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TIIVISTELMÄ 
 
Tämä opinnäytetyö on tehty amerikkalaisen suuryrityksen tytäryhtiön, ruuvikompressoreja 
valmistavan Gardner Denver Oy:n hyväksi. Olen saanut opinnäytetyön aiheen yritykseltä 
toimeksiantona suorittaessani siellä tradenominopintoihini kuuluvaa työharjoittelussa. Opin-
näytetyö on yrityksen varaosatoiminnan kehitystyöhön keskittyvä ja sitä tutkiva raportointi. 
Gardner Denver Oy kehittää toimintojaan jatkuvasti, joten varaosatoiminnan kehittämiseen 
liittyvä opinnäytetyö oli ajankohtainen. Työ painottuu kertomaan tehdyn kehitystyön ja muu-
toksen suunnittelemisesta ja toteuttamisesta sekä tehtyjen muutosten ja toiminnan seurannata. 
 
Työssä on esitelty ja käytetty Gardner Denver Oy:n varaosatoiminnan kehittämiseen soveltu-
via teoriatietoja mm. muutoksen hallinnasta, logistiikasta ja tutkimustyön tekemisestä. Työssä 
esiteltävät teoriatiedot pohjautuvat pääosin kirjallisuuteen, internet-lähteisiin ja opinnäytetyö-
hön liittyvien henkilöiden omaan kokemukseen. Muut käytetyt aineistot ovat yrityksen varao-
satoiminnan parantamiseen liittyviä palavereja, keskusteluja, haastatteluja ja työtä varten teh-
ty laajempi tutkimus varaosatoiminnan tilasta ja muutosten käynnistymisestä.  
 
Opinnäytetyössä on varaosatoiminnan parantamiseksi siivottu varaosahinnastoa ”kuolleista 
nimikkeistä” ja muutettu varaosien materiaaliohjausta tilauspistemallin mukaiseksi. Näiden 
muutosten jälkeen on tutkittu yrityksen sisäisesti varaosatoiminnan koettua varaosien parissa 
työskentelevien henkilöiden kesken. Tehty tutkimus keskittyi selvittämään ensisijaisesti fyy-
sisen varaosavaraston toimintojen tilaa, materiaalihallinnossa tehtyjen muutosten vaikutuksia 
ja yleisesti kartoittamaan mahdollisia ongelmia tai kehittämisen arvoisia asioita varaosa-
toiminnassa. 
 
Tutkimustulokset kertoivat, että varaosatoiminnan tila on työntekijöiden mielestä pääsääntöi-
sesti hyvä ja toteutetut muutokset koetaan hyviksi, varsinkin tulevaisuuden kannalta ajateltu-
na. Opinnäytetyötä tehdessä nousi varaosatoiminnasta esiin muutamia kehittämisen arvoisia 
kohtia. Esiin nousseet ongelmat eivät olleet uutisarvoltaan mullistavia eivätkä liiketoimintaa 
estäviä, mutta tulevaisuudessa huomioitavan arvoisia asioita varaosatoiminnan kehittämisen 
kannalta. 
   
   
Avainsanat: kansainvälinen kauppa logistiikka materiaalihallinto kehitystutkimus 
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ABSTRACT 
 
This thesis is made as an assignment for Gardner Denver Oy. The company is making screw 
compressors as a subsidiary company for a big American corporate. I’ve got this assignment 
through my practical work experience in Gardner Denver Oy.  
 
This work concentrates on a research of current status of the company’s spare part operations 
and improvement of these operations. Gardner Denver Oy is a company that improves all 
operations constantly and this is why the improvement of the spare part operations is a topi-
cal reason for my study. Thesis is emphasized in planning, doing and reporting of the im-
provement-work on the spare part operations  
 
All the theories needed in the improvement-work are introduced in this thesis. For example 
theories of controlling the transitions in business life, various logistics theories and the theory 
of a research work are introduced in this work. Information presented in the thesis bases 
mainly on literature, Internet, knowledge of the persons included and discussions and 
interviews inside the company and the research study made for this thesis. 
 
In this thesis work there has been made an optimization of the spare part price list, transition 
of the spare part logistics into safety stock driven acquiring and warehousing. After these 
changes there was made a research study concentrating on the experiences of the employees 
on the spare part operations. Research concentrated in the spare part warehouse operations 
and the changes made into the material handling operations of the spare parts. Research 
study also tried to clear out all other possible improvement areas in the spare part operations 
that the employees felt to be problematic. 
 
The results of the study show that Gardner Denver Oy’s spare part operations are considered 
to be relatively good and the changes made to the spare part material handling are considered 
mainly good, especially for the future. The thesis upraises also issues in the spare part opera-
tions that would need some attention. These issues are not totally new for the company and 
they don’t affect the business very badly, but are good to be brought up into conversation for 
the improvement of the future operations. 
   
   
Key words: international business logistics material handling improvement research          
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1. JOHDANTO 
 

1.1. Työn näkökulma 

 
Tämä opinnäytetyö on tehty Tamperelaiselle Gardner Denver Oy:lle 
toimeksiantona. Olen saanut opintoihini liittyvän lopputyön aiheen yri-
tykseltä. Opiskelen Tampereen Ammattikorkeakoulun Liiketalouden 
yksikössä kansainväliseen kauppaan erikoistuneeksi tradenomiksi ja 
suoritan Gardner Denver Oy:n After Market -osastolla opintoihini liitty-
vää työharjoittelua. Tämän harjoittelun kautta sain myös opinnäytetyöl-
leni idean ja alkusysäyksen. 
 
Toimenkuva harjoittelussani on pääosin takuukäsittely ja yrityksen ta-
kuuprosessin oppiminen alusta loppuun. Harjoitteluni rutiinityöhön kuu-
luu takuiden syöttö tuotannonohjausjärjestelmään (SAP), takuutapausten 
analysointi ja arviointi aina takuun lopulliseen päättämiseen saakka.  
 
Kaupallisen opiskelutaustan omaavana henkilönä en ole keskittynyt ta-
kuutapausten teknisiin asioihin vaan enemmänkin kansainvälisten kulje-
tusten organisointiin sekä dokumenttien käsittelyyn ja tallentamiseen. 
Työn olen mieltänyt itselleni lähinnä asiakaspalveluksi.  
 
Toimenkuvan kokonaisuuden hahmottamisen jälkeen olen osallistunut 
myös toiminnan parantamiseen ja ideointiin. Lisäksi sain vastuulleni 
uuden työntekijän kouluttamisen oppimaani takuukäsittelijän tehtävään. 
Työharjoitteluuni kuuluu myös avustavasti huollon dokumenttien ja 
koulutusmateriaalien laatimista, varaosien materiaaliohjauksen sekä -
hinnastojen ja -listojen päivittämistä. 
 
Opinnäytetyöni aihe sivuaa työharjoitteluni toimenkuvaa ollen samalla 
sopivasti erilainen harjoittelun jokapäiväisestä toimesta. Tämä pitää 
opinnäytetyön teon haastavana ja harjoittelusta erillisenä kokonaisuute-
na. Näin minulla on ollut mahdollisuus oppia kahta asiaa yhtä aikaa; 
 

• After Market osaston takuu-, huolto- ja reklamaatiokäytäntöä 
• Varaosien materiaaliohjausta, varaosamyyntiä ja 

varastonhallintaan liittyviä asioita 
 

1.2. Työn tausta ja tarkoitus 
 
Gardner Denver Oy:n varaosatoimintaa ollaan kehittämässä. Idea opin-
näytetyölleni kehkeytyi vapaamuotoisessa keskustelussa työharjoitteluni 
esimiehen, jälkimarkkinointipäällikkö Tapio Vaihtamon kanssa. Pää-
dyimme varaosatoimintaa kehittävään aiheeseen, koska varaosatoimin-
nan kehittäminen oli jo suunnitteilla ja sen konkreettiseen toteuttami-
seen ja seurantaan oli tarvetta. 
 
Tarkoitus opinnäytetyölläni on kehittää Gardner Denver Oy:n varaosa-
toimintaa ja tätä kautta parantaa koko yrityksen toimintaa.  After Market 
-osaston vastuulla oleva varaosamyynti on Gardner Denver Oy:n yksi 
tärkeimpiä tulonlähteitä ja yrityksen katteen kasvattajia. Yrityksen asi-
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akkaat arvostavat toimivaa huolto-organisaatiota ja sen luotettavuutta. 
Saadakseen täyden luvatun palvelutason, ovat Gardner Denver Oy:n asi-
akkaat riippuvaisia varaosatoiminnan toimivuudesta.  
 
Huolto- ja varaosatoiminnan kokonaisvaltainen toimivuus, tarkkuus ja 
nopeus sekä asiakkaiden tyytyväisyys nähdään Gardner Denver Oy:ssä 
erittäin tärkeänä seikkana. Pitkäkestoisten ja kannattavien asiakassuhtei-
den ylläpitämisen kannalta toimiva jälkimarkkinointi on erittäin tärkeää. 
Näin ollen näimme esimieheni kanssa varaosatoiminnan kehittämisen ja 
kehityksen seurannan ajankohtaiseksi ja hyväksi aiheeksi opinnäytetyöl-
leni.   
 
Aiheen valinnan syyt pähkinänkuoressa: 

− varaosatoiminnan kehittäminen oli ajankohtaista, 
− työn aihepiiri oli koulutustani paremmin vastaava 
− aihe oli sisällöltään tarpeeksi segmentoitunut ja täsmällinen 

ammattikorkeakoulun opinnäytetyön aiheeksi.  
 
Toinen vaihtoehto opinnäytetyöni aiheelle liittyi yrityksen sähköposti-
järjestelmän päivittämiseen. Tämän vaihtoehdon miettiminen jäi hyvin 
lyhyeen, koska aihe ei olisi niin hyvin kytkeytynyt koulutustaustaani ja 
olisi muutenkin ollut aiheellisempi myöhemmin yrityksen sähköpostijär-
jestelmän lisenssin sulkeutuessa. 
 
Pohdiskelu ja toteutetut ratkaisut, joita tulen opinnäytetyössäni esittele-
mään, pohjautuvat asiaan liittyvien teorioiden, Gardner Denver Oy:n 
työntekijöiden kokemusten ja oman toimintani yhteen sulautumana. 
Opinnäytetyöni tutkii ja kehittää varaosatoimintaa teoriatiedon ja käy-
tännön tekojen ja tapahtumien kautta, lopullisena tavoitteenaan parantaa 
Gardner Denver Oy:n varaosatoimintaa ja tätä kautta parantaa koko yri-
tyksen tulosta. 
 

1.3. Kansainvälisen toimijan jatkuvan kehitystyön tärkeys 
 
”You have to learn to live in a stage of constant change since there can-
not be any ready models or rules for others to behave. You have to learn 
to be process-oriented and to develop individual strategies to deal with 
cultural differences”. (Bartlett, Davidsonn, 2003: 136) 
 
Gardner Denver Oy on Amerikkalaisen maailmanlaajuisen korporaation 
yksikkö Suomessa. Kansainvälisillä markkinoilla toimivan yrityksen on 
erityisen tärkeää pyrkiä olemaan aina askeleen edellä kilpailijoitaan ja 
oltava valmis muuttumaan tarvittaessa. Erityisen tärkeää tällaisen jatku-
van kehitysvalmiuden ylläpito on suurilla jättiyrityksillä, joiden toimin-
nassa pienikin strateginen virhe vaikuttaa yrityksen taloudelliseen me-
nestykseen ja saattaa ilmetä valtavina jälkikustannuksina tai tappioina.  
 
Taloudellinen menestys ei vaadi mitään taikatemppuja vaan systemaat-
tista suunnittelua järjestelmällistä toteuttamista. Ruotsalaiset bisneskon-
sultit ja luennoitsijat Kjell A. Nordström ja Jonas Ridderstråle sanovat 
taloudellisen menestyksen riippuvan yksinkertaisista asioista. Näillä 
asioilla he viittaavat taloudellisesti nopeasti kasvavien maiden kasvun 
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perustaan, mutta mainitut asiat ovat kaiken taloudellisen toiminnan kas-
vun ja menestyksen perusasioita.  
 
Nordström ja Riddelstråle mainitsevat taloudellisen menestyksen riip-
puvan seuraavista asioista: 

− työnteko 
− opiskelu 
− säästäminen 

(Nordström, Ridderstråle, 2006: 114) 
 
Edellä mainittuihin seikkoihin tulee kiinnittää huomiota missä tahansa 
menestyshaluisessa liiketoiminnassa eli toiminnassa joka pyrkii talou-
delliseen hyötyyn. Vastuuntuntoinen työnteko, halu oppia paremmaksi 
ja säästäväinen toiminta ovat kaiken menestyvän liiketoiminnan perus-
edellytyksiä. Tämä tosiasia pätee pienimmän torikauppiaan liiketoimista 
aina ylikansallisten suuryritysten toimintaan asti. 
 
”Yrityksen on tunnistettava, miten alan kilpailutekijät muuttuvat. Yri-
tyksen on tuotekehityksellä pyrittävä aktiivisesti muuttamaan alan kil-
pailutekijöitä itselle edulliseksi. Sen on ainakin kyettävä nopeasti sopeu-
tumaan tapahtuviin muutoksiin”. (Tuominen, 1999: 92) 
 
Yritysmaailmassa maailmanlaajuinen trendi on nykyään siirtää toimin-
taa halvempien kustannusten maihin. Suomi jää auttamatta tässä hinta-
kilpailussa toiseksi. Suomessa tehtävä työ on kallista, mutta työn jälki 
on tunnettu maailmalla laadukkaana ja suomalaisten työntekijöiden 
ammattitaitoa ja osaamista arvostetaan.  
 
Jotta suomalainen yritys pysyy mukana kansainvälisessä kilpailussa ja 
kehityksessä tulee sen siis pitää ensisijaisesti kiinni työnsä laadusta, 
unohtamatta kehittää toimintaansa myös muilla osa-alueilla. Kehityksen 
kelkasta putoaminen heikentää yrityksen kilpailukykyä ja markkina-
arvoa nopeasti. Paikallaan junnaaminen antaa myös kilpailijoille etu-
lyöntiaseman ja vaikeuttaa yrityksen taloudellista menestymistä tulevai-
suudessa. Mahdollista toiminnan kehittämisen tarvetta tulee seurata ja 
kartoittaa. Tämä korostuu erityisesti yrityksissä, jotka toimivat kansain-
välisillä suurilla markkinoilla, missä kilpailu on kovaa. Globaalilla yri-
tyksellä on siis oltava jatkuva kehitystyö käynnissä.  
 
Suomen kaltaisissa, ”kalliiden kustannusten” maissa ei voida kilpailla 
halvoilla hinnoilla, vaan olemassa olevia kilpailuvaltteja, kuten tehdyn 
työn laatua, koulutustasoa tai ammattitaitoa, tulee arvostaa erityisellä 
tavalla. Mielestäni tämä suomalaisen työn ja tuloksen laadukkuus on 
suomalaisten ehdoton valttikortti maailmanlaajuisessa kilpailussa ja täs-
tä imagon tuomasta edusta kannattaa pitää tinkimättä kiinni.  
 
Seuraavaksi muutamia Kari Tuomisen esittämiä seikkoja joihin yritys-
ten tulisi kiinnittää huomiota kehittäessään toimintaansa: 
 

− Asiakastarpeiden tunnistaminen 
− Kilpailun tason määrittäminen 
− Tuotteiden ja tuoteominaisuuksien määritteleminen 
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− Edullisten tuoterakenteiden suunnitteleminen 
− Nopeiden tuotekehitysprosessien toteuttaminen 
(Tuominen, 1999: 92) 

 
Tuomisen mukaan edellä mainittujen alueiden kehittämisprosessit ovat 
pitkäkestoisia, eikä niissä ole varaa epäonnistua. Näiden osa-alueiden 
kehittäminen kannattaa ottaa osaksi yrityksen jokapäiväistä, kauaskan-
toiseen kehitykseen pyrkivää toimintaa.  
 
Opinnäytetyöni kohdeyrityksen Gardner Denver Oy:n toimintaa pyri-
tään pitämään jatkuvasti mahdollisimman laadukkaana. Yrityksessä 
ymmärretään ja otetaan huomioon jatkuvan muutoksen mukana pysymi-
sen tarve. Toiminnan tason ylläpitäminen sekä sen parantaminen ovat 
osa yrityksen virallista toimintasuunnitelmaa.  
 
Gardner Denver Oy:llä on ns. Toimintakäsikirja, jossa on koottuna yri-
tyksen tavoitteet ja eri osastojen toimenkuvat näihin tavoitteisiin pyrittä-
essä. Seuraavaksi katkelma tästä Toimintakäsikirjasta toiminnan paran-
tamista koskevasta kohdasta: ”Osastojen toiminnan kehittämisestä vas-
taavat osastojen johtajat. Jatkuvan parantamisen työkaluina ovat mm. 
Kaizen istunnot, Top Ten, erilliset laatu-, ympäristö- ja TTT-projektit 
sekä aloitetoiminta. Prosessien kehittämisestä vastaavat prosessien 
omistajat. Omistajien apuna toimivat kuhunkin prosessiin osallistuvien 
osastojen johtajat”. (Toimintakäsikirja - Management System Manual, 
2006: 19) 
 
Gardner Denver Oy panostaa vahvasti toiminnan suunnitteluun ja seu-
rantaan. Yrityksen käytäntönä on järjestää Toimintakäsikirjassa mainit-
tuja erilaisia toiminnan seuraus- ja suunnittelupalavereja. Näissä palave-
reissa asianomaiset saavat kommentoida ja ehdottaa ideoitaan. Tämän 
kaltaiset tilaisuudet ovat oiva paikka vaihtaa kokemuksia ja tietoa sekä 
pohjustaa uusia ratkaisuja. Lisäksi yrityksessä seurataan toiminnan tasoa 
jatkuvasti muun muassa erinäisin kyselyin ja selvityksin.  
 
Säännöllinen toiminnan seuranta ja monimuotoiset vertailut aiempiin 
vuosiin taikka kuukausiin ovat Gardner Denver Oy:n yleisimpiä keinoja 
kartoittaa yrityksen sisäistä toimintaa. Näistä tutkimuksista saatavia tu-
loksia esitellään myös ulospäin ja käytetään hyväkseen myös yrityksen 
ulkoisessa markkinoinnissa. Talon sisäisesti näitä tutkimustuloksia päi-
vitetään säännöllisesti ja ne ovat esillä joka puolella yritystä mm. seinil-
lä, ilmoitustauluilla ja näyttöpäätteillä käytävillä. Näistä ilmoituksista on 
hyvä seurata kuinka toiminta kehittyy ja vaikkapa seurata oman työnsä 
tai osastonsa kehitystä ja verrata sitä muiden osastojen tuloksiin. Tällai-
set yrityksen sisäiset toiminnan seurannat kilpailuttavat työntekijöitä ja 
osastoja terveellä tavalla, mikä edesauttaa koko yrityksen hyvää tulosta. 
 
Näiden keinojen lisäksi Gardner Denver Oy ylläpitää jatkuvaa kehitystä 
opiskelijoiden avulla. Vuosittain muutamia korkeakouluopintojaan vii-
meisteleviä opiskelijoita suorittaa harjoittelujaksojaan yrityksessä tai 
tekee yritykselle toimeksiantona lopputyötään. Opiskelijoiden lopputyöt 
ovat useimmiten erinäisten toimintojen parantamiseen liittyviä projekte-
ja tai raportteja ja kehittävät omalta osaltaan koko yrityksen toimintaa. 
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Kaikki nämä toimintaa kehittävät asiat, kuten aihe minun opinnäytetyöl-
lenikin, kumpuavat samasta Gardner Denver Oy:n halusta kehittyä yri-
tyksenä, parantaa liiketoimintaa ja pysyä edelläkävijänä alallaan. 
 

1.4. Toiminnan kehittäminen on vaiheittain kulkeva prosessi 
 
”Muutos on aikamme mantra, eikä vain meidän aikamme. Monien histo-
rian suurmiesten suuhun asetettua toteamusta ”pysyvää on vain muutos” 
käytetään tänäkin päivänä legitimoimaan mitä erilaisimpia muutoksia. 
Mitä ilmeisemmin mikään ei ole menneistä ajoista muuttunut”. (Erämet-
sä, 2003: 9) 
 
Muutoksen tarve pohjautuu tarpeeseen parantaa toimintaa. Toimintaa 
parantavan muutostyön toteuttaminen ja mahdolliset vaikutukset tulisi 
aina miettiä pienimmästä yksityiskohdasta koko suuren kokonaisuuden 
toteuttamiseen saakka. Käytännön toimivuus ja reaalinen hyöty ovat 
tärkeimpiä huomioitavia seikkoja toimintaa uudistettaessa. Kukaan ei 
halua tehdä asioita hankalasti saati tehdä sellaisia asioita jotka vaikeut-
tavat asioiden tekemistä entisestään.  
 
Teoreettisten toimintamallien tuominen käytännön työelämään saattaa 
silti nostaa esiin useita ennalta arvaamattomia ongelmia. Ongelmallista 
kaikesta toiminnan kehittämisestä tekee realismi. Aika ja raha ovat aina 
rajallisia käsitteitä realistisessa ihmiselämässä ja kokonaisvaltaisten teo-
reettisten kehittämissuunnitelmien toteuttaminen käytännössä on yleen-
sä todella vaikeaa, miltei mahdotonta.  
 
Opinnäytetyöni pääongelma onkin kuinka varaosatoiminnan muuttami-
nen, saadaan toteutettua sujuvasti käytännössä sekä hiottua parhaaseen 
mahdolliseen teräänsä. Tavoitteena on saada kehitystyön teoreettiset 
mallit ja päätökset toimimaan mutkattomasti käytännön työelämässä. 
 
”Muutoksen johtamisesta on tehty useita käyttökelpoisia malleja. Mm. 
John P.Kotter on luonut muutoksen portaat, joiden vastakohtia voi kuva-
ta muutoksen sudenkuopiksi. Usein onkin parempi, että muutoksen-
viejillä on olemassa jokin kehikko, malli. Tämä toimii oman suunnitel-
man pohjana ja luo turvallisuuden tunnetta muutokseen”. (Erämetsä, 
2003: 151) 
 
Seuraavassa Kuvio 1:ssä annetaan yhdenlainen tiivistetty malli muutos-
ten läpiviennin tueksi. Kuvio on Timo Erämetsän kirjasta Myönteinen 
muutos: 
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 (Erämetsä, 2003: 154) 
 
”Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty”. Tämä tuttu sanonta kuvaa koko-
naisvaltaisen suunnittelun ja etukäteistyön tärkeyttä. Vanhoissa sanon-
noissa on oma viisautensa, mutta lopputuloksen laatuun ja toteuttamisen 
onnistumiseen ei tämä sanonta ota kantaa. Muutoksia suunniteltaessa on 
muistettava huomioida realismin tuomat ongelmat toimintaa kehitettäes-
sä. Vaikka kuinka hyvin asioita suunniteltaisiin ja pohdittaisiin etukä-
teen, ei se takaa täysin ongelmatonta lopputulosta.  
 
On erittäin tärkeää muistaa, että muutossuunnitelman ei tule olla lopul-
linen taipumaton totuus. Suunnitelma ei saa olla sellainen, että sen mu-
kaan on muutostyö toteuduttava, vaan tärkeämpää on varmistaa muutos-
ten onnistuminen käytännössä. ”Mieluummin puutteellinen suunnitelma 
ja täydellinen toteutus kuin päinvastoin.” (Tuominen, 1999: 308) 
 
Muutettavien toimintatapojen halutaan sulautuvan käytössä oleviin ta-
poihin kitkattomasti, joten mahdollisia ongelmakohtia/riskejä tulee jo 
suunnitteluvaiheessa välttää kaikin mahdollisin keinoin. Mahdolliset 
ennakkotapaukset tai aiemmat samankaltaiset muutostyöt kannattaa sel-
vittää ja tutkia. Aiemmista muutostoimien onnistumisesta kannattaa ot-
taa oppia ja korjata mahdolliset havaitut virheet seuraavaksi kerraksi. 
 
”Muutokseen suhtautumiseen vaikuttaa merkittävästi se, millaisia ko-
kemuksia meillä on aiemmista muutoksista. Aiemmat onnistuneet muu-
toskokemukset ovat avuksi myös uusissa muutostilanteissa. Aiemmat 
kokemukset voivat olla myös kompastuskivi. Heikosti johdetut tai muu-
toin erityisen raskaina koetut muutokset pysyvät ihmisten muistissa pit-
kään” (Arikoski, Sallinen, 2007: 51) 
 
Toiminnan kehittämistä suunniteltaessa on myös hyvää pitää mielessä, 
että kaikki kehitysprosessit ovat yksilöllisiä tapauksia, joissa abstrakteja 
asioita mietitään käytännön toimintaan soveltamista varten. Aina kun 
suunniteltavat muutokset koskettavat myös ihmisten toimintatapojen 
muuttamista, tulee olla erittäin tarkkana. Ihmisten tottumuksia on hanka-
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la muuttaa, varsinkin jos aiemmat toimintatavat koetaan hyviksi tai uu-
det huonoiksi. 
 
Jos muutoksen suunnittelu- ja kartoitusvaiheessa edetään siihen asti, että 
toiminnan muuttaminen koetaan tarpeelliseksi, niin seuraavan vaiheen 
tulisi olla muutoksen tavoitteiden selvittäminen ja mahdollisten ilmene-
vien ongelmakohtien etukäteen kartoittaminen. Ennalta ehkäisten mah-
dollisiin ongelmiin päästään käsiksi jo ennen kuin ne pääsevät valloil-
leen. Erittäin tärkeää uusien toimintatapojen käynnistymisen kannalta on 
se, että uusi tapa toimia tunnustetaan parannukseksi (jos se tällainen on) 
ja se ollaan valmiita hyväksymään toimintamalliksi myös tulevaisuudes-
sa.  Tämä helpottaa huomattavasti uusien toimintatapojen sulautumista 
vanhoihin tapoihin ja tällä tavoin on mahdollista saada käynnistymään 
halutulla tavalla niin paperilla kuin käytännössäkin. 
 
Tehtyjen muutosten käynnistymisen seurantaan jälkeenpäin kannattaa 
panostaa. Tämä selkeyttää kuvaa tehtyjen muutosten konkretisoitumi-
sesta ja mahdollistaa muutosten vaikutuksen tarkemman selittämisen. 
Erityisen tärkeää tällaisen seurannan tekeminen on niille henkilöille, 
jotka ovat tekemisissä muutoksen alla olevien asioiden kanssa. Mielipi-
detiedustelut tai haastattelut tehdyistä ratkaisuista ovat hyviä tapoja kar-
toittaa ja tarkkailla operaatioita ja niiden kulkua. 
 
”Aloita näkyvä mittaus välittömästi. Näkyvä mittaus kertoo kaikille, 
mitkä asiat ovat tärkeitä tässä yrityksessä, miten hyviä niissä ollaan ja 
mitkä ovat tavoitteet” (Tuominen, 1999: 311) 
 
Tehtyjä muutoksia ja niiden vaikutuksia kannattaa siis systemaattisesti 
seurata ja kirjata nämä huomiot muistiin. Systemaattinen ja jatkuva 
muutosten seuranta antaa asianomaisille henkilöille aikaa keskittyä 
mahdollisten ongelmien ratkaisuun niiden etsimisen ja määrittelemisen 
sijaan. Tämä helpotetaan myös mahdollisten ongelmakohtien juurien 
selvittämistä ja ongelmien pääsyihin pureutumista.  
 
Seuraavaksi Kuvio 2 toimintojen seuraamisesta koko muutosprosessis-
sa: 
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(Erämetsä, 2003: 176) 
 
Tällaisen muutosten toteutumista seuraavan toiminnan kautta voidaan jo 
tehdyistä muutoksista selvittää mahdollinen tarve ”jälkihoidolle”. Toisin 
sanoen toiminnan seuranta mahdollistaa ilmenneiden ongelmien löytä-
misen sekä näiden ongelmien huomioimisen ja korjaamisen. Jos ongel-
mia toiminnassa jälkeenpäin ilmenee, on tällaisen jatkuneen seurannan 
avulla helppo palata ajassa taaksepäin tutkimaan missä on mahdollisesti 
mennyt pieleen. Tällaiseen seurantaan tulee luoda tapauskohtaisesti so-
piva systeemi, jonka avulla saadaan tietoa muutosten onnistumisesta ja 
vaikutuksista.  
 
Luotettavan mittaustiedon ja tulosten aikaansaamiseksi muutosten seu-
ranta pitää suhteuttaa niiden kokoon, vaikuttavaan aikaväliin ja laatuun. 
Esimerkiksi tässä Gardner Denver Oy:n tapauksessa varaosatoiminnan 
parantamisen nimissä tehtävät muutokset varaosien materiaalihallinnos-
sa realisoituvat kokonaisuudessaan vasta kuukausien päästä, koska tiet-
tyjen tuotteiden toimitusajat ovat erittäin pitkiä sekä varaosavaraston 
tuotevalikoima ja tuotteiden määrä on valtava. Tämä tulee huomioida 
muutoksia suunniteltaessa ja seuratessa. 
 
Tämän opinnäytetyön teoriaosuudessa kerrotaan enemmän asioiden tut-
kimisen teoriapuolesta ja käytännön toteuttamisesta. Opinnäytetyössä on 
myös toteutettu tällainen toiminnan seurantaan liittyvä tutkimus, missä 
selvitettiin Gardner Denver Oy:n varaosatoiminnan tilaa ja varaosa-
toiminnan parantamiseen tähtäävien muutosten vaikutuksia. Tästä selvi-
tyksestä kerron enemmän GD Oy:n varaosatoiminnan kehittämisestä 
kertovassa osiossa. 
 
”Jos muutosohjelma on käynnistetty, etkä kohtaa yhtään ongelmaa tai 
ristiriitaa, sinun pitää olla huolissasi. Muutos ei ole vielä käynnistynyt. 
Ensimmäinen merkittävä ongelma tai ristiriita on merkki muutoksen 
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käynnistymisestä. Muutos on aina jonkin tasoinen ristiriita”. (Tuominen, 
1999: 303) 
 
Muutoksia tehtäessä on aina mahdollista, jopa todennäköistä, että ilme-
nee ongelmia. Yleensä ongelmia ilmenee alkuvaiheilla riippuen muutos-
ten vaikuttavasta aikavälistä, eli siitä kuinka nopeasti tehdyt muutokset 
alkavat vaikuttaa aiempiin toimintoihin. Pienten alkuvaikeuksien takia 
ei kuitenkaan kannata vetää kauaskantoisia johtopäätöksiä muutosten 
lopullisesta onnistumisesta.  
 
Edellinen Tuomisen mielipide siitä, että tarvitset ongelmia tietääksesi 
muutosten käynnistyneen, on melko karkea. Tietenkin muutokset voivat 
onnistua täysin ongelmitta. Tällä lainauksella haluankin tähdentää, että 
muutoksiin tulee varautua ja niitä kannattaa yrittää ennustaa.  
 
 Vaikeuksien ennustaminen ei ole helppoa. Vaatii erityistä ammattitaitoa 
ja kykyä nähdä miten mikäkin muutos mahdollisesti vaikuttaa asioihin 
tulevaisuudessa. Tällaisten näkemysten olemassaolo tulisi aina tuoda 
ilmi tarpeeksi ajoissa. Perusteltujen, asiallisten ja ajoissa annettujen mie-
lipiteiden avulla voidaan säästä huomattavasti vaivaa, rahaa ja aikaa. 
”Ongelmat syntyvät vasta sitten kun konfliktit pääsevät valtaan” (Ront-
hy-Östberg, Rosendahl, 1998: 74) 
 
Muutosten suunnitteleminen, tekeminen ja toteutuminen on aina proses-
si. Liike-elämässä muutosprosessin suunnittelun tärkeys korostuu erityi-
sen paljon. Tässä työssä käsiteltyjen asioiden tavoitteena on auttaa vie-
mään toiminnan kehittämisprosessi onnistuneesti läpi alusta loppuun.  
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2. GARDNER DENVER OY 
 
Tässä Gardner Denver Oy:tä esittelevässä osuudessa kerron yrityksestä, 
sen osastoista ja tuotteista tarkemmin. Osion tarkoitus on valottaa yri-
tyksen nykypäivän toimintaa historian askelten kautta, avittaa ymmär-
tämään käytännön asioita mitä opinnäytetyössä käyn läpi ja selittää sa-
malla kompressorimaailmassa käytettävää termistöä. Tämä auttaa hah-
mottamaan kokonaiskuvaa toiminnasta ja sitä kautta ymmärtämään mitä 
toiminnan osa-aluetta tässä opinnäytetyössä käsitellään. Kaikki tämä 
tieto on yrityksestä lähtöisin ja myös tiiviisti kytköksissä opinnäytetyöni 
aiheeseen; varaosatoiminnan kehittämiseen. 
 
Gardner Denver Oy on yksi amerikkalaisen pörssiyhtiön Gardner Den-
ver Inc:n tytäryhtiöistä, joka valmistaa ja huoltaa paineilmakompresso-
reita Tampereen Messukylässä. Muita samankaltaisia tytäryhtiötehtaita 
sijaitsee Italiassa ja Kiinassa. Gardner Denver Inc. on maailmanlaajui-
nen korporaatio, jonka toiminta on globaalia liiketoimintaa. Koko maa-
ilmanlaajuista korporaatiota ohjataan Amerikan Yhdysvalloista, kau-
pungista nimeltä Quincy, missä sijaitsee yrityksen yksi tehdas ja pää-
konttori.  
 

2.1. Historiaa 
 
Gardner Denver Oy:n historia juontaa juurensa Tampella Tamrockiin. 
Suomessa valmistettujen ruuvikompressorien historian voi katsoa alka-
neen vuonna 1963 jolloin Tampella Tamrock solmi lisenssisopimuksen 
SRM:n (Svenska Rotormaskiner) kanssa. Tällöin alkoi ruuvikompresso-
rien valmistus ja ensimmäinen yksilö valmistui samana vuonna.  
 
Toiminta jatkui vuosikymmeniä näin, kunnes kompressoriosasto yhtiöi-
tetään vuonna 1990 nimellä Tamrotor. Tamrotor teki hyvää tulosta ja 
kasvoi tasaisesti. Tätä jatkui seitsemän vuotta kunnes vuonna 1997 
Amerikkalainen suuryritys Gardner Denver Inc. huomasi suomalaisen 
ammattilaisen ja osti Tamrotorin tytäryhtiökseen. Tamrototor Kompres-
sorit Oy – nimi jäi käyttöön GD Oy:n ruuvikompressorien ainoalle suo-
malaiselle jälleenmyyjälle. Parin vuoden päästä tästä (1999) otettiin 
käyttöön nimi ja logo Gardner Denver Oy. Nykyinen Gardner Denver – 
logo julkaistiin ja otettiin käyttöön vuonna 2003. 
 

2.2. Nykypäivä 
 
Gardner Denver Oy on vuonna 1859 perustetun amerikkalaisen suuryri-
tyksen ainoa pohjoismaissa toimiva tehdas. Maailmanlaajuisen korpo-
raation yksi tavoitteista tällä hetkellä on Euroopan toimipisteiden yhteis-
työn parantaminen. Gardner Denver Inc:n tehtaita on Euroopassa tällä 
hetkellä kaksi; yksi Suomessa ja yksi Italiassa. Myyntipisteitä korporaa-
tiolla puolestaan on ympäri Eurooppaa useita. Gardner Denver Inc. on 
yli 1200 MUSD:n liikevaihdolla (2005) eräs maailman johtavista pai-
neilmaa tuottavien ruuviyksiköiden valmistajista. GD Inc. on listattu 
vuonna 1997 New Yorkin pörssiin (NYSE) ja tämän hetkinen osakkeen 
arvo liikkuu vähän alle 40 USD:n.  
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Suomalainen Gardner Denver Oy on kannattava ja liiketoiminnaltaan 
kasvava osa koko kansainvälistä korporaatiota. Yrityksen kasvu on jat-
kunut tasaisesti alkuajoista nykypäivään saakka ja näyttää jatkuvan edel-
leen. GD Oy:n palkkalistoilla on tällä hetkellä n. 240 työntekijää ja lii-
kevaihto oli viime vuonna yli 60 miljoonaa euroa. (sisältäen Suomen 
edustajan Tamrotor Kompressorit). Gardner Denver Oy:n suoria asiak-
kaita ovat edustajat, jälleenmyyjät ja OEM -asiakkaat. Asiakkaita löytyy 
pitkälti toista sataa ja asiakkaita kartoitetaan jatkuvasti lisää.  
 
Gardner Denver Oy:n asiakkaat sijoittuvat ympäri maailmaa, yrityksen 
työkieli asiakkaiden kanssa on pääsääntöisesti englanti. Maailmanlaa-
juinen kompressorimyynti toteutetaan kansainvälisen edustajaverkoston 
avulla yli 40 maahan. Marine ja off-shore myynti merille tapahtuu pää-
sääntöisesti Norjalaisen yhteistyöyrityksen kautta. Yksikköjen ja kom-
ponenttien suoramyynti maailmanlaajuisesti OEM (Original Equipment 
Manufacturer) -asiakkaille on myös iso osa yrityksen liiketoimintaa. 
 
Gardner Denver Oy on jatkuvasti omaa toimintaansa tutkiva ja seuraava 
yritys, joka pyrkii kehittämään toimintojaan jatkuvasti. Aiemmin maini-
tut kehitys palaverit yms. tuovat esiin asioita, jotka ovat toimineet hyvin 
tai joissa saattaa olla kehittämisen varaa. Yrityksessä seurataan ja yllä-
pidetään kehitystä jatkuvasti ja työntekijöitä tiedotetaan nykytilanteesta 
säännöllisesti. Uudet työntekijät saavat todella hyvän kokonaisvaltaisen 
perehdyttämisen työhönsä, sekä koko talon toimintaan. Muun muassa 
osastokohtaiset kuukausipalaverit, toimitusjohtajan koko yrityksen toi-
minnan ja tuloksen tiivistävät kvartaalikatsaukset sekä korporaation si-
säiset tiedotteet ja ovat Gardner Denver Oy:n yleisimpiä tiedottamista-
poja yritykseen liittyvistä asioista. Lisäksi lukuisia erilaisia pienimuotoi-
sempia ”pystypalavereja” tai muita keskustelutilaisuuksia on jatkuvasti. 
Yrityksen sisällä vallitsee avoimen keskustelun ilmapiiri ja tämä on 
omiaan antamaan hedelmällisen pohjan toiminnan laadun ylläpitämisel-
le ja parantamiselle. 
 
Työtyytyväisyyttä pidetään yllä luomalla puitteet onnistuneille toimin-
noille ja turvalliselle työnteolle. Turvallisen työympäristön aikaansaa-
miseksi ja ylläpitämiseksi ovat työntekijät esimerkiksi velvoitettu il-
moittamaan huomaamistaan puutoksista tai vioista ja ilmoittamaan 
mahdolliset ”läheltä piti” – tilanteet esimiehelleen. Jatkuva kouluttami-
nen ja valmentaminen pitävät työntekijät ajan tasalla ja tietoisina uusista 
asioista työssä. Lisäksi uudet työntekijät velvoitetaan hyväksymään kor-
poraation eettiset säännöt. Nämä kaikki seikat liittyvät yrityksen jatku-
van kehityksen ja hyvän toiminnan ylläpitämisen tavoitteisiin. 
 
GD Oy:n sisällä on ns. GDnet missä kaikki tärkeimmät yritystä koske-
vat uutiset kerrotaan päivittäin. GDnet on eräänlainen yrityksen sisäinen 
verkkoyhteisö, mistä löytyy tietoa yrityksestä, työntekijöistä ja tapahtu-
mista. GDnet:n kuuluu myös ns. keskustelupalstalla myös kuka vaan 
yrityksen työntekijä kertomaan mielipiteitään suoraan ylimpää johtoa 
myöten. 
 
Asiakastyytyväisyyttä ylläpidetään jatkuvalla toimitusaikojen ja – var-
muuden seurannalla ja parantamisella sekä asiakaspalvelulla ja asiakas-
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lähtöisellä markkinointiajattelulla. Toimiva logistiikka on erittäin tärke-
ää toimitusten nopeuden ja onnistumisen kannalta sekä kilpailukykyisen 
tilaustoimitusketjun ylläpitämiseksi. Internetiä ja globaalia tuotannonoh-
jausjärjestelmää hyödynnetään kilpailutekijänä nykyaikaisessa kansain-
välisessä korporaatiossa parhaan mukaan. 
 
Gardner Denver Oy on siis jatkuvasti kehittyvä ja omatoiminen pai-
neilmakompressoreja valmistava tehdasyksikkö jonka toimintoja ovat 
myynti, asiakaspalvelu, markkinointi, suunnittelu, laatu, tuotantologis-
tiikka ja tuotannonkehitys, hankinta jälkimarkkinointi sekä talous- ja 
henkilöstöhallinto. GD Oy:n toiminta keskittyy pääpiirteittäin kolmeen 
liiketoiminta-alueeseen. Nämä ovat: ruuviyksiköt OEM - asiakkaille, 
Marine – kompressorit laivoihin sekä valmiit teollisuuskompressorit te-
ollisuuden eri tarpeisiin. 
 

2.3. Varaosatoimintaan liittyvät osastot 
 
Seuraavassa esittelen pikaisesti opinnäytetyöhön liittyvät osastot Gard-
ner Denver Oy:n sisällä. Tarkemmin esittelen After Market -osaston, 
jossa itse työskentelen ja joka on opinnäytetyöni aiheelta tärkeämpi 
osasto. After Market vastaa varaosatoiminnasta ja on täten kriittinen 
osasto tämän opinnäytetyön kannalta. 
 
Esittelen pikaisesti myös Asiakaspalveluosaston, joka toimii usein yh-
teistyössä After Market -osaston kanssa Gardner Denver Oy:llä. Työhö-
ni liittyy tiiviisti myös Varaosavarasto, jonka voisi ajatella omaksi osas-
tokseen, mutta on teoriassa GD Oy:llä After Marketin alainen yksikkö. 
Esittelen Huollon, Varaosavaraston ja After Market -osaston tässä sa-
man otsikon alla. 
 

2.3.1. After Market – osasto 
 
Harjoitteluni toimipisteen Gardner Denver Oy:n After Market (jälki-
markkinointi) -osaston tehtävänä on huolehtia yrityksen laitteiden vara-
osamyynnistä ja sen kehityksestä sekä huolehtia takuiden käsittelystä ja 
edustajaverkon huoltokoulutuksesta. Osaston toiminnasta vastaa jälki-
markkinointipäällikkö. After Market osastoon kuuluu kymmenkunta 
henkilöä, jotka ovat kaikki jälkimarkkinointipäällikön alaisia. Jälki-
markkinointipäällikkö vastaa suoraan yrityksen toimitusjohtajalle.  
 
 Jälkimarkkinoinnin tehtäviin kuuluvat: 
 

− Varaosahinnastojen laadinta ja jakelu 
− Varaosamyynnin edistäminen 
− Varaosamyynti 
− Varaosasuositukset 
− Takuiden käsittely ja yhteenvedot takuista 
− Edustajien huoltokoulutuksen organisointi 

(Gardner Denver Oy:n Toimintakäsikirja, 2006) 
 
After Sales osaston työntekijät ja heidän toimenkuvansa: 
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− Jälkimarkkinointipäällikkö (osaston esimies) 
− After market materiaalin ostaja (Vastaa After market osaston 

materiaalin hankinnasta ja materiaalin ohjauksesta) 
− Varaosamyyjä (Varaosien myynti; tarjoukset, tilaukset ja 

kuljetukset) 
− After market Sales cordinator (Vastaa varaosien markkinoinnista 

ja hinnoittelusta) 
− Huoltoinsinööri (Edustajien ja asiakkaiden tekninen tuki ja 

koulutus; GD-kompressorit ja OEM, takuukäsittely GD Oy) 
− Takuukäsitteljiä (Takuukäsittely, varaosien reklamointi 

toimittajalle) 
− Huoltohallin työnjohto (Vastaa oman ryhmänsä töiden 

organisoinnista alueellaan) 
− Varaosavaraston työnjohto (Vastaa oman ryhmänsä töiden 

organisoinnista alueellaan) 
 

 
 (GDnet, 7.11.2007) 
 
Kuviossa 3 on Gardner Denver Oy:n jälkimarkkinointiosasto ja sen 
työnjako. Organisaatio on sisäisesti muuttunut viime aikoina aavistuk-
sen verran, mutta toimenkuvat osastolla ja organisaation rakenne ovat 
pysyneet samana. Kuten sanottua After Market on vastuussa kokonai-
suudessaan varaosatoiminnasta sekä koneiden huollosta ja huoltokoulu-
tuksista.  
 

2.3.2. Asiakaspalvelu 
 
Esittelen lyhyesti myös Gardner Denver Oy:n Asiakaspalveluosaston, 
koska se tulee olemaan osa opinnäytetyötäni myöhemmässä vaiheessa 
kun kartoitan varaosatoiminnan koettua tilaa sen parissa työskentelevien 
keskuudessa.  
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Asiakaspalveluosasto vastaa edustajilta, myyntiyhtiöiltä ja OEM-
asiakkailta tulevien tilausten tilauskäsittelystä ja laskutuksesta. Asiakas-
palvelun tehtäviin kuuluvat tuotteiden tekninen tuki käsittäen edustajille 
ja myyntiyhtiöille tehtävät tarjoukset ja tekniset selvitykset. Osaston 
toiminnasta ja kehittämisestä vastaa asiakaspalvelupäällikkö. Asiakas-
palvelupäällikkö voi toimia myös erikseen nimettyjen edustajien Area 
Managerina. Asiakaspalvelun tehtäviin kuuluvat seuraavat toiminnot: 
 

− Asiakaspalautusten koordinointi 
− Valmistustilanteen seuranta 
− Sopimuskatselmukset standardituotteille 
− Tilausvahvistukset / valmistustilaukset 
− Toimitusaikakyselyihin vastaaminen 
− Laskutus 
− Vientihuolinta 
− Tekninen tuki 

 
2.4. Tuotteet 

 
Gardner Denver Oy on valmiita paineilmakompressoreja sekä kompres-
soriyksiköitä ja osakokonaisuuksia erilaisiin tarkoituksiin valmistava ja 
myyvä yritys. Industrial puoli menee teollisuuden tarpeisiin ja Marine -
puoli pääsääntöisesti isoihin laivoihin tai öljynporauslautoille.  
 
Paineilmakompressorit suunnitellaan pääosin pitkäaikaiseen käyttöön 
toimintakyvyn heikkenemättä. Teollisuuskäytössä paineilmaa näkee 
usein käytettävän työkalujen voimalähteenä tai puhallettuna erinäisiin 
siivous- / puhdistustarkoituksiin. Laivoissa tasatehoisia kompressoreita 
käytetään mm. kuljetustilojen valmisteluun ja ylläpitoon. Esimerkiksi 
pitkiä matkoja matkaavien hedelmälastien ilmaan tuodaan typpeä pai-
neilman avulla. Tämä ”typetys” tehdään pidentääkseen hedelmien säily-
vyyttä ja tappaakseen mahdolliset haitalliset eliöt lastin seassa. Tällaiset 
toiminnot vaativat erityisen suuritehoisia koneita. Pienitehoisimmillaan 
paineilmaa näkee käytettävän vaikkapa maaliruiskuissa tai ilmapum-
puissa. 
 
Tampereen tehtaan erikoistavaramerkkejä ovat Tempest® 12 yksikkö-
kokonaisuudet ja Enduro® ruuviyksiköt. Näitä GD Oy:n tekemiä komp-
ressorin sisällä olevia osakokonaisuuksia kaupataan OEM (original 
equipment manufacturer / omamerkkivalmistus) – asiakkaille. OEM – 
asiakkaat rakentavat edellä mainittujen Gardner Denver Oy:n tuotteiden 
ympärille oman kompressorikokonaisuuden omien tarpeidensa mukaan. 
OEM – asiakkaat myyvät kompressoreita omana merkkinään, eikä hei-
dän ole pakko käyttää sisäisten osien valmistajien merkkejä liiketoimin-
nassaan. 
 
Tampereella valmistetaan useita kompressori vaihtoehtoehtoja kaikkiin 
eri teholuokan tarpeisiin. Tampereen tehtaan tuotannon pääpaino on 
suuremman luokan kompressoreissa, mutta myös pienemmästä teholuo-
kasta löytyy vaihtoehtoja.  
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Seuraavana esittelen Gardner Denver Oy:n tuotekirjoa pikaisesti. 
 

2.4.1. Peruskuormakoneet 
 
Peruskuormakoneet ovat perinteisempiä kompressoreja, jotka on suun-
niteltu tasaiseen ilmantarpeeseen. Tampereella valmistettavien perus-
kuormakoneiden tehoalue on 3 - 500 kW ja painealue 3 - 13 bar. Tyypil-
lisimpiä peruskuormakoneiden käyttöpaikkoja ovat prosessiteollisuus, 
paperitehtaat, työpajat ja huoltoasemat. 
 

2.4.2. Variable Speed, VS - kompressorit 
 
VS - kompressorit ovat energiatehokkain kompressorisarja, mitä Gard-
ner Denver Oy:llä valmistetaan. VS – mallisto on tällä hetkellä teholuo-
kassa 11 - 320 kW. Näiden energiatehokkaiden kompressoreiden erikoi-
suus on taajuusmuuttuja. Tämä käyttötarpeen tunnistavan ohjauslaitteen 
hyvä puoli on se, että se osaa hidastaa ja nopeuttaa kompressorin toi-
mintaa sen käytön mukaan.  
 
Kompressori ei siis taajuusmuuttajan ansiosta toimi samalla tasaisella 
teholla koko ajan, vaan jarruttaa tai kiihdyttää moottorinsa kierrosnope-
utta käytön mukaan. Tätä ominaisuutta käytetään hyväksi sellaisissa 
paikoissa, missä paineilman tarve on vaihtelevaa. Jos paineilmaa käyte-
tään esimerkiksi päiväsaikaan vain hetkittäin 8 tunnin aikana, ei ole jär-
kevää ja tehokasta käyttää konetta, joka toimii tietyllä vakioteholla koko 
ajan. Tämä kuluttaisi energiaa, sekä itse konetta, aivan turhaan. VS - 
koneet ovat täten erittäin energiatehokas ja rahaa säästävä kompressori-
ratkaisu.  
 

2.4.3. Enduro® Ruuviyksiköt 
 
Ruuviyksikkö on ruuvikompressorin ydin ja toiminnan perustava ele-
mentti. Perusidea ruuviyksikön toiminnassa on, että erittäin suurella 
tarkkuudella sorvatut ja hiotut uros- ja naaraskierteillä olevat ruuvit lo-
mitetaan ja laitetaan pyörimään. Näiden ruuvien pyöriessä vahvasti öl-
jyttynä tiiviisti lomittain, ilmaa työntyy niistä ulospäin. Tämä puristettu 
ilma varastoidaan ja hyödynnetään kulloisenkin tarpeen mukaan. 
 
Enduro® ruuviyksiköt 
Tehoalue 3 - 500 kW 
Painealue 3 - 13 bar 
yksivaiheinen, öljyvoideltu 
Viimeisin profiilisuunnittelu 
 
Seuraavassa Kuvio 4:ssä on esitelty Enduro® ruuviyksikön pääosat. 
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(GD Oy yritysesittely 2007)  
 

2.4.4. Tempest® 
 
Tempest® on Gardner Denver Oy:n tavaramerkki. Tempest® on järjes-
telmä, johon on suunniteltu kompaktisti koko öljyn- ja vedenkierto ruu-
vikompressorin sisällä. Tempest® sisältää ruuviyksikön sekä kokonais-
valtaisen öljyn- ja vedenerottelujärjestelmän. Tempest® on kompresso-
rin sisäinen kokonaisuus missä edellä mainitut asiat ovat yhdistetty yh-
deksi erilliseksi kokonaisuudeksi. 
 
Seuraavassa kuvassa on esitelty öljyn- ja vedenkierto Gardner Denver 
Oy:n Tempest® kokonaisuudessa. Koko tämä järjestelmä on pienim-
pienkin kompressorien sisällä. Kuva on hyvin yksinkertaistettu ja mitta-
suhteet eivät pidä välttämättä paikkaansa. 
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(GD Oy yritysesittely 2007) 
 
Kuvassa öljy on ruskeaa ja vesi sinistä, oikeassa alakulmassa on ruu-
viyksikkö, jonka yläpuolella on vesijohtoveden sisääntulo. Kuvassa yl-
häällä vihreällä on jäähdytin, jonka kautta vesi pääsee hienojakoisem-
man öljynerottimen kautta luonnonmukaisesti takaisin kiertoon. 
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3. TEORIA 
 
Olen kerännyt tähän osioon lyhyesti teoreettisia asioita ja käsitteitä, joi-
hin olen opinnäytetyössäni ja työharjoittelussani jälkimarkkinointiosas-
tolla törmännyt. Näiden teoreettisten tietojen on tarkoitus auttaa katso-
maan opinnäytetyössäni käsiteltävien asioiden taakse ja esiteltävien ide-
oiden sisään.  
 
Lisäksi jälkimarkkinoinnin ja logistiikan teoriaosuuksien lopussa on esi-
telty tiiviisti kyseisen teorian soveltamiseen Gardner Denver Oy:n sisäl-
lä sekä SWOT -analyysi (Strengths, Weaknesses, Opportunities, 
Threats) kyseessä olevan teorian käytöstä GD Oy:n käytännön toimin-
nassa. SWOT -analyysit liittyvät mahdollisten ongelmien ennaltaeh-
käisyyn. Niiden avulla on tarkoitus herättää suunniteltavien muutosten 
tiimoilta ideoita ja ajatuksia. 
 

3.1. Jälkimarkkinointi 
 
Jälkimarkkinointi mielletään usein markkinoinnin osa-alueeksi. Markki-
noinnin perinteinen idea on hankkia uusia asiakkaita tai parantaa ny-
kyisten asiakkaiden tyytyväisyyttä. Myös jälkimarkkinoinnilla on sa-
mankaltaiset pyrkimykset, keskittyen erityisesti jo tapahtuneen liiketoi-
men jälkeiseen toimintaan. Jälkimarkkinointi on siis liiketoiminnan ala 
johon kuuluvat kaikki kaupan jälkeiset toiminnot. Yleisimpiä tällaisia 
toimintoja ovat takuut, sopimukset ja varaosamyynti. Lisäksi usein 
myös huollot (kunnossapito) ja asiakaspalvelu kuuluvat jälkimarkki-
noinnin piiriin. Jälkimarkkinoinnissa käytännön työ on asiakasvetoista 
toimintaa, jossa asiakasta pyritään auttamaan ongelmissa parhaalla 
mahdollisella tavalla. Jälkimarkkinoinnin ydinajatus on pidentää ja vah-
vistaa asiakassuhteen kestoa pitämällä asiakas tyytyväisenä jo tapahtu-
neen kaupan jälkeen. (Wikipedia 2007) 
 

3.1.1. GD Oy:n jälkimarkkinointi käytännössä  
 
Gardner Denver Oy:n After Market -osaston toimintaan lukeutuu varsi-
naisesti varaosamyynti, varaosamarkkinointi ja asiakkaiden takuuasiat. 
Lisäksi varaosavarasto, huolto- ja asiakaspalveluosasto toimivat jälki-
markkinoinnin kanssa tiiviissä yhteistyössä. After Market on johdosta 
usein se osasto, joka selvittää epämääräisimmät ongelmat asiakkaiden 
kanssa. Esimerkiksi hukassa olevia tuote- tai hintatietoja saadaan olla 
jälkimarkkinointiosastolla kaivelemassa lähes päivittäin. 
 
Myös erinäistä teknistä neuvontaa talon sisällä ja pienempiä postiin 
mahtumattomia tavaralähetyksiä hoidetaan silloin tällöin jälkimarkki-
noinnin kautta. Näiden lisäksi Gardner Denver Oy:n jälkimarkkinointi-
osasto on tottunut vastaamaan myös asiakkaiden tiedusteluihin esimer-
kiksi varaosiin liittyvistä teknisistä asioista tai varaosien hintoihin ja 
koodeihin liittyvissä asioissa. Yleisimpiä After Market -osaston koh-
taamia haasteita asiakkailta ovat huoltotekniset ongelmat, takuutapaus-
ten tilaraportit tai varaosiin, niiden nimikekoodeihin, hintoihin tai kulje-
tuksiin liittyvät ongelmat. 
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3.1.2. GD Oy:n jälkimarkkinoinnin SWOT – analyysi 
 

Voimavarat:  
- Hyvin onnistunut 

jälkimarkkinointi pitää asiakkaat 
tyytyväisenä ja varmistaa heidän 
pysymisen asiakkaina jatkossakin. 

- Asiakastyytyväisyyden kautta 
parannetaan asiakassuhteita ja 
näiden suhteiden kestävyyttä. 
Tämä parantaa liiketoimia ja 
vakauttaa tulevaisuutta. 

- Kauaskantoisesti ajatellen hyviä 
ja pitkiä asiakassuhteita kannattaa 
arvostaa. 

Heikkoudet:  
- Muistettava, että 

jälkimarkkinointi tulee olla 
ensisijaisesti liiketoimia 
jälkeenpäin hoitava ja 
tulevaisuuden näkymiä 
parantava toimenpide. 

- Toisin sanoen; jos kaikki 
liiketoimet toimisivat niin kuin 
on suunniteltu, 
jälkimarkkinointia ei 
periaatteessa tarvittaisi lainkaan. 

- Täten jälkimarkkinoinnin 
kehittäminen ei tulisi olla 
ensisijainen kehityksen asia 

 

Mahdollisuudet:  
- Hyvin hoidettu jälkimarkkinointi 

antaa asiakkaalle hyvän kuvan 
yrityksestä 

- Asiakas huomaa, että häntä ei 
unohdeta heti tehdyn kaupan jäl-
keen vaan pidetään arvossa myös 
jatkossa.  

- Pitkäaikaiset ja kestävät asiakas-
suhteet ovat yritykselle erittäin 
hyvä tukipohja tulevaisuuden 
suunnitteluun. 

- Tällaisten suhteiden luomiseen ja 
ylläpitämiseen on jälkimarkki-
noinnin avulla hyvät mahdolli-
suudet. 

Uhat:  
- Huono jälkimarkkinointi voi 

äärimmillään karkottaa 
asiakkaan ja katkaista koko 
asiakassuhteen. 

- Tämä jättää huonon maineen 
yrityksestä muille asiakkaille 
sekä markkinoille. 

- Jälkimarkkinoinnin kehittämisen 
uhkana taas on se, että 
alkuperäisten ongelmien ehkäisy 
saattaa unohtua kun keskitytään 
vain ongelmista johtuvien 
jälkiseuraamuksien 
korjaamiseen.  

- Näin ollen jälkimarkkinointia 
suunniteltaessa ja kehitettäessä 
tulisi keskittyä enemmän 
ongelmia aiheuttavien asioiden 
korjaamiseen kuin ongelmien 
jälkihoidon kehittämiseen.  

TAULUKKO 1 – SWOT, jälkimarkkinointi GD Oy 
 

3.2. Logistiikka ja materiaaliohjaus 
 
Logistiikka tieteenlajina juonta juurensa jo antiikin Kreikan, Rooman ja 
Bysantin ajoilta, joissa logistikas (kr.) -nimiset upseerit hoitivat rahoi-
tus- ja huoltoasioista. ”Ensimmäisiä kertoja logistiikka -käsitettä käytet-
tiin ja alettiin myös tieteellisesti pohtia toisen maailmansodan aikana. 
Tällöin valtavat armeijoiden vaatimat materiaalivirrat (tukikohdista rin-
tamalle) vaativat järjestelmällistä ja suunnitelmallista hoitamista.”  (Wi-
kipedia 2007) 
 
Nykyään termiä logistiikka käytetään puhekielessä usein kun kyse on 
tavaroiden kuljetuksesta ja varastoinnista, eikä niinkään materiaalivirto-
jen suunnittelusta ja ohjaamisesta. Nämä fyysiset toiminnot ovatkin 
yleensä näkyvin osa organisaatioiden logistisia toimintoja, jotka kytkey-
tyvät organisaation linjauksiin. Käytännössä logistiikan tarkoitus ei ole 
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yleensä luoda itsenäisesti toiminnalle suuntaa, vaan noudattaa sekä olla 
osana organisaation kokonaisvaltaista strategiaa.  
 
Materiaalivirtojen ohjaamiseen on oma tieteenlajinsa, jota kutsutaan ma-
teriaaliohjaukseksi. Materiaalinohjauksen keskeinen tavoite on lisätä 
yrityksen tehokkuutta, joka usein näkyy käytännössä läpimenoajan no-
peuttamisena. Materiaalinohjaus liittyy myös myymiseen, ostamiseen ja 
valmistamiseen. Se on siis osa yrityksen strategiaa ja jokapäiväisiä toi-
mintoja. Materiaaliohjaus määritellään materiaalivirtoihin liittyväksi 
suunnitteluksi, ohjaukseksi ja valvonnaksi. (Karrus, 2005, s.407). 
 
Materiaalihallinnon alaisuuteen kuuluvat ainakin seuraavat yrityksen 
toiminnot:  

• menekin ennustaminen 
• tarvesuunnittelu  
• ostaminen 

 
Materiaalinohjaus nähdään usein eräänä logistiikan alahaarana, joka 
keskittyy enemmän virtojen ohjaamiseen ja suunnitteluun, siinä missä 
itse logistiikan nähdään useammin keskittyvän enemmänkin itse fyysi-
sen tavaran liikutteluun.  
 
Logistisilla ratkaisuilla on oma ulottuvuutensa organisaation kokonais-
strategiasta.   Yleensä valittu logistiikan ratkaisutapa on suurten linjaus-
ten lopputulos organisaatiossa. ”Logistiikasta on tullut osa yrityksen 
strategista suunnittelua, johtamista ja hallintaa. Jokaisen yrityksen on 
kehitettävä strategiansa ja niihin liittyvät logistiset kilpailukykytekijänsä 
omista lähtökohdistaan”. (Haapanen, Vepsäläinen, Lindeman 2005: 15) 
 

3.2.1. Nykyaikaisen logistiikka-ajattelun piirteet 
 
Nykyaikaisen logistiikka-ajattelun tärkeimmät piirteet ovat: 
 

- logistiikka tarkastelee yrityksen reaaliprosesseja ja pyrkii kehit-
tämään niitä kokonaisuutena. 
- logistiikka ottaa huomioon koko arvonlisäysketjun toimittajilta 
asiakkaille ja pyrkii kehittämään koko ketjun kilpailukykyä. 
- logistiikka vastaa omalta osaltaan sekä arvonlisäyksestä asiak-
kaille, että yrityksen pääomankäytöstä ja toimintakustannuksista. 
(Karrus 2005: 26) 

 
Edellä mainitut ajattelutavat ovat logistisen ajattelun peruskiviä ja 
eräänlainen ideologia jonka kautta nykyaikaiset yritykset usein ajattele-
vat toimintojaan. Yrityksen ei tarvitse olla teollisuudessa toimiva tai 
muutoinkaan tavaran kanssa toimiva, vaikka näin arkiajattelussa usein 
ajatellaankin. Logistista ajattelua voidaan soveltaa puhtaasti immateriaa-
lisiinkin asioihin, kuten esimerkiksi palveluihin, luennointiin tai konsul-
tointiin. Kaiken kaikkiaan logistiikka pyrkii tarkastelemaan organisaati-
on arvonlisäystä ja arvoketjujen/-kenttien toimintaa kokonaisuuksina.  
 
 

3.2.2. Logistiset mallit 
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Logistisia teoreettisia malleja tunnetaan nykyisellään pääpiirteissään 
kaksi: 

- Arvoketjumalli 
- Arvokenttämalli 

 
Arvoketjumalli on ollut nykyaikaisen logistisen ajattelun kehityksen 
kulmakivi. ”Arvoketjuajattelussa yrityksen toiminnot jaetaan ydin- ja 
tukitoimintoihin, joiden osa-alueita ovat asiakkaille toimitettavat tuot-
teet ja palvelut, niiden läpimenoaika sekä eri organisaatioiden tehtävät, 
niiden rutiinien tehokkuus ja sovelletut kannusteet.” (Haapanen, Vepsä-
läinen, Lindeman 2005: 25 - 26) 
 
Käytännössä arvoketju tarkoittaa sitä logistista ketjua ja sen jokaista 
lenkkiä, joka osallistuu organisaation arvon kasvattamiseen. Tavaratuo-
tannossa tämä tarkoittaa ketjua tuotteen raaka-ainelähteiltä aina kulutta-
jalle saakka. Palveluita tuotettaessa voidaan raaka-aineena nähdä palve-
lijan ammattitaito ja tuotteena tuotettu palvelu, mutta idea tästä ketju-
maisesta ajattelumallista pysyy samana. 
 
Toinen mahdollinen logistinen ajattelumalli on arvokenttä (Value Field) 
-malli. Arvokenttämalli on ”loppukuluttajien ja raaka-ainelähteiden vi-
rittämä liiketoimintaympäristö Tässä ympäristössä yritykset, asiakkaat 
viranomaiset, oppilaitokset ja muut sidosryhmät sekä näiden muodosta-
mat verkostot tuottavat arvoa palveluihin ja tuotteisiin” (Haapanen, 
Vepsäläinen, Lindeman 2005: 297) 
 
Suurin ero tässä arvokenttämallissa arvoketjumalliin verrattuna on se, 
että tämä leveämmälle jakautuva malli kehittää arvoa organisaatiolle 
useammasta suunnasta yhtä aikaa, eivätkä nämä eri suunnat ole toisis-
taan niin riippuvaisia, kuin arvoketjuajattelussa. 
 
Logistinen ajattelu jaetaan näihin kahteen teoreettiseen malliin, jotka 
katsovat organisaation logistisia toimia hieman eri näkökulmista painot-
taen hieman eri asioita. Yhteistä näillä toimintamalleilla, kuten kaikella 
liiketoiminnalla yleisestikin, on pyrkimys lisätä toiminnan arvoa yli sen 
kustannusten. Tätä kutsutaan yleisesti arvonlisäykseksi.  
 
Markkinatuotannossa arvonlisäys tarkoittaa, että yksikön tuotoksesta 
lasketaan vähentämällä tuotannossa käytetyt välituotteet kuten tavarat ja 
palvelut. Markkinattomassa tuotannossa arvonlisäys saadaan kun laske-
taan yhteen palkansaajakorvaukset, kiinteän pääoman kuluminen ja 
mahdolliset tuotannon ja tuonnin verot. Nämä laskelmat eivät suoraan 
kerro paljoakaan arvonlisäyksestä, vaan niitä tulee verrata johonkin 
konkreettiseen asiaan, esimerkiksi asukaslukuun (Etelä-Savon TE-
keskuksen, maakuntaliiton ja ympäristökeskuksen yhdessä laatima si-
vusto 2007)  
 
Arvonlisäys ei aina tarkoita vain suoraa taloudellisen arvon kasvamista, 
vaan myös asiakkaan kokemaa arvoa pidetään nykyaikaisessa arvoajat-
telussa tärkeänä. Karrus, (Karrus 2005: 404) määrittelee arvonlisäyksen 
toimenpiteeksi tai toiminnoksi, joka ”lähtee asiakkaan tarpeesta ja päät-
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tyy asiakkaan tarpeen tyydyttämiseen.” Arvonlisäyksen ensisijaisena 
tavoitteena on saada kyseessä olevan toiminnan tuloksesta sen tekemis-
kustannusta korkeampi. 
 

3.2.3. Logistiikka käytännön työelämässä 
 
Yleensä työelämässä logistiikasta puhuttaessa, tarkoitetaan tavaravirtaa, 
varastonhallintaa, kuljetusten koordinointia tai ylipäätään fyysisen tava-
ran liikuttelua. Myös näiden toimintojen erilaisista yhdistelmistä ja vari-
aatioista puhuttaessa tarkoitetaan usein logistisia toimintoja. Usein kaik-
ki logistiset toiminnot nähdään organisaation näkökulmasta silti vain 
yhtenä suurena virtauksena, jota kutsutaan ns. logistiseksi päävirtauk-
seksi.  
 
Tämä organisaation logististen ketjujen virtaus jaotellaan aina tapaus-
kohtaisesti. Jotta monimuotoinen ilmiö pysyisi tarpeeksi yksinkertaise-
na, tässä logistisen päävirran jaottelussa ei ole mielekästä määritellä 
suurta joukkoa erilaisia kanavia, vaan pitää mieluummin perusjako suu-
remmissa kokonaisuuksissa. Seuraavaksi muutama erilainen logistisen 
päävirran teoreettinen jaottelu eri kanaviin viimeisen viidentoista vuo-
den ajalta: 

− Tavaravirta ja tietovirta (Perinteinen) 
− Fyysinen jakelu, myynti ja hallinto (Abrahamson ja Brege 1997) 
− Tuotevirta, myynninedistysvirta, neuvotteluvirta ja omistusvirta 

(Rosenbloom 1995) 
− Asiakaskanavien malli; ei ole erillisiä virtauksia vaan kaikkia 

tietoja käsitellään asiakaskohtaisissa osakanavissa. (Vepsäläinen 
ja Saarinen 1998) 

(Haapanen, Vepsäläinen, Lindeman 2005: 35-36) 
 

Logistiset ratkaisut ja ajattelun jaottelu eri organisaatioissa perustuvat 
aina organisaation omiin tarpeisiin ja mahdollisuuksiin. Organisaation 
tulee ottaa selville, millainen logistiikan ohjaustapa on heidän tapauk-
sessaan paras. 
 

3.2.4. Tilausohjattu logistiikka 
 

Tavaranohjauksesta puhuttaessa, karkea jako eri ohjaustapojen välillä on 
jako tilausohjattuun ja varasto-ohjattuun logistiikkaan. Tilausohjattu lo-
gistiikka perustuu asiakkaalta saatuihin tilauksiin ja niiden kautta tapah-
tuvaan toimintojen koordinointiin. Tilausohjatusta logistiikasta käyte-
tään välillä myös nimeä imuohjattu logistiikka. “Imuohjaus käynnistyy 
asiakaskysynnästä ja se ikään kuin imee valmiita osakokonaisuuksia läpi 
koko tehtaan tuotantoprosessin. Ominaista imuohjaukselle on, että eri-
tyisesti tuotantotoimintojen välillä on riippuvuussuhde.” (Kuopion Yli-
opisto & Savonia-ammattikorkeakoulu 2007) 
 
Tilausohjauksen eri muotoja ovat:  

- MOT (Manufacture To Order),  
- ATO (Asseble To Order),  
- DTO (Design To Order) ja  
- MTS (Manufacture To Stock).  
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Ohjaustapana tilausohjaus sopii sellaisten tuotteiden kanssa toimiessa, 
mitä syystä tai toisesta ei kannata tai voida ottaa tai tuottaa varastointiin. 
Tilausohjatussa logistiikassa tiukimmillaan kaikki logistiset toimet pe-
rustuvat vain seuraavaan tilaukseen ja sen mukaan eletään. Tämän tyyp-
pisen tilausohjatun toiminnan keskeiseksi haasteeksi tulee kokonaisvii-
veen pienentäminen, eli ajan minimoiminen asiakkaan tilauksesta tuot-
teen päätymiseen asiakkaalle. (Karrus 2005: 53 - 58) 
 

3.2.5. Varasto-ohjattu logistiikka 
 
Toisenlainen logistiikan toteutustapa on varastoivan tavaratuotannon ja 
jakelun kautta toimiva tapa, jota kutsutaan varasto-ohjatuksi logistiikak-
si. Tämän tyyppinen toimintajärjestelmä sopii parhaiten tapauksissa 
joissa tuotetaan suuria massoja samankaltaista tavaraa ja nimikkeiden 
saatavuus halutaan varmistaa puskuroimalla varastoon tarvittava määrä 
nimikkeitä.  
 
Tällaista puskurointia esiintyy yleensä tuotannon kannalta välttämättö-
mien ja myynniltään hyvin nopeatempoisten nimikkeiden varastoinnis-
sa. ”Mikäli tuotanto ja kulutus etenevät eri rytmillä, ei ehkä käytännössä 
jää muuta yksinkertaista vaihtoehtoa kuin käyttää jonkinlaista varastoi-
vaa puskuria, josta tuotteet saadaan edelleen käyttöön kulutuksen vaati-
massa tahdissa.” (Karrus 2005: 35) 
 
Varasto-ohjattu logistiikka sisältää kolme erilaista toimintamallia: 
 
1. Taloudellisen tilauserän malli, jossa varastonhallinta perustuu 

tasaiseen ennakoitavaan kulutukseen ja sitä kautta tehtäviin 
matemaattisiin laskutoimituksiin, joiden avulla saadaan 
taloudellisesti järkeviä ja tilanteeseen sopivia tilauskokoja sekä 
varastomääriä.  

2. Satunnaisen kysynnän tyydyttäminen varasto-ohjatusti, jossa tilaus- 
ja varastonkoko perustuvat tapauskohtaisesti kokemukseen ja 
ammattitaitoon. Yleensä tämän tyyppiset tapaukset ovat pienempien 
kauppojen ongelma tai hätävararatkaisu kun jotain rutiinin yllättävää 
tapahtuu.  

3. Tilauspistemallit. joissa varastokoot on ennalta määritelty ja ne 
toimivat ns. hälyttiminä uusien tilausten tarpeelle. Tällainen 
varastointi malli sopii parhaiten suurten nimikemäärien ja 
vaihtelevan, vaikeasti ennakoitavan kysynnän tapauksissa. (Karrus 
2005: 36-46) 

 
3.2.6. Globaali logistiikka 

 
Maailmanlaajuisuus tuo logistiikan suunnittelulle oman haasteensa. Pa-
ketointivaatimukset vaihtelevat, otsikointi ja merkinnät muuttuvat, toi-
minta-ajat pitenevät, varastonhallinnasta tulee hankalampaa jne. Globaa-
lin logistiikan haastavuudesta huolimatta nykyään lähes jokainen yritys 
maailmassa on jollain tasolla kansainvälisessä kaupassa mukana joutuen 
koordinoimaan toimintaansa kansallisten rajojen ulkopuolelle. (Bloom-
berg, Lemay, Hanna 2002: 289) 
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Kansallisten rajojen ulkopuolelle toimiessa tulee ottaa huomioon erilai-
sia asioita kuin maan sisäisesti toimiessa. Ainakin seuraavanlaiset asiat 
tarvitsevat erityistä huomiota kansainvälistä logistiikkaa toteutettaessa: 
 
− Kuljetukset; erilaiset maailmanlaajuiset rahtauskeinot ja niiden 

toimitusajat, maiden tullauskäytännöt, kansainväliset 
toimituslausekkeet, erilaiset dokumentit ja toimintakäytännöt, 
kulttuuri- ja kielierot  

− Varastonhallinta; varastointimahdollisuudet eri maissa kuten 
varaston vuokraaminen ulkomailta, konsignaatiovarastot, sataman 
säilytyspaikat, huolitsijan varastointi yms. Se, mitä keinoja yritys 
käyttää globaalissa varastonhallinnassaan, riippuu logistisen 
järjestelmän suunnittelusta, vapaista tiloista, kyseessä olevista 
maista, huolitsijan ja vastaanottajat toivomuksista ja 
toimitusehdoista. 

− Paketointi; hyvän ja suojaavan paketoinnin merkitys kasvaa pitkiä 
matkoja ja aikoja erilaisissa sääolosuhteissa kuljetettaessa. 
Kuljetusten merkintävaatimukset eroavat maittain ja niiden tulee 
olla oikeanmukaisesti näkyvillä ja tämä tulee ottaa huomioon 
paketointia suunniteltaessa ja tehtäessä. 

− Materiaalinhallinta ja informaatiojärjestelmät; Teollisen historian 
omaavissa maissa kuten USA:ssa länsi- Euroopan maissa tai 
Japanissa, on materiaalihallinta usein pitkälle automatisoitua sekä 
täsmällistä ja nopeaa. Ns. Halvan tuotannon maissa varastonhallinta 
ei vielä ole niin pitkälle vietyä ja tämä tulee globaaleilla 
markkinoilla toimivan ottaa huomioon. Sama pätee 
informaatiojärjestelmiin; toisaalla on huippuunsa hiotut 
toiminnanohjausjärjestelmät kun toisaalla käytetään kynää ja 
paperia. 

(Bloomberg, Lemay, Hanna 2002: 290-294) 
 

3.2.7. GD Oy:n varaosatoiminnan logistiikka käytännössä 
 
Gardner Denver Oy:n materiaalinohjaus voidaan osien suhteen karkeasti 
jakaa kahtia; toisaalta tuotannon osien ja toisaalta varaosien ohjaukseen. 
Näille eri osille on firmassa jaettu eri varastoalueet; nämä kulkevat ni-
mellä LK-varasto (tuotanto) ja LO-varasto (varaosat). Opinnäytetyöni 
keskittyessä varaosatoiminnan kehittämiseen, keskityn tässä kertomaan 
pelkistetysti varaosien ohjaamisesta. 
 
Gardner Denver Oy:n varaosien hankinnan hoitaa pääsääntöisesti yksi 
henkilö; varaosavarastolla työskentelevä materiaaliohjaaja. Tämä henki-
lö hoitaa varaosien oston ja tilaamisen sekä vuorovaikutuksen toimittaji-
en kanssa. Varaosien sisäiseen materiaalivirtaan ja varaosien markki-
nointiin taas keskittyy toinen henkilö; jälkimarkkinointikoordinaattori.  
Varaosien myyntitilaukset ja myynnin hoitavat kolme varaosamyyjää. 
 
Gardner Denver Oy:n varaosatoiminnan kehittämiseen liittyy keskeisesti 
materiaaliohjauksen ja logististen ratkaisujen muuttaminen. Opinnäyte-
työni osalta tämä tarkoittaa käytännössä varaosien logistisen ohjauksen 
kehittämistä tilauspistemallin mukaiseksi. Tilauspistemalli on eräs va-
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rasto-ohjatun logistiikan malleista, jonka ytimen muodostaa hälytysraja 
eli tilauspiste. Gardner Denver Oy:n varaosatoiminnassa tämä tilauspiste 
tarkoittaa joka nimikkeelle erikseen asetettua varmuusvarastoa, jonka 
mukaan tilataan seuraava erä tavaraa. 
 
Tilauspiste on yksittäisen tuotteen sellainen määrä varastossa, jonka alit-
tuminen antaa hälytyksen uuden erän tilaamiseen. Hälytyspisteen eli 
varmuusvaraston määrittämiseen on niin monta keinoa kuin on käyttö-
tarkoitustakin ja jokainen tapaus vaati oman sopivan keinonsa tilauspis-
teen määrittelyyn. Tällainen keino otettiin käyttöön myös Gardner Den-
ver Oy:n varaosien logistiikassa.  
 
Varaosien logistiikassa ei Gardner Denver Oy:n tapauksessa ole järke-
vää käyttää tilausohjattua logistiikkaa, koska tilauksia varaosille tulee 
taajaan tahtiin ja kerralla tilattavat määrät ovat suhteellisen pieniä. Täten 
Gardner Denver Oy:n tapauksessa on järkevämpää käyttää varasto-
ohjatun logistiikan mallia. Varaston koko tulee määrittää sen mukaan 
kuinka nopeasti tavaraa kuluu ja kuinka nopeasti varastoa saadaan nimi-
kekohtaisesti täydennettyä. 
 
Tärkeintä on, että varastoitavat määrät saadaan nimikekohtaisesti hiottua 
sellaiseksi, että asiakkaat saavat tilauksensa ja toimituksensa perille niin 
nopeasti kuin mahdollista ja että kaikki kysyntä tulee tyydytettyä. Tämä 
tarkoittaa sitä, että varastoitavien tavaramäärien tulee olla optimoitu sel-
laiseksi, että tavaraa riittää, mutta se ei häiritse toimitusten nopeutta tai 
työnteon sujuvuutta.  
 
Tavaraa tulee olla jatkuvasti sen verran varastossa, että sitä voidaan 
myydä tarpeen mukaan ja toimittaa nopeasti, mutta se ei saa silti kasvat-
taa varastonarvoa kohtuuttomasti. Ratkaisu tähän on GD Oy:n tapauk-
sessa tiivistetysti sanottuna, että varaosien tilauspiste määritellään vara-
osakohtaisesti kyseessä olevan nimikkeen kulutuksen ja toimitusajan 
suhteen kautta. Tästä varmuusvaraston määrittelyn ja asettamisen pro-
sessista kerron työssä tarkemmin varaosatoiminnan kehittämisestä ker-
tovassa osiossa. 
 
 

3.2.8. GD Oy:n varaosien logistiikan SWOT – analyysi 
 

Voimavarat:  
- GD Oy:n varaosatoimitusten 

laatua, nopeutta ja tarkkuutta on 
pidetty vuosia erittäin hyvänä 

- Toimitusten laatu ja nopeus on 
ehdoton kilpailuvaltti 
kiristyvässä kansainvälisessä 
kilpailussa 

- Vahvat pitkäaikaiset 
asiakassuhteet 

- Ammattitaitoinen ja 
motivoitunut henkilökunta 
hoitamassa tonttiaan varaosien 
parissa 

- vahva 

Heikkoudet: 
- Varaosien kilpailijoita kalliimpi 

hinta 
- Kiire 
- Yhden henkilön kantama vastuu 

tietyn alueen toimista -> henki-
lösidonnaisuus 

- tuotannon ja varaosatoiminnan 
epäselvyys 

- vajavaisuudet tuotteiden tiedoissa 
- toimittajien toimitusajat 
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toiminnanohjausjärjestelmä 
- vuosia toiminut valmis 

organisaatio 
- ammattitaitoinen henkilökunta 

Mahdollisuudet:  
- Laadukkaiden ja nopeiden toi-

mitusten maineen kiiriessä on 
mahdollisuus saada uusia asiak-
kaita kiinnostumaan GD Oy:n 
varaosista 

- Logistisia toimia tehostamalla 
saadaan varaosavaraston arvoa 
laskettua, helpotettua kaikkien 
työntekijöiden työmäärää vä-
hennettyä kiirettä varaosa-
toiminnassa 

- toimintoja on mahdollista saada 
tehostettua pelkästään ohjaustie-
toja muuttamalla 

- pienillä muutoksilla isoja asioita 

Uhat: 
- Materiaaliohjauksen muutosten 

tuomat uhat -> 
- riittämättömät tavaramäärät 
- ylisuuret varmuusvarastot 
- varaosavaraston ylikuormittumi-

nen 
- nimikkeiden valtava määrä 
- tiettyjen nimikkeiden fyysinen 

koko -> pienellä muutoksella voi 
saada aikaan suuria ongelmia va-
rastolle 

- sekavuudet koodeissa ja hin-
noissa 

 

TAULUKKO 2 – SWOT, logistiikka GD Oy 
3.3. Tutkimus 

 
Maailma on täynnä erilaisia tutkimuksia ja selvityksiä. Ilmiöistä tehdään 
tutkimuksia eri näkökulmista ja pyritään selittämään asioita aina omien 
tarkoitusperien puolesta. Opinnäytetyötä tehdessä tutkimus on mukana 
ainakin teoreettisella tasolla oppimisen muodossa. Ajatuksena tutkimuk-
sellisuudella tarkoitetaan lipsumatonta perinpohjaisuutta, analyyttisuutta 
sekä loogisuutta. ”Eettisesti hyvä tutkimus edellyttää tieteellisiä tietoja, 
taitoja ja hyviä toimintatapoja niin tutkimuksen teossa kuin sosiaalisesti 
tiedeyhteisössä ja suhteessa ympäröivään yhteiskuntaan”. (Kuula 2006: 
34) 
 
Tutkimus jaetaan pohjimmiltaan kahteen päähaaraumaan; kvalitatiivi-
seen (laadulliseen) ja kvantitatiiviseen (määrälliseen) tutkimukseen. 
Tämä jako perustuu tieteellisesti ajateltuna humanistiseen ja luonnontie-
teelliseen ajattelutapaan. Tilastoalalla luonnontieteellinen kvantitatiivi-
nen tutkimus hallitsee selvästi tiedonkeruun metodina, mutta humanisti-
sella kvalitatiivisella tutkimuksella on osansa. (Tilastokeskus 2007) 
 
Filosofisilta lähtökohdiltaan tämä jako tarkoittaa jakoa asioita ja ilmiöitä 
selittävään niitä ymmärtävään haaraan. Ilmiöitä selittävä, ns. Galileinen 
taustafilosofia pyrkii löytämään säännönmukaisuuksia asioista. Tätä 
voidaan kutsua inhimillistä toimintaa siitä riippumattomien, ulkopuolis-
ten tekijöiden kautta selittäväksi. Tämän ajattelutavan filosofinen vasta-
kohta on ns. Aristotelinen taustafilosofia, joka taas pyrkii ymmärtämään 
ilmiöitä subjektiin sidonnaisina asioina, jotka eivät ole rinnastettavissa 
luonnon toimintaan.  (Boedeker 2007, luentomateriaali) 
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kvantitatiivinen kvalitatiivinen 
kova 
jäykkä 
objektiivinen 
deduktiivinen 
yleispätevä 

pehmeä 
joustava 
subjektiivinen 
induktiivinen 
relavistinen 

TAULUKKO 3 – tutkimuksen ääripäät 
(poimittu Halfpennyn pidemmästä luettelosta; Hirsijärvi, Remes, Saja-
vaara 2000: 123) 
 
Taulukko 3 kertoo muutamia jaottelutapoja tutkimuksen tyylien välillä. 
Muitakin erotteluperiaatteita tutkimuksen laaduille on. Tästä esimerkki-
nä Brymanin (1988) jako, joka perustui näkökulmaan tutkimukseen 
nähden. Esimerkiksi tutkijan ja tutkittavan suhteeseen tai teorian ja tut-
kimuksen suhteeseen. Brymanin näkemys on, että Kvalitatiivinen tutki-
mus on kvantitatiivista ihmisläheisempi, mutta hajanaisempi. (Bryman 
1988; Hirsijärvi, Remes, Sajavaara 2000, 124) 
 

3.3.1. Kvalitatiivinen tutkimus 
 
Kvalitatiivinen eli määrällinen tutkimus on luonteeltaan ja teoreettisilta 
ominaisuuksiltaan tarkka ja tieteellinen tapa selvittää asioita. Siinä ei 
vastaajalla ole vapautta viedä kyselyä eteenpäin vaan vastata annettuihin 
kysymyksiin. ”Kvantitatiivinen (määrällinen) tutkimus kuvaa ja tulkit-
see yhteiskuntailmiöitä tieteen yleisen logiikan mukaisesti kehittämällä 
mahdollisimman tarkkoja mittausmenetelmiä, keräämällä tutkimusai-
neistot muun muassa edustavista väestöotoksista ja käsittelemällä tutki-
musaineistoja tilastotieteen menetelmin oikeiden johtopäätösten tekemi-
seksi.” (Tilastokeskus 2007) 
 

3.3.2. Kvantitatiivinen tutkimus 
 
Laadullinen tutkimus antaa usein sijaa myös tutkimuskohteena olevien 
henkilöiden omille tulkinnoille. ”Tutkijan etukäteen laatimien kysymys-
ten sijaan tutkimushenkilöt saavat suhteellisen vapaamuotoisesti kertoa 
aihealueeseen liittyvistä kokemuksistaan ja mielipiteistään esimerkiksi 
syvähaastattelussa tai ryhmätilanteessa. Tämä niin sanottu ymmärtävä 
menetelmä antaa mahdollisuuden kartoittaa yhteiskuntailmiöitä kaikessa 
rikkaudessaan.” (Tilastokeskus 2007) 
 
Tosielämässä raja tutkimusten tyyppien välillä ei ole näin mustavalkoi-
nen. Usein eri tapoja joudutaan yhdistämään ja sekoittamaan keskenään. 
Esimerkiksi monen sosiaalitieteellisen tutkimuksen alkuvaiheessa kvali-
tatiivisen tutkimusotteen yhdistäminen kvantitatiiviseen tutkimukseen 
on erityisen tärkeää. Jos tuntuu, ettei tahdo kvalitatiivisin keinoin saada 
aikaan tarpeeksi kattavaa aineistoa, metodien yhdistäminen auttaa laati-
maan paremman mittariston tutkittavasta ilmiöstä. Tutkimuksen ana-
lyysivaiheessa kvalitatiivinen aineisto on puolestaan hyödyllinen mie-
lekkäiden tulkintojen tekemisessä. (Tilastokeskus 2007). ”Jako kvalita-
tiiviseen ja kvantitatiiviseen tutkimukseen on murtumassa. Ylipäätään 
painotus on metodologisessa ajattelussa siirtynyt aineiston keruuseen 
liittyvistä ongelmista ja menetelmistä (kentälle pääsy, avaininformaation 
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valinta, haastattelutekniikat) niiden erittelyyn ja tulkintaan.” (Alasuutari 
1999: 14) 
 
Tutkimustulosten tuottamis- ja analysoinnissa voidaan sekä laadullinen, 
että määrällinen tutkimus jakaa karkeasti kahteen vaiheeseen;  
 

1. Ensimmäinen vaihe alkaa jo osittain ennen aineiston 
keräämistä ja siinä määritellään muuttujat ja koodit, 
koodataan kerätty aineisto ja tehdään siitä analyysit. 

2. Toisessa vaiheessa kerätyt tulokset tulkitaan. 
 
Pertti Alasuutari (1999) nimeää nämä vaiheet nimillä ”arvoituksen rat-
kaiseminen” ja ”havaintojen tuottaminen”. Alasuutarin kirjassa oleva 
taulukkokuvio tutkimustulosten analysointivaiheesta on jotakuinkin seu-
raavanlainen (Taulukko 4): 
 

 lomaketutkimus 
 

laadullinen tutkimus 
 

arvoituksen 
ratkaiseminen 

kausaalianalyysi,  
til. yhteyksien 
tulkinta, muuhun 
tutkimukseen ja 
hypoteeseihin 
viittaaminen 
 

“ymmärtävä 
selittäminen”,  
muuhun tutkimukseen 
ja teoreettisiin 
viitekehyksiin 
viittaaminen 

havaintojen 
tuottaminen 

muuttujien määrittely  
ja koodaaminen, 
keskiarvojen ja  
til. yhteyksien 
etsiminen 

havaintojen 
pelkistäminen: 
“olennaiseen” 
keskittyminen  
ja raakahavaintojen 
yhdistäminen 

TAULUKKO 4 – tutkimuksen analysointivaihe 
(Alasuutari, 1999: 51) 
 
”Molemmissa tutkimustyypeissä havaintojen tuottamisen vaiheeseen 
kuuluu tekniikoita, joilla mahdollista havaintojen määrää rajoitetaan hal-
littavamman kokoiseksi.” (Alasuutari, 1999: 51) Tämä on erittäin olen-
naista niin lomaketyyppisessä määrällisessä tutkimuksessa kuin enem-
män haastattelutyyppisessä laadullisessa tutkimuksessa. Eroavaisuutena 
havaintojen määrän rajoittamisessa näille tutkimustyypeille on se, että 
määrällisessä (kvantitatiivisessa) tutkimuksessa määrää pyritään rajoit-
tamaan etukäteen kysymyksiä luodessa, kun taas laadullisessa (kvalita-
tiivisessa) tutkimuksessa mahdollisten havaintojen määrää seulotaan 
useasti vasta jälkeenpäin. Esimerkiksi jo olemassa olevaa tekstiaineistoa 
tutkitaan vain tietyistä määritellyistä näkökulmista.  
 
”Kvalitatiivinen ja kvantitatiivinen analyysi ovat erilaisia keinoja tuottaa 
laadullisesta aineistosta raakahavainnot yhdistäviä havaintoja.” (Alasuu-
tari, 1999: 212) Oli tutkimus joko kvalitatiivista, kvantitatiivista tai mo-
lempia, erittäin tärkeää on tutkittavien asioiden huolellinen määrittely. 
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Mitä selkeämmin tutkimuksen lopullinen tarkoitus on selvillä, sitä hel-
pompaa on mittarien validiteetin ja reliabiliteetin määritteleminen.  
 

3.3.3. Validiteetti 
 
”Mittarin validiteetilla tarkoitetaan sen pätevyyttä eli sen hyvyyttä mita-
ta juuri sitä, mitä sen on tarkoitus mitata - tarpeeksi kattavasti ja tehok-
kaasti. Mittaria on osattava käyttää oikeaan kohteeseen, oikealla tavalla 
ja jotta se tavoittaa kohteen, myös oikeaan aikaan. Esimerkiksi epäon-
nistunut otanta, mittauksen ajankohta tai jopa haastateltavan ja haastatte-
lijan välinen henkilökemia voivat aiheuttaa "epäpätevyyttä" mittarin 
käytössä. Lähtökohdiltaan virheellinen tutkimusasetelma vaikuttaa rat-
kaisevasti tutkimuksen kokonaisvaliditeettiin. Yksittäisen mittarin hyvä 
validiteetti onkin välttämätöntä tutkimuksen kokonaisvaliditeetin kan-
nalta.”  (Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, FSD, 2007) 
 

3.3.4. Reliabiliteetti 
 
”Tutkimuksen reliaabelius tarkoittaa mittaustulosten toistettavuutta. 
Mittauksen tai tutkimuksen reliaabelius tarkoittaa sen kykyä antaa ei 
sattumanvaraisia tuloksia”. (Hirsijärvi, Remes, Sajavaara 2000, 213) 
 
Reliabiliteetin ajatus tiivistettynä on, että jos kaksi tai useampi arvioijaa 
päätyy eri tutkimuskerroilla samaan lopputulokseen, tai jos samaa koh-
detta tutkitaan kaksi tai useampi kertaa päätyen samaan tulokseen, tulos-
ta voidaan sanoa reliaabeliksi. 
 

3.3.5. Teoreettinen viitekehys 
 
Teoreettinen viitekehys on tutkimuksen tiettyyn alueeseen rajoittava 
määritelmä, joka suunnitellaan ennen tutkimuksen aloittamista. Tämän 
alueen rajoja ei saa ylittää, mutta niiden sisällä saa tutkimusta tehdä niin 
paljon kuin haluaa. Viitekehys on tietoa siitä mitä tulee tutkia, sitä tietoa 
johon tutkimuksen suunnittelu ja toteuttaminen pohjautuu.  
 
Tutkimukselle luotavan viitekehyksen teko perustuu pohdintojen kautta 
tapahtuvaan ongelman asetteluun. Ongelman asettelun jälkeen nousevat 
keskeisiksi seuraavat asiat:  
 

- tutkittavan ilmiön asettamiseen johonkin teoriasuuntaukseen 
- keskeisten käsitteiden määrittely 
- hypoteesien asettelu, mikäli se on mielekästä 
 (Hirsijärvi, Remes, Sajavaara, 2000, s.130) 
 

Viitekehystä pohtiessa tulee pystyä hahmottamaan kirkkaasti, mitä halu-
aa tutkimuksellaan saavuttaa. Vain näin on mahdollista saada aikaan 
tarkka, täsmällinen ja rönsyilemätön tutkimus. “Viitekehystä laatiessaan 
tekijä joutuu usein monenlaisten valintojen eteen; samasta aiheesta kun 
saattaa olla paljonkin ja myös toisistaan jollakin tapaa poikkeavaa tietoa 
olemassa. Tällöin tekijältä vaaditaan kriittisyyttä lukemaansa kohtaan, 
kykyä tehdä valintoja ja yhdistelyjä omaa työtään ajatellen sekä peruste-
luja tekemisilleen.” (Boedeker 2007, luentomateriaali) 
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3.3.6. Operationalisointi 

 
Operationalisointi on mittareiden luomista, eli tutkimukseen tulevien 
kysymysten pohtimista, vertailemista ja laatimista. Operationalisointi 
voidaan jakaa neljään vaiheittaiseen osaan: 
 
1. Käsitteen yleinen hahmottaminen ja määrittäminen 
2. Käsitteen osa-alueiden määritteleminen 
3. Siirtyminen teoreettisesta kielestä konkreettiseen arkikieleen ja indi-
kaattoreihin 
4. Operationalisoinnin tarkka kuvaaminen 
 
Operationalisoinnin alkuvaiheessa tutkija hahmottaa, rajaa ja määrittää 
tutkimuksen kokonaisuuden ja sen mitä kyselyllä halutaan saada selvil-
le. Tämä alkuvaiheen rajauksen ei tule keskittyä liian pieniin yksityis-
kohtiin vaan säilyttää suuripiirteisen alkurajauksen linjat.  
 
Seuraava vaihe on jakaa rajattu kokonaisuus tarkempiin osa-alueisiin. 
Riippuen tutkimuksen laadusta ja tutkittavasta asiasta osa-alueita voi 
olla vaikka vain yksi, missä pureudutaan syvälle sen maailmaan tai toi-
sena ääripäänä useita alueita, mistä kysytään vain yhtä asiaa jokaisesta. 
Tässä vaiheessa liikutaan teorian tasolla ja on mahdotonta määritellä 
mitään yleispäteviä ohjeita kuinka tämä tulisi luoda, vaan tutkijan on 
osattava tapauskohtaisesti rajata alueet itse. 
 
Kun osajako teoriatasolla on tehty, tulee tutkijan määritellä käytännön 
asiat tekemäänsä jaotteluun. Operationalisoinnin viimeistelynä toimii 
mittauksen näkyväksi tekeminen, eli varsinaisen kyselyn laatiminen. 
(Alkula, Pöntinen, Ylöstalo 1999: 75 - 76) 
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4. VARAOSATOIMINNAN KEHITTÄMINEN 
 
Opinnäytetyöni tarkoitus on olla omalta osaltaan mukana kehittämässä 
Gardner Denver Oy:n varaosatoimintaa. Tässä työssä keskitytään vara-
osien materiaalitietojen ja -ohjauksen sekä varaosatoiminnan yleiseen 
kehittämiseen sekä tämän kehitystyön suunnitteluun, toteuttamiseen ja  
näiden asioiden seurantaan. Tämä osio kertoo tähän opinnäytetyöhön 
liittyvästä varaosatoiminnan kehittämisprosessista tarkemmin. 
 

4.1. Varaosatoiminta tällä hetkellä 
 
Gardner Denver Oy:n sisällä varaosamyynti nähdään tärkeänä osa-
alueena liiketoimintaa. Varaosia myydään Tampereelta kymmeniä tu-
hansia vuosittain ja yrityksen varaosamyynti tekee kautta aikain ennä-
tystulosta. Tampereella sijaitsevan toimipisteen liiketoiminnasta 90 % 
perustuu ulkomaankauppaan ja suurin osa yrityksen katteesta tulee va-
raosamyynnistä. Täten varaosatoiminnan toimivuudelle annetaan suuri 
painoarvo.  
 
Varaosat jaotellaan Gardner Denver Oy:ssä pääosin kolmeen kategori-
aan: 
 
1. ns. kulutusosiin eli osiin jotka tasaisin väliajoin vaihdetaan perushuol-
lon yhteydessä. Näihin kuuluvat mm. öljyt, öljynsuodattimet, -erottimet 
ja ilmansuodattimet  
 
2. osiin jotka suositellaan vaihtamaan ainakin kerran vuodessa. Näihin 
kuuluu mm. erilaiset tiivisteet, jouset yms. käytössä pikkuhiljaa kuluvat 
osat 
 
3. muihin varaosiin ns. breakdown -osiin joita asiakkaiden suositellaan 
varastoivan hätätapauksia varten niissä rajoissa mitä heidän varastointi-
kapasiteettinsa antaa myöten. 
 

4.1.1. Hyvät puolet 
 
Pääsääntöisesti Gardner Denver Oy:n varaosatoiminta pelaa hyvin. 
Työyhteisössä vallitsee dynaaminen tiimihenki, jossa informaation ja 
avun kulku on sujuvaa. Avokonttorimallin toimistossa ongelmat selviä-
vät nopeasti ihmisten välillä keskustelemalla ja varaosavarasto toimii 
resursseihinsa nähden moitteettomasti. Ammattitaitoinen ja kokenut 
henkilökunta hoitaa työnsä omistautuneen tehokkaasti, mikä näkyy suo-
raan tuloksessa. Esimerkkinä tästä mainittakoon syyskuun 2007 vara-
osamyynnin olleen koko firman historian suurin, tuloksena yli 1,3 mil-
joonan euron nettolaskutuslukema. Kasvusuunta on jatkunut jo vuosia ja 
mikään ei viittaa tämän suunnan kääntymiseen. 
 
Gardner Denver Oy:n varaosatoiminta on pääsääntöisesti kiitettävää ja 
tulokset ovat sen mukaisia. Eniten myytävien varaosien kappalemyyn-
timäärät ylittävät Gardner Denver Oy:llä jopa 10,000 kpl:n vuosittaisen 
myynnin. Kuten sanottua varaosamyynti on GD Oy:n suurin katteen 
tuoja ja myyntilukemat ovat vuosia olleet nousujohteisia. Tällainen nou-
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sujohteinen kehitys antaa myös paineita pysyä kehityksen perässä, seu-
rata toimintaa ja kehittää toimintaa kokonaisvaltaisesti. Kauaskantoisesti 
ajateltuna ei riitä, että vain myynti kasvaa kasvamistaan. Toimivan ko-
konaisuuden on seurattava perässä, mieluumminkin oikeastaan mentävä 
edellä. 
 

4.1.2. Ongelmat 
 
Gardner Denver Oy:n varaosatoiminta on pääsääntöisesti hyvällä mallil-
la, mutta täydellistä se ei vielä ole. Erinäköiset sekavuudet ja epämääräi-
syydet toiminnassa vaikeuttavat ja kangistavat toimintaa päivittäin. Va-
raosien kanssa törmätään jatkuvasti käytännön työn sujuvuutta hidasta-
viin ongelmiin. Yleinen kiire, koodiepäselvyydet sekä sekavuudet eri 
osastojen rajoissa ovat ongelmia varaosien kanssa toimiessa niin hankin-
ta-, myynti- kuin takuupuolellakin. 
 
Epäselvyydet tuotekoodeissa, tai siinä mitä osia tulisi milloinkin käyt-
tää, ovat useimmin ilmeneviä ongelmia. Lisäksi jako varaosien ja tuo-
tannon osien välillä on usein epäselvä, mikä aiheuttaa silloin tällöin se-
kavuutta ja ärtyneisyyttä työntekijöiden välillä. Asiakkaatkin tuntuvat 
välillä olevan täysin tietämättömiä siitä kuinka varaosien hankkimisen 
tai koneiden huollon kanssa tulisi toimia.   
 
Keskustelin Jälkimarkkinointikoordinaattori Johanna Aaltosen kanssa 
varaosatoiminnan tilasta. Johanna vastaa osaltaan varaosien materiaa-
liohjauksesta, hinnoittelusta sekä markkinoinnista. Häneltä löytyi varao-
satoiminnassa yleisesti kehittämisen arvoisia asioita äkkiä ainakin kol-
me: 
 
- varaosien koodaamiseen ja materiaaliohjaukseen tuotantojärjestelmäs-
sä liittyvät epäselvyydet 
 
- eriävät käytännön toimintatavat ja eri järjestelmät eri toimipaikoissa 
 
- varaosien hintojen erilaisuus eri toimipisteiden kesken.  
 
Gardner Denver Inc:n Euroopan toimipisteiden tilanne varaosien myyn-
nin kannalta on ollut se, että asiakkaat ovat saattaneet tilata samoja va-
raosia logistisesti ristiin eri tehtailta ja myyntipisteiltä. Asiakkaat ovat 
toimineet näin joko tietämättömyyttään tai toimipisteiden hintaerojen 
takia. Asiakkailla on siis ollut käytännössä mahdollista kilpailla hinnois-
sa eri myyntipisteiden kesken. Näin ei saisi missään tapauksessa olla ja 
tilanteeseen haetaan muutosta. Saman emoyhtiön eri toimipisteiden tuli-
si tukea toisiaan ja kilpailla vain koko korporaation yhteistoimintaa pa-
rantavassa hengessä. (Aaltonen, 8.6.2007, Opinnäytetyöpalaveri) 
 

4.1.3. Tavoitteet 
 
Gardner Denver Oy:n varaosatoiminnan kehitysprosessin ensisijaisena 
tavoitteena on parantaa toimintaa niin käytännön työn kuin taloudellisen 
tuloksenkin kannalta. Tavoitteenmukaisesti varaosatoimintaa kehitettä-
essä saadaan varaosavaraston arvoa laskettua sekä varaosien toimitus-
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varmuutta ja -nopeutta parannettua entisestään. Tätä kautta saadaan työn 
määrää helpotettua, asiakastyytyväisyyttä parannettua ja varastoon si-
toutunutta rahaa kiertämään. Tämä vakauttaa liiketoimintaa ja antaa 
mahdollisuuksia investoida vapautunutta pääomaa muihin kohteisiin. 
 
Tarkoituksena on ensin siivota varaosahinnastoa ja keventää tätä kautta 
ylimääräistä kuormaa. Tämän jälkeen varaosien materiaaliohjaukseen on 
tavoitteena tehdä parannuksia. Käytännössä varaosien materiaaliohjauk-
seen tehtävät parannukset tarkoittavat varasto-ohjatun varaosien varas-
tonhallinnan muuttamista varmuusvarastovetoiseen materiaaliohjauk-
seen. 
 
Tapaturmien todennäköisyydet pienenevät ja mahdollisten onnetto-
muuksien jälkikustannukset laskevat kun varaston fyysinen kuormitus 
pienenee ja käytännön työ varastossa tulee mutkattomammaksi. Materi-
aalihallinto sekä varsinainen työ varastolla helpottuu. Lisäksi vapautuvi-
en hyllymetrien ansiosta voidaan miettiä kuinka tyhjää tilaa voitaisiin 
hyödyntää jatkossa. 
 
Varaosatoiminnan optimoinnissa on paljon muitakin huomattavia hyöty-
jä. Tulevaisuutta on helpompi suunnitella kun toiminta on tasaisempaa 
ja helpommin ennustettavaa. Vakaampien sekä tasaisempien tulojen ja 
menojen ansiosta liiketoimien suunnitteleminen ja rahoituksen jaksot-
taminen tulevaisuuteen on huomattavasti yksinkertaisempaa ja riskiva-
paampaa.  
 
Varaosatoimintaa ja siihen tehtäviä muutoksia on opinnäytetyössäni tar-
koitus tutkia, kartoittaa ja seurata sekä tulevaisuudessa toimintaa on tar-
koitus pystyä muuttamaan havaitun tarpeen mukaan. Tavoitteena on hi-
oa varaosatoiminnasta mahdollisimman automaattinen systeemi, joka ei 
rajoita taloudellisia tavoitteita tai asiakastyytyväisyyttä sekä helpottaa 
kaikkien henkilöiden työtä varaosien parissa. 
 
Tavoite varaosatoiminnan nykytilanteen uudistamiseen on haastava. Va-
raosia myydään jatkuvasti ympäri maailmaa ja toiminnan on tarkoitus 
jatkua jouhevasti muutoksista huolimatta. Asiakkaiden, yhteistyökump-
panien ja oman organisaation ohjaamiseen oikeanlaisiin toimintamallei-
hin, tulee kiinnittää huomiota. Koulutus, ohjeet ja säännöt ovat keinoja 
joilla selvitetään epäselvyyksiä. Ja kaikki uudistukset tulee tehdä päivit-
täisen liiketoiminnan häiriintymättä. 
 
Gardner Denver Oy:n varaosatoiminnan uudistusten tarve ja seuranta 
perustuvat varaosien kanssa työskentelevien mielipiteisiin ja kokemuk-
siin sekä varaosien kanssa työskenteleville tehtyyn selvitykseen. Muu-
toksia on suunniteltu niin jokapäiväisessä työelämässä kuin säännölli-
sesti järjestettävissä erillisissä kehityspalavereissakin. Palavereissa on 
pyritty nostamaan osastokohtaisesti havaittuja ongelmakohtia esille ja 
tekemään muutoksia niiden mukaan. Tulevien ratkaisujen tarkoitus on 
helpottaa työmäärää vähentämällä varaosatoiminnan työmäärää ja logis-
tista kuormitusta.  
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4.2. Ratkaisut varaosatoiminnan parantamiseksi – GD Oy 
 
Seuraavaksi esittelen millaisia asioita on suunniteltu ja mitä keinoja 
käytetty keinoja Gardner Denver Oy:n varaosatoiminnan kehittämisessä 
käytetty opinnäytetyöni osalta. Tähän kuuluu hinnaston siivoaminen, 
materiaaliohjaustietojen muuttaminen ja muutosten jälkeinen selvitys 
työntekijöiden kokemuksista varaosatoiminnan tilasta. 
 

4.2.1. Varaosahinnaston siivoaminen 
 
Gardner Denver Oy:n varaosatoiminnan uudistaminen aloitettiin opin-
näytetyöni osalta varaosien hintalistan siivoamisella. Hintalistaan, missä 
oli kaikki Gardner Denver Oy:ssä myytävät varaosat ja niiden hinnat, on 
merkitty tiettyjen varaosanimikkeiden hinnaksi nolla (0). Nämä ovat 
tuotenimikkeitä joita joko ei enää valmisteta, tilata varastoon tai myydä. 
Osa näistä tuotteista oli myös sellaisia, että niitä löytyi vieläkin varaston 
hyllyiltä, vaikkei niitä oltu tarvittu vuosiin. 
 
Kävin läpi hintalistalta kaikki sellaiset nollahintaiset tuotenimikkeet, 
joita ei ollut varastolla saldoissa, eikä niillä näkynyt nimikkeen varas-
tointihistoriatiedoissa mitään aktiviteettia viimeiseen kahteen vuoteen. 
Toisin sanoen merkkasin ylös tuotteet joita ei ollut tarvittu kahden vuo-
den aikana jatkotoimenpiteitä varten. Lisäksi kirjasin erilleen näistä nol-
lahintaisista tuotteista ne joiden tunnistuskoodi oli vaihdettu/vaihtunut 
sekä sellaiset tuotteet joita oli tällä hetkellä varastossa tai joilla oli ollut 
aktiviteettia viimeisen kahden vuoden aikana. 
 
Tämä hintalistan siivoaminen kevensi listaa huomattavasti. Siivoamisen 
avulla saatiin varaosahinnastosta karsittua pois lähes viisisataa nimikettä 
sekoittamasta ja kuormittamasta hintalistaa tarpeettomasti. Tätä listan 
siivoamista oli harkittu jo pitkään, mutta kellään ei ollut aikaa sen työn 
tekemiseen. Hintalistan siivoaminen oli hyvä tehdä ennen siirtymistä 
varaosatoiminnan kehittämisen seuraavaan vaiheeseen. 
 

4.2.2. Materiaaliohjauksen kehittäminen 
 
Seuraava vaihe varaosatoiminnan uudistamisessa oli varaosien materiaa-
liohjauksen muuttaminen tilauspistemallin mukaiseksi. Ohjaustietojen 
muuttaminen tehtiin aluksi 200:n eniten myydyn varaosanimikkeen lis-
talle. Tehtävät muutokset tehdään Gardner Denver Inc:n tuotannonoh-
jausjärjestelmän (SAP) kautta. 
 

4.2.2.1. Varmuusvaraston asettaminen 
 
Ensin laskin ”top 200” varaosanimikkeille varmuusvaraston määrän ver-
taamalla vuoden 2006 myyntiä nimikkeen toimittajan lupaamaan toimi-
tusaikaan. Käytännössä tämä tarkoitti kuinka monta kappaletta kyseessä 
olevaa varaosaa myytiin sinä aikana kun kyseinen varaosa toimitettiin 
varaosan toimittajalta GD Oy:n varastoon.  
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Varmuusvarasto on määritelty seuraavan laskukaavan mukaan: 
 
a / 365 * d = s 
 
a = annual sale (spare part), myynti vuodessa 
d = delivery time (supplier), toimitus aika 
s = safety stock (quantity), varmuusvarasto 
 
Tästä laskutoimituksesta muodostuu varmuusvaraston koko, eli tilaus-
piste kyseessä olevalle varaosalle. Tämän varmuusvaraston laskennan 
jälkeen syötin ohjaustiedot nimikekohtaisesti järjestelmään, ja laadin 
kuvalliset ohjeet tämän kaltaisen ohjaustietojen muuttamisen tekoon 
SAP – tuotannonohjausjärjestelmän kautta. Näitä ohjeita ei oteta osaksi 
tätä opinnäytetyötä, koska ne olisivat saattaneet antaa liikaa tietoa julki 
yrityksen luottamuksellisista asioista. 
 
Muutoksia järjestelmään syöttäessäni huomasin sen, että joillain vara-
osilla tällainen varmuusvarasto oli jo käytössä. Suurimmalla osalla näis-
tä 200:a myydyimmästä nimikkeistä sopiva varastoitava määrä oli silti 
vain varaosahankinnan henkilöllä päässään ja varaosavaraston työnteki-
jöillä silmissään. 
 
Tässä täytyy muistaa, että matemaattisesti laskettu nimikekohtainen 
varmuusvaraston koko tulee olla vain suuntaa antava, koska laskutoimi-
tus suhteutetaan koko vuoden myyntiin ja lasketaan keskiarvoksi kuu-
kaudelle ja verrataan nimikkeen toimitusaikaan.  Tällainen laskutoimitus 
on orjallinen sääntöönsä, eikä se ota huomioon muutamaa tärkeää seik-
kaa lainkaan. Tästä syystä laskennallisen varmuusvaraston käytön kans-
sa tulee olla tarkkana ja valmis muuttamaan sitä tarvittaessa. 
 
 

4.2.2.2. Ohjausmuutoksissa piilevät riskit 
 
Ohjaustietojen muuttamisessa tähän tapaan varmuusvarastovetoiseksi, 
piilee muutoksessa muutama riski. Kun varmuusvaraston koko lasketaan 
vuoden kulutuksen kuukausittaisesta keskiarvosta, se ei huomioi eri 
vuodenaikoina tapahtuvia menekkieroja tulevassa kulutuksessa miten-
kään. Varaosien toimitusajat ovat aina samat, joten jos tavaran kulutus 
yllättäen kasvaa ei siihen teoriassa voida muulla tavoin varautua kuin 
tilaamalla isompi määrä varastoon. 
 
Käytännössä tämä ei ole suoranaisesti varmuusvarasto-ohjauksen tuoma 
ongelma, mutta menekkierot tulisi huomioida tilausmäärissä. Menekkiä 
tulee pyrkiä ennustamaan ja varautua asianmukaisilla tilausmäärillä 
piikkikuukausiin ja vastaavasti huomioida hiljaisempien kuukausien 
menekin vaihtelu.  
 
Tämänkaltaisessa ohjaustietojen muutoksissa piilee toinenkin riski. Oh-
jaustietoja muutettiin suoraan laskennallisten varmuusvarastojen mu-
kaan ohjautuviksi, mikä tarkoittaa sitä että varmuusvaraston laskennalli-
nen määrä ei ota huomioon yksittäisen varaosan fyysistä kokoa lain-
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kaan. Tämä voi kuormittaa varastoa yllätyksellisesti ja muodostua on-
gelmaksi joidenkin varaosanimikkeiden kohdalla. 
 

4.2.2.3. Ohjausmuutosten jälkeen 
 
 
Uusi varaosien ohjausjärjestelmä tekee hankintaehdotuksen heti kun va-
rastotilanne on se, että tavaraa otetaan jo varmuusvaraston puolelta. Tä-
mä on teoriaosuudessa käsittelemäni tilauspistemallin mukainen toimin-
tamalli. 
 
Uusi systeemi on suuri edistys varaosahallinnolle ja sen tavoitteena on 
jatkossa helpottaa työtä niin varaosavarastolla kuin toimistollakin. Täy-
sin valmis tämä ohjausjärjestelmä ei vielä ole. Varastoitavan määrän 
tulisi olla sellainen, että varaston arvo on mahdollisimman pieni, mutta 
aina riittävä. Varmuusvarastomääriä ja tilausmääriä tulee pystyä hio-
maan jälkeenpäin, jotta saadaan aikaan parhaat mahdolliset varmuusva-
rastojen koot. 
 
Nykyään Gardner Denver Oy:n varaosien varmuusvaraston koko muo-
dostuu kyseessä olevan nimikkeen myyntimäärästä sinä aikana kun ni-
mikkeen toimittaja lupaa toimittaa uuden erän tilalle. Teoriassa tämä 
tarkoittaa sitä, että varmuusvarasto riittää aina uuden erän saapumiseen 
asti. Näin varaosien materiaalivirtaan on saatu aikaan järkevä sykli, jon-
ka avulla varmistetaan varaosien mahdollisimman nopea ja jatkuva saa-
tavuus asiakkaan tarpeesta toimitukseen saakka. Tällaisella materiaa-
liohjauksella saadaan toimitusvarmuutta ja asiakastyytyväisyyttä paran-
nettua, mikä parantaa koko varaosatoiminnan laatua. 
 

4.2.3. Selvitys varaosatoiminnan tilasta 
 
Seuraavaksi varaosatoiminnan parantamiseen liittyvä vaihe on varaosa-
toiminnan nykytilan kartoittaminen sekä uudistusten seuranta ja analy-
sointi. Tein varaosatoimintaa ja siihen tehtyjä muutoksia koskevan sel-
vityksen. Selvitys oli Gardner Denver Oy:n sisäinen mielipideselvitys 
varaosien parissa työskentelevien kokemuksista omassa työssään. Tut-
kimus kartoitti työntekijöiden kokeman varaosatoiminnan nykytilan ja 
uudistusten vaikutuksen. Selvityksen tein sekä kvalitatiivisen (laadulli-
sen), että kvantitatiivisen (määrällisen) tutkimuksen keinoja hyväksi 
käyttäen. 
 
Tämän selvityksen ydin on kaivaa mahdollisia varaosatoiminnassa il-
meneviä huonoja ja hyviä puolia esiin sekä saattaa tämä tieto analysoi-
tavaan ja tilastoitavaan muotoon. Näiden tulosten pohjalta voidaan arvi-
oida toiminnan nykytilaa ja verrata menneeseen. Selvityksen tavoitteena 
on päästä mahdollisten ongelmien juurille ja päästä parantamaan niitä. 
Selvitystulosten perusteella voidaan varaosatoimintaa parantaa tulevai-
suudessa. 
 
Kyselyn suuntasin varaosien parissa jollain tapaa toimiville ja varaosa-
toiminnasta tietäville Gardner Denver Oy:n työntekijöille. Nämä henki-
löt osasivat luonnollisesti vastata aihepiirin kysymyksiin paremmin kuin 
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muut työntekijät. Näin kyselyn tuloksista tuli järkevämpiä ja käyttökel-
poisempia varaosatoiminnan kehittämisen kannalta. Tarkemmin ottaen 
kyselyn kohteena olivat varaosavaraston, varaosien materiaaliohjauksen, 
hankinnan ja myynnin sekä huollon ja varaosien toimittajille reklamoin-
nin kanssa tekemisissä olevat työntekijät. Lisäksi kyselyn kohteiksi va-
litsin GD Oy:n Asiakaspalvelu – osasto ja osa hankintaosastoa. 
 
Tutkimuksen jaottelin kahteen osaan; lomakekyselyyn ja yksilöhaastat-
teluihin lomakekyselyn jälkeen laadittujen kysymysten pohjalta. Laa-
jempaa massakyselyä eri tahoilta voi harkita myöhemmässä vaiheessa 
kun muutokset ovat olleet toiminnassa jo pidemmän aikaa. Koko orga-
nisaatioon kohdistuvalla tutkimuksella on mahdollista selvittää tehtyjen 
muutosten vaikutukset yrityksessä suuremmassa mittakaavassa. Tähän 
en opinnäytetyössäni kumminkaan ryhdy, koska se karkaa turhan kauas 
varsinaisesta aiheesta eli varaosatoiminnan kehittämisestä. 
 
Opinnäytetyöni kannalta tehtävän selvityksen tulokset ovat viitemateri-
aalia, jonka avulla voi perustella näkemyksiä. Samalla tulokset ovat osa 
opinnäytetyöni lopullista tavoitetta, eli Gardner Denver Oy:n varaosa-
toiminnan parantamista. Näiden tutkimustulosten pohjalta on mahdollis-
ta miettiä mahdollisia korjaustoimenpiteitä varaosatoimintaan.  
 
Gardner Denver Oy:n kannalta tutkimuksen antama tieto kertoo millai-
sena nykyisen varaosatoiminnan tila koetaan ja kuinka materiaaliohja-
uksessa tehdyt muutokset on käytännössä otettu vastaan. Yrityksen kan-
nalta on hyödyllistä nähdä kuinka asioita koetaan työntekijöiden kes-
kuudessa ja tätä kautta voidaan miettiä tulevaisuuden linjauksia. Teo-
reettisena tavoitteena selvityksellä oli saada kokemukset numeeriseen eli 
tilastoitavaan muotoon. Tämä mahdollistaa datan taulukoimisen, tilas-
toimisen sekä kaavioiksi ajamisen ja esittämisen. Näitä tuloksia tulen 
esittelemään myöhemmin GD Oy:n varaosatoimintaa kehitettäessä. 
 
Käytännössä datan jälkikäsitteleminen oli suhteellisen helppoa. Ongel-
mallisempaa oli saada aikaan oikeanlainen kysely jotka antavat valideja 
vastauksia. Oikeanlaisen kyselyn ja pätevien mittareiden aikaansaami-
nen edellyttää kyseltävien asioiden määrittelyä mitattavaksi analyytti-
siksi käsitteiksi. Tämänkaltainen käsitteiden määrittely, eli operationali-
sointi tulee tehdä mahdollisimman tarkkaan ja selkeästi ennen tutkimuk-
sen käynnistämistä. 
 
Tarkoitukseni on järjestää kysely, josta selviää työntekijöiden mielipitei-
tä varaosatoiminnan nykytilasta. Kyselyn tarkoitus ei ole keskittyä ensi-
sijaisesti taloudellisiin seikkoihin, vaan tuntemuksiin ja mielipiteisiin 
varaosatoiminnan jouhevuudesta, työturvallisuudesta ja työtyytyväisyy-
destä sekä toiminnan tulevaisuudesta. Selvitys tulee myös valottamaan 
kuinka tehdyt muutokset varaosatoiminnassa koetaan työntekijätasolla.. 
 

4.2.3.1. Selvityksen toteuttaminen 
 
Gardner Denver Oy:n varaosatoimintaa kartoittavan selvityksen kysy-
mykset suunnittelin niiden asioiden pohjalta mitä olin viiden kuukauden 
harjoittelun aikana nähnyt ja kokenut. Osa kysymyksistä muodostui ke-
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hityspalaverien pohjalta ja osa epävirallisten keskustelujen perusteella. 
Lisäksi selvitys keskittyi osaltaan varaosatoimintaan ja varaosien mate-
riaaliohjaukseen tehtyihin muutoksiin näiden muutosten seurantaan.  
 
Tekemäni selvitys lähetettiin kahdellekymmenelle varaosien kanssa 
työskentelevälle henkilölle. Suurin osa selvityksen kohteista sai lomak-
keen internetin kautta sähköpostiinsa. Muutama varastotyöntekijä sai 
kyselyn paperiversiona täytettäväkseen.  Sopivat kyselyn kohteet pää-
timme yhdessä jälkimarkkinointipäällikön kanssa. Sopiviksi kohteiksi 
selvitykselle luettiin Varaosavaraston työntekijät ja materiaalihallinto, 
Asiakaspalvelu (vienti), Huolto (esimies), After Market sekä Kokoon-
pano-osien materiaaliohjaus ja hankinta.  
 
Tätä tekemääni selvitystä Gardner Denver Oy:n varaosatoiminnan tilasta 
voi pitää sovellettuna sekoituksena kvantitatiivista ja kvalitatiivista tut-
kimusta. Lomakekyselyn luonne oli kvalitatiivinen kysely, joka pitää 
sisällään avoimia vastauskohtia ja vastausten tarkennusmahdollisuuksia. 
Vaikka selvitys oli luonteeltaan kvantitatiivinen lomakekysely, niin sii-
nä oli myös kvalitatiivisen kyselyn piirteitä. Kyselyjoukon suhteellisen 
pieni määrä, avoimien vastausten mahdollisuus sekä mahdollisuus tar-
kentaa vastauksiaan tarvittaessa antavat kyselylle laadullisia piirteitä. 
Kaikki vastanneet ovat helposti tavoitettavissa työyhteisössä ja suurin 
osa kyselyssä ilmenneistä asioista on kaikkien jokapäiväisessä työssä 
mukana. 
 

4.2.3.2. Varaosatoiminnan tila - selvityksen tulokset 
  
 Seuraavaksi esittelen varaosatoiminnan tilaa selvittävän lomakekyselyn 

opinnäytetyöni kannalta merkittävät tulokset. Tässä osiossa on vain esi-
teltynä tulokset pikaisten taulukkojen lukua helpottavien selitysten 
kanssa. Kyselyn tulokset analysoin myöhemmässä vaiheessa työtä. 

 

 
 
LOMAKEKYSELYN TULOKSET 
 

Virassa olo aika 
 
Ensimmäisiä selvityksessä kysyttäviä asioita oli kuinka monta vuotta 
vastaaja on ollut nykyisessä toimessaan Gardner Denver Oy:llä. Tarkoi-
tukseni oli selvittää onko virassa olo ajalla jokin merkitys työntekijän 
tyytyväisyydessä varaosatoiminnan laatuun. Työntekijän virassa olo 
ajan vaikutusta kokemuksiin on verrattuna eri selvityksen kohdissa. 
 

Varaosatoiminnan nykytila työssäsi  
 
Kysymys varaosatoiminnan nykytilasta kartoitti kuinka esimerkiksi va-
raosadokumentit, materiaaliohjaus, tilaukset yms. koettiin eri osastoit-
tain Gardner Denver Oy:n sisällä. Tuloksissa näytän ensin virassa olo 
ajan suhteen varaosatoiminnan tilan kokemukseen, sitten tarkemman 
vastausten jaon osastoittain jokaista kysymystä kohden. 
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Kuvio 6 kertoo keskiarvona varaosatoiminnan kouluarvosanat verrattu-
na vastaajien virassaolo aikaan. 
 
Seuraavaksi jaottelen kaikki varaosatoiminnan eri toimintojen nykytilaa 
koskevan kysymyksen selvityksen vastaukset osastoittain: 
 
_ Asiakaspalvelu 
_ After Market 
_ Varaosavarasto 
_ Kaikkien vastausten keskiarvo 
 

 
 
Kuvio 7 kertoo eri osastojen kouluarvosanojen keskiarvot varaosa-
toiminnan koetusta nykytilasta. 
 

Varaosavarasto  
 
Selvityksen seuraava kohta selvitti vastaajien mielipidettä varaosavaras-
ton toimintaa ja työskentelyoloja seuraavien eri toimintojen kautta: 
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• toimitusten vastaanotto  
• varastointi  
• hyllytys 
• keräily 
• lähettäminen  

  
Monivalintakysymyksiä oli viisi ja jokaisessa niissä viisi identtistä vas-
tausvaihtoehtoa. Seuraava taulukko näyttää eri osastojen vastausprosen-
tit varaosavaraston toiminnan tilaa selvitettäessä. Vastausvaihtoehdot 
näkyvät Taulukko 5:ssä vasemman puoleisessa sarakkeessa ja vastaus-
ten jakaumat oikeassa. 
 

Vastausten selitys: 
5. erittäin huono  

4. melko huono  

3. ei kokemusta / eos  

2. melko hyvä  

1. erittäin hyvä  
 

Vastausten jakauma 
Asiakaspalvelu: 

5: 0% ,  

4: 5% ,  

3: 65% ,  

2: 30% , 

 1: 0% 

After Market: 

5: 0% ,  

4: 6,45% ,  

3: 70,97% ,  

2: 12,9% ,  

1: 9,68% 

Varaosavarasto: 

5: 0% ,  

4: 13,04% ,  

3: 8,70% ,  

2: 73,91% ,  

1: 4,35% 

TAULUKKO 5 – varaosavaraston toiminta 
 
Seuraavaksi on näkyvillä tämän kohdan jokaisen vastaajan vastaukset.. 
Vastaukset ovat esitettynä seuraavassa Kuvio 8:ssa: 
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Kuvio 8: Jokainen alarivillä oleva AS1 – VA5 on yksi vastaaja. Eri vä-
rilliset palkit ovat taas eri toimintoja varaosavarastolla, jotka ovat ker-
rottu vasemmassa yläkulmassa.  
 

Materiaaliohjauksessa tehdyt muutokset  
 
Osa tämän kohdan kysymyksistä kysyi ohjauksessa tehtyjen muutosten 
vaikutuksista yleisemmällä tasolla osa vaikutuksia tarkemmin tiettyihin 
operaatioihin.  
 
Yleisemmän tason kysymykset olivat seuraavanlaisia: 
 
1. onko oma työsi on helpottunut materiaaliohjaukseen tehdyillä muu-
toksilla? 
2. onko osastosi työ on helpottunut materiaaliohjaukseen tehdyillä muu-
toksilla? 
3. oletko saanut mielestäsi työsi kannalta tarpeeksi tietoa tehdyistä muu-
toksista? 
4. turhan työn määrä toimessani on vähentynyt muutosten myötä? 
5. ovatko materiaaliohjauksessa tehdyt muutokset ovat olleet mielestäni 
hyviä? 
 
Edellä mainittuihin kysymyksiin vastausvaihtoehdot olivat kyllä, ei osaa 
sanoa (eos) tai ei.  
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Kuvio 9 kertoo materiaaliohjauksessa tehtyjen muutosten koetun vaiku-
tuksen omaan työhönsä. 
 
Seuraavassa kohdassa olen kerännyt keskiarvot mielipiteistä varaosien 
materiaaliohjauksessa tehdyistä muutoksista ja jaottelin vastaukset sen 
mukaan, kuinka kauan vastaaja oli toiminut nykyisessä virassaan. 
 

 
 
Kuvio 10 kertoo vastaajien mielipiteet materiaaliohjauksessa tehtyihin 
muutoksiin jaoteltuna virassa olo ajan mukaan. Kuvio 10 kertoo vasta-
uskeskiarvot yleisimpiä asioita tiedusteleviin kysymyksiin kuten edelli-
sessäkin Kuvio 9:ssä. 
 
Materiaaliohjauksessa tehtyjen muutosten vaikutuksia selvittävässä 
kohdassa suoritin myös tarkemmin eri toimintoja eritteleviä monivalin-
takysymyksiä. Tässä kysyttiin materiaaliohjauksessa tehtyjen muutosten 
vaikutusta seuraaviin asioihin: 
 

− Toimittajien toimintaan 
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− Toimittajien toimitusaikoihin 
− Varaosavaraston hallintaan 
− Varaosavaraston arvoon 
− Varaosavaraston kiertoon 
− Työn määrään ja sujuvuuteen 
− Tulevaisuuden näkymiin. 

 
Vastaajilla oli mahdollisuus vastata monivalintakysymyksessä 1–5 ja 
selvittää asiaa lisää tekstiselityskentässä mikäli näin halusi. 
 
Seuraava Kuvio 11 kertoo kuinka materiaaliohjauksessa tehdyt muutos-
ten vaikutukset toiminnan eri osa-alueisiin on koettu kyselyyn osallistu-
neilla osastoilla. 
 

 
 
Kuvio 11 kertoo kuinka materiaaliohjauksessa tehdyt muutokset on ko-
ettu vaikuttavan eri toimintoihin. Eri kyselyyn osallistuneet osastot on 
jaoteltu eri väreillä. Kaaviota tulee lukea niin, että mitä lähempänä vas-
tauskeskiarvo on yhtä (1 erittäin hyvä) sitä parempana varaosien materi-
aalinohjauksessa tehtyjen muutosten vaikutus on koettu ko. osastolla. 
 

Vaikutusmahdollisuudet  
 
Seuraava kohta selvityksessäni oli, kuinka vastaaja kokee vaikutusmah-
dollisuudet työssään. Toteamukset olivat ennalta kirjoitettuja ja ilman 
vaihtoehtoja. Vastausmahdollisuutena oli laittaa rasti ruutuun tai jättää 
se laittamatta.  
 
Toteamukset olivat seuraavat: 

− haluaisin vaikuttaa enemmän varaosatoiminnan kehitykseen 
− kaipaisin enemmän keskustelua toimipisteeni ja toimenkuvani 

kehittämisestä 
− uskon, että minulla on varaosatoimintaa kehittäviä ideoita. 
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− minulla on mahdollisuus keskustella esimieheni kanssa 
varaosatoiminnan kehittämisestä 

 
 

 
 
Kuvio 12 kertoo vaikutusmahdollisuudet -kohdan vastaukset prosenteit-
tain. Kaikki kohdat koskevat nimenomaan varaosatoiminnan kehittämis-
tä. 

 

 
Näiden lomakekyselyn tulosten pohjalta suunnittelin haastattelukysy-
mykset varaosatoiminnan kokonaisuuden parhaiten hahmottaville henki-
löille. Käytännössä tämä tarkoitti haastattelua Varaosavaraston ja After 
Market osaston esimiehille. Näiden haastatteluiden avulla oli tarkoitus 
nostaa esiin lomakeselvityksessä ilmenneitä ongelmia ja keskustella 
näiden ongelmakohtien selvittämisestä. 
 

Lomakekyselyn vastausten perusteella tehdyt haastattelukysymykset: 
 

1. Kyselytuloksissa on ilmennyt, että varaosavarastolla koetaan 
tilanpuute ongelmaksi. Onko tilanpuutetta ja mistä tämä 
tilanpuute mielestäsi johtuu? 

2. Mitkä nimikkeet aiheuttavat eniten ongelmia 
varaosavarastolla/materiaalinohjauksessa? Minkä takia? Mitä 
asialle tulisi mielestäsi tehdä? 

3. Varmuusvarasto-ohjattua varaosien materiaaliohjausta on 
tarkoitus laajentaa useammille nimikkeille. Mihin asioihin 
tulevissa muutoksissa tulisi kiinnittää nykyistä enemmän 
huomiota? 

4. Varaosavarastolla ja huoltohallilla haluttaisiin (tieto) 
tekniikkaa avuksi työhön. Esim. rahtikirjat ja postilähetykset 
kirjataan varaosavarastolla käsin. Mitä mieltä olet tästä 
koetusta ongelmasta? 

5. Työ varaosavarastolla koetaan aliarvostetuksi palkkauksen 
suhteen, mitä mieltä olet tästä? Onko ideoita 
palkkakehitykseen? 

6. Varaosatoimittajien toimitusvarmuus koetaan ongelmaksi, 



 49 

voisiko asiaa mielestäsi kehittää jollain keinoin? 
7. OEM ja IC – osat ja niiden käsittelyn epäselvyys koettiin 

ongelmaksi. Mikä on mielestäsi ongelman ydin ja mitä 
asialle tulisi mielestäsi tehdä? 

8. LO- ja LK -varastojen käytön epäselvyydet ja 
yhteistyöhaluttomuus koettiin ongelmaksi. Kuinka LO- ja 
LK -varaston yhteistyötä voisi mielestäsi parantaa ja 
selventää? 

9. Selvityksessä ilmeni myös että harva varaosien parissa 
työskentelevä haluaa vaikuttaa varaosatoiminnan 
kehittämiseen vaikka se olisi heidän mielestään mahdollista. 
Mistä tämä mielestäsi johtuu ja onko se ongelma? 

10. Taloon kaivattiin toimivaa SAP -tukea määrittelemään 
nimikkeiden perustietoja kuntoon ja ohjastamaan 
toiminnassa. Mitä mieltä olet tästä? Olisiko tällainen 
toimenkuva mielestäsi tarpeellinen? 

 
4.2.3.3. Analyysi varaosatoiminnan selvityksestä 

 
Kyselyyn vastanneiden määrästä tuli melko vähäinen. Lomakekyselyyn 
vastanneita oli yhteensä 15. Seuraavaksi vastaajat osastoittain: 
 

− Asiakaspalvelu – osastolla selvitykseen osallistui 4/5 
− After Market – osastolla osallistui 5/7 
− Varaosavarastolla 5/6 
− Lisäksi selvitykseen osallistui huoltohallin esimies 
− Tuotannon materiaalihallinta ja -hankintapuolelta ei selvitykseen 

osallistuttu 
− Kaiken kaikkiaan joka neljäs kyselyn kohteista jätti kyselyyn 

vastaamatta 
 
Vastausten verrattain vähäinen määrä on tutkimuksen kannalta hyvä 
asia, koska näin hallitsen vastausdataa paremmin ja pystyn keskittymään 
syvällisemmin vastaajien yksittäisiin kommentteihin. Tämä helpottaa 
huomioimaan yksittäisten vastaajien mielipiteet paremmin, mikä on tä-
mänkaltaisessa toiminnan kehittämisessä erittäin hyvä asia. 
 
Huono puoli vastaajien vähäisyydessä on se, että näin vähäisen vastaa-
jamäärän perusteella on vaarallista tehdä mitään tilastollisia yleistyksiä. 
Lisäksi vähäinen vastaajien määrä saattaa aiheuttaa vääristymiä tulosten 
suhteissa, koska yhden vastaajaan painoarvo tuloksissa on niin suuri. 
Ongelma vastausten vähäisyys ei ole, kunhan muistaa suhteuttaa yksit-
täisten vastausten painoarvon analysoidessaan tuloksia. 
 
Suoritettuani lomakekyselyn ennalta sovituille henkilöille ja saatuani 
näistä kyselystä vastaukset, keräsin tulokset Excel – taulukkoon. Tämän 
taulukon perusteella oli helppo tutkia ja analysoida vastauksia. Tästä 
taulukosta sain haluamani vastaukset jaoteltua kätevästi. Näin saattoi 
vastausten keskiarvoja ja mahdollisia kaaviokuvia tuottaa kätevästi. Yh-
destä yhdistetystä taulukosta tulosten kokonaisvaltainen katsominen ja 
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vertaileminen sekä tulosten analysoinnin kehitteleminen on myös näp-
pärämpää ja mielekkäämpää kuin erillisistä taulukoista.  
 

Varaosatoiminnan nykytila kouluarvosanoin 
 
Tämä kohta kyselyssä selvitti kuinka varaosien parissa työskentelevät 
henkilöt kokivat varaosatoiminnan nykytilan. Vastaajien tuli arvostella 
perinteisellä kouluarvosanalla eri varaosiin liittyviä operaatioita. 
 
Tässä täytyy huomioida, että vastaaja joka ei kokenut omaavansa koke-
musta kysyttävästä aiheesta, vastasi tyhjän vastauksen. Täten kouluar-
vosanojen keskiarvot ovat verrannollisia vain niiden vastaajien vastauk-
siin, jotka kokivat omaavansa kysyttävästä asiasta mielipiteen. 
 
Kuvio 6 jakaa varaosatoiminnoille annettujen kouluarvosanojen kes-
kiarvot (4-10) sen mukaan kuinka kauan vastaajat ovat olleet töissä. 
Nähtävissä on, että tyytyväisyys varaosatoimintaan kasvaa, työvuosien 
karttuessa. Ainoina poikkeuksina olivat 6-10 vuotta viroissaan toimi-
neet, jotka eivät olleet niin tyytyväisiä varaosatoimintaan. 
 
Kuvio 7 kertoo varaosatoiminnalle annetut kouluarvosanat osastoittain 
jaoteltuna. Parhaat arvosanat saivat varaosien toimitukset, tilaukset ja 
laatu. Toimitukset ja laatu ovatkin tunnetusti hyviä puolia Gardner Den-
ver Oy:llä. Ainakin varaosien hyvä laatu ilmenee suhteellisen vähäisinä 
takuutapausmäärinä koko tuotannon määrään verrattuna. Välillä tulee 
ns. epideemisiä ongelmia osien laadun kanssa, mutta tällaisia tapauksia 
on melko harvoin ja hyvän tuotannonohjausjärjestelmän avulla ongel-
matapauksissa pystytään haarukoimaan erittäin hyvin mihin koneisiin 
näitä ongelmallisia osia on mennyt tai milloin viallista erää on ollut kau-
pan. 
 
Huonoimmat arvosanat taas saivat perehdyttäminen ja tiedotus työhön 
liittyvissä asioissa, työtilat ja varaosien reklamaatioprosessi. Mielenkiin-
toista on, että perehdyttäminen koetaan huonona, vaikka tosiasiassa työ-
hön perehdyttämisjakso on uusille työntekijöille todella laaja. Toisaalta 
työhön perehdyttäminen ei nykyisessä muodossaan ollut yrityksessä ko-
vin kauaa käytössä, joten nykyisen kaltainen perehdyttäminen on melko 
uusi asia. Tässä näkyykin ehkä se, että vanhoja työntekijöitä ei ole kos-
kaan perehdytetty yhtä hyvin kuin nykyään uusia, lisäksi harjoittelijoita 
tai muita lyhytaikaisia työntekijöitä ei perehdytetä lähellekään niin hy-
vin yrityksen toimintaan kuin pitkäaikaisen sopimuksen tehneitä henki-
löitä. Lisäksi yrityksen kannattaa huomioida se, että omaan työhön liit-
tyvistä muutoksista ei työntekijöiden kesken koeta saavan tarpeeksi in-
formatiivista tietoa. Koettuun ongelmaan työtilojen suhteen on jo suun-
nitteilla ja tekeillä muutoksia sekä reklamaatioprosessi on myös koko 
ajan kehitysprosessissa. 
 

Toiminnan taso varaosavarastolla 
 
Kun kyselyn edellinen kohta kartoitti kokonaisvaltaisemmin koko vara-
osiin liittyvän toiminnan tilaa, on tämä kysymys segmentoituneempi 
suoraan varaosavarastolle ja sen toiminnalle. Kysymykset oli kohdistet-
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tu varsinaisen varaosavaraston operaatioihin, eli fyysiseen työhön vara-
osavarastolla. 
 
Taulukko 5 kertoo kuinka vastaukset ovat painottuneet Asiakaspalvelu- 
ja After Market – osastoilla vastaukseen 3 – ei kokemusta. Tämä tarkoit-
taa sitä, että näillä osastoilla ei koeta tiedettävän varaosavaraston asiois-
ta. Eikä tämä sinänsä ole ihme, koska toiset osastot eivät ole juuri kos-
kaan tekemisissä varaosavaraston fyysisen työn kanssa ja luonnollisesti 
varaosavaraston toiminnasta parhaiten tietävät varaosavaraston työnteki-
jät. Tässä kohdassa tuleekin keskittyä enemmän varaosavaraston työnte-
kijöiden vastauksiin ja sanallisiin kommentteihin. 
 
Vaikka varaosavaraston toiminnoista ei varaosavaraston ulkopuolella 
niin hyvin tiedettykään, niin varaosavaraston keräilyn ja lähettämisen 
taso koettiin hyväksi myös muilla osastoilla. Varaosavaraston kykyä 
reagoida nopeasti tarpeeseen arvostetaan varaosavaraston ulkopuolella.  
 
Tämä käy myös ilmi sanallisista vastauksista jossa varaosavaraston no-
peutta lähetyksissä kehutaan. Varaosavarasto pystyy selvityksen mu-
kaan tarvittaessa äärimmäisen nopeisiin lähetyksiin. Tämä on ehdoton 
valtti varaosatoiminnassa ajatellen asiakkaiden tyytyväisyyttä.  
 
Kuvio 8 kertoo, että toiminnan taso varaosavarastolla mielletään oikein 
hyvänä. Vain pari vastaajaa varaosavarastolta koki hyllytyksen ja varas-
toinnin tason melko huonona ja yksikään vastaaja ei mieltänyt minkään 
toiminnon tasoa erittäin huonoksi.  
 
Monivalintakyselynä esitetyssä asiassa oli myös sanallisen vastaamisen 
mahdollisuus. Sanallisista vastauksista löytyi enemmän varaosavaraston 
toiminnasta korjattavia asioita. Seuraavaksi on listattuna sanallisesti an-
nettuja kommentteja ja kehittämisehdotuksia varaosavarastolle: 
 

• tilaa on liian vähän määrään nähden 
• aikaa tarvitsisi enemmän 
• ongelmana kiire ja häslääminen 
• tekniikkaa tarvittaisiin avuksi, esim. rahtikirjat ja postilähetykset 

täytetään käsin 
• varmuusvarastojen myötä tavaramäärä on lisääntynyt 

“räjähdysmäisesti” 
• varaosavarasto palkkauksen suhteen aivan liian aliarvostettu 
• myös työn arvostuksen suhteen varaosavarasto on talon sisäisesti 

muita alempana 
• varaosanimikkeiden ongelmat, kaikkien nimikkeiden perustiedot 

pitäisi laittaa kuntoon 
 
Näitä asioita kannattaa huomioida toiminnan jatkokehittämisessä ja jot-
kut asiat korjaantuisivat hyvin pienillä muutoksilla kuin itsestään. Esi-
merkiksi tekniikan puute dokumenttien kirjaamiseen ei vaadi suuria in-
vestointeja ja ajan- sekä tilanpuute ovat yleensä vain järjestelykysymyk-
siä. Erikseen on mainittava, että tiettyjen nimikkeiden hetkellinen räjäh-
dysmäinen kasvu johtuu siitä, että varmuusvarastovetoisuus ei ole käyn-
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nistynyt kunnolla sekä osalla nimikkeistä toimittajien toimitusepävar-
muuksista (toimituserien viivästyttyä samanaikainen saapuminen myö-
hässä olevien ja uusien erien kanssa). 

 
Materiaaliohjaukseen tehtyjen muutosten vaikutus 

 
Seuraavaksi tiedustelin kuinka varaosien materiaaliohjauksessa tehdyt 
muutokset on koettu niiden parissa työskentelevien osalta. Tarkoituk-
senani oli selvittää kuinka varaosien materiaaliohjauksen muuttaminen 
varmuusvarastovetoiseksi on lähtenyt käyntiin ja kuinka muutos on otet-
tu vastaan. Osa kysymyksistä selvitti vaikutuksista yleisempiin asioihin, 
osa tarkemmin erinäisiin varaosatoimintoihin. 
 
Kuvio 9:n mukaan After Market osastolla koettiin muutosten vaikutta-
neen eniten positiivisesti omaan työhön, kun taas varaosavarastolla 
oman työn helpottumista ei koettu niin paljoa. Oman osaston työn hel-
pottuminen koettiin varaosavarastolla identtisesi kuin oman työn helpot-
tuminenkin. Asiakaspalvelun vastausten keskiarvo tasapainottui keskelle 
eli vastaukseksi “eos” ja After Market koki osastoista eniten muutosten 
helpottaneen osaston työtä. 
 
Tiedotus materiaaliohjaukseen tehdyistä muutoksista koettiin huonoim-
maksi Asiakaspalvelu -osastolla, jossa joka toinen vastaaja koki saa-
neensa liian vähän tietoa tehdyistä muutoksista ja joka toinen taas ei 
osannut sanoa. Tässä täytyy huomioida, että varaosien materiaaliohjauk-
sessa tehdyt muutokset eivät vaikuta suoraan Asiakaspalveluosaston 
työhön, joten tiedotuksen puute johtunee tästä. Varaosavarastolla tiedo-
tus muutoksista koettiin melko hyvänä ja After Market osastolla jokai-
nen kyselyyn vastannut koki tiedotuksen materiaaliohjaukseen tehdyistä 
muutoksista olleen riittävän hyvää.  
 
Turhan työn määrän koettiin vähentyneen melko hyvin joka osastolla. 
Varaosavaraston vastausten keskiarvo tässä tasoittui keskelle “eos” - 
kohtaan, mutta Asiakaspalvelu ja After Market koki materiaaliohjauk-
sessa tehtyjen muutosten keskimäärin vähentäneen turhan työn määrää. 
”Materiaaliohjauksessa tehdyt muutokset ovat olleet mielestäsi hyviä?” 
oli tämän kohdan ainoa kysymys, joka painotti kaikkien osastojen vas-
taukset “kyllä” - puolelle. Eli kaikilla osastoilla koettiin materiaaliohja-
uksessa tehdyt muutokset yleisesti hyviksi. 
 
Vastauksissa materiaaliohjaukseen tehtyjen muutosten vaikutuksista 
yleisimpiin asioihin, hajonta oli suurempaa silloin kun vastaukset jaotel-
tiin virassa olo ajan mukaan. Kuvio 10 kertoo, kuinka vastaajista 6–10v 
töissä olleet olivat tyytymättömimpiä materiaaliohjauksessa tehtyihin 
muutoksiin. Tyytyväisimpiä varaosien materiaaliohjauksessa tehtyihin 
muutoksiin olivat yli 10 vuotta virassaan olleet. Samankaltainen ilmiö 
oli havaittavissa vastauksissa kysymykseen varaosatoiminnan yleisestä 
tasosta; 6-10 vuotta virassaan olleet olivat tyytymättömimpiä muutok-
siin. 
 
Seuraavaksi selvitin varaosien materiaaliohjauksessa tehtyjen muutosten 
vaikutusta eri työhön liittyviin toimintoihin. Tässä kävi ilmi, että vara-
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osavarastolla ei olla niin tyytyväisiä materiaaliohjaukseen tehtyjen muu-
tosten vaikutuksiin, kuin muilla kyselyyn kuuluneilla osastoilla. Erityi-
sesti työn määrän koettiin varaosavarastolla lisääntyneen kohtuuttomas-
ti. Tämä johtunee siitä, että joidenkin nimikkeiden tilausmäärä on kas-
vanut voimakkaasti ohjausmuutosten jälkeen, mutta varmuusvarastove-
toisuus ei vanhojen varastojen takia ole vielä ehtinyt käynnistyä kunnol-
la. Toinen asia, joka lisää työmäärää varastolla on varmuusvarastovetoi-
sen ohjauksen pyrkimys pitää varaston arvo teoriassa jatkuvasti mahdol-
lisimman pienenä. Tämä kasvattaa varaston kiertonopeutta ja lisää tätä 
kautta työn määrää varastolla, hankaloittaa osaltaan varastonhallintaa ja 
työn sujuvuutta.  (Kuvio 11) 
 
Kuvio 11 kertoo, että After Market -osaston ja Asiakaspalvelun puolella 
taas materiaaliohjauksessa tehtyjen muutosten vaikutus työn määrään 
koettiin vaikuttaneen pääosin positiivisesti. Toisaalta taas After Market 
osastolla materiaaliohjaukseen tehtyjen muutosten vaikutus koettiin vai-
kuttaneen huonosti toimittajien toimitusaikoihin.  
 
Varaosatoimittajien huono toimitusvarmuus on yksi selkeä koettu on-
gelma Gardner Denver Oy:n sisällä. Tämä on sellainen osa-alue, että 
siihen ei ole suoraa tietä vaikuttaa omilla teoillaan. Keinot toimittajien 
toimitusvarmuuden parantamiseen ovat enemmänkin sopimusteknisiä 
kuin omalla toiminnallaan parannettavia asioita. Dataa toimittajien toi-
mitusaikojen toteutumisesta ja varaosien laadusta on kerätty ja tullaan 
keräämään, koska sen avulla voidaan parantaa neuvotteluasemia toimit-
tajien kanssa jatkossa. 
 
Kaiken kaikkiaan varaosien materiaaliohjaukseen tehdyt muutokset ko-
ettiin miedon positiivisina, mikä näkyy Kuvio 11:ssä suhteellisen tasai-
sena kaarena, vastausten painottuessa keskimäärin hieman alle kolmen 
viivan. 
 

Vaikuttamismahdollisuudet 
 
Lomakekyselyn viimeisestä kohdasta on pääteltävissä, että Gardner 
Denver Oy:n After Market -osaston, Asiakaspalvelun ja Varaosavaras-
ton työntekijät eivät ole äärimmäisen halukkaita kehittämään työskente-
lyolojaan tai toimenkuvaansa varaosien parissa vaikka heillä on siihen 
resursseja ja mahdollisuus. 
 
Vaikutusmahdollisuuksia tiedustelevan kohdan tulokset karkeasti:  

- Kyselyyn vastanneista joka kymmenes halusi vaikuttaa 
varaosatoiminnan kehittämiseen. 

- Joka viides kaipaisi keskustelua toimenkuvansa kehityksestä 
- Joka kolmas uskoi omaavansa varaosatoimintaa kehittäviä 

ideoita  
- Kaksi kolmesta koki voivansa keskustella esimiehensä kanssa 

varaosatoiminnan kehittämisestä. 
 
Sellaisia työntekijöitä, jotka vastasivat tässä kohdassa haluavansa vai-
kuttaa enemmän varaosatoiminnan kehittämiseen, oli mielestäni ihmeel-
lisen vähän siihen nähden kuinka paljon kehittämisehdotuksia tuli sanal-
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lisesti. Mielenkiintoista on myös se, että 30 % vastaajista kokee omaa-
vansa varaosatoimintaa kehittäviä ideoita silti lähes 4/5 heistä vastasi, 
että ei halua vaikuttaa enempää varaosatoiminnan kehittämiseen.  
 
Lisäksi vastaajista muutama koki omaavansa varaosatoimintaa kehittä-
viä ideoita, mutta samalla tunsi että ei voisi keskustella esimiehensä 
kanssa asiasta. Tämä on mielestäni todella pieni ongelma Gardner Den-
ver Oy:n varaosatoiminnassa, mutta silti huomioimisen arvoinen seikka. 
Mahdolliset kommunikointiongelmat esimiehen kanssa ovat aina toi-
mintaa haittaavia tekijöitä. (Kuvio 12 ja Taulukko 6) 
 

Selvityksen mukaan selkeimmin kehittämistä vaativia osa-alueita 
 
Muutamia kehittämisen arvoisia asioita joita minä poimin selvityksen 
tuloksista: 

• tilanpuute varaosavarastolla 
• varaosavaraston aliarvostus toimenkuvan ja palkkauksen suhteen 
• toimialuejakojen epäselvyys osien kanssa 
• vajavaiset perustiedot tuotteille järjestelmässä 
• edellisestä johtuva turhan työn määrä  
• toimittajien toimitusvarmuus/sen kanssa toimiminen 

 
Listaamani asiat eivät ole yrityksellä täysin uusia ja suureen osaan niistä 
ollaan jo tekemässä tai suunnittelemassa muutoksia, mikä käy osittain 
ilmi yksilöhaastatteluista ja osittain yrityksen tulevaisuuden suunnitel-
mista. Yksilöhaastatteluissa ilmenneet kehitysideat ovat pääsääntöisesti 
sulautettu opinnäytetyöni kokonaisuuteen ja ne ovat saatavilla yrityksen 
käyttöön tarvittaessa.  
 
Tärkeintä näillä haastattelukysymyksillä, kuten koko varaosatoimintaa 
koskevalla selvitykselläkin, oli nostaa tietoisuuteen ja keskusteluun sel-
laisia asioita, jotka nykytoiminnassa koettiin ongelmiksi. Nämä seikat 
ovat tärkeitä asioita huomioida tulevaisuudessa. Jatkomuutosten kannal-
ta on mielestäni erittäin tärkeää muistaa pitää muutokset joustavina, jot-
ta niitä voi hioa jälkeenpäin havaitun tarpeen mukaan.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 55 

5. LOPPUYHTEENVETO 
 
Tämä opinnäytetyö on osana Gardner Denver Oy:n jatkuvaa kehittymis-
prosessia. Tavoitteena työllä on esitellä varaosatoimintaa parantavia 
keinoja teorioiden kautta käytännön muutoksiin asti. Tärkeä osa opin-
näytetyötä on varmistaa tehtyjen muutosten sulautuminen sujuvasti käy-
tännön työelämään. 
 
Varaosatoiminnan kehittäminen alkoi työni osalta varaosahintalistan 
siivoamisella. Hinnastosta poistettiin sellaiset ns. kuolleet nimikkeet, 
joilla ei ollut saldoissa tapahtumia kahden vuoden ajalta. Tämä kevensi 
hintalistaa listaa yli 500:llä nimikkeellä. 
 
Tämän hintalistan keventämisen jälkeen oli vuorossa suunnitellut muu-
tokset varaosien materiaaliohjauksessa. Muutokset koskivat varaosien 
materiaaliohjauksen muuttamista varmuusvarastovetoiseksi. Tämä las-
kennallinen varmuusvarasto tehtiin opinnäytetyöni osalta 200:lle eniten 
myydylle varaosanimikkeelle. 
 
Ohjaustietojen muutosten annettiin käynnistyä muutaman kuukauden 
ajan, kunnes tein selvityksen työntekijöiden kokemasta varaosatoimin-
nan tilasta. Tämän selvityksen kautta analysoin koettua varaosatoimin-
nan tilaa ja mielipiteitä materiaaliohjauksessa tehdyistä muutoksista. 
 
Kokonaisuudessaan tämän selvityksen tulokset kertovat, että Gardner 
Denver Oy:n sisällä varaosatoiminnan laatua pidetään varaosien parissa 
työskentelevien kesken pääsääntöisesti oikein hyvänä. Varaosamyynnin 
työnopeutta ja tarkkuutta arvostetaan sekä materiaaliohjauksessa tehtyjä 
muutoksia pidetään pääsääntöisesti toimivina, varsinkin tulevaisuuden 
kannalta ajateltuna. Kehuja herätti myös varaosavaraston nopea toimitus 
aina tarvittaessa sekä varaosien parissa toimivat osaavat ja motivoitu-
neet työntekijät. 
 
Olen työssäni pyrkinyt yhdistämään tiiviisti kaiken sen, mitä Gardner 
Denver Oy:n varaosatoimintaan kuuluu ja millaisia asioita on otettu 
huomioon toimintaa kehitettäessä. Materiaalien yhdistäminen on ollut 
eräänlaista tiedon keräilyä ja kasaamista, jonka tuloksena yhtenäinen 
varaosatoiminnan kehittämiseen pyrkivä kokonaisuus. Asiat kuten toi-
mintaa kehittävien muutosten suunnittelun ja pitkän tähtäimen seuran-
nan tärkeys sekä tehtävien muutosten onnistumisen varmistaminen käy-
tännössä ovat niitä asioita joita haluan työlläni painottaa. 
 
Tämän opinnäytetyön päätarkoitus on nostaa kehityskeskusteluun asioi-
ta, jotka nousivat varaosatoimintaa kehitettäessä tämän työn tiimoilta 
selkeimmin pinnalle. Näiden asioiden kautta on Gardner Denver Oy:llä 
mahdollisuus tutkia toimintojaan ja kehittää parantaa toimintaansa tule-
vaisuudessa. 
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