymyksen avulla selvitetään keinot, joilla saldotie-

dot saadaan luotettavaksi, eli vältetään ensimmäisen tutkimuskysymyksen avulla sel-

vitetyt virheet. Kolmannen tutkimuskysymyksen avulla selvitetään toimenpiteet, 

joilla saldotieto pysyy luotettavampana kuin lähtötilanteessa on ollut, jotta saldotie-

tojen osalta saadaan tilanne paranemaan.   
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1.4 Tutkimuksen rajaukset 

Tutkimus rajataan käsittelemään ainoastaan Meltex Palokan varastoa ja Palokassa 

varastoitavia nimikkeitä, sekä Palokan logistiikassa vallitsevia käytäntöjä. Tutkimuk-

sessa ei oteta kantaa yrityksen muiden toimipisteiden toimintaan, niissä tapahtuvaan 

tuotantoon, varastoon tai toimipisteen yleisiin logistiikan käytöntöihin. Rajausten 

avulla pyritään kohdentamaan tutkimus sekä tutkimuksen tulokset ensisijaisesti Palo-

kan toimipisteeseen, jolloin mahdollisiset kehitysehdotuksetkin koskevat ainoastaan 

Palokan toimipistettä. Tutkimuksen valmistumisen jälkeen arvioidaan erikseen, onko 

tulokset ja havainnot käyttökelpoisia myös muissa Meltexin toimipisteissä.   

2 Tilaus -toimitusketjun hallinta 

2.1 Tilaus -toimitusketju 

Termi tilaus-toimitusketju on suomennos yleisesti käytössä olevasta käsitteestä 

supply chain management, joka on sittemmin yleistynyt 1990-luvulla enemmän käyt-

töön. Käsitteen synty liittyy liiketoimintojen muutokseen ja globaalimmaksi muuttu-

misen, mikä on suoraan seurausta yleisesti maailman parantuneesta elintasosta sekä 

taloudellisen aktiivisuuden noususta. Yritysten toimintaympäristö laajenee, tuotan-

toa hajautetaan esimerkiksi siten että komponentit valmistetaan toisaalla ja kasataan 

toisaalla, kirjoittaa Sakki (2014, 3). Toimitusketjun hallinta on käsitteenä muutaman 

kymmenen vuoden takaa, siltikin toimitusketjuun liittyviä tekijöitä on kuitenkin ollut 

mukana yritystoiminnassa niin kauan kuin kaupallisia toimintoja on harjoitettu 

(Drake 2012, 2-3).  

Toimitusketjun perusajatukseen kuuluu, että jokainen yritys keskittyy siihen, mikä on 

juuri sen yrityksen ydintoimintaa ja liiketoiminnan kannalta keskeisintä. Tämä tarkoit-

taa sitä, että yritykset tarvitsevat toimiakseen ympärilleen myös muita toimijoita. 

Toimijoita tarvitaan ympärille myös eri aloilta. Jotta yritysten muodostama verkosto 



8 

 

toimisi siten, että se palvelisi verkostossa kaikkien tarpeita, siihen tarvitaan informaa-

tion jakamista tämän verkoston sisällä. Lisäksi tarvitaan toimintojen mittaamista sekä 

koordinoitua suunnittelua (Olson 2014, 2). 

Toimitusketjuun sisältyy paljon muutakin kuin pelkästään varastointia ja varastonhal-

lintaa, kuten muun muassa hankintatoimea, tuotteiden valmistaminen, myynti- ja ja-

keluverkostot, taloudenhoito sekä asiakaspalvelu. Yrityksen koko toiminta tulee olla 

toisiinsa integroitu sekä koordinoitu mikäli toimintaa halutaan tarkastella toimitus-

ketjulähtöisestä näkökulmasta (Emmet 2005, 268). Tämä aiheuttaa sen, että yritykset 

keskittyvät ydinosaamiseen mutta samalla myös joutuvat hallitsemaan tilaus-toimi-

tusketjun eri vaiheita, jotta pystytään hallitsemaan luotettavasti myös siihen liittyviä 

tieto- ja tavaravirtoja (Sakki 2014, 4).  

Tilaus-toimitusketju termi määrittää ja kuvaa tavara-ja tietovirtojen liikehdintää en-

sin kysynnän luoman paineen mukaan, jolloin raaka-aineen liikkuvat niiden lähteiltä 

kohti kuluttajaa. Matkalla kuluttajalle raaka-aineita jalostetaan, jolloin tuotteita toi-

mitetaan eteenpäin. Tilaus-toimitusketjussa pääsäntöisesti tietovirta kulkee aina vas-

takkaiseen suuntaan kuin tavaravirta. (Sakki 2014, 5.) 

Sakin (2014, 4) määritelmän mukaan ”supply chain” koostuu joukosta yrityksiä, jotka 

vuorovaikuttavat toisiinsa nähden niin tavarantoimitusten, palvelusuoritusten, kuin 

tieto-ja rahaliikenteenkin osalta. Tässä joukossa yrityksistä jokainen on erikoistunut 

omaan osaamiseen ja hyödyntävät omaa ammattitaitoaan osana tätä ketjua. Osa-

puolten välillä ei välttämättä tarvitse olla yhteistä suunnittelua tai ohjausta, vaan ne 

pystyvät toimimaan itsenäisesti. Toimitusketjussa on yleistä että ajatellaan kilpailun 

siirtyvän yritysten väliltä toimitusketjujen välille, jotta arvoketjut kilpailevat keske-

nään. Näin kilpailuetu pyritään hakemaan koko ketjusta. (Pastinen, Mäntynen & Kos-

kinen 2003, 41) 

Tilaus-toimitusketjun hallintaan liittyy erittäin vahvasti rajapintojen hallinta, niin yri-

tyksen sisällä kuin yritysten välilläkin. Rajapintojen hallinnalla pyritään välttämään 

turhan työn tekemistä, jotta esimerkiksi päällekkäistä työtä ei tehtäisi eikä näin ollen 
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annettaisi tehokkuuden kärsiä (Sakki 2014, 11). Informaationkulku on tärkeä osa raja-

pintojen välistä kommunikaatiota. Tiedonkulku toimitusketjussa tulisi käsittää yhtä 

tärkeänä asiana kuin tavarankulku. Varastoinnin ja toimitusketjun prosesseja halli-

taan kommunikoinnin ja informaation avulla. Tiedonkulun edistämisen lisäksi tiedon 

kerääminen ja hallinta on tärkeää, jotta toimintaa voidaan kehittää ja tehostaa (Em-

met 2005, 128-129).  

Hyvän rajapintojen välillä toimivan yhteistyön avulla nämä voidaan välttää, eikä arvo-

ketjussa tuotettu lisäarvo kärsi rajapinnoilla. Vaikka tilaus-toimitusketjun eri yritysten 

välillä ei olisi mitään yhteistä ohjausta tai suunnittelua, on silti tärkeää ja järkevää, 

että nämä yritykset pyrkivät molempia tyydyttävään yhteistyöhön ja pyrkivät kehittä-

mään yhteistyötä (Sakki 2014, 11-13). Toimitusketjun sisällä toimivat eri yritykset 

ovat itsenäisiä yrityksiä, jotka pyrkivät optimoimaan omaa toimintaansa mahdollisim-

man hyvin. Tehdyt toimenpiteet ja muutokset vaikuttavat usein myös muihin toimi-

tusketjun osapuoliin, eli toisiin yrityksiin. Toimenpiteet vaativat usein yritysten välistä 

koordinointia, jotta muutoksista tulee jouhevia (Meca & Timmer 2008, 1). 

Helmi-maaliskuussa 2020 Postin teettämän B2B-verkkokauppatutkimuksen mukaan 

erityisesti verkkokaupan tilaus- ja toimitusprosessiin liittyvissä asioissa on ostajilla 

huonoja kokemuksia. Tutkimuksessa selvitettiin yritysten välisen digitaalisen kaupan 

nykytilaa ja tulevaisuutta. Viidennes tutkimukseen osallistujista oli sitä mieltä, että 

pitkät toimitusajat tai paikkansa pitämättömät toimitusajat ovat ongelma. Verkko-

kaupassa näkyvä saatavuustilanne ja varastotilanne ei vastaajista 16% mukaan vas-

tanneet toisiaan ja tämä on aiheuttanut heille ongelmia. (Kauppalehti 2020) 

2.2 Arvoketju ja logistiset toiminnot 

Arvoketju on eri yritysten muodostama ketju, jossa tuotteita jatkojalostetaan kohti 

valmista hyödykettä. Myös yrityksen sisällä usein jalostetaan tuotetta eteenpäin, jo-

ten yritykselläkin on arvoketjunsa, joita voi olla esimerkiksi hankinta, tuotanto, mark-

kinointi, tuotekehitys ja jokainen vaihe näistä tuottaa arvoa ketjussa kulkevalle hyö-

dykkeelle. Yrityksen sisäinen arvoketju on osa laajempaa yritysten välitä arvoketjua. 

(Sakki 2014, 5) 
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Arvoketjuun liittyy myös Porterin teoria, jossa yrityksen sisäiset prosessit on jaettu 

ensisijaisiin ja toissijaisiin toimintoihin. Ensisijaiset toiminnot ovat tulologistiikka, 

operaatiot, lähtölogistiikka,markkinointi ja myynti sekä palvelut. Toissijaisia ovat os-

tot, henkilöstön hallinta, tuotekehitys, sekä infrastruktuuri. (University of Cambridge 

2020) 

Porterin teoriassa arvoketjun jokaisen vaiheen tulisi tuottaa enemmän lisäarvoa hyö-

dykkeelle, kuin siihen kohdistetaan kustannuksia. Yrityksen sisällä ihmiset työskente-

levät luodakseen omalla panoksellaan lisäarvoa tuotteelle, joka taas tuottaa tuotteen 

mukana yritykselle kilpailuetua markkinoilla. Porterin arvoketjuteorian mukaan kil-

pailuedun avulla yritys parantaa asemaansa kilpailijoihinsa nähden, suorittamalla ar-

voketjun toimintoja pienemmillä kustannuksilla tai suoritumalla niistä paremmin kuin 

kilpailijat (Sakki 2014, 6). Yksittäinen yritys pyrkii yleensä määrittelemään arvoket-

juun tuottamansa lisäarvon oman tuottavuuden kautta, ja se on arvoketjun haasteel-

linen näkökulma. Mikäli yritys pyrkii karsimaan ja tehostamaan omaa toimintaansa 

lisäämällä omien tavarantoimittajiensa taakkaa ja heille suunnattuja vaatimuksia, ar-

voketju vääristyy eikä tuotteelle välttämättä saada tuotettua lisäarvoa. Arvoketjussa 

tulisi luoda yritysten välille yhteistyötä, jonka avulla pystytään jatkuvasti tarkkaile-

maan tuotettua lisäarvoa arvo-ja toimitusketjussa (Emmett 2005, 10)  

Logistiset toiminnot ovat keskeinen osa arvoketjua. Esimerkiksi kuljetus, varastointi, 

pakkaaminen ja lastaaminen ovat toimintoja, mitkä kohdistuvat monesti useaan ot-

teeseen hyödykkeeseen sen matkalla arvoketjussa kohti lopullista käyttötarkoitusta. 

Logististen toimintojen toteuttaminen vie monesti aikaa, sitä varten on varattava va-

rastointitilaa sekä resursseja ja asiantuntemusta. Logististen toiminnot ovat tekijä, 

mikä liittä arvoketjun eri osat yhdeksi toimivaksi kokonaisuudeksi (Sakki 2014, 6). 

Emmett (2005,10) määrittelee arvoketjun toimintojen kuten ostamisen, valmistami-

sen sekä tuotteiden liikuttelemisen lisäävän kustannuksia, ja todellinen kustannus 

nähdään kun tuote on asiakkaalla. 
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2.3 Tilaus-toimitusketjun tuottavuus ja kustannukset 

Tilaus-toimitusketjussa tehtävä työ jaetaan Sakin (2009) mukaan kahteen osaan, oh-

jaamiseen ja toteuttamiseen. Ohjaaminen on “tietotyötä”, ja se pitää sisällään talous-

hallinnollisia tehtäviä, kuten myynti- ja ostotilausten käsittelyn, erilaiset logistiikan 

tukitoiminnot, asiakaspalvelun ja tavarahankinnat. Ohjaamiseen liittyvien toiminto-

jen tehtävänä on varmistaa, että tieto kulkee yrityksen sisällä sekä yrityksen ulkopuo-

listen sidosryhmien välillä. Ohjauksen puute tai virheet aiheuttavat tietokatkoksia, 

joista aiheutuu katkoksia tavaravirtaan. Laadukkaalla tilaus-toimitusketjun ohjaami-

sella varmistetaan tehokkaat prosessit sekä kilpailukyvyn paraneminen, eli tuotetaan 

lisäarvoa. Toteuttaminen sen sijaan koostuu tavaroiden fyysisestä kuljettamisesta ja 

käsittelystä sekä varastoinnista. Nämä toimenpiteet aiheuttavat yrityksen kiinteiden 

kulujen osalta suurimmat kustannukset (Sakki 2009, 67-68). 

Tilaus-toimitusketjun kustannuksien selvittäminen on liiketoiminnan kannalta hyö-

dyllistä, jotta kuluja osataan kohdentaa oikeisiin kohteisiin. Jotta kuluja voidaan ana-

lysoida luotettavasti, korostaa se tilaus-toimitusketjun tapahtumien, tuotteiden, ta-

varantoimittajien sekä asiakkaiden lukumäärien tärkeyttä. Jotta työn tuottavuutta 

ketjussa voidaan parantaa, on tärkeää tunnistaa resursseja hukkaavat tuotteet ja asi-

akkaat. Resursseja hukkaavat tekijät ovat yleensä varastossa hitaasti kiertävät tuot-

teet, sekä pienen myynnin asiakkaat (Sakki 2009, 65-66). 

Liiketapahtumien määrällä on Sakin (2009, 68) mukaan suuri vaikutus tilaus-toimitus-

ketjun tehokkuutta tarkasteltaessa. Usein tilausten käsittelyssä suuren tilauksen kä-

sittelyyn kuluu ajallisesti sama määrä resursseja, kuin pienemmän tilauksen käsitte-

lyyn. Vaikka tapahtumamäärä kasvaisi paljonkin, ei liikevaihto välttämättä kasva sa-

massa suhteessa. Tämä tarkoittaa sitä, että aikaa kuluu myynnillisesti pienempien ta-

pahtumien käsittelyyn enemmän, mutta liiketoiminnan tuotot eivät kasva yrityksen 

sisällä samassa suhteessa. Tämä on liiketoiminnan kannattavuudelle haasteellista. 

Yrityksen tuleekin olla tietoinen toimitusten lukumäärästä, niiden sisällöstä asiakas-

ryhmittäin ja -alueittain, sekä ostotilausten ja saapuvan tavaran määrästä niin mää-
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rällisesti kuin tapahtumissakin mitattuna. Jotta tilaus-toimitusketjun henkilöstöre-

sursseja voidaan hyödyntää optimaalisesti, tulee lähetysmääriä havainnoida säännöl-

lisesti ja tarkasti (Sakki 2009, 68-69). 

3 Varastonhallinta 

3.1 Varastointi 

Varastoinnissa on huomioitava se, että on järkevää varastoida sellainen määrä tava-

raa, mikä turvaa yrityksen liiketoiminnan jatkumisen häiriöttömästi. Tämä tarkoittaa, 

että varastoon valmistettavien tuotteiden määrästä on oltava jonkinlainen tieto me-

nekistä. Varastoitavaan tavaraan on jo sitoutunut yrityksen varoja, eikä varastoimi-

nen itsessään lisää tuotteen arvoa. Tämän vuoksi on tärkeää että varastoinnin aikana 

syntyvät kustannukset pysyisivät mahdollisimman pieninä. Ylimääräiset käsittelykulut 

ja tilantarve lisäävät varastossa oleville tuotteille kohdistuvia kuluja. Mikäli varastoi-

tavat tuotteet ehtivät pilaantua tai varastoidun tavaran käyttötarve katoaa, yritys 

maksaa valmistus-ja varastointikulujen lisäksi vielä mahdollisia hävityskustannuksia, 

jolloin tuotteelle on aiheutunut varastoinnista pelkästään kuluja (Karhunen ym. 2004, 

305). 

Varastointi on tärkeää ja tarpeellista niissä liiketoimintamalleissa, joissa on turvat-

tava asiakaspalvelun ja tuotannollisten toimintojen toimiminen. Toimintaa turvaavia 

varastoja ovat raaka-ainevarastot, välivarastot esimerkiksi kokoonpantaville kom-

ponenteille ja puolivalmisteille, käyttöainevarastot, varaosavarastot sekä myös jos-

sain määrin jäteainevarastot (Karhunen, Pouri & Santala 2004, 302-305). Ståhlin 

(2014, 10) mukaan varastot ovat olemassa siksi, että tavaraa saadaan myyntiin tasai-

sesti ja ilman keskeytyksiä. Asiakaspalvelua turvaavia varastoja ovat yritysten tuote-

varastot tai kaupan varastot. Lopputuotteiden varastointi turvaa yrityksen asiakaspal-

velukyvyn niissä tapauksissa, joissa tuotteita ei valmisteta suoraan tilauksesta asiak-

kaalle, vaan toiminta on varasto-ohjautuvaa ja tuotteita valmistetaan sen hetkistä 

menekkiä suurempi erä (Karhunen, Pouri & Santala 2004, 302-305). 
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Varastointi on tärkeä osa varsinkin valmistavan yrityksen tuotantotoimintaa. Yleensä 

näissä tapauksissa varastointia perustellaan mahdollisuudella pienentää kuljetuskus-

tannuksia, alentaa tuotannon kustannuksia tuotantoeriä kasvattamalla, hankkia suu-

ria eriä komponentteja kerralla halvemmalla, tasaamalla markkinatilannetta, parem-

paan asiakaspalveluun pyrkimällä sekä muun muassa varmistamalla yrityksen toimi-

tusten sujuminen. Varastoinnilla on mahdollista tuottaa lisäarvoa yrityksen logisti-

seen ketjuun, mutta varsinaisesti varastoitavaan tuotteeseen ei lisäarvoa synny va-

rastoimalla. Varastointikustannukset vaikuttavat tuotteen kokonaiskustannuksiin, ja 

kokonaiskustannusten pienentäminen on yksi keino parantaa yrityksen kilpailukykyä 

markkinoilla (Hokkanen, Karhunen & Luukkainen 2011, 125-126). 

Varaston huolellisella suunnittelulla on mahdollista saada aikaan kustannussäästöjä, 

kun selvitetään huolellisesti yrityksen tarpeet varastoinnin osalta. Myös yrityksen ta-

voitteet varastoinnin tehostamisen suhteen on selvitettävä, jotta toimintaa voidaan 

kehittää haluttuun suuntaan esimerkiksi varaston layoutin osalta tai käytettävän ka-

luston osalta. Tilankäytön optimoinnin lisäksi myös keräilyyn liittyvät toimenpiteet on 

saatava sujuvaksi, jotta varaston prosesseja voidaan tehostaa niin tilankäytön kuin 

käytettävyydenkin osalta. Yrityksen kasvaessa voimakkaasti myös yleensä tilantarve 

kasvaa, koska varastoitavia tuotteita tulee enemmän mutta käytettävissä oleva tila 

pysyy entisellään. Tällöin on hyvä miettiä varastotilan maksimaalista hyödyntämistä 

sekä pyrkiä saamaan prosessit toimimaan tehokkaasti (Nieminen, Varaston suunnit-

telulla lisää tehoja). 

3.2 Varaston toiminnot 

Varastointia ohjaa useat erilaiset varastointiin liittyvät tekijät ja toiminnot. Varastoin-

nin perusperiaate on hyödyntää käytettävissä oleva tila mahdollisimman tehokkaasti, 

ja samalla kuitenkin käyttää varastotoimintoihin mahdollisimman vähän aikaa. Kai-

ken tämän lisäksi pitäisi pyrkiä välttämään virheitä varastotoiminnassa. Mahdollisia 

virheitä aiheuttaa epäselvyydet tavaran vastaanotossa, kuten epäselvät tuotetiedot 

tai pakkauskoot. Vastaanoton jälkeen virheitä voi tapahtua hyllyttämisessä, mikäli ta-

vara kulkeutuu väärälle paikalle varastoon, on hyvin todennäköistä, että sitä myös 
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jatkossa käsitellään vääränä tavarana. Tavarat voidaan myös syöttää yrityksen järjes-

telmään väärillä tiedoilla. Virheellinen toimitus aiheuttaa toimittavalle organisaatiolle 

huomattavia lisäkuluja. Virheellisen toimituksen paikkaamiseen sisältyy virheen sel-

vittäminen, kerääminen, kuljettaminen, mahdollisesti virheellisesti toimitetun tuot-

teen palautus. Lisäksi on huomioitava virheen aiheuttama mahdollinen luotettavuu-

den heikkeneminen asiakkaan silmissä (Emmett 2005, 90-91). 

Emmet (2005) jakaa varastoton toiminnot neljään eri kategoriaan, joita ovat: tavaran 

vastaanotto, varastointi, keräily sekä lähettäminen. Tavaran vastaanotto sanelee hy-

vin pitkälle sen kuinka loput varastoinnin toiminnot etenevät. Virheet vastaanotossa 

kertaantuu seuraavissa vaiheissa varastoinnin aikana. Perusperiaatteita huolelliselle 

vastaanotolle on selkeät kuormanpurkutilat sekä paikat, joihin tarvittaessa voi väliai-

kaisesti tavarat purkaa. Tuotteiden määrän ja laadun tarkistaminen on tärkeää ennen 

varastoon siirtämistä ja järjestelmään kirjaamista. Vastaanoton jälkeen tavara tulee 

varastoida sille varatulle paikalle. Varastoitu tuote on tällöin valmis kerättäväksi. Ke-

räämisessä on huomioitava useita seikkoja, kuten kerättävien tuotteiden sijoittumi-

nen varastoon ja keräysjärjestys, keräilytarkkuus sekä keräilyyn käytetty aika. Viimei-

senä toimintona on tuotteen lähettäminen ja pakkaaminen asiakkaalle (Emmett 

2005, 91, 96-99). 

Tavaran vastaanotosta alkaa varastointi, joten on tärkeää, että jo vastaanottovai-

heessa tiedetään tarkasti mitä ollaan varastoimassa. Vastaanottotarkastus myös an-

taa signaalin ostajille, mikäli tavaran laatu tai määrä ei vastaa sovittua. Virheettömän 

varastokirjanpidon ensimmäinen askel on laadukas vastaanottotarkastus (Karhunen 

ym. 2004, 374-375). Tavaran vastaanotto on Ståhlin (2014, 23) mukaan erittäin olen-

nainen työvaihe, jonka avulla varmistetaan, että varastossa oleva tavara on siellä tar-

koituksenmukaisesti. Ensiksi on syytä varmistaa, että tavara ylipäätään on oikeassa 

paikassa ja sitä on vastaava määrä kuin rahtikirjassa tai muussa asiakirjassa on mai-

nittu. Varsinainen vastaanottotarkistus pitää sisällään tuotteen laadun tarkistuksen 

sekä sen, että tavara on sitä mitä toimittaja lähetteessä ilmoittaa toimittavansa. Vas-

taanottotarkistuksen viimeinen työvaihe on tavaran hyllyttäminen, jolloin vastaan-

otettu tavara todetaan varastointikelpoiseksi (Ståhl 2014, 28).  
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Laadukkaan toiminnan perusta varastoinnissa on hyvä siisteys ja järjestys, eli tavarat 

ovat siististi hyllytettyinä omilla paikoillaan ja helposti löydettävissä. Epäjärjestys 

saattaa aiheuttaa sen, että varastoon syntyy piilolavoja, joita on merkitty varastointi-

järjestelmään sekä varastokirjanpitoon, mutta niitä ei kuitenkaan löydetä kuin vasta 

vahingossa tai kun inventoidaan koko varasto sisältö. Varaston siisteydestä huolehti-

misen tulisi olla kaikkien varastoa käyttävien työntekijöiden vastuulla, jolloin yhteis-

vastuullisesti huolehdittaisiin siisteydestä. (Karhunen ym. 2004, 384-385) 

3.3 Varaston luotettavuus 

Varastoon on sitoutunut yrityksen pääomaa kiinni, ja tämän vuoksi on tärkeää selvit-

tää sitoutuneen pääoman määrä. Varastoon sitoutetulla pääomalla yritys myös pyrkii 

saamaan liikevaihtoa -ja voittoa. Varaston luotettavuutta ja tarkkuutta tulee seurata 

ja mitata, jotta tiedetään varaston sitoutuneen pääoman arvo, varastoinnin kustan-

nukset, hävikin määrä sekä mahdolliset virheet ja niiden selvittäminen. Varaston ar-

vojen tulee olla luotettavat ja siitä syystä fyysistä varastoa tulee valvoa ja mitata (Em-

mett 2005, 75-76). 

Varaston luotettavuuteen ja tarkkuuteen heikentävästi vaikuttavia tekijöitä ovat 

muun muassa tavaran liian suuri määrä varastointitilaan nähden. Tällöin tavarat eivät 

mahdu olemaan omilla paikoillaan ja kerääjät joutuvat etsimään niitä, keräilydoku-

mentit eivät pidä sijaintitietojensa osalta paikkaansa tai väärät tavarat ovat väärillä 

paikoilla, mutta ne luetaan kerätyiksi kuitenkin oikeina tuotteina. Jotta epätarkkuutta 

saadaan pienennettyä, ei epätarkkuutta saa hyväksyä varastoinnissa. Virheiden ker-

taantumisesta tulee informoida työntekijöitä, ja virheiden tekemiseen tulee puuttua 

(Emmett 2005, 76-77). 

Karhunen ja muut (2004, 386) pitävät hyvänä nyrkkisääntönä tuotteen kiertono-

peutta, jolloin tuote inventoidaan yhtä monta kertaa vuodessa, kuin mitä tuotteen 

kiertonopeus on varastossa. Kiertonopeuden kaava on vuosikulutus jaettuna nimik-

keen keskimääräisellä varastolla, eli varaston arvolla hankintahinnoin laskettuna.  

Kiertonopeuden avulla saadaan on mahdollista seurata varastoon sekä eri tuotteisiin 
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ja tuoteryhmiin sitoutunatta pääomaa. Kiertonopeutta voidaan kuvata myös kiertoai-

kana, jolloin kuvatan varaston riittävyyttä keskimääräisen myynnin tai kulutuksen to-

teutuessa ennakoidusti. Kiertoaika kertoo ajan päivinä, kuinka kauan varastoitavan 

vaihto-omaisuuteen on yrityksen varat sidottuna. Kiertoaika lasketaan kaavalla: va-

raston kiertoaika = (365 x varaston arvo) / vuosimyynti (Hokkanen & Virtanen 2016, 

169). 

Hokkasen ja Virtasen (2016, 172) mukaan korkea varaston kierto koetaan usein hy-

väksi varaston hallinnaksi, ja täten myös varastoon sidotun pääoman tuotto on kor-

keampi. Yritykset pyrkivät kiertonopeutta parantamalla parantamaan kannattavuut-

taan. Kun kierto nopeutuu, varastoon sidotun pääoman tarve vähenee. On kuitenkin 

syytä huomioida, että parantunut kannattavuus korkealla kierrolla saadaan hukattua 

varaston täydentämiseen, jos varastoa joudutan jatkuvasti täydentämään. Tämä ai-

heuttaa ylimääräisiä täydennyskustannuksia. Varastotalouden parantamiseksi voi-

daan käyttää esimerkiksi ABC-analyysiä, jota käsitellään tarkemmin luvussa 3.4.1. 

tässä opinnäytetyössä.  

Ylimääräinen tai tarkistuksen vuoksi tehtävä inventointi on suositeltavaa silloin, kun 

varastosaldo tuotteella on nolla. Tämän avulla selvitetään onko asia todellakin näin, ja 

tilanne on myös helppo ja nopea todeta. Inventoiminen kannattaa suorittaa myös sil-

loin kun havaitaan tuotteen riittämättömyys keräystarpeisiin nähden, eli nähdään to-

dellinen tilanne määrän osalta. Myös silloin on syytä suorittaa inventointi kun huoma-

taan, että varastoon syötetty tavara ei täytä laatuvaatimuksia, jolloin on syytä tarkas-

taa koko saapunut erä huolellisesti ja selvittää kuinka suuri osa varastossaolevista 

tuotteista ovat myyntikelvottomia. Jatkuvaa inventointia on mahdollista suorittaa ym-

päri vuoden. Tuotteelle voidaan laatia  kiertonpeuden mukaan inventointiohjelma, jol-

loin tuotteen saldot tarkastetaan tasaisesti. On hyvä muistaa että myös inventoidessa 

tapahtuu laskuvirheitä, jolloin useammat tarkistuskerrat ovat aiheellisia. Lisäksi tuot-

teen riittävyyden ja saldoeron vähäisyyden vuoksi on hyvä määrittää tuotekohtaisesti 

jokin hyväksyttävä taso sille paljon tuotteen saldo voi heittää (Karhunen ym. 2004, 

386). 
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Saldoeroja ja saldoheittoja voi syntyä useista eri syistä ja useiden eri tekijöiden yhteis-

vaikutuksesta. Saldoero aiheuttaa aina selvitystyötä ylimääräisen inventoinnin vuoksi, 

sekä yleensä myös saldoerosta aiheutuu jonkinlainen toimintahäiriö varaston toimin-

nassa. Toimintahäiriöitä halutaan vähentää, joten se saattaa aiheuttaa sen että sal-

doerojen vuoksi tilausmäärät kasvavat, ja tällöin syntyy liiallisen suuria varmuusvaras-

toja. Inhimilliset erehdykset, kuten laskuvirheet aiheuttavat saldoeroja helposti. Asi-

akkaas saattavat huomauttaa laskuvirheestä, jolloin tilanne tarkastetaan lähetettä-

vässä päässä. Aina ei virheistä kuitenkaan tule ilmoitusta, joten saldoeroon reagoidaan 

haluttua hitaammin. Varastosaldoilla saattaa myös olla epäkuranttia tavaraa, asiakas-

palautuksia tai muuten viallisia tai vioittuneita tuotteita, joita ei syystä tai toisesta ole 

kuitenkaan poistettu saldoilta. Mikäli tuotteita halutaan pitää saldoilla, tulisi ne kirjata 

pois saldoilta, jotta virheiltä ja turhilta inventoinneilta vältyttäisiin myöhemmin (Leh-

muskoski 1982, 166-167). 

Lapin ammattikorkeakoulussa tehdyn opinnäytetyön mukaan (Vainio 2015, 49-50) LVI-

tukkumyymälän osalta suurimpia saldoeroja aiheutti tavaran vastaanotto. Mitään vi-

rallista käytäntöä ei oltu sovittu, joten etenkin kiireisenä aikana tavara hyllytetään il-

man kunnollista vastaanottoa ja kuorman tarkistusta. Myös inventoinnilla on huo-

mattu olevan vaikutusta saldoeroihin, mikäli se suoritetaan virheellisesti. Virheellisen 

inventoinnin on voinut aiheuttaa virheellinen tilausmäärä, jolloin kaikkia tuotteita ei 

ole huomattu inventoida, koska tuotteita on ripoteltu ympäri varastoa, koska tuotteen 

oma paikka on täysi liian suuren tilausmäärän vuoksi (Vainio, 2015,49-50). 

3.4 Materiaalin hallinta ja ohjaus 

Jotta varastoitavaa materiaalia ja materiaaleja voidaan hallita ja ohjata, tulee varas-

toinnin tietojärjestelmät olla laadukkaita. Yleensä varaston tietojärjestelmät on kyt-

ketty yrityksen toiminnanohjausjärjestelmään, johon sijoitetuista lähtötiedoista va-

rastojärjestelmä saa kaiken tarvittavan ja käyttökelpoisen datan. Varastotyöstä iso 

osa on informaation käsittelyä, kuten  tietojärjestelmän tarjoamien tietojen käyttä-

mistä tai tietojen päivittämistä. Tietojärjestelmien avulla on mahdollista ohjata ja 

suunnitella varastotyötä ja sen toteutumista (Karhunen ym. 2004, 388). 
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Varaston ohjauksella pyritään tasapainottamaan kustannuksia, laatua sekä toimitus-

varmuutta siten, että lopputulos palvelisi niin yritystä ja sen liiketoimintaa, kuin myös 

asiakastakin. Vaikka kustannukset pidetään alhaisina, on asiakkaan tarpeet ja toiveet 

täytettävä odotusten mukaisesti siten, että toiminta ja tuotteet ovat laadukkaita. Va-

rastonohjaus on tärkeä osa materiaalinohjauksen kokonaisuutta, koska laadukkaalla 

varastonohjauksella saadaan aikaiseksi joustava ja hyvin virtaava tuotanto teollisuus-

yrityksessä. Varastonohjaus koostuu toimenpiteistä, joilla yritys pyrkii ohjaamaan 

materiaalivirroista aiheutuvaa kassavirtaa ja näin tehostaa sijoitetun pääoman tuot-

toa (Hokkanen ym. 2011, 201-202). Varastointitarpeeseen tulee kiinnittää matee-

rialinohjauksessa huomiota, jotta varastotasoja voidaan optimoida. On myös syytä 

kiinnittää huomioita niihin seikkoihin, jotka varastointitarvetta aiheuttavat (Lehtonen 

2004, 116). 

Toimitusketjunhallintaan keskeisesti liittyvä seikka on Salmivuoren (2010, 69) mu-

kaan prosessien hallinta. Varastointitarpeen pienentäminen, toimitusaikojen lyhentä-

minen, käsittelyyn ja toimitukseen liittyvien kustannusten optimointi sekä informaa-

tion tehokas välitys toimitusketjun sisällä ovat sellaisia asioita, joita tavoitellaan toi-

mitusketjun prosessien tehostamisella. Etenkin tuotteiden käsittelyyn liittyviä kustan-

nuksia saadaan usein tehostettua automatisoinnilla. Prosessit voivat olla fyysisiä tai 

informatiivisia, mitä pyritään tehostamaan (Salmivuori 2010, 69-70). Lehtosen (2004, 

106) mukaan tärkeimpiä prosesseja toimitusketjussa ovat suunnitteluprosessi ja ti-

laus-toimitusprosessi. Suunnitteluprosessissa varaudutaan ja ennustetaan tulevia toi-

mintoja, tilaus-toimitusprosessissa keskeistä on reagointinopeus, toimitusvalmius, 

toimitusaika sekä toimitusvarmuus.  

3.4.1 ABC-analyysi 

Arnold, Chapman & Clive kirjoittavat (2012, 207-208), että ABC-analyysi perustuu 

sille olettamukselle, että lukumääräisesti pieni joukko nimikkeitä vaatii suuren mää-

rän käsittelyä. Italialainen ekonomisti Vilfredo Pareto löysi ensimmäisenä yhteyden 

varastoitavien nimikkeiden määrän ja yritykseen virtaavan rahamäärän välillä. Pare-

ton määritelmän mukaan voidaan muodostaa nimikkeiden määrän osalta kolme 

joukkoa, jotka luokitellaan seuraavalla tavalla: 
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 A: 20% nimikkeistä aiheuttaa 80% vuosittaisesta kulutuksesta 

 B: 30% nimikeistä aiheuttaa 15% vuosittaisesta kulutuksesta 

 C: 50% nimikkeistä aiheuttaa 5% vuosittaisesta kulutuksesta.  

ABC-analyysin prosenttiarviot ovat karkeat, mutta suuntaa-antavat. Menetelmällä 

pystytään hyvin selvittämään varastoitavien nimikkeiden tärkeysaste, sekä kuinka ni-

mikkeitä kuuluisi seurata ja valvoa (Arnold, Chapman & Clive 2012, 207-208). ABC-

analyysin avulla saadaan selville tuotteet, jotka tuottavat eniten ja mitkä ovat yrityk-

selle elintärkeitä. Tuotteen rahallinen arvo ei välttämättä ratkaise, vaan tuotteen 

vaihtuvuus ratkaisee. Vaikka tuotteen rahallinen arvo olisi pieni,  voi se olla suuren 

vaihtuvuuden vuoksi yritykselle tärkeä. ABC-analyysin avulla voidaan myös määrittää 

tuotteelle varastopaikka. Tuotteen kierto määrittää tuotteen sijoittelun ja sen, kuinka 

helposti tuote on oltava keräiltävissä. (Ståhl 2014, 63). Tuotteiden luokittelu ja ryh-

mittely auttaa saamaan päätöksentekoa varten kokonaisvaltaisen kuvan (Salmivuori 

2010, 37). 

ABC-luokittelun avulla havaitaan menekin ja tuotteiden lukumäärän epäsuhta, eli 

pieni määrä tuotteista tuo suuren määrän myyntiä tai kulutusta. Vastakohtana pieni 

määrä tuotteita aiheuttaa suuren määrän työtä, mutta tuo vähän myyntiä. Luokitte-

lun avulla pyritään korostamaan materiaalin ohjauksen tarpeellisuutta. Asiakaspalve-

lun näkökulmasta on huomioitava, että pienen volyymin tuotteita ei voi pudottaa 

analyysin tuloksena valikoimasta pois, koska ne saattavat olla osalle asiakkaille kui-

tenkin tärkeitä (Sakki 2014, 61). Analyysin avulla saadaan selville mihin tulisi suun-

nata resursseja, ja miten materiaalin ohjausta on kehitettävä. Tilaus-toimitusketjun 

tehostaminen sekä kehittäminen perustuu paljon erilaiseen soveltamiseen ABC-

luokittelun pohjalta (Sakki 2014, 63). 

3.4.2 Inventointi 

Inventaarion avulla saavutetaan varmuus yrityksessä varastoidun tavaran määrästä. 

Inventaarion avulla saadaan selvyys siitä, mitä ja kuinka paljon on varastossa. Samalla 

selviää myös tuotteiden kunto, joten inventaarion avulla saadaan epäkurantit tuot-

teet tehokkaasti pois varastosta. Mikäli invetaariossa havaitaan saldoheittoja, tulee 
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kaikki heitot tarkastaa, jotta saadaan oikea ja luotettava kuva laskennasta. Tarkastus-

laskennan jälkeen virheitä voidaan myös etsiä tietokannasta, koska esimerkiksi tava-

ran varastoonsyöttövaiheessa on saattanut tapahtua inhimillinen virhe. Tuotteita voi-

daan tunnistaa väärin niin inventoitaessa, niitä vastaanottaessa tai niitä varastoon 

kirjatessa. Mikäli inventointi aiheuttaa ongelmia, on syytä keskittyä varastonhallin-

taan esimerkiksi varastopaikkojen sijoittelun kannalta, tuotteiden merkitsemisen 

osalta tai tietojärjestelmän käytettävyyden kannalta. Inventoinnin tulee tapahtua 

osaavan henkilökunnan avulla, jotta tuotetieto ja varastopaikat ovat riittävän hyvällä 

tasolla virheiden välttämiseksi  (Hokkanen & Karhunen 2016, 68-69). 

Inventoinnilla saadaan selville varastossa olevien tavaroiden määrä, ja tätä määrää 

voidaan verrata varastokirjanpidon tietoihin. Inventoinnin avulla saadaan varmistet-

tua varastokirjanpidon saldojen luotettavuus. Vuosittainen kertainventointi ei riitä 

siihen, että varastokirjanpito pysyisi virheettömänä. Saldovirheiden maksimimäärä 

syntyy yleensä puolen vuoden kuluessa, tämän jälkeen saldovirhe ei enää kasva, 

koska poistuvien ja tulevien saldojen osalta virheet alkavat kumota toisiaan (Karhu-

nen ym. 2004, 385-386). 

Yleisesti varaston toiminnassa mukana olevien henkilöiden tulee ymmärtää päätök-

sien ja tekojen vaikutus varaston luotettavuuteen. On hyvä tehdä varastoa hoitaville 

henkilöille selväksi se että myynti-ja hankintaosasto tarvitsee toimiakseen luotetta-

vaa tietoa varastosaldoista (Hokkanen & Karhunen 2016, 66). Tiedon tulee kulkea lä-

pinäkyvästi ja luotettavasti, jotta yritykselle ei aiheudu kapasiteetti-, varastointi- tai 

saatavuusongelmia. (Haapanen ym. 2005, 146) On tärkeää, että varastosaldot ovat 

ajantasaisia. Inventoinnilla saadaan selville varaston todellinen tilanne suhteessa sii-

hen mitä saldotiedot näyttävät (Hokkanen & Karhunen 2016, 66). 

Hokkasen ja Karhusen (2016, 66-67) mukaan inventointi on tarkkuutta vaativa työtä, 

jotta siitä saadaan kaikki mahdollinen hyöty irti suhteessa siihen käytettyyn aikaan. 

Viivakoodinlukijat sekä muut apulaitteet, joilla voidaan tuotetietoa hakea varastosta 

luotettavasti, sekä tuottaa sitä, ovat hyödyllisiä ja omiaan lisäämään varastosaldojen 

luotettavuutta. Tehokas inventointi mahdollistetaan pitämällä varaston järjestys yllä 

sekä tuntemalla varaston toiminta (Lehmuskoski 1982, 162). Esimerkiksi viivakoodin 
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lukulaitteet eivät kuitenkaan ole aukottomasti toimivia, koska viivakoodit saattavat 

vaurioitua lukukelvottomiksi tai ne voivat tulostua huonosti tuotteeseen. Kun varas-

tonhallintaa sähköistetään, sekä inventointi että varastoinnin raporttien tuottaminen 

helpottuu ja nopeutuu. Varastoinnin kustannuksia laskettaessa on hyvä muistaa mitä 

ylimääräisiä kuluja virheelliset saldot saattavat aiheuttaa. Näitä kuluja ovat esimer-

kiksi jälkitoimitukset, vialliset lähetykset sekä viivästyneet lähetykset. Saldotietojen 

jatkuva päivittäminen on siis liiketoiminnan kannalta perusteltua (Hokkanen & Karhu-

nen 2016, 67). 

Inventointiakin on syytä johtaa laadukkaasti, tapahtui se sitten kerran vuodessa, puo-

livuosittain tai joidenkin tuotteiden osalta jatkuvana inventointina. Inventoinnin vetä-

jän on hyvä tunnistaa inventoijien osaaminen.  Osaamisen tunnistaminen ja etenkin 

johtaminen voi olla hankalaa. On siis syytä selvittää osaamisen taso oikeassa toimin-

taympäristössä, jotta sitä voidaan johtaa (Hokkanen 2009, 163). Usein inventoitaessa 

laskettu saldotieto merkitään ensin inventaariolistalle, jonkä jälkeen vielä erikseen 

viedään käsin järjestelmään, joka vie tiedon yrityksen toiminnanohjausjärjestelmään. 

Tämä moniportainen suoritus mahdollistaa virheiden tekemisen, koska laskutoimitus 

voidaan suorittaa inventointilistalle väärin ja se voidaan syöttää järjestelmään väärin. 

Mikäli tieto vietäisiin suoraan laskennan jälkeen järjestelmään, jäisi yksi mahdollisuus 

virheiden luontiin välistä (Nurminen 2020, 59-62). 

Nurminen (2020) selvittää diplomityössään teollisuusyrityksien ongelmakohtia varas-

tonhallinnassa, ja tulee siihen lopputulokseen että inventointi on yksi keino, jolla voi-

taisiin selvittää varastonhallinnan tilaa yrityksessä. Inventoinnin tarkistamiseen ja las-

kentaan kuluva aika olisi hyvä selvittää, ja samalla voisi tutkia kuinka paljon inven-

tointiprosessissa on ylimääräiseen tekemiseen kuluvaa aikaa. Tälläisten selvitysten 

pohjalta inventointia on mahdollista tehostaa, sekä löytää mahdollisuuksia digitaali-

sille varastonhallinnan sovelluksille, joilla inventaarion tarkastamista tehostettaisiin 

(Nurminen 2020, 68). 
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3.5 Luotettavan varastosaldon hyödyt 

Jotta varastosaldojen hyötyjä voidaan ulosmitata, täytyy yrityksen pohtia sitä, mitä 

he varastolta haluavat. On arvioitava monia eri tekijöitä. Yksi tekijöistä on haluttu 

palvelutaso, jonka avulla asiaa voidaan lähestyä. Oleellista on halutun palvelutason 

säilyttäminen minimikustannuksin, ei niinkään varastokustannusten optimointi (Ha-

verila, Kouri, Miettinen & Uusi-Rauva 2009, 445). Lehtonen (2004, 114) taas kirjoit-

taa, että materiaalivirtojen ohjaus on yksi keskeinen haaste, kun toimitusketjussa py-

ritään minimoidaan varastoja ja näin saavuttamaan nopeampia tuotteiden läpäisyai-

koja. Haverila ja kumppanit (2009, 446) ovat sitä mieltä, että varaston ohjauksen ja 

kehittämisen kannalta on tärkeää  analysoida varastoja niiden syntymekanismin kan-

nalta. Miksi varastoa tarvitaan juuri tässä vaiheessa toimitusketjua? Esimerkiksi tuo-

tantoa on helpompi suunnitella kuin varastosaldoon voidaan luottaa. Koko ketjun on 

mahdollista ylipäätään toimia oikein kun varastoissa osataan ohjata sekä materiaali- 

että tietovirtaa oikein (Pastinen, Mäntynen & Koskinen 2003, 87). 

Tikan (2016, 38-39) määritelmän mukaan varastot ovat kysynnän ja tarjonnan välissä 

mahdollistamassa ajallisen eron. Tarkoittaen sitä, että harvoin kysyntä ja tarjonta 

kohtaavat ajallisesti toisensa. Tuotteita pitää pystyä toimittamaan silloin kun asia-

kaalla on tuotteelle tarve. On siis oleellista että varastossa olevan saldon voidaan 

olettaa pitävän paikkansa osto-ja myyntihenkilöstön toimesta. Varastotasojen ja 

myyntiennusteiden avulla voidaan määrittää tuotteille tilausmäärät ja tilauspisteet, 

eli muodostetaan kulutusennuste (Salmivuori 2010, 63). Pastinen ja kumppanit 

(2003, 92) muistuttavat, että mikäli tuotevarastojen saldot ohjaavat valmistusta, on 

tärkeää että tuotevarastoille on laskettu varmuusvarastot ja täydennystarve. Tätä 

kutsutaan tarvesuunnitteluun perustuvaan ohjaukseen ja tällöin on varastosaldojen 

luotettavuus tärkeässä roolissa, jotta tuotetaan oikeita tuotteita oikea määrä varas-

ton täydennykseksi.  

Tikka (2016, 40) kirjoittaa että keskeisin hyöty varastoinnilla on paremman asiakas-

palvelun tavoittelu. Varastoinnin avulla voidaan myös varautua kausivaihteluun, jol-

loin kysyntä heittelee ja näin taataan tuotteiden tasainen saatavuus asiakkaille. Väli-

varastolla mahdollisesti toteutetaan sujuva tuotannon eteneminen ja aikataulussa 
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pysyminen. Mikäli halutaan saavuttaa hankinnoissa volyymietuja, voidaan tilata 

enemmän kuin on juuri sillä hetkellä tarpeellista, samalla huomioiden kuitenkin va-

rastoon sitoutuva pääoma ja sen määrä. Jotta varastoa voidaan näissä tilanteissa lu-

kea oikein, on tärkeää että varastosaldoihin voidaan luottaa. Salmivuori (2010, 11) 

muistuttaa että varastointiin liittyy käyttöpääoman sitoutuminen. Mitä suuremmat 

varastot, sitä enemmän on sitoutunut yrityksen varoja varastossa oleviin tuotteisiin. 

Salmivuori (2010, 12) lisää myös, että mikäli jakeluportaan yrityksissä tuotteita voi-

daan toimittaa riittävän nopeasti suoraan loppuasiakkaalle, on välivarastointi turhaa 

pääoman sitomista. Tämän mallin mukaan toimien vältytään samalla ylimääräisiltä 

käsittelykuluilta.  

Inventointi auttaa luotettavan varastosaldon muodostamiseen ja sen tarkistamiseen. 

Ståhlin (2014, 64-65) mukaan hyvä inventoija on tarkka, huolellinen ja tuntee inven-

toitavan tavaran hyvin. Inventoinnin avulla voidaan selvittä myös hävikin syntyminen 

varastosaldojen tarkistamisen lisäksi. Saldoihin täytyy pystyä luottamaan, jotta täy-

dennystilaukset voidaan tehdä aina kustannustehokkaasti. Inventoinnilla on tällöin 

suuri rooli. Karrus (2001, 44) kirjoittaa, että varastosaldoa seurataan erityisen tarkasti 

mikäli varaston täydennystilaukselle on asetettu jokin saldoon sidottu hälytysraja tai 

tilauspiste. Tällöin on tärkeää että saldo on luotettava, jotta tilauspiste ja tilauksen 

eräkoko on kustannuksiltaan järkevä kokonaisuus. Saldoa on siis syytä seurata tar-

kasti. Karrus (2001, 46) muistuttaa, että varastosaldojen seuranta jatkuvasti käsin on 

erittäin kallista ja aikaa vievää. Samaan tulokseen on päätynyt myös Haverila ja muut 

(2009, 450), että varastovalvonta on oleellista toiminnanohjauksen kannalta. Varas-

tosaldo on usein lähtötieto monissa toiminnanohjaukseen liittyvissä suunnitteluissa 

ja päätöksenteoissa. Mikäli valvonnassa ja luotettavuudessa on ongelmia, aiheutuu 

tästä monesti turhia lisäkustannuksia.  

Nykyään asiakaskokemuksesta digitaalisissa palveluissa on tehty yritysten välinen kil-

pailukeino, jota myös pyritään kehittämään jatkuvasti (Filenius 2015, 41). Tuotetie-

don avulla yritys pystyy tarjoamaan digitaalisissa palveluissaan kaikki faktat ja tarvit-

taessa vielä kuvat tuotteista, jotta asiakkaan on helpompi tehdä ostopäätös. Monesti 

tuotetiedon rikastaminen ja integrointi verkkokauppaan vaatii yritykseltä suuria pon-

nistuksia, jotta hajallaan oleva tieto saadaan helposti ja loogisesti esille (Filenius 
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2015, 89). Tuotetiedon hallinnalla tarkoitetaan yleisesti kaiken tuotteisiin liittyvän 

tiedon hallintaa ja ylläpitöä. Tietoja hyödynnetään yrityksen järjestelmissä ja esimer-

kiksi varastojen hallinnassa (Pastinen, Mäntynen & Koskinen 2003, 106). Varaston 

toiminta nojaa tänä päivänä paljolti toimivaan tietotekniikkaan ja toimiviin tietojär-

jestelmiin. Yksi merkittävimmistä kehitysaskeleista varastoinnissa on tapahtunut juu-

rikin tiedon reaaliaikaisessa välittämisessä yrityksen omissa sisäisissä järjestelmissä. 

Mahdollisuus reaaliajassa päivittyvään saldotietoon mahdollistaa varastojen kiertä-

misen tehokkaammin ja näin ollen myös varastoon sitoutunut pääoma kiertää tehok-

kaasti. Tietotekniikka on varastoinnin yksi isoimmista kehitystä vaativista toimin-

noista myöskin tulevaisuudessa. (Hokkanen & Virtanen 2016, 121-122) 

4 Prosessien kehittäminen ja johtaminen 

4.1 Prosessiajattelu 

Laamasen (2001, 19) mukaan prosessiajattelu on yksi tulevaisuuden kehityssuunnista 

organisaatioiden sisällä, ja hän haluaa määritellä prosessin käsitteen liiketoiminta-

prosessiksi. Prosessi voi olla lähes mitä tahansa toimintaa, mutta tässä tapauksessa 

keskitytään organisaatiossa tapahtuvaan toimintaan. Sanatarkasti kuvaus on seuraa-

vanlainen: ”Toimintaprosessi on joukko loogisesti toisiinsa liittyviä toimintoja ja nii-

den toteuttamiseen tarvittavat resurssit, joiden avulla saadaan aikaan toiminnan tu-

lokset.” (Laamanen 2001, 19) 

Yritykset pyrkivät entistä kilpailykykyisimmiksi tarjoamalla asiakkailleen enemmän ja 

paremmin palveluitaan tai tuotteitaan, sekä samalla olemaan mahdollisimman kus-

tannustehokkaita. Prosessiajattelun päämäärä on kehittää toimintaa kokonaisvaltai-

sesti. Eri prosessien tulee olla sulavasti yhteensopivia, jotta niitä voidaan johtaa ja ke-

hittää. Asiakkaan kokema lisäarvo muodostuu yrityksen liiketoiminnan eri proses-

seista. (Logistiikan maailma 2021). 
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Tavaravirtoja tarkastelemalla saadaan helposti käsitys eri prosesseista varsinkin sel-

laisissa yrityksissä, joissa valmistetaan jotain fyysisiä tuotteita. Tavaravirrat ja tapah-

tumat muodostavat säännöllisesti toistuvan ketjun, jonka sisällä on erilaiset prosessit 

käynnissä. Peräkkäiset prosessit seuraavat aina toinen toistaan. (Laamanen 2001, 20-

21) Prosessit ovat organisaatiossa tehtäviä toisiinsa liittyviä työtehtäviä Kiiskisen, Lin-

koahon ja Santalan (2002,28) mukaan. Etenkin ydinprosessin tarkoitus on olla koko 

toiminnan ydin, ja sen avulla saadaan asiakkaalle tarjottua asiakkaan tarpeita tyydyt-

tävä lopputulos. Ydinprosessin avulla asiakkaalle tuotetaan lisäarvoa, eikä ydinpro-

sessin suorittamista voida luovuttaa organisaation ulkopuolisille tahoille. (Kiiskinen 

ym., 2002, 28-29) 

Prosessiajattelun perusideana on määritellä asiakkaan tarpeet ja millä tuotteilla tai 

palveluilla niihin pystytään vastaamaan. Tämän jälkeen selvitetään tarvittavat resurs-

sit ja toimenpiteet, jotta saadaan aikaiseksi sellainen prosessi jonka lopputuloksena 

syntyy asiakkaan tarpeita vastaavia tuotteita tai palveluita. (Laamanen 2001,21) Pro-

sessiajattelun hyötyjä päästään tarkastelemaan mikäli yhteistyö asiakkaan kanssa toi-

mii, organisaation sisällä toimivat ihmiset ymmärtävät oman roolinsa ja merkityk-

sensä lisäarvoa tuottavan prosessin sisällä, sekä toiminnan kehittäminen perustuu or-

ganisaation asettamien tavoitteiden saavuttamiseen sekä asiakkaan tarpeiden täyttä-

miseen. Ihannetilanteessa prosessi käynnistyy aina asiakkaan tarpeesta. Prosessiajat-

telu ja prosessien tunnistaminen lisää itseohjautuvuutta prosessin sisällä, kun ihmiset 

ymmärtävät ja tunnistavat prosessin osana kokonaisuutta (Laamanen, 2001,22-23) 

4.2 Prosessien johtaminen 

Prosessien eri toiminnoista huolehtivat yleensä sen tulosyksikön resurssit, joissa ky-

seisen prosessin mukaisia tehtäviä suoritetaan. Prosessin toimivuudesta kantaa vas-

tuun itse prosessi, esimerkiksi tilauksen vastaanottamisesta aina tavaran toimituk-

sesta asiakkaalle sovitussa aikataulussa (Kiiskinen ym. 2002, 30). Laamasen (2001, 

120) mukaan organisaatioissa tulee olla johtaja tai vähintään esimies, vaikka itseoh-

jautuvuutta organisaation sisäisissä prosesseissa tuleekin lisätä ja siihen tulee kan-

nustaa. Esimiehen tehtävänä on varmistua siitä, että tärkeimmät työtehtävät tulevat 

hoidetuksi, työntekijöiden kehityspotentiaali huomataan esimiehen toimesta sekä 
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työntekijöiden kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista työyhteisön sisällä huolehditaan 

esimiehen toimesta. Esimiehet myös liittyvät osaamisen hankintaan ja osaamisen 

tunnistamiseen. Heidän kuuluu myös puuttua yhteisön kielteisiinkin ilmiöihin, kuten 

kiusaamiseen. Prosessin sisällä taas itseohjautuvuuden vuoksi ihmiset työskentelvät 

kohtalaisen itsenäisesti, eikä esimiestä välttämättä tarvita työn organistointiin tai 

pienten päätösten tekemiseen (Laamanen 2001, 120).  

Organisaatio tarvitsee johtajuutta, jotta se pystyy toimimaan tehokkaasti, uskoo 

Kauppinen (2002, 36). Jotta organisaation sisällä ja prosesseissa toimivat ihmiset toi-

mivat tehokkaasti, tulee heidän luottaa esimieheen. Esimies, johon työntekijät luot-

tavat, muodostaa vakaan pohjan pitkäjänteiselle tekemiselle ja toiminnan kehittämi-

selle. Kauppinen (2002, 38) ei puhu johtajasta pelkästään henkilönä, joka on organi-

saatiossa johtavassa asemassa, vaan kaikista organisaation yksilöistä, joiden tehtä-

vänä on saada muut tekemään jotain. Tärkeimpiä tekijöitä tällaiselle johtajalle on us-

kottavuus ja luotettavuus. Johtajan tulee toimia uskottavasti ja luotettavasti, jotta 

oman esimerkin voimalla voidaan näyttää suuntaa muille sekä saada muut toimi-

maan yhteisen hyvän eteen organisaation sisällä (Kauppinen 2002, 36-39). 

Kamensky (2008, 51) kirjoittaa johtamisen olevan kyky aikaansaada tuloksia organi-

saation kanssa. Määritelmä korostaa tuloksien saavuttamista liiketoiminnan kannat-

tavuudessa, jatkuvuudessa sekä kehittämisessä. Tuloksia tulee saavuttaa yhdessä, eli 

organisaation kanssa. Tulee myös vaalia osaamista liiketoiminnan eri sektoreilla, niin 

teknologian, talouden kuin käyttäytymistieteenkin osalta (Kamensky 2008, 51). Nort-

house (2015, 15) määrittelee yleisesti johtajuutta sillä, että se on vaikuttamisen pro-

sessi, jossa johtaja ohjaa ja auttaa yksilöistä koostuvaa ryhmää pääsemään heille ase-

tettuun tavoitteeseen. Johtaja sekä johdettavat toimivat aina keskinäisessä vuorovai-

kutussuhteessa toisiinsa nähden ja toisistaan riippuvaisina. Molemmat ovat osa joh-

tamisen prosessia. Northouse (2015, 16) erottelee myös johtajuuden ja johtamisen 

toisistaan, jotta ne eivät sekoitu. Hänen määritelmän mukaan johtaminen on sunnit-

telua, henkilöstöhallintoa ja asioiden järjestelyä kun taas johtajuus on enemmänkin 

vaikuttamisen prosessi yksilöihin nähden (Northouse 2015, 15-16).  
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Prosessiajatteluun ja prosessin johtamiseen liittyy prosessin ohjaus. Prosessin omis-

tajan rooli on Laamasen mukaan (2001, 123) mukaan tullut uutena roolina esimies-

ten ja yksiköiden vetäjien rinnalle. Prosessin omistajan rooli on iso prosessin kehittä-

misessä, koska organisaation suorituskyky on riippuvainen prosessista ja sen toimi-

vuudesta. Prosessin omistajan tulee tunnistaa ja kuvata prosessi, sekä varmistaa että 

toimintamallit mukailevat organisaation toimintaperiaatteita. Prosessin omistajan 

vastuulla on varmistua siitä, että prosessin sisällä työskentelevien ihmisten roolit ja 

vastuut ovat selvillä (Laamanen 2001, 123-124). 

Johtaminen liittyy hyvään prosessiin vahvasti. Prosessia tulee seurata erilaisilla mitta-

reilla, jotta pysytään kartalla siitä mitä prosessissa tapahtuu, sekä pystytään kehittä-

mään prosessia. Hyvästä prosessista on ylimääräinen tekeminen hiotunut pois, ja eri 

vaiheet ovat sulavasti toisiinsa kytkeytyviä (Logistiikan maailma 2021). Prosessin suo-

rituskykyä voidaan Laamasen (2001, 151) mukaan mitata organisaation näkökul-

masta siten, että selvitetään ne tekijät jotka vaikuttavat suorituskyvyn säilyttämi-

seen, toiminnanohjaukseen sekä kriittisten tehtävien suorittamiseen. Laamasen 

(2001, 152) mukaan suorituskyky on määritelty käsitteenä siten, että se on ”kyky 

saada aikaan haluttuja tuloksia”. Mittaamiseen liittyen prossessin mitattavia tunnus-

lukuja ovat aika, raha, määrät, sidosryhmien näkemykset sekä fysikaaliset ominaisuu-

det tuotteissa, laitteissa ja koneissa (Laamanen 2001, 153-156).  

4.3 Prosessien kehittäminen 

Korkeatasoisen toiminnan ylläpitämiseksi organisaatiossa on toimintaa kehitettävä 

koko ajan. Toiminnan muuttaminen ja kehittäminen vaatii lähes aina muutosproses-

sin toimeenpanon. Sekä toimintaa, että johtamista on kehitettävä ennakoivasti, vaik-

kakin on myös tärkeää tarkastella nykyhetkeä ja nykyistä toimintaa kriittisesti (Juuti 

2016, 74).  Kiiskinen ja muut (2002, 52-53) ovat sitä mieltä, että organisaation on mi-

tattava tekemistään myös muutosprosessin edetessä. Taloudellisuuden ja tehokkuu-

den mittaamisen osatekijät ovat aika, tuottavuus, kustannukset sekä laatu. Mittaami-

sen avulla pyritään myös sitouttamaan henkilöstöä. Prosessin muutosten konkreti-
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sointi sekä mittaustulosten havainnollistaminen auttavat prosessin sisällä toimivia yk-

silöitä näkemään omat tavoitteensa, ja näin muutoksen tekeminen yleensä helpottuu 

(Kiiskinen ym. 2002, 56). 

Juutin (2016, 75) mukaan toimintaa on syytä kehittää jatkuvan kehittämisen mallin 

mukaisesti. Laatujohtamisessa kehittämistä ajatellaan jatkuvana kehänä, jossa suun-

nittelu, tekeminen, havainnointi, reflektointi ja luova ideointi muodostavat kehän. 

Liikkeelle lähdetään aina suunnitteluvaiheesta, josta siirrytään tekemiseen ja havain-

nointiin, lopulta reflektointiin ja luovaan ideointiin. Reflektoinnilla tarkoitetaan 

omien kokemusten tarkastelua kokonaisvaltaisesti (Juuti 2016, 121). Laamanen 

(2001, 226) kirjoittaa prosessin jatkuvan parantamisen periaatteita olevan muun mu-

assa jalostusarvon lisääminen, ylimääräisten ja lisäarvoa tuottamattomien toiminto-

jen ulkoistaminen, läpimenoajan lyhentäminen, prosessin havainnollisuuden lisäämi-

nen sekä joustavuuden lisääminen. Esimerkiksi joustavuutta voidaan lisätä hyödyntä-

mällä monitaituruutta työntekijöiden kesken sekä yksilöiden erilaisen osaamisen ke-

hittämisen avulla.  

Jatkuvan kehittämisen avulla toimintaa voidaan viedä koko ajan eteenpäin, ja se avaa 

uusia mahdollisuuksia tulevaisuudessa, sekä saa yksilöt pohtimaan nykytilanteen 

mahdollisia ongelmakohtia. Kehitysideoita tulee viedä eteenpäin ja innovatiivinen il-

mapiiri tukee jatkuvaa kehittämistä (Juuti 2016, 76). Muutosten toteuttaminen vaatii 

aikaa ja ideoita, sekä uusien ideoiden kokeilemista käytännössä, jotta käytäntö opet-

taa ja kokeiluista opitaan. Jaetulla johtajuudella edistetään jatkuvan kehittämisen toi-

mintaa, koska sen avulla saadaan organisaation sisällä työskentelevistä yksilöistä ak-

tiivisia ja vastuullisia toimijoita (Juuti 2016, 77). Myös Northousen (2015, 373) mu-

kaan jaettu johtajuus lisää tiimin itseohjautuvuutta ja tehokkuutta. Organisaatiota tai 

tiimiä voidaan johtaa perinteisesti esimiehen toimesta, mutta jaetulla johtajuudella 

tarkoitetaan vastuun lisäämistä kaikilla tiimin toimijoilla, jotta jaetun johtajuuden 

edut saavutetaan (Northouse 2015, 373). 

Prosessien kehittämisessä on tärkeää tunnistaa ne prosessit, jotka kaipaavat kehi-

tystä ja joita halutaan parantaa. Jotta kehittämiselle saadaan jokin tarkoitus, on selvi-

tettävä tavoitteet, joita kehittämisellä halutaan saada. Tavoitteen tai tavoitteiden 
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asettamiseksi tarvitaan jokin tulos tai päämäärä, jota kohden mennään. Päämäärä on 

monesti hyvä esittää numeerisesti, jotta se on ymmärrettävissä sekä helposti mitat-

tavissa. Prosessin kehittämisen tavoite on myös hyvä sitoa aikamääreeseen, jotta ke-

hitystyö on päämäärätietoista tekemistä (Laamanen 2001, 202-203). Prosessi on 

myös pystyttävä kuvaamaan, jotta sitä voidaan lähteä kehittämään (Laamanen 2001, 

210). 

Yleisesti käytössä oleva ja maailmanlaajuisesti tunnettu kehittämiskonsepti on PDCA-

hyödyllisen muutoksen malli, eli Demingin ympyrä. Tämän mallin mukaan prosessia 

voidaan jatkuvasti kehittää, koska toimenpiteet alkavat aina kierroksen jälkeen 

alusta. Ensimmäisessä vaiheessa suunnitellaan ja asetetaan tavoitteet, toisessa koh-

dassa nämä toteutetaan, kolmanneksi tarkistetaan ja neljänneksi parannetaan tai 

korjataan. PDCA tulee englanninkielen sanoista plan, do, check ja act. Kun kierros on 

käyty kerran läpi, se voidaan aloittaa alusta ja näin ollaan mukana jatkuvan paranta-

misen ja kehittämisen mallin mukaisessa toiminnassa (Laamanen 2001,210). 

 

Kuvio 1 Jatkuvan kehittämisen kehä (Kliem 2016, 124) 
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Yhtenä parhaana PDCA-kehän puolena pidetään sen yksinkertaisuutta, koska askel-

merkit toiminnan kehittämiseen kehän avulla on valmiiksi olemassa. Kehän eri kohtia 

toistetaan ennaltamääritellyn järkestyksen mukaan niin kauan, kunnes lopputulok-

sesta ollaan saatu kaikkia osapuolia tyydyttävä. Kehän tarkoituksena on luoda raamit 

ja reunaehdot prosessien kehittämiselle, luoda selkeät ohjeet toiminnalisuudelle 

sekä antaa tukea päätöksentekoon. Tämän mallin yksi ehdoton etu on sen skaalautu-

vuus kaikille mahdollisille aloille, koska minkä tahansa kehitettävän asian voi mallin-

taa PDCA-kehän avulla, alasta riippumatta. (Kliem 2016, 124-126) 

5 Tutkimusmenetelmät 

5.1 Tutkimusmenetelmät ja lähestymistapa 

Tutkimusmentelmiä valitessa oli kaksi vaihtoehtoa, joko määrällinen tai laadullinen 

tutkimus. Lopulta menetelmäksi valikoitui laadullinen tutkimus. Valintaa ohjasi yh-

tenä suurimpana tekijänä laadullisen ja määrällisen tutkimuksen erot liittyen siihen, 

minkälaiseen kysymyksiin nämä tutkimusmenetelmät vastaavat. Määrällisessä tutki-

muksessa vastataan esimerkiksi kysymykseen ”monta?” ja laadullisessa tutkimuk-

sessa ”miksi?”. Myös menetelmät ovat erilaiset, määrällinen tutkimus on mittaava ja 

sisältää testauksia sekä laajoja määrällisiä aineistoja. Laadullisessa tutkimuksessa ai-

neisto on pienempi, mutta laatu on merkittävä tekijä. Tutkimusmenetelminä käyte-

tään havainnointia ja tulkintaa, sekä tutkija on myös aineiston tulkitsija, eikä aineis-

ton ulkopuolella, kuten usein tilastojen suhteen on määrällisen tutkimuksen puolella. 

(Tutkijan ABC, 2017) 

Laadullisen tutkimuksen tarkoituksena on pystyä arvioimaan tutkittavan kohteen laa-

tua, sen ominaisuuksia sekä kokonaisvaltaista merkitystä (Jyväskylän yliopisto, 2015). 

Laadullisessa tutkimuksessa on yleisesti pyrkimyksenä löytää tai paljastaa tosiasioita, 

eikä niinkään esittää mitään totuusväittämiä, jotka jo ovat olemassa (Hirsjävi, Remes 

& Sajavaara 2013, 161).  
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Laadullisessa tutkimuksessa tyypillisiä piirteitä ovat kokonaisvaltaisen tiedon han-

kinta ja aineiston kokoaminen todellisten tilanteiden pohjalta. Tutkimuksessa pyri-

tään suosimaan sellaisia tiedonkeruumetodeita, joissa näkökulmat ja tutkittavien 

ääni pääsee kuuluviin. Esimerkiksi haastattelujen avulla saadaan tutkittavien ääntä 

kuuluviin (Hirsjävi, Remes & Sajavaara 2013, 164). 

Yhtenä menetelmänä tässä tutkimuksessa tullaan käyttämään haastatteluita. Hirs-

järvi ja Hurme (2000, 35) kirjoittavat haastattelun eduista ja haitoista. Haastattelun 

etuja on haastattelutilanteessa tietojen ja vastausten selventäminen, sekä lisäkysy-

mysten esittäminen saatujen vastausten ja tietojen syventämiseksi. Haittoja puoles-

taan ovat mahdollisesti haastattelijan kokemattomuus haastattelutilanteessa, haas-

tattelutilanteen järjestäminen on runsaasti aikaa vievää sekä vapaamuotoisesti jär-

jestetyn haastattelun vastausten analysointi, tulkinta ja raportointi voi olla ongelmal-

lista. (Hirsijärvi & Hurme 2000, 35) 

Hirsijärvi ja muut (2013, 266-267) kirjoittavat laadullisen tutkimuksen olevan kerätyn 

aineiston havainnollistamista tekstin muodossa. Tutkimusaineistoon tulee siis paneu-

tua kattavasti, jotta aineistosta saadaan kaikki merkitykselliset asiat havainnoitua ja 

seulottua esille. Kananen (2010, 41) kirjoittaa laadullista tutkimusta käytettävän 

useimmiten muun muassa silloin, kun tutkittavasta ilmiöstä halutaan saada syvälli-

sempi näkemys sekä laadukas kuvaus. Heikkilän (2014) mukaan esimerkiksi asiakkaan 

tai yrityksen käyttäytymisen ja eri päätösten syitä on hyvä tutkia laadullisen tutki-

muksen keinoin. Laadullisessa tutkimuksessa keskeistä kirjallisuutta hyödynnetään 

ennen varsinaisen tutkimuksaineiston laatimista yhtenäiseksi esitykseksi (Hirsijärvi, 

Remes & Sajavaara 2013, 266-267). 

Tutkimusmenetelminä tässä työssä käytetään myös tapaustutkimuksen lähestymista-

paa. Tapaustutkimukselle ominaista on lisätä ymmärrystä tutkittavalle ilmiölle, kui-

tenkaan yleistämättä. Tapaustutkimuksessa valitaan tutkimuskohteeksi esimerkiksi 

joukko tapauksia, joita pyritään tutkimaan pääasiassa miten- ja miksi-kysymyksiin 

vastaten. Tarkastelussa on usein tutkittavaksi valittujen tapahtumien prosessit (Saa-

ranen-Kauppinen & Puusniekka 2021). 
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5.2 Aineiston keruu 

Tutkimukseen haastateltiin Meltex Oy Plasticsin Palokan tehtaalta sellaisia henkilöitä, 

jotka ovat päivittäin tekemisissä tutkimuksessa keskeisten asioiden eli varaston pro-

sessien kanssa. Näitä henkilöitä ovat Palokan logistiikan organisaation lastaajat ja va-

rastomiehet. Haastatteluun vastanneita henkilöitä ei tulla yksilöimään, eikä vastauk-

sia pystytä yhdistämään kehenkään yksittäiseen vastaajaan. Haastattelujen avulla py-

ritään saamaan kokonaiskäsitys siitä, miten varastosaldojen luotettavuus vaikuttaa 

eri tekijöihin yrityksen toiminnassa. Haastattelun avulla on tarkoitus saada selvyys 

siitä, miten luotettavana ja käyttökelpoisena saldotieto nähdään varaston työnteki-

jöiden kesken, jotka pääsääntöisesti tuotteita keräilevät. Pyritään saamaan läpileik-

kaus saldojen luotettavuuden tärkeydestä haastattelemalla toimenkuvaltaan saman-

kaltaisissa tehtävissä työskenteleviä ihmisiä. Lisäksi haastattelujen ja kyselyn tueksi 

oli tarkoitus kerätä aineistoa tapauksista, joissa saldoheitto havaittiin. Saldopoik-

keamia läpikäymällä nähdään missä vaiheessa saldopoikkeama havaitaan, missä vai-

heessa siitä ilmoitetaan eteenpäin ja kuinka nopeasti se saadaan korjattua yrityksen 

tietojärjestelmään. Pyritään myös selvittämään kuinka paljon yhden saldopoik-

keaman havaitseminen ja korjaaminen vie yrityksen resursseja.  

Haastattelun lisäksi aineistoa on kerätty havainnoimalla toimintaympäristöä, koska 

tutkijan roolin lisäksi tutkimuksen tekijä työskentelee osana tutkittavaa organisaa-

tiota. Rooli on siinä mielessä hieman haastava, että haastattelulla kerättyä aineistoa 

ei ole oikeastaan mahdollista tutkia täysin objektiivisesti, mutta tutkimuksessa kui-

tenkin pyritään objektiivisuuteen. Esimerkiksi materiaalivirran kuvaaminen ei olisi on-

nistunut ilman toimintaympäristön havainnointia.   

Havainnointia voidaan käyttää haastattelun lisänä tai tukena, ja menetelmän eduiksi 

voidaan lukea sen avulla saatava informaatio niin yksilön, ryhmien kuin koko organi-

saationkin käyttäytymisestä sekä toiminnasta. Havainnoin avulla on mahdollista 

päästä tapahtumien luonnollisiin tapahtumaympäristöihin (Saaranen-Kauppinen & 

Puusniekka 2021). Tutkimuksen tekijä toimii osana logistiikan organisaatiota ja työs-

kentelee päivittäin osana havainnoinnin kohdetta. 
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Saaranen-Kauppinen & Puusniekka (2021) luokittelevat havainnointikeinot struktu-

roituun ja strukturoimattomaan tapaan käsitellä ympäröiviä tapahtumia. Tässä tutki-

muksessa havainnointi on strukturoitua, koska ennen varsinaista havainnointia on 

laadittu tutkimusongelma, sekä tutkittava ympäristö on tutkijalle tuttu. Ennalta on 

voitu määrittää tutkimusongelman lisäksi se, mitä halutaan havainnoida.  

Tiedonkeruumenetelmänä on myös hyödynnetty yrityksen tietojärjestelmiä, josta 

esimerkiksi saldotietoja on tarkasteltu tutkimuksen aikana. Vaikka tutkimukseen ei 

lopulta kerätty tapauskohtaisesti saldovirheitä, tehtiin tutkimuksen aikana kuitenkin 

tietojärjestelmien kautta havainnointia sekä tiedonetsintää tutkimuksen tarpeisiin.  

Alasuutari (2011) kirjoittaa arvoituksen ratkaisemisesta laadullisen tutkimuksen ana-

lyysin avulla. Arvoitus on saatava ratkaistua saatujen vihjeiden perusteella, ja vihjeinä 

toimivat tutkijan aineisto, eli esimerkiksi haastatteluun saadut vastaukset. Haastatte-

lun avulla on tarkoitus saada vastaus laadittuun tutkimusongelman. 

Haastatteluun valittiin taulukossa luetellut teemat, jotta saadaan yleiskäsitys varas-

tointiprosessista kohdeyrityksessä, sekä pyrittiin löytämään mahdollisia yhtäläisyyk-

siä, jotka ilmenevät ristiin useamman eri teeman välillä. Seuraavassa taulukossa on 

perusteltu haastattelun teemat ja miksi näiden teemojen osalta on haluttu saada 

vastauksia. Teemat liittyvät vahvasti tutkimusongelman käsittelyyn sekä niiden avulla 

pyrittiin saamaan vastauksia tutkimuskysymyksiin. Valitut teemat edustavat poikki-

leikkausta varastoinnin prosesseista, ja teemojen avulla pyritään käsittelmään niin 

konkreettisia kuin yleisempiäkin asioita. Vastaanotto sekä hyllytys ja keräily on konk-

reettisia tapahtumia, yleinen mielikuva saldojen luotetavuudesta taas on varaston 

prosessien käsittelyä enemmän yleisellä tasolla.  

Teemat on valittu yksin tutkimuksen tekijän toimesta, ja näin ollen valitut teemat 

ovat juuri ne teemat, joiden avulla tutkimuksen tekijä haluaa vastauksia löytää. Tee-

mat toimivat siis selvästi keskustelua ohjaavana valmiiksi. Teemat antavat haastatte-

lulle rungon ja raamit, joihin haastattelu mahdutetaan, mutta samalla myös lokeroi 

haastattelun tiettyjen teemojen alle, eikä voida varmistua siitä että kaikkien haastat-
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teluun osallistuvien mielipiteet tulevat esille. Tutkimuksen tekijä ei ole osannut vält-

tämättä valita sellaisia teemoja, joiden avulla vastaukset saataisiin vieläkin paremmin 

vastaamaan tutkimuskysymyksiin.  

Taulukko 1 Teemojen perustelut 

Vastaanottotarkistus ja sen merkitys - Miten haastateltavat priorisoivat 

vastaanottotarkistuksen muihin 
työtehtäviin nähden 

- Miten merkittäväksi asiaksi vas-

taanottotarkistus koetaan 

- Onko kaikki edellytykset olemassa 

luotettavalle tarkistukselle 

Hyllytys ja keräily - Nouseeko hyllyttämisen tai keräilyn 

osalta esiin seikkoja, jotka mahdoli-

sesti vaikuttavat virheellisen saldo-

tiedon syntyyn 

- Haastateltavien yleinen tunne ja 

mielipide hyllytyksen ja keräilyn 
suhteen 

Saldopoikkeaman havaitseminen - Kuinka tarpeelliseksi koetaan saldo-
virheistä eteenpäin ilmoittaminen 

- Tuntuuko havaintojen ilmoittami-

nen hyödylliseltä 

Vuosi-inventaario - Haetaan haastateltavilta yleinen 

suhtautuminen vuosittaiseen inven-

taarioon  

- Miten haastateltavat kokevat in-

ventaarion  

Yleinen mielikuva varastosaldoista - Nouseeko jokin asia esille, joka ei 

ole vielä muissa teemoissa tullut, 

jotain mitä ei ole osattu kysyä 

mutta haastateltavat haluavat mai-

nita 

 

6 Tutkimus  

6.1 Materiaalivirran kuvaaminen  

Palokan varastosaldoilla käsitellään vuositasolla noin 3000 aktiivista nimikettä. 

Vuonna 2020 tuotteita lähetettiin noin 200 000 m3 verran. Lähtevää tavaraa mita-
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taan tutkimuksen organisaatiossa sen tilavuuden avulla, sekä lähetystapahtumien lu-

kumäärän kautta. Yksi lähetystapahtuma on yhtä kuin yksi asiakastilaus, tilauksen si-

sällöstä riippumatta. Vuonna 2020 tavaraa lähetettiin yhteensä noin 9200 tapahtu-

man verran. Laskennallisesti tutkimuksen organisaatio on määrittänyt sisäistä toimin-

nan mittaamista varten yhden täysperävaunuyhdistelmän olevan tilavuudeltaan noin 

100m3, jolloin vuoden kokonaismäärä vastaa noin 2000 täysperävaunuyhdistelmää 

vuoden aikana. Koska infrarakentaminen painottuu sulan maan aikaan, tarkoittaa se 

myös sitä että suurinta sesonkia määrien ja kuormittavuuden osalta on huhtikuusta 

lokakuuhun, jolloin lähetetään vuoden määristä noin 70%.  

Kuviossa 2 on esitetty materiaalivirran kulkeminen Palokan logistiikan organisaation 

näkökulmasta. Materiaalivirta ja konkreettiset tavaran liikuttelut on kuvattu sinisellä 

pohjalla, tietovirta sekä toimistossa tapahtuvat toimenpiteet on kuvattu oranssilla 

pohjalla. Tapahtumat on kuvattu alkavaksi ostotilauksen tekemisestä, mikä on usein 

ensimmäinen konkreettinen toimenpide, jotta tavaraa saadaan kohti varastoa. Toki 

ennen ostotilausta on tapahtunut myös kysynnän ennustamista ja menekin suunnit-

telua, mutta se on rajattu tämän työn ulkopuolelle. Ostotilaus tehdään usein osto-

organisaation toimesta, ja on tässä tapauksessa kuvion ainut logistiikan organisaation 

ulkopuolinen toimija. Kun ostotilaus on tehty ja toimittaja on lähettänyt tuotteet 

kohti vastaanottajaa, ensimmäinen konkreettinen toimenpide tavaroiden kanssa on 

kuorman purkaminen. Ennen kuormaa tulee usein myös lähettäjästä riippuen logistii-

kalle saapumisilmoitus, joten toisinaan saapuvasta kuormasta on myös ennakkotieto. 

Tämän jälkeen kuorma tarkistetaan niin määrän, laaduin kuin sisällönkin osalta. Kun 

nämä toimenpiteet on tehty, tarkastetun kuorman lähetyslistat toimitetaan logistii-

kan toimistoon, jossa lähetteiden mukaan tulleet ja tarkastetut määrät syötetään os-

totilauksen kautta varastoon ja näin ollen ne näkyvät varastosaldoilla. Usein ostoti-

lauksen tekee nimenomaan osto-organisaatio, mutta poikkeuksiakin löytyy, esimer-

kiksi kaivo- ja putkituotannon komponentteja tilaavat osto-organisaation ulkopuo-

lelta kaivo- ja putkituotannon toimihenkilöt. Logistiikan organisaatiosta myös logis-

tiikkapäällikkö tekee tuotekotiutuksia. Mikäli näitä tuotteita on tarkoitus syöttää va-

rastoon, tapahtuu varastoonsyöttö näidenkin osalta logistiikan organisaation toi-

mesta. Järjestys tuotteiden varastoonsyötön ja hyllyttämisen välillä saattaa vaihdella, 
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eikä ole aina kuvion osoittamalla tavalla. Tavaran laadusta ja määrästä sekä sen het-

kisestä työkuormasta riippuen tuotteet saatetaan ajaa omalle varastopaikalleen heti 

tarkastuksen jälkeen, tai sitten vasta jonkin ajan kuluttua pienellä viiveellä. Tämän 

vuoksi on hankala laittaa nämä kaksi kaavion kohtaa juuri oikeaan järjestykseen, 

koska järjestys näiden kesken vaihtelee.  

Tähän myös katkeaa saapuvan tavaran kulku, ja lähtevän tavaran kulku alkaa. Keräys-

lähete tulostetaan joko myyntitilauksesta tai varastosiirrosta. Varastosiirrolla tarkoi-

tetaa Meltexin sisäisiä tavaroiden siirtoja keskusvarastolta tai tuotantolaitokselta 

myymälän varastoon toiselle paikkakunnalle. Keräystoimenpiteet tehdään keräyslä-

hetteen mukaan, ja näin ollen myös lastaustoiminnot tehdään keräyslähetteen mu-

kaan. Lähetteeltä nähdään se, mitä kerätään ja kuinka paljon, sekä vastaanottajan 

tiedot. Kun kuorma on kerätty ja lastattu, lähetteet palautuvat logistiikan toimistoon 

ja lähetteen merkintöjen mukaan tehdään lastattujen tuotteiden osalta tarvittavat 

vähennykset varastosaldoilta toiminnanohjausjärjestelmän kautta. Toimistoon palau-

tuva keräyslähete on myös hyvä informaation lähde, koska usein juuri lähetteellä on 

merkintä havaituista poikkeamista esimerkiksi saldojen osalta. Kaavion jokaisessa 

kohdassa on mahdollisuus tehdä sellainen inhimillinen huolimattomuusvirhe, mikä 

vaikuttaa saldotiedon laatuun heikentävästi.  
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Kuvio 2 Materiaalivirran kuvaaminen 

6.2 Haastattelut 

Haastattelut toteutettiin teemahaastatteluina. Kyseiseen haastattelun muotoon pää-

dyttiin siksi, että haastattelijalla ja haastateltavilla on kaikilla yhteisenä nimittävänä 

tekijänä sama organisaatio työskentely-ympäristönä, jolloin tutkimuksen keskiössä 

olevat aiheet ja ilmiöt ovat molemmille osapuolille tuttuja. 

Teemahaastattelua pidetään Kanasen (2017, 89) mukaan havainnoinnin rinnalla yh-

tenä yleimmistä menetelmistä aineiston keräämiseen. On tärkeää, että teemahaas-
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tattelun molemmat osapuolet ymmärtävät hyvin toisiaan. Tavoitteena on saada käsi-

tys tutkittavasta ilmiöstä haastattelun teemojen avulla. Teemahaastattelun avulla py-

ritään tuoda ymmärrystä pirstaleiselle asioiden kokonaisuudelle, jota teemojen 

avulla saatujen vastausten kanssa pyritään kasaamaan eheäksi kokonaisuudeksi, jotta 

päästään tulkitsemaan tutkittavaa ilmiötä kokonaisvaltaiseksi.  

Teemahaastattelussa valitaan erikseen aihe, josta keskustellaan, ei pelkästään kysellä 

haastattelijan toimesta. Haastattelija esittää teemaan sopivia tarkentavia kysymyk-

siä, jolla saadaan kyseiseen teemaan lisää kontekstia. (Kananen 2017, 95-96) 

Haastattelun kysymysten runko löytyy työn lopusta liitteeestä 1. Haastatteluihin osal-

listui kymmenen työntekijää Palokan logistiikan organisaatiosta. Kysymykset liittyivät 

viiteen eri teemaan, ja jokainen teema sisälsi kolmesta viiteen kappaletta tarkentavia 

kysymyksiä. Kysymysten vastausrakenne oli vaihteleva, niihin oli mahdollista vastata 

kyllä tai ei- vastauksilla, sekä avoimesti kertomalla. Haastatteluista tuli enemmän 

keskustelumuotoisia, vaikka haastattelutilanne pohjautuikin kysymysten esittämi-

seen ja niihin vastaamiseen.  

Haastattelut toteutettiin tammi-helmikuussa 2021. Haastatteluun osallistuville ker-

rottiin haastattelun aihe sekä teemat, joiden ympärille haastattelu rakentui. Haasta-

teltaville ei jaettu etukäteen mitään materiaalia, eikä heitä velvoitettu tutustumaan 

haastattelun teemoihin ennen varsinaista haastattelua. Tähän päädyttiin siitä syystä, 

että haastateltavat työskentelvät haastattelujen teemojen parissa päivittäin. Haastat-

telut suoritettiin yrityksen tiloissa ja ne olivat kestoltaan noin 25-50 minuuttia pitkiä. 

Haastatteluista tehtiin muistiinpanot myöhempää käsittelyä varten. Haastatteluun 

haluttiin valita ne henkilöt, jotka työskentelevät päivittäin tutkimuksen kannalta kes-

keisissä työtehtävissä, jotta saadaan selville heidän näkemys asiasta. Kanasen (2017, 

128) mukaan haastateltavien tulisi tietää tutkittavasta asiasta mahdollisimman pal-

jon. Myös rajaus on syytä tehdä tarkasti, ketä esimerkiksi yrityksen tai organisaation 

sisältä otetaan mukaan haastatteluun ja tutkimuksiin.  
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Haastattelun teemat olivat: vastaanottotarkastus, hyllytys ja keräily, saldopoik-

keamat, vuosi-inventointi ja yleinen mielikuva saldoihin liittyen. Näitä teemoja käsi-

teltiin haastattelussa tarkoituksenmukaisesti myös tässä edellä mainitussa järjestyk-

sessä. Kyseinen järjestys kuvaa loogisesti tavaran virtausta yrityksen sisällä, alkaen 

vastaanotosta, siirtyen hyllytyksen ja keräilyn kautta saldopoikkeamiin ja niiden ha-

vainnointiin. Vuosi-inventointi ja yleinen mielikuva saldoista käytiin läpi lopuksi.  

Haastattelut on avattu tulevissa kappaleissa, sekä mukaan on nostettu joitain haas-

tattelussa esiin tulleita kommentteja. Alla olevassa kuviossa 3 on nähtävillä haastat-

telun runko.  

 

  

Kuvio 3 Haastattelun runko 
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Logistiikan organisaatiossa työskenteli haastattelun toteuttamishetkellä yhteensä 

kymmenen varastotyöntekijää ja lastaajaa, heidän lähiesimies, kaksi ajojärjestelijää 

sekä logistiikkapäällikö. Haastatteluun osallistui tästä joukosta kymmenen henkilöä, 

ajojärjestelijät ja logistiikkapäällikkö jätettiin tutkimuksen ulkopuolelle. Haastatte-

lussa haluttiin nimenomaan saada selville näkemys vastaanottotarkastuksia, keräilyä 

sekä lastauksia suorittavalta joukolta. Tämän joukon vastausten avulla päästään tul-

kitsemaan haastattelun teemojen merkitystä heidän päivittäisessä työssään.  

Vastaanottotarkistus ja sen merkitys 

Vastaanottotarkistuksen tärkeyttä ja merkitystä korosti 100% haastatteluun osallistu-

neista. Kysyttäessä vastaanottotarkitustuksen merkitystä saapuvalle tavaralle, jokai-

nen vastaajista oli sitä mieltä, että vastaanotto on syytä tehdä huolella. Vastaanotto-

tarkistus on ensimmäinen kontakti saapuvaan tavaraan, ja sen yhteydessä on syytä 

selvittää että tavara vastaa toimittajan lähetyslistoja, niin määrän kuin laadun osalta. 

Kolme vastaajaa kymmenestä, eli 70% tutkimukseen osallistuneista mainitsi, että 

tämä on ensimmäinen paikka, jossa saldovirhe on mahdollista aiheutua. Yksi vastaa-

jista oli sitä mieltä, että tarkistuksen yhteydessä havaitaan niin vähän mitään virheitä, 

että se on täysin turha ja aikaa vievä toimenpide.  

Haastattelussa selvitettiin myös mahdollisuutta tarkistaa saapuva kuorma joka kerta 

laadukkaasti, lähinnä siihen resursoidun ajankäytön kannalta. Vastaukset vaihtelivat 

paljon, ja erilaisia syitä sille miksi tarkistus keskeytyy usein, oli paljon. Vastaanotto-

tarkistuksen suorittamisesta mainittiin muun muassa seuraavia asioita:  

- Ei ole aina riittävästi aikaa, joutuu hieman oikomaan tarkistusta 

- Tarkistus saattaa helposti keskeytyä jonkin toisen homman vuoksi 

- Sesonki vaikuttaa ajankäyttöön tarkistuksen suhteen 

- Jos joutuu keskeyttää lastauksen tai keräyksen niin yleensä puretaan kuorma 

pois ja tarkistetaan myöhemmin 

- Riippuu mitä tavaraa tulee ja mistä se tulee, vaikuttaa tarkistuksen laatuun 

- Sesongin aikana on vähemmän aikaa käytettävissä tarkistukseen 
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- Kyse on monesti työtehtävien priorisoinnista ja tarkistus jää välillä vähem-

mälle huomiolle 

 

Haastattelussa selvitettiin onko tuotteille aina oma paikka vastaanottotarkistuksen 

jälkeen. Yleisin vastaus oli, että useimmiten tavaroille on oma paikka. Varsinkin se-

songin aikana kun tavaraa tulee ja lähtee paljon, saattaa tulla tilanteita että kaikki 

tuotteet eivät ehdi omalle paikalleen, kun niitä jo lastataan eteenpäin. Välillä yksit-

täisten pakettien osalta ei tiedetä mihin kuuluu, varsinkaan jos ei ole varastoitavaa 

tavaraa ja lähetys tulee huonoilla tiedoilla, joiden avulla lähetystä on hankala tai jopa 

mahdoton kohdentaa. Pääsääntöisesti kaikki tuotteet on sijoitettavissa ainakin edes 

lähelle niiden oikeaa varastopaikkaa, jos ei suoraan omalle paikalle. Tämä helpottaa 

etsimistä, kun tiedetään saapuneen tavaran suunta edes jotenkin.  

Vastaanottoon liittyen haastattelussa kysyttiin, onko kaikki tarvittava tieto aina saa-

tavilla kun kuormaa tarkistetaan. Vastauksista ilmenee, että välillä tavarantoimittajan 

lähetyslistoista ei selviä mitä tavaraa on tulossa, vaan joudutaan tutkimaan pakkauk-

sia tarkemmin. Pääsääntöisesti kuitenkin on selvillä mitä tavaraa tulee ja kuorma saa-

daan tarkistettua normaaliin tapaan. Mikäli saapuva tavara ja sen purkaminen ja tar-

kistaminen vaatii normaalia enemmän työvoimaa, on siitä aina tullut tieto logistiikka-

päälliköltä. Varastoitavat tuotteet on yleensä aina helppo tarkistaa, koska tuotteet 

ovat tuttuja. Tilaustuotteita ei yleensä tarkisteta, koska ne jatkavat matkaa asiak-

kaalle, eikä niitä välttämättä pystyttäisi edes luotettavasti tarkistamaan. Haastattelun 

aikana tuli selväksi, että varastoitavat tuotteet on helppo tarkistaa ja niille on paikat 

selvillä, mutta mikäli kyseessä on raaka-aineet tai tilaustuotteet niin se aiheuttaa lä-

hes aina hieman kysymyksiä siitä, mihin tavarat on syytä purkaa ja mihin ne on me-

nossa.  

Hyllytys ja keräily 

Haastattelussa keskusteltiin hyllytyksen ja keräyksen suorittamisesta, näiden työvai-

heiden suorittamisesta luotettavasti sekä keräyslähetteellä näkyvän saldotiedon hyö-

dyntämisestä. Eniten palautetta tuli lähetteellä näkyvän saldolukemasta, niin positii-
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vista kuin negatiivistäkin. Vastaajat olivat yksimielisiä siitä, että pääsääntöisesti tuot-

teet ovat helposti löydettävissä, mutta satunnaiset poikkeukset hankaloittavat tuot-

teiden etsintää. Kahdeksan vastaajaa kymmenestä mainitsi, että tuotteet ovat hel-

posti löydettävissä omilta paikoiltaan, mutta joskus tilanpuutteen tai kiireen vuoksi 

kaikkia saapuneita tavaroita ei ole ehditty viemään omille paikoilleen ja tällöin niiden 

etsintään saattaa kulua ylimääräistä aikaa. Kun tuotteita etsitään mahdollisesti useita 

kertoja päivässä useamman lastaajan toimesta, kuluu tähän ylimääräistä aikaa ja las-

taus- sekä keräystilanteet hidastuvat. Työkavereiden kanssa kommunikointia koros-

tettiin, koska heillä saattaa olla tieto poikkeavista tuotteiden sijainneista.  

Koska saldotietojen pyritään olemaan mahdollisimman nopeasti päivittyviä ja näyttä-

mään mahdollisimman tarkasti todellisen tilanteen, saattaa keräyslähetteen tulostus-

ajankohta aiheuttaa ongelmia kerääjälle. Käytetään esimerkkinä tilannetta, jossa ke-

räyslähete tulostetaan maanantaina, mutta kuorma lastataan vasta tiistaina. Tällöin 

keräykseen jätetään hyvin aikaa. On kuitenkin mahdollista että keräyslähetteen tuot-

teiden saldot muuttuvat tässä välissä. Mikäli tilanne etenee siihen, että keräyslähet-

teen tuotteita aletaan keräämään vasta lastauspäivänä, on mahdollista että osa sal-

dotiedoista ovat vanhentunutta tietoa. Tässä yleensä auttaa lastaajien ja varasto-

työntekijöiden ammattitaito, koska heillä on tuntuma tuotteista, jotka kiertävät va-

rastossa nopeammin ja he tietävät että osa saldoista on todennäköisesti ehtinyt 

muuttua jo hieman. Helppo ratkaisu tilanteeseen olisi tulostaa keräyslähete aina 

juuri ennen keräämistä, mutta läheskään aina tämä ei ole mahdollista. Usein lastatta-

vat kuormat sovitaan kuljetusliikkeiden kanssa yhdestä kahteen päivään etukäteen, 

jolloin myös monesti samalla hetkellä tulostetaan keräyslähete tilaukselle. Tämä jät-

tää lastaajille aikaa priorisoida keräyksiin ja lastauksiin käytettävää aikaa, jolloin he 

osaavat kerätä tilaukset lastausjärjestyksen mukaisesti.  

 

 

Saldopoikkeamien havaitseminen 
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Saldopoikkeamien osalta haettiin vastauksia siitä, kuinka sellaisen havaitessa toimi-

taan, missä tuoteryhmissä tai tuotteissa niitä esiintyy, puututaanko havaittuihin poik-

keamiin ja kuinka työntekijä toimii havaitessaan saldovirheen. Nämä tiedot ovat 

oleellisia toiminnan kehittämisen kannalta, jotta esimerkiksi saldopoikkeaman havait-

semisen jälkeen saadaan yhtenäiset toimintamallit. Haastattelun avulla pyrittiin kar-

toittamaan nykyisiä toimintamalleja ja suhtautumista varastosaldojen virheellisiin ar-

voihin.  

Kaikki haastattelun kymmenestä vastaajasta mainitsi ilmoittavansa aina virheellisestä 

saldotiedosta mikäli sellaiseen törmää. Kolme vastaajista kuitenkin vielä lisäsi, että 

ilmoittaa mikäli muistaa, ja että kiireisinä aikoina eli keväästä syksyyn ajoittuvalla 

ajanjaksolla ei välttämättä jokaista saldoheittoa muista ilmoittaa. Yksi mainitsi myös, 

että saattaa riippua tuotteesta, ilmoittaako asiasta eteenpäin. Palokan putkituotan-

non tuotteet ja komponentit olivat sellaisia, että ne mainittiin useimmiten sellaisiksi 

tuotteiksi, joista ei ilmoiteta koska tavaraa ei välttämättä syötetä tuotannosta varas-

toon tai varastosta pois siihen tahtiin mitä sitä todellisuudessa tuotetaan ja taas toi-

saalta siihen tahtiin kuin sitä varastosta poistuu muihin omiin yksiköihin tai asiak-

kaille. Havaittujen poikkeamien tiheyteen saatiin useita erilaisia vastauksia, osa oli 

sitä mieltä, että niitä esiintyi useammin kuin kerran kuukaudessa, mutta harvemmin 

kuin kerran viikossa. Kaksi oli sitä mieltä, että pari kertaa vuodessa ja kahdeksan vas-

taajan oli hankala arvioida. Kukaan ei kuitenkaan ollut ehdottomasti sitä mieltä että 

näitä poikkeamia esiintyisi viikoittain.  

- Tuotteesta ja saldoheiton suuruudesta riippuen ilmoitus eteenpäin 

- Keräyslähetteelle maininta ”ei löydy” tai ”oma paikka tyhjä” 

- Työkaverilta tarkistus mikäli epäilys saldovirheestä, jos toisella onkin parem-

paa tietoa aiheesta 

- Yksi tuote saattaa olla loppu mutta sitä on saldoilla, joten se saattaa esiintyä 

useammalla lähetteellä ja näin ollen pompata silmiin monta kertaa ennen 

kuin virhe on korjattu 

- Joskus tavaraa on hyllyssä vaikka sitä ei ole saldoilla, tästä ei yleensä muista 

ilmoitella 
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- Viikottainen esiintyminen saldovirheille on liian tiheä väli, hankala kuitenkaan 

sanoa mikä on oikeampi väli. Ehkä joitain kertoja vuodessa 

 

Saldovirheisiin puuttuminen koettin tärkeänä, mutta haastattelussa nousi myös esiin 

että vaikka niistä ilmoitetaan niin asia ei välttämättä korjaannu ja todellisuudesta 

poikkeava saldotieto saattaa esiintyä keräyslähetteellä useita kertoja. Tämä tilanteen 

korjaamiseen kuluva aika koettiin vastaajien toimesta liian pitkäksi. Vastauksissa 

nousi esiin myös yksi hyvä ajatus siitä, että mikäli epäillään jonkin tuotteen saldon 

olevan virheellinen, niin kysystään asiasta ensin muilta lastaajilta ja varastotyönteki-

jöiltä. Virheestä on saatettu ilmoittaa jo jonkin muun toimesta, ja asia on selvityk-

sessä, tai sitten muilla työntekijöillä on tieto siitä että esimerkiksi tavaraa on jouduttu 

varastoimaan normaalista poikkeavaan paikkaan.  

Saldopoikkeamien osalta virheherkkiä tuotteita tai tuoteryhmiä tiedustellessa esiin 

nousi kaksi tuoteryhmää, mitkä mainittiin muita useammin. Viisi vastaajaa kymme-

nestä mainitsi että oman tuotannon tuotteet ovat monesti saldojen osalta virheelli-

siä. Tämä ei kuitenkaan ole mikään iso ongelma, koska lastaajilla ja varastomiehillä 

on kuitenkin koko ajan tieto siitä mitä tuotteita tuotannossa tehdään, joten he ovat 

kartalla siitä, miksi jokin saldo heittää. Esimerkiksi osa putkituotteista saattaa olla sal-

don mukaan miinuksella, koska niitä on toimitettu varastosta jo pois ennen kuin niitä 

on ehditty syöttää varastoon sisään. Toinen tuoteryhmä oli ht- ja nal-osat, eli viemä-

riputkien liitososat. Nämä nousivat keskusteluissa esille kolme kertaa. Näihin oli 

myös haastateltavilla vastaus selvillä, virheellinen saldotieto johtuu yleensä siitä, että 

vastaanottotarkistuksessa on sattunut huolimattomuusvirhe laskiessa tai tarkasta-

essa, tai tavarantoimittaja on merkinnyt tuotteiden pakkaukset virheellisesti. Virheel-

lisen pakkausmerkinnän vuoksi varastosaldoille saatetaan syöttää tuotteita, joita ei 

todellisuudessa ole tullut. Tämä tekee virheestä kaksinkertaisen kun tuotetta aletaan 

kerätä ja poistaa saldoilta, mutta sitä ei kuitenkaan meillä varastokirjanpidon mukaan 

ole lisätty saldoille.  
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Haastattelussa nousi esiin useita eri vaihtoehtoja sille, missä vaiheessa virheellinen 

saldotieto syntyy. Usein esiin noussut vastaus oli vastaanottotarkistuksen yhtey-

dessä. Vastaanottotarkistuksenkin yhteydessä virhe voi syntyä monella eri tapaa, 

mutta vastaanottotarkistus yksittäisenä työvaiheena nousi esiin useimmiten. Myös 

keräilyvirheet sekä hyllytysvirheet mainittiin muutamaan kertaan. Usein esiin nousi 

kiireen aiheuttamat huolimattomuusvirheet, joita on mahdollista tapahtua monessa-

kin eri kohtaa. Kaikkiaan vastaanottotarkistus mainittiin kaikkien kommenttien jou-

kossa seitsemän kertaa, eli seitsemän vastaajaa piti vastaanottotarkistusta mahdolli-

sena saldovirheen syntypaikkana. Puolet vastaajista eli viisi mainitsi syyksi keräysvir-

heen, jolloin saldotieto alkaa heittämään myös. Muutamia esimerkkejä tilanteista, 

joissa haastateltujen mielestä saldovirhe syntyy: 

- Vastaanottotarkistuksen yhteydessä 

- Keräysvirheet, lastausvirheet, merkintävirheet 

- Huolimaton vastaanottotarkistus, tavaraa ehditään toimittaa eteenpäin en-

nen kuin sitä on ehditty tarkistaa ja näin ollen saapuneen tavaran määrää ei 

saada varmuudella selville 

- Tuotteita hyllytetään väärille paikoilla tai kerätään vääriltä paikoilta  

 

 

Vuosittainen varaston inventaario 

Meltex Oy Plastics inventoi vuosittain marras-joulukuun vaihteessa yhtiön kaikkien 

toimipisteiden varastot, eli myös Palokassa inventoidaan kerran vuodessa vaihto-

omaisuuden läpi. Inventaarion ainut tehtävä ei ole saldojen vuosittainen täsmäytys, 

vaan sillä on myös laissa määritelty kirjanpidollinen velvoite, jotta yrityksen hallussa 

oleva vaihto-omaisuuden määrä ja arvo saadaan selville. (Kirjanpitolaki, tilinpäätös ja 

toimintakertomus 2004/1304, 3 luku)  

Haastattelussa kysyttiin vastaajien mielipidettä ja näkemystä vuosittain tapahtuvaan 

inventointiin, sen mahdolliseen kehittämiseen sekä tuloksen luotettavuuteen. Koros-

tettakoon vielä että tämän tutkimuksen osalta inventaarion tarkoitus liittyy nimen-

omaan varastosaldojen tarkistukseen ja täsmäytykseen, ei niinkään kirjanpidolliseen 
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vaihto-omaisuuden määrän tarkistamiseen, vaikkakin sekin tarkoitusperä tiedoste-

taan.  

Haastattelijoilta haluttiin mielipide siihen, onko kerran vuodessa riittävä aikaväli in-

ventoinnin suorittamiselle, ja vastaukset olivat monenkirjavia. Kuusi vastaajaa kym-

menestä oli sitä mieltä että väli on sopiva, koska inventaario koettiin epämukavana ja 

työmäärältään ja vaativuudeltaan isona tapahtumana. Inventaariossa on Palokan 

osalta päädytty sellaiseen ratkaisuun, että noutomyymälän työntekijät inventoivat 

omat varastonsa ja myymälän tilat. Varastokentät- ja hallit sekä tuotantotilat inven-

toidaan logistiikan organisaation voimin ja apuna on myös valtakunnallisen tukku-

myynnin myyntihenkilöstö. Vastaajista kahdeksan oli sitä mieltä että vuosi on liian 

pitkä aika, eikä saldotiedot pysy luotettavina koko vuotta. Loput kaksi vastaaja oli sitä 

mieltä, että kerran vuodessa riittää.  

Inventointiin tuli paljon kommentteja nimenomaan työmäärään liittyen, ja näin ollen 

sitä ei koettu mielekkääksi suoritettavan useampaa kertaa vuodessa. Tällä nykyisellä 

mittakaavalla pelkästään tuotteiden laskennassa ja kartoituksessa menee useampi 

työpäivä, ja saldojen syöttö- ja tarkistusvaihe kestää myös yleensä muutaman päivän, 

joten tällä laajuudella sitä ei olekaan järkevää järjestää montaa kertaa. Suhteutet-

tuna työmäärään tulos ei luultavasti ole niin hyödyllinen kuin mitä siihen käytetyt re-

surssit edellyttäisivät. Väli-inventointi nousi esiin keskusteluissa muutamaan ottee-

seen, ja eri tuoteryhmien inventointeja ehdotettiin suoritettavaksi ainakin yhden yli-

määräisen kerran verran vuoden aikana.  

Inventoinnin tulokseen luotettiin jokaisen vastaajan toimesta, joskin luotettavuus- 

kommentin jälkeen mainittiin esimerkiksi siitä että muutaman kuukauden päästä sal-

dot heittävät taas, tai että tarkistuksia tehdään niin paljon, että niiden on pakkokin 

olla luotettavia hetken aikaan. Jokainen kuitenkin pääsääntöisesti piti inventoinnin 

tulosta luotettavana, johtuen juuri perusteellisesta ja täsmällisestä laskennasta. Kehi-

tysideoita inventointiin saatiin nimenomaan väli-inventoinnin osalta, inventointi teh-

täisiin useammin mutta kevyemmin, saldoheitot tarkistettaisiin ja niihin reagoitaisiin 
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heti ja se myös lisäisi niiden ilmoittamisen mielekkyyttä. Ennalta tiedettyjen saldovir-

heherkkien tuotteiden saldoja tarkisteltaisiin vuodessa useammin. Vuosi-inventoin-

tiin liittyen saatiin seuraavanlaisia kommentteja: 

- Nykyisellä mittakaavalla kerran vuodessa riittää 

- Nykyisellä mittakaavalla ihan maksimissaan kaksi kertaa vuodessa 

- Pitäisi olla useammin, esimerkiksi kevyemmässä muodossa, jotta saataisiin 

virheet minimiin 

- Osan tuotteista ja tuoteryhmistä voisi inventoida useammin 

- Inventointi on mennnyt vuosi vuodelta eteenpäin systemaattisempaan ja hal-

litumpaan suuntaan 

- Inventoinnin tulos on luotettava lukuisten tarkistuskertojen jälkeen 

- Inventoinnin tulokseen voi luottaa hetken aikaa, kun aikaa kuluu niin oman 

harkinnan mukaan.  

- Pienemmät väli-inventoinnin veisivät taakkaa pois loppuvuoden inventoin-

neista 

- Tarkistusten määrä on suuri, ensimmäiseen laskentakertaan pitäisi keskittyä 

enemmän 

 

Yleinen mielikuva varastosaldojen luotettavuudesta 

Haastateltujen yleinen mielipide oli että saldotieto on pääosin luotettava, mutta ei 

sellainen mihin voi sokeasti tuijottaa ja täydellä varmuudella luottaa. Saldotietoa ei 

kuitenkaan pidetty myöskään epäluotettavana. Suurimpana tekijänä saldotiedon luo-

tettavuuden arviointiin nousi varastotyönteijöiden ja lastaajien oma ammattitaito, 

jonka avulla he pystyvät päättelemään voiko jokin saldotieto pitää paikkaansa vai ei. 

Tuotteiden ja tuoteryhmien tunnistaminen on tässä isossa roolissa, koska täytyy olla 

jonkinlainen tuntuma, siitä kuinka hyvin kyseinen tavara kiertää tai kuinka monella 

eri paikalla sitä mahdollisesti varastoidaan, jotta keräyslähetteellä olevaa varastosal-

doa pystyy itselleen perustelemaan. Saldotiedon luotettavuutta lisäsi se, että mah-

dollisen virheen löytyessä tämä on monesti pystytty perustelemaan, ja sille on löyty-
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nyt jokin järkevä selitys, jolloin saldo on saatu korjattua. Tämä tuntui lisäävän luotta-

musta saldotietoihin. Yleistä mielikuvaa varastosaldojen luotettavuudesta kommen-

tointiin esimerkiksi näin:  

- Saldotietoon ei voi aina luottaa, mutta pääosin ne ovat ok 

- Välillä tuntuu että on liian vähän tilaa ja liian paljon tavaraa, eikä tuotteille ole 

”loogisia” paikkoja, jolloin saldotieto voi pitää paikkaansa mutta tavaroiden 

etsimiselle ei ole aikaa 

- Saldotieto on suuntaa antava, pienet heitot ei isoissa määrissä herätä huolta 

- Omaa ammattitaitoa hyödyntäen arvioin saldotietoa 

- Saldotiedot ovat pääosin kunnossa, yksittäisiä heittoja aina silloin tällöin 

 

Saldotietojen luotettavuudella on suuri merkitys lastaajien ja varastotyöntekijöiden 

päivittäisessä ajankäytön hallinnassa haastattelun perusteella. Vastauksista ilmeni 

selvästi, että saldotieto keräyslähetteellä ohjaa keräys- ja lastaustoiminnan ajankäyt-

töä. Omaa ammattitaitoa hyödynnetään siinä, että tunnistetaan tuoteryhmäkohtai-

sesti saldon paikkansapitävyys ja arvioidaan siihen käytettävän ajan optimointia. Sal-

dotietoja tarvitaan päivittäin keräys- ja lastaustoimintojen yhteydessä, joten niiden 

merkitys on sen vuoksi suuri ja niihin halutaan myös luottaa. Ainoastaan yksi haasta-

telluista koki, että jokaisen keräyslähetteellä näkyvän saldotiedon joutuu arvioimaan 

erikseen, eli lähtökohtaisesti ei pitänyt saldotietoa ensisilmäyksellä luotettavana. Kai-

kista haastatteluun osallistuneista 90% luotti edes jossain määrin saldotietoon, ja yksi 

vastaajista eli otoskoosta 10% oli sitä mieltä saldotietoon on joka kerta syytä suhtau-

tua hieman epäilevästi. Päivittäisessä työskentelyssä saldotiedon merkitystä kom-

mentointiin seuraavalla tavalla: 

- Saldotiedon luottavuus riippuu tuotteista ja tuoteryhmistä 

- Jos tuotetta on reilusti varastossa mutta saldossa on selkeästi havaittava 

heitto, ei vaikuta tekemiseen 

- Suuri merkitys päivittäisen ajankäytönhallinnan kannalta 

- Saldotieto ohjaa toimintaa siinä vaiheessa kun tehdään päätös etsitäänkö tuo-

tetta tai kuinka kauan käytetään aikaa siihen 
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- Kiireessä saldotieto ohjaa tuotteiden etsimiseen käytettävää aikaa 

- Mikäli tuotetta on saldoilla mutta ei omalla paikallaan niin se saa monesti jat-

kamaan etsintöjä tai kysymään asiasta 

- Mitä vähemmän tuotetta pidetään varastossa tai mitä harvemmin tuotetta 

menee, sitä suurempi merkitys on keräyslähetteen saldotiedolla 

 

Yhteenvetona varastosaldojen luotettavuuden osalta voi sanoa, että haastattelun pe-

rusteella lähes jokainen, yhdeksän vastaajaa kymmenestä piti saldotietoa luotetta-

vana pääsääntöisesti. Eli ehdottomasti tuohon tietoon ei luotettu. Jokainen vastaa-

jista myös koki saldotiedon olevan omaa tekemistä ohjaavaa informaatiota, eli saldo-

tiedon näkyminen keräyslähetteelä on todella oleellinen asia. Asian tärkeyden ja 

oleellisuuden vuoksi myös tiedon tulee olla luotettava.  

 

6.3 Havaittujen saldopoikkeamien käsittely 

Aineistonkeruu saldopoikkeamien osalta oli tarkoitus toteuttaa aikavälillä 4.1.2021 – 

19.3.2021., tämä kuitenkin osoittautui liian lyhyeksi ajanjaksoksi. Selkeitä saldopoik-

keamia havaittiin ainoastaan yhden tapauksen verran, joten tulosten luotettavuuden 

kannalta ja tutkimuksen luotettavuuden vuoksi sitä ei tässä tapauksessa nyt analy-

soida tai kuvata sen tarkemmin. Tarkoituksena oli kerätä useampia tapauksia ja ha-

kea niistä mahdollisesti yhtäläisyyksiä niiden tulosten tueksi, mitä haastatteluja ana-

lysoimalla saadaan selville. 

Tarkasteluajanjaksolla muutamia niin sanotusti pienempiä heittoja saldoissa havait-

tiin, mutta ne pystyttiin paikallistamaan saman tien, eikä saldopoikkeaman syy jäänyt 

epäselväksi. Pienemmällä heitolla tarkoitetaan sitä, että tilanteeseen pystyttiin rea-

goimaan nopeasti. Näitä tilanteita syntyy esimerkiksi varastosiirtojen yhteydessä, kun 

Palokan varastosta siirretään tavataa toiseen yksikköön myytäväksi, mutta kerätty ja 

lähetetty tavara ei vastaa sitä mitä vastaanottava yksikkö on tilannut. Nämä huoma-

taan lähes poikkeuksetta vastaanottavassa yksikössä kuormaa tarkistettaessa, joten 
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virhe saadaan korjattua hyvin nopeasti. Tässä korostuu konkreettisesti vastaanotto-

tarkistuksen tärkeys varsinkin yrityksen sisällä sisäisesti liikkuvan tavaran kohdalla, 

koska on mahdollista että saldopoikkeamia syntyy niin lähettävässä kuin vastaanotta-

vassakin yksikössä.  

6.4 Havainnot 

Haastattelun perusteella tehdyt havainnot on avattu seuraavassa taulukossa tee-

moittain. Taulukon tarkoituksena on selventää kunkin teeman kohdalla esiin nous-

sutta keskeisintä ja pelkistettyä havaintoa haastateltavien keskuudessa.  

Teemoittain haastattelujen perusteella saatiin luotua havainnot, joiden kautta pysty-

tään kuvaamaan, sekä ymmärtämään Palokan logistiikan organisaation nykytilaa sel-

laisena kuin se lastaajien ja varastotyöntekijöiden kautta välittyy tutkimuksenteko-

hetkellä. Haastattelu kuvaa haastatteluhetken tuntemuksia ja ajatuksia, eikä näin ol-

len ole välttämättä ole täysin relevantti enää edes kuukausien päästä. Havaintojen 

perusteella on nähtävissä että perusteet ovat prosessissa kunnossa. Kuten havain-

noista on pääteltävissä, usein vastaukset eivät olleet täysin yksiselitteisiä, vaan mu-

kaan mahtuu paljon poikkeustapauksia, eikä yleistyksiä oikein voi luotettavasti tehdä.  

Kaikista haastatteluun valituista teemoista esiin nousee vastaanottotarkistus, tuottei-

den käsittely eli hyllytys ja keräily, sekä yleinen mielikuva saldojen luotettavuudesta. 

Vastausten perusteella nämä teemat kaipaavat eniten jatkossa huomiota. Haastatte-

lujen perusteella tässä vaiheessa ei oteta kantaa vuosi-inventointiin tai saldopoik-

keamien havaitsemiseen, koska näiden osalta tilanne vaikutti hyvältä. Varsinkin sal-

dopoikkeamien osalta haastateltavat tunnistivat asian tärkeyden ja toimivat sen mu-

kaan, eikä haastattelun vastausten perusteella vuosi-inventaarion nähty olevan syy-

seuraussuhteessa varastosaldoihin tai niiden luotettavuuteen. Vastaajat nimen-

omaan luottivat saldoihin heti inventaarion jälkeen.   
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7 Johtopäätökset 

7.1 Havaintojen merkitys 

Vastaanottotarkistuksen osalta tutkimuksessa nousi esiin sen tärkeyden ja merkityk-

sen tiedostaminen haastateltavien keskuudessa. Vastauksista ilmeni myös, että var-

sinkin työmäärältään kausittaista vaihtelua sisältävässä työssä ei ole aina mahdollista 

kohdistaa saapuvalle tavaralle riittävästi huomiota ilman, että se on joltain muulta 

tärkeämmäksi koetulta työtehtävältä pois.  

Taulukko 2 Havainnot teemoittain 
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Hyllytys ja keräily koettiin pystyttävän hoitamaan pääosin luotettavasti, eli perusasiat 

on tämän prosessin osalta kunnossa. Kuitenkin vastauksiin sisältyi paljon poikkeusta-

pauksia, jotta niitä olisi pystynyt tulkitsemaan ehdottomasti. Tämän vuoksi on selvää, 

että myös hyllytykseen ja keräilyyn on kiinnitettävä huomiota, jotta prosessi saadaan 

eheäksi ja inhimillisten virheiden määrää voidaan minimoida. Kaikki vastaajat olivat 

sitä mieltä, että keräyslähetteen saldotietoa on hyvä hyödyntää keräyksissä ja las-

tauksissa, mutta kuitenkin keräilyä ja hyllytystä voitiin suorittaa luotettavasti ainoas-

taan ”useimmiten” tai ”pääosin”. Tämä tarkoittaa sitä, että saldotieto tulee saada 

luotettavaksi, jotta siitä on todellinen hyöty varaston sujuvan toiminnan kannalta.  

Yleinen mielikuva saldoista muodostuu selkeästi näiden kahden edellämainitun tee-

man kautta. Tiedostetaan vastaanottotarkistuksen merkitys ja tärkeys, sekä se että 

siihen käytettävistä resursseista saatetaan joutua joskus hieman joustamaan. Myös 

keräilyn ja hyllytyksen osalta oltiin hieman epävarmoja sen luotettavuuden osalta, 

vaikka pääosin kaikki toiminnot sujuvat luotettavasti. Nämä seikat heijastavat ylei-

seen mielikuvaan saldoista, jolloin saldotietoon luotetaan ”pääosin”. Korostettakoon, 

että tulosten valossa ei ole löydetty mitään hälyttäviä merkkejä prosessin sisältä, 

vaan tutkimuksessa ainoastaan korostetaan haastatteluun osallistuneiden näkemyk-

siä valituista teemoista.  

7.2 Tutkimuksen luotettavuus 

Tutkimuksen luotettavuutta arvioitaessa on syytä muistaa, että tutkija itse tulee tut-

kittavan organisaation sisältä, joten havainnointia ja haastattelujen analysointia ei 

ole suoritettu täysin objektiivisesti. Subjektiivisuus kuitenkin tukee tässä tapauksessa 

laadullista tutkimusta, koska tutkijan on mahdollista ymmärtää laajemmin tutkittavaa 

ilmiötä sekä haastattelua. Kananen (2017, 175) kirjoittaa tutkimuksen reabiliteetistä 

ja  validiteetistä. Reabiliteetillä mitataan tutkimuksen avulla saatujen tulosten pysy-

vyyttä eli sitä, saadaanko tuloksista samanlaiset mikäli suoritettaisiin tutkimus uudes-

taan. Validiteetillä tarkoitetaan oikeiden asioiden mittaamista ja tutkimista tukimuk-

sen tulosten kannalta.  
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Tutkimuksen menetelmät ovat valideja, koska menetelmät ja ongelma on määritelty 

toisiaan tukevasti. Haastateltavien joukko sekä haastattelut teemat ovat valittu siten 

että haluttua aihetta saadaan tutkittua siten, että tuloksia voidaan tarkastella riittä-

vän luotettavasti. Tutkimuksen reabiliteetti eli vastausten pysvyys on haasteellisem-

min tarkasteltavissa. Mikäli haastattelu suoritettaisiin uudelleen samana ajankohtana 

kuin ensimmäisellä kerralla, vastaukset olisivat varmasti samoja. Mikäli haastattelu 

suorittaisiin esimerkiksi vuoden päästä edellisestä kerrasta, vastaukset olisivat var-

masti joiltain osin erilaisia. Toimintaympäristö Meltexillä ja logistiikan organisaation 

osalta muuttuu käytännössä jatkuvasti uusien tuotteiden osalta, varastotilat muutta-

vat muotoaan välillä isommaksi ja välillä pienemmäksi, joten logistiikan organisaation 

tilanne ei ole lainkaan stabiili yrityksen sisällä tapahtuvien laajennus- ja muutostöi-

den vuoksi. Näin ollen vastausten pysyvyyttä on haasteellisempi arvioida.  

Haastattelun lisäksi oli tarkoitus tutkia myös havaittuja saldopoikkeamia. Valittu tar-

kastelujakso osoittautui kuitenkin liian lyhyeksi, eikä tapauksia saatu kerättyä tutkit-

tavaksi asti, joten tämä vähentää myös tutkimuksen luotettavuutta. Haastattelun tu-

kena havaitut saldopoikkeamat ja niiden synty ja niiden korjaus olisi ollut hyvä ha-

vainnollistava tekijä pelkän haastattelun rinnalle.   

7.3 Jatkotoimenpiteet 

Jatkotoimenpiteinä olisi helppo esittää jatkuvaa inventointia, joilla saataisiin tarkas-

tettua tuotteiden saldo ja sen paikkansa pitävyys ja mahdollisesti korjata löytyvät 

poikkeamat. Tämä näyttäytyy kuitenkin resurssien tuhlaamiselta, eikä siinä paneu-

duta perimmäiseen ongelmaan eli siihen, miksi alunperinkään saldot ovat jonkin 

tuotteen osalta menneet virheelliseksi. Jatkuvalla inventoinnilla tai jonkin tietyn tuo-

teryhmän inventoinnilla ei tehdä ennaltaehkäisevää työtä, vaan lähinnä tarkistetaan 

että onko jossain tapahtunut virhe mikä nousisi esiin inventoinnissa. Tämän vuoksi 

en suosittele tämän tutkimuksen osalta jatkotoimenpiteenä ylimääräistä inventoin-

tia, vaikka se haastatteluiden yhteydessä nousikin esille. Emmet (2005, 77) kirjoittaa 

mahdollisuudesta jatkuvaan inventointiin, jolloin vuoden aikana tulisi tarkistettua jo-

kainen varastoitava tuote vähintään kerran. Mikäli varastoitavia nimikkeitä on noin 
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3000, ja työpäivä vuodessa 250, olisi eri nimikkeitä tarkistettavana jokaisena työpäi-

vänä 12kpl. Tarkistusten määrä kasvaisi entisestään, mikäli nimikkeet jaettaisiin ABC-

analyysillä siten, että osa tuotteista tarkistetaan useammin kuin toiset. Tämä jatkuva 

tarkistaminen vie kuitenkin huomion siltä ongelmalta, missä kohtaa virhe syntyy. 

Haastatteluissa nousi esiin, että inventaarion jälkeen ja useiden tarkastuskertojen jäl-

keen saldoihin luotetaan haasteltavien keskuudessa. Jatkuva tarkastaminen ei silti-

kään ole ratkaisu ongelmaan, koska tarkastaminen on nimensä mukaisesti jo tapah-

tuneen virheen havaitseminen ja tilanteen tarkastaminen. 

Pelkästään tämän tutkimuksen tekeminen ja logistiikan organisaation työntekijöiden 

osallistaminen haastattelun muodossa toimii herättelykeinona, ja  omaa tekemistä 

tarkastellaan enemmän ja syvällisemmin. Haastattelussa käytiin logistiikan prosessit 

kokonaisvaltaisesti läpi ja haastateltavat saivat pohtia kysymyksiin vastauksia oman 

työnteon kautta. Tämän avulla on mahdollista saavuttaa tilanne, jossa haastattelun 

kysymysten avulla haastateltavat itse lähtevät asennemuutoksen kautta keskitty-

mään enemmän eri prosessien vaatimaan huomioon. Esimerkiksi tutkimukseen osal-

listuvat keskittyvät vastaanottotarkistukseen entistä enemmän ja tarkistavat saapu-

van kuorman huolellisemmin, koska ymmärtävät että vuosi-inventaarion toteuttami-

nen nykyisessä muodossaan useasti vuodessa ei ole työmääränsä vuoksi houkutte-

leva vaihtoehto.  

Digitaalisuuden lisääminen prosessiin ja manuaalisen työn kuten varastoon syöttämi-

sen ja varastosta poistamisen vähentäminen on myös yksi ratkaisu. Tämän mallin 

avulla varastoon syötettäisiin tavarat suoraan niiden vastaanoton yhteydessä ja tuot-

teet myös poistettaisiins saldoilta niitä keräiltäessä ja lastatessa. Näin käsittelykerto-

jen määrä vähenisi. Tätä vaihtoehtoa tosin on Meltex Oy Plasticsilla jo tutkittu ja osin 

käyttöönotettukin muissa toimipisteissä, joten siihen ei tässä työssä puututa tämän 

maininnan verran enempää.  

Jatkotoimenpiteenä saldotietojen luotettavuuden parantamiseksi ehdotan, että huo-

miota kiinnitetään erityisesti tavaran vastaanottamiseen ja ensimmäiseen kontaktiin 

tuotteiden kanssa. Kaikilla, jotka tuotteita ottavat vastaan ja tarkastavat että tavara 
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on lähetelistan mukaista niin määrältään kuin laadultaan, tulee olla riittävä tuotetun-

temus. Tarvittaessa lisätään tuotetuntemusta perhdyttämällä työntekijöitä vastaan-

ottotarkistuksen tekemiseen ja siinä huomionarvoisiin seikkoihin vielä nykyistä 

enemmän. Selkeyden vuoksi ja vastaanotetun tavaran tarkistamiseksi saapuvalla ta-

varalla tulisi olla oma alue, jotta se ei sekoitu saldoillaolevaan tavaraan. Kun tavara 

vastaanotetaan omalle erikseen määritetylle alueelle, on kaikki saapunut tavara ja 

saldoille syöttämättömät tuotteet omalla alueellaan. Näin ollen mahdolliset kuorma-

kohtaiset tarkastukset ovat helposti toteutettavissa esimerkiksi uudelleentarkistuk-

sen muodossa, kun tavaraa ei ole ehditty viemään paikoilleen jo valmiina varastossa 

olevien tuotteiden joukkoon. Tästä ehdotuksesta suljetaan pois sellaiset tuotteet ja 

tuoteryhmät, jotka varastointi- ja vastaanottoprosessin sujuvuuden kannalta on pa-

ras purkaa suoraan autosta omalle paikalleen. Tälläisten tuotteiden tarkastus ja vas-

taanottaminen onnistuu kuorman purkamisen yhteydessä, eikä näin ollen saapuvan 

tavaran aluetta ole syytä tukkia ja muodostaa siitä pullonkaulaa.  

Toiminnan jatkuvan kasvamisen yhteydessä voi myös olla syytä pohtia sitä, onko tar-

peen resursoida enemmän huomiota saapuvan tavaran prosesseihin, tarvitaanko li-

sää työvoimaa hoitamaan päätyönään tavaran vastaanottoa vielä nykyistä mallia 

enemmän? Ensimmäiseksi prosessit on saatava kuntoon, jotta resurssien määrän li-

säämistä tai vähentämistä, saadun arviointituloksen mukaan, voidaan luotettavasti 

arvioida. 

Toiminnan kehittäminen jatkuvan kehittämisen mallin avulla on myös yksi mahdolli-

nen työkalu tulevaisuudessa prosessien hiomiseen. Tässä tapauksessa aiemmin mai-

nittu jatkuvan parantamisen PDCA-malli auttaa muutosten tekemiseen ja toiminnan 

jatkuvaan kehittämiseen ja analystointiin.  Inhimillisille virheille ei voi mitään ja niitä 

tulee väistämättä välillä eteen. On kuitenkin hyvä pohtia syitä sille, miksi inhimillisiä 

virheitä tulee. Onko kiire yksi syy huolimattomuusvirheille tai sille, että priorisoidaan 

muita töitä esimerkiksi vastaanottotarkistuksen edelle? Johtuuko esimerkiksi keräys-

virheet siitä, että tuotteet ovat väärällä paikalla vai, että tuotetuntemus ei ole riittävä 

vai että tuotetta ei tarkisteta riittävän hyvin ennen sen pakkamista tai lastaamista? 

Jatkuvan kehittämisen malli tukee sitä, että prosessit saadaan toimimaan entistä pa-

remmin. Tämän jälkeen on mahdollista kehittää toimintaa esimerkiksi ylimääräinen 
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tai turha työ poistamalla. Kun prosesseista on hiottu ylimääräinen tekeminen pois, 

voidaan kohdistaa tarkastelu esimerkiksi resurssien tai digitaalisuuden lisäämiseen.  

PDCA-mallin hyödyntäminen käytännössä: 

1. Tunnistetaan ongelma, kerätään mahdollinen jo olemassa oleva tieto siitä ja arvioi-

daan ongelman ratkaisemiseksi tarvittava resurssien määrä 

2. Testataan kaavailtuja ratkaisukeinoja ongelmaan, kerätään mahdollisesti lisätietoja 

3. Varmistetaan saavutettiinko halutut muutokset, pysyykö ratkaisu käytännöllisenä ja 

taloudellisena myös jatkossa? 

4. Kuinka muutosta ylläpidetään 

 

Vastaanottotarkistuksen merkityksen korostaminen ja selkeyttäminen on vain yksi 

toiminnallinen muutos logistiikan organisaation monissa varastonhallinnan proses-

seissa, mutta myös yksi niistä merkittävimmistä, jotta saldotieto saadaan oikein va-

rastoonsyötettävän tuotteen osalta. Tämän jälkeen oikea tuote tulee kerätä oikealta 

paikalta. Oikean tuotteen tunnistamiseksi auttaa tuotekoulutus ja tuotetuntemus, 

vaikka tuotteilla ei olisikaan mihinkään tiettyyn sijaintiin sidottua varastopaikkaa. 

Jotta esimerkiksi vastaanottoprosessia saadaan kehitettyä entistä paremmaksi ja luo-

tettavia saldotietoja ylläpitäväksi, on prosessia parannettava tarkasti ja suunnitelmal-

lisesti. Osallistujat on sitoutettava projektiin, sen tulee olla realistinen ja looginen, 

sekä käytännöllisesti toteutettavissa oleva (Laamanen 2001, 287) 

8 Pohdinta 

Työn tavoitteena oli selvittää saldopoikkeamia aiheuttavia tekijöitä, ja löytää siihen 

mahdollisesti ratkaisu, jotta niitä pystyttäisiin välttämään tulevaisuudessa. Tutkimus-

ongelmaa käsiteltiin tutkimuskysymysten kautta, jotta päästäisiin käsiksi siihen, mitä 

halutaan tutkia. Työn avulla pyrittiin myös selvittämään sitä, mitä luotettavan saldo-

tiedon ylläpitäminen vaatii, mutta siihen tämä tutkimus ei antanut selvää vastausta.  
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Tutkimuksen tuloksena saatiin kohdeyrityksen logistiikan organisaation työntekijöi-

den näkemys siitä, mitkä tekijät aiheuttavat saldoihin heidän näkemyksen ja koke-

muksen mukaan saldopoikkeaman. Tutkimukseen valituilla kysymyksillä pyrittiin saa-

maan kokonaiskäsitys varaston materiaalivirrasta ja eri vaiheista työntekijän näkökul-

masta. Yksi vastaus nousi esiin ylitse muiden ja se oli saapuvan tavaran riittävän huo-

lellinen tarkistaminen. Tätä saatua tulosta voidaan hyödyntää yrityksessä sen osalta, 

että mietitään saapuvaan tavaraan kohdistettavia resursseja uudelleen, jotta saatai-

siin minimoitua saldopoikkeaman syntyminen. Haastateltavat tiedostivat virheen ker-

tautumisen riskin, mikäli virhe tapahtuu jo tavaran varastoonsyötössä.  

Tutkimuksessa onnistuttiin löytämään työntekijöiden näkemys varastonhallinnan ja 

prosessien nykytilasta. Tutkimuksessa taas ei onnistuttu mittaamaan varastonhallin-

nan prosesseja, joiden avulla olisi voitu numeroiden avulla ilmentää ja mitata nykyti-

laa, ja mahdollisesti tehdä kehitysehdotuksia jatkotoimenpiteitä varten sitä kautta.  

Jatkotoimenpiteenä ja aiheeseen vielä enemmän syventyen esimerkiksi uuden tutki-

muksen muodossa, koen näin jälkikäteen määrällisen tutkimuksen olevan parempi 

vaihtoehto tutkia varastonhallinnan prosesseja. Haastattelut voisi olla yksi osa tutki-

musta, jotta saataisiin eri organisaation eri tasoilta näkemys siitä, kuinka nykytilassa 

prosessit sujuvat. Määrällisen tutkimuksen avulla voitaisiin selvittää konkreettisesti 

esimerkiksi tietyn määritetyn ajanjakson aikana löytyneet saldovirheet, sekä niiden 

selvittämiseen kuluva aika. Määrälliseen tutkimukseen kuuluu numeerinen esitystapa 

sekä eri asioiden riippuvuuksien tai ilmiön muutosten kuvaaminen (Heikkilä 2014), ja 

näin ollen esimerkiksi varaston nykytilasta saataisiin numeerinen tieto, kuinka paljon 

tutkittava joukko esimerkiksi käyttää aikaa tuotteiden etsimiseen virheellisen saldo-

tiedon vuoksi. Saataisiin näytettyä faktaa siitä, kuinka paljon ylimääräistä aikaa kuluu 

saldovirheiden parissa. Ja saataisiin mitattua resurssihukan määrää. Luotettavuutta 

lisäisi myös numeeriset ja mitatut tulokset, jotka olisi selkeästi esitettävissä niin mit-

taustavan kuin tulostenkin osalta. Haastattelujen avulla saadaan oman käsitykseni 

mukaan ainoastaan sen hetken tieto ja näkökulma haastateltavaan asiaan, joka saat-

taa olla jotain muuta hetken kuluttua, koska lopulta kyse on aina mielipiteestä. Haas-

tatteluja olisi myös voitu kohdentaa myös yrityksen ja organisaatioiden johtoon, jol-

loin olisi saatu myös heidän näkökulma nykyisen haastattelutuloksen rinnalle.  
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Työn teoriaosa koostuu toimitusketjuun, varaston hallintaan sekä prosessien johta-

miseen liittyvistä teemoista. Nämä ovat nähdäkseni ne tekijät, joista onnistunut va-

raston prosessien läpivieminen koostuu, ja ne on syytä hallita virheettömästi, jotta 

yrityksen potentiaali voidaan hyödyntää koko toimitusketjussa. Vaikka yritys on itse-

näinen toimija, se on osa eri toimijoiden verkostoa toimitusketjussa, jolloin koko ket-

jun tai verkoston maksimaalisen suorituskyvyn määrittää sen eri toimijat.  

Varaston prosessit ovat tärkeä osa sujuvaa materiaalinhallintaa ja sujuva materiaalin-

hallinta vaikuttaa yrityksen kykyyn toimia toimitusketjussa luotettavasti ja onnistu-

neesti. Yleisellä tasolla voitaneen todeta, että saldopoikkeamat ja vääristyneet saldo-

tiedot heikentävät yrityksen toimitusvarmuutta ja voivat aiheuttaa epävarmuutta 

niin myynti- kuin logistiikkaorganisaatiossa. Lisääntyvä epävarmuus myyntiorganisaa-

tiossa lisännee saldotietojen tarkistusten määrää ennen ja jälkeen myyntitapahtu-

man ja näin ollen kuormittaa logistiikan organisaation resursseja. Logistiikan organi-

saation työntekijät saattavat myös kokea turhautumista kohdatessaan vääristyneitä 

ja virheellisiä saldoja (Emmet 2005, 76). Virheellisten saldojen selvittäminen ja tuot-

teiden etsintä vievät myös resursseja ja aiheuttavat hukkatyötä. Mikäli etsimistä ja 

virheellisiä saldoja on liikaa, on mahdollista että se vaikuttaa myös saldojen luotetta-

vuuteen ylipäätään.  

Yleisesti ottaen työn merkitys on kohtalaisen vähäinen, koska tutkimus käsittelee 

yleistä perustason ongelmaa varastonhallinnan parissa, eikä varsinaisesti tuota mi-

tään uutta tutkittua tietoa alalle, vaan lähinnä toistaa jo tunnistettuja asioita varas-

tonhallinnan parista. Tutkimuksen tulos kohdistuu myös yhteen yksittäiseen yrityk-

seen, mutta taas toisaalta yleistäen voidaan sanoa että vastaanotto ja saapuvan tava-

ran tarkistaminen huolellisesti on sellainen osa prosessia, joka tulee olla jokaisessa 

varastointia harjoittavassa yrityksessä kunnossa ja tämän tutkimuksen tulos vahvis-

taa asian.   

Tutkimuksen luotettavutta ei lisää tutkijan objektiivisuuden puuttuminen. Analyysien 

ja luotettavuuden osalta tiedostetaan se, että aineiston on analysoinut ja tulkinnut 

tutkittavaan organisaatioon kuuluva henkilö. Tämä asia mahdollistaa jonkinlaisen en-

nakkokäsityksen muodostumisen jo hyvin varhaisessa vaiheessa haastatteluja sekä 
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haastattelujen tuloksia analysoitaessa. Lisäksi tutkittavasta aiheesta olevan ennakko-

käsityksen vuoksi myös haastattelujen osalta ei voida täysin poistaa sitä mahdolli-

suutta, että haastattelija lisäkysymyksillään ohjaisi keskustelua siten, että vastaukset 

muodostuvat sen mukaan mitä kysytään ja mitä jätetään kysymättä.  
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Liitteet 

Liite 1. Haastattelun kysymykset.  

YLEINEN MIELIKUVA SALDOISTA 

• Mikä on yleinen mielikuvasi Palokassa varastoitavien tuotteiden saldoista 

• Onko saldotiedolla merkitystä päivittäisessä työskentelyssä? 

 

 

VASTAANOTTOTARKASTUS 

• Mikä on mielestäsi vastaanottotarkastuksen merkitys saapuvalle tavaralle? 

• Onko tarkastus mahdollista tehdä jokaiselle saapuvalle kuormalle riittävän laaduk-

kaasti? 

• Onko tuotteille aina paikka mihin ne viedään tarkistuksen jälkeen? 

• Onko kaikki tarvittava tuotetieto saatavilla saapuvasta kuormasta sitä tarkastetta-

essa? 
 

HYLLYTYS JA KERÄILY 

• Onko tavaran hyllytys ja keräily mahdollista suorittaa luotettavasti 

o Tuotteet löytyvät  
o Käsitellään oikeita tuotteita 

• Onko tuotteet helposti löydettävissä keräiltäessä 

• Hyödynnätkö saldotietoa keräilyssä 

 

 

SALDOPOIKKEAMAT 

• Miten toimit, kun havaitset saldopoikkeaman 

• Kuinka usein arvioit, että saldopoikkeama löytyy 

• Koetko että saldopoikkeamaan puututaan 

• Mikä tuoteryhmä tai tuote tuntuu esiintyvän useimmiten saldovirheissä 

• Missä vaiheessa virheellinen saldotieto mielestäsi syntyy? 

 

 

INVENTOINTI 

• Onko kerran vuodessa suoritettava inventointi mielestäsi riittävä väli? 

o Jos ei, mikäli olisi sopiva? 

• Miten inventointia voisi kehittää? 

• Luotatko inventoinnin tulokseen? 

 


