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yrityksessä, toimivatko mittarit oikein ja mittaavatko mittarit haluttuja asioita. 

Työ on tapaustutkimus, joka koostuu teoreettisesta kirjallisuusselvityksestä ja 

empiirisestä tapaustutkimuksesta. Empiirinen aineisto on hankittu sekä kvalitatii-

visin että kvantitatiivisin menetelmin.  

 

Työn tutkimustavoitteiden saavuttaminen edellytti materiaalisuunnittelijoille ky-

selyn tekemistä. Kyselyn ja tavoitteiden avulla määriteltiin mittarit, joita halutaan 
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seurata. Mittariston avulla yritys pystyy seuraamaan materiaalisuunnittelun tavoit-

teiden saavuttamista eli varastoihin sitoutuneen pääoman kehitystä. Mittariston 

tulee olla yhteydessä yrityksen hankintastrategiaan ja –tavoitteisiin. Mittariston 

oikeellisuutta tulee tarkastella säännöllisin väliajoin, jotta varmistutaan siitä, että 

mitataan seurattavia asioita. 

 

 



   

ABSTRAC 

Author: Laura Salo 

Title: Measurement of material purchasing in food industry 

 

Year:  2015   Place: Vantaa 

Master’s Thesis. Lappeenranta University of Technology, Industrial Management 

93 pages, 8 tables, 16 figures, 4 formulas and 1 appendix 

Supervisors: Professor Timo Kärri and Postdoctoral Researcher Miia Pirttilä  

Keywords: Material planning, purchasing, measurement, food industry 

The aim of this Master Thesis is to research measurement of material purchasing 

in food industry company. In this Master Thesis were three goals: how to meas-

urement material purchasing, do the meters work correct and does the meters 

measure right things. This Thesis was conducted as a case – research which con-

sists of theoretical literature survey and empirical case – research. Empirical mate-

rial is collect by qualitative and quantitative methods.  

 

During the research material planners were interviewed to achieve the goal. With 

these interviews and with company’s own goals there were made specific meters, 

which company want to follow. Alternative meters report, to replace the old ones 

were researched from ERP systems. Comparing the alternative meters reports and 

old reports, they decided to use old reports. 

 

Measurement of material purchasing is important because the purchasing affects 

company’s profits and without measurement purchasing can’t improve. Chosen 

meters report covers all needed requirements and meters which company wants 

follow. With this meters report company can follow achievement of the goals. 

Company can follow development of the tied-up capital in the inventories. The 

measures should be in contact with the company’s purchasing strategy and targets. 

The meters reports have to be under the continual improvement that it measures 

right things.  

 

  



   

ALKUSANAT 

 

Opintoni Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa päätyvät tämän diplomityön 

jälkeen. Työn tekeminen oli todella mielenkiintoista ja pääsin syventämään tieto-

jani materiaalisuunnittelusta. Aluksia haluaisinkin kiittää työnohjaajaani Eija Hir-

vosta hyvistä neuvoista. Iso kiitos myös Marko Puistovirralle, joka mahdollisti 

diplomityöni teon HKScan Finland Oy.ssä. Kiitos myös yrityksen materiaalisuun-

nittelijoille, joilta olen saanut tietoa diplomityöhöni ja perehdytyksen materiaali-

suunnittelijan työhön. 

 

Suuret kiitokset ansaitsevat myös Timo Kärri ja Miia Pirttilä, joilta sain hyviä 

nevoja ja parannusehdotuksia diplomityöprojektin aikana. Kiitokset vanhemmil-

leni saamastani tuesta ja kannustuksesta, niin diplomityötä tehdessäni kuin opinto-

jeni aikana. Lopuksi haluan kiittää avomiestäni Marko Kankaanpäätä tuesta ja 

ymmärryksestä koko opintojeni aikana ja varsinkin tämän diplomityön aikana, 

jolloin yhteinen vapaa-aika on ollut vähissä. 

 

Vantaa, 19.7.2015 

Laura Salo 

  



   

Sisällysluettelo 

1 JOHDANTO ..................................................................................................... 9 

1.1 Työn tausta.................................................................................................. 9 

1.2 Työn tavoitteet ja tutkimuskysymykset .................................................... 12 

1.3 Työn rajaukset .......................................................................................... 12 

1.4 Tutkimuksen toteutus................................................................................ 14 

1.5 Työn rakenne ............................................................................................ 16 

2 MATERIAALISUUNNITTELU .................................................................. 18 

2.1 Materiaalien hankinta ............................................................................... 18 

2.2 ABC–analyysi ........................................................................................... 23 

2.3 XYZ-analyysi ........................................................................................... 26 

2.4 Materiaalien hankintastrategiat ................................................................. 27 

2.5 Varastonhallinta ........................................................................................ 33 

3 MATERIAALISUUNNITTELUN MITTAAMINEN ................................ 41 

3.1 Miksi materiaalisuunnittelua pitää mitata? ............................................... 41 

3.2 Materiaalisuunnittelun mittauksen osa-alueet .......................................... 43 

3.3 Mittaaminen .............................................................................................. 47 

4 CASE: HKSCAN FINLAND OY ................................................................. 56 

4.1 Yrityksen esittely ...................................................................................... 56 

4.2 Materiaalisuunnittelu yrityksessä ............................................................. 57 

4.3 Käytössä oleva mittaristo .......................................................................... 60 

4.4 Käytössä olevan mittariston tarkastus ...................................................... 63 

5 MITTARISTON KEHITYS ......................................................................... 65 

5.1 Mittariston tavoitteet ................................................................................. 65 

5.2 Valitut mittarit .......................................................................................... 66 

5.3 Materiaalisuunnittelun vaikutus mittareihin ............................................. 67 

5.4 Vaihtoehtoinen SAP:n mittaristo .............................................................. 69 

5.5 Mittaristojen vertailu ................................................................................ 71 

5.6 Mittariston valinta ..................................................................................... 77 

5.7 Mittariston heikkoudet ja kehitys ............................................................. 79 



   

6 JOHTOPÄÄTÖKSET ................................................................................... 82 

7 YHTEENVETO ............................................................................................. 87 

LÄHTEET ............................................................................................................ 89 

 

LIITTEET 

  



   

KUVALUETTELO 

 

Kuva 1. Varastoihin sitoutuneenpääoman jakaantuminen eri toimipisteille......... 11 

Kuva 2. Nimikkeiden jakaantuminen eri materiaaliryhmiin ................................. 13 

Kuva 3. Varastoihin sitoutuneenpääoman jakaantuminen eri materiaaliryhmiin . 14 

Kuva 4. Työn rakenne ........................................................................................... 17 

Kuva 5. Ostoprosessimalli ja asiaan liittyviä käsitteitä......................................... 19 

Kuva 6.  Kuvituskuva ABC-analyysistä ............................................................... 25 

Kuva 7. Rahankäytön jakaantumisen käyrä .......................................................... 26 

Kuva 8. Tuotantostrategioiden muodostuminen ................................................... 29 

Kuva 9. Yrityksen kilpailustrategian ja toimintastrategioiden suhde ................... 30 

Kuva 10. Optimierä löytyy kustannusten leikkauskohdasta ................................. 36 

Kuva 11. EOQ ja JIT kustannusfunktiot ............................................................... 37 

Kuva 12. Varastoinnin aiheuttamat kustannukset varaston arvosta ...................... 39 

Kuva 13. Varastotason vaikutus kustannuksiin .................................................... 40 

Kuva 14. Hankintojen suorituskyvyn mittauksen pääosa-alueet .......................... 44 

Kuva 15. DuPont-malli ja hankintaosaamisen vaikutukset yrityksen tulokseen ja 

kannattavuuteen ............................................................................................. 54 

Kuva 16. Nimikkeiden lukumäärien jakaantuminen eri toimipisteille ................. 58 

 

  



   

TAULUKKOLUETTELO 

 

Taulukko 1. HKScan Finland Oy:n tuotannot eri toimipisteillä .......................... 10 

Taulukko 2. Lean - ja Agile strategian erot .......................................................... 32 

Taulukko 3. Tyypilliset kuukausittain mitattavat suorituskyvyn mittarit ............ 49 

Taulukko 4. Keskeiset suorituskyvyn mittarit logistiikassa ja toimitusketju 

ympäristössä .................................................................................................. 52 

Taulukko 5. Materiaalisuunnittelijoiden jakaantuminen toimipisteille ................ 57 

Taulukko 6. Mittariston jaottelemat ryhmät ......................................................... 61 

Taulukko 7. Nimikkeiden jaottelu ryhmiin .......................................................... 70 

Taulukko 8. Mittaristojen vertailu ........................................................................ 75 

 



   

9 

 

1 JOHDANTO 
 

1.1 Työn tausta 

 

Liiketoiminnasta on tullut yhä enemmän kilpailuhenkisempää ja johtajat huomioi-

vat yhä enemmän hankintoja ja toimitusketjujohtamista. Hankinta-ammattilaiset ja 

toimitusketjunjohtajat voivat edistää merkittävästi ei ainoastaan yhtiön tuloksen 

alinta riviä vaan myös ylintä riviä. Nykyään useimmat yritykset käyttävät yli puo-

let niiden liikevaihdosta tavaroiden hankintaan ja palveluihin, jonka takia tehokas 

ja rakentava suhde toimittajiin on avainasemassa yhtiön lyhyenaikavälin taloudel-

liseen tulokseen sekä pitkänaikavälin kilpailuasemaan. (van Weele 2014, s. 3) 

Teollisuusyrityksien materiaalien ja komponenttien hankintojen kokonaiskustan-

nukset ovat 50-60 % kokonaistuloksesta ja tämän suuntauksen odotetaan jatkuvan 

(Talluri, 2010, s. 165).  

 

Ostaminen merkitsee yleensä hankinnan toteuttamiseen liittyviä kaupallisia 

transaktioita: tilaamista, kotiinkutsuja, huolintaa ja maksuliikenteen hoitoa. Ko-

tiinkutsulla tarkoitetaan suullista tai nykyisin elektronista ilmoitusta toimittajalle, 

jossa etukäteen tilatun tai sovitun tavaran tai palvelun toivottu toimitusajankohta 

ilmoitetaan. (Iloranta et al., 2015, s. 49) HKScan Finland Oy:ssä materiaalisuun-

nittelijat tekevät näitä tehtäviä. 

 

Materiaalisuunnittelijat ovat vastuussa materiaalien suunnittelusta ja tilaamisesta. 

Perustuen materiaalien suunnitteluun, materiaalisuunnittelijat kutsuvat kotiin ma-

teriaaleja ennakkoon sovitun sopimuksien mukaan. Lisäksi materiaalisuunnitteli-

jat hallitsevat varastoja ja seuraavat ja valvovat toimittajien laatua ja toimitusvar-

muutta. Tärkeintä tässä työssä ovat henkilökohtaiset kyvyt, palvelualttius, kyky 

järjestää työtä tehokkaasti ja hyvä käsitys yhtiön toimintoprosesseista. (van Wee-

le, 2014, s. 280) 
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Yritysten hankkijoilla on kolme erilaista roolia. Ensiksi heillä on strateginen rooli 

analysoida yrityksen hankintakustannuksia, tunnistaa keskeiset ja liiketoiminnalli-

set toimittajat ja näihin tietoihin perustaen kehittää erilaisia toimittaja strategioita. 

Seuraavaksi heidän toimintansa luonne on taktinen. Perustuen valittuun toiminta-

strategiaan, hankinta-ammattilaisten on pystyttävä yhtenäistämään hankintapro-

sesseja, luotava tehokkaat yhteydet toimittajiin ja pyrittävä jatkuvasti parantamaan 

toimintojen suorituskykyä. Lopuksi heillä on toiminnallinen rooli. Heidän tulee 

saada toimittajalta tarvittavat materiaalit oikeaan aikaan, oikealla laadulla ja mää-

rällä ja mahdollisimman alhaiseen kokonaishintaan. (van Weele 2014, s. 3) 

 

Työ on tehty HKScan Finland Oy:lle, jonka toimialana on elintarviketeollisuus. 

Työssä mukana olevat yrityksen elintarviketehtaat sijaitsevat Vantaalla, Mikkelis-

sä, Forssassa, Eurassa ja Outokummussa. Alla olevaan taulukkoon 1 on lueteltu 

mitä tuotantoa eri toimipisteillä on. 

 

Taulukko 1. HKScan Finland Oy:n tuotannot eri toimipisteillä (HKScan, 2015a) 

Toimipiste Tuotanto 

Vantaa Lihavalmiste- ja valmisruokatuotanto 

Forssa Sikojen teurastus, leikkuu ja kuluttajapakatun lihan 

tuotanto 

Mikkeli Valmisruokatuotanto 

Eura Siipikarjatuotanto 

Outokumpu Naudanteurastus ja -leikkuu 

 

Elintarviketeollisuus valmistaa kuluttajille monenlaisia ruokia ja juomia arkeen, 

vapaa-aikaan ja juhlaan. Ala on Suomen suurin kulutustavaroiden valmista ja nel-

jänneksi suurin teollisuuden ala. Se myy tuotteitaan vähittäis- ja tukkukaupoille, 

ruokapalveluille ja muille elintarvikeyrityksille.  Tarvitsemansa raaka-aineet elin-

tarviketeollisuus hankkii pääsääntöisesti kotimaiselta maa- ja puutarhataloudelta, 

mutta myös tuontiraaka-aineita ja –panoksia tarvitaan. Alan tuotanto on raaka-

ainevaltaista ja ala on vahvasti riippuvainen kotimaisesta alkutuotannosta, sillä 

Suomessa valmistettujen elintarvikkeiden kotimaisuusaste on 82 %. Elintarvikete-
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ollisuuden osuus jalostettujen elintarvikkeiden kotimaanmarkkinoista on 79 %. 

Elintarviketeollisuuden tuotannon bruttoarvo vuonna 2013 oli 13,2 miljardia eu-

roa ja ala kehittyy vakaasti maailmantalouden nopeasti muuttuvissa suhdanteissa. 

Viennin arvo elintarviketeollisuudessa on 1,6 miljardia euroa ja koko elintarvike-

ketju maataloudesta elintarviketeollisuuteen ja kauppaan työllistää Suomessa noin 

300 000 henkeä eli noin 12 % työllisestä työvoimasta. (Hyrylä, 2014, s. 10; Elin-

tarviketeollisuusliitto, 2015) Vuonna 2013 Suomessa kaikkien elintarvikkeita 

valmistavien yritysten suorien hankintojen eli aineiden ja tarvikkeiden käyttö oli  

5 821 372 euroa ja liikevaihto 10 021 588 euroa. Suorien hankintojen osuus liike-

vaihdosta vuonna 2013 oli 58 %. (Tilasto, 2015) 

 

Yrityksen tavoitteena on pienentää tänä vuonna materiaalivarastoihin sitoutunutta 

pääomaa 20 %. Alla olevaan kuvaan 1 on kuvattu miten varastoihin sitoutunut 

pääoma on jakaantunut eri toimipisteille. Materiaalien hankkiminen eri tehtaille 

oikeaan aikaan on materiaalisuunnittelijoiden tehtävä. Materiaalisuunnittelijat 

valvovat materiaalivarastojen saldoja ja tulevaa tuotantoa ja näiden perusteella 

hankkivat materiaalit tehtaille. Materiaalisuunnittelijoiden vastuulla on myös epä-

kurantin materiaalin hallinta. 

 

 

 

Kuva 1. Varastoihin sitoutuneenpääoman jakaantuminen eri toimipisteille 
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Koska materiaalisuunnittelijat hankkivat materiaalit tehtaille, niin yrityksessä ha-

lutaan selvittää, miten materiaalisuunnittelua mitataan tällä hetkellä, toimivatko 

mittarit oikein ja mittaavatko mittarit oikeita asioita. Mittareiden avulla päästää 

haluttuun tavoitetasoon varastoihin sitoutuneessa pääomassa, joten mittareiden 

antaman informaation avulla pystytään kehittämään materiaalisuunnittelua. Mate-

riaalit eivät saa loppua kesken tuotannoista ja myöskään ei ole kannattavaa, että 

niitä seisoo pitkään materiaalivarastoissa. Mittareiden avulla pyritään ehkäise-

mään tätä. 

 

1.2 Työn tavoitteet ja tutkimuskysymykset 

 

Työn tavoitteet voidaan jakaa kahteen osaan. Työn ensimmäisenä tavoitteena on 

selvittää miten tällä hetkellä materiaalisuunnittelua mitataan ja toimivatko mittarit 

oikein. Yrityksen materiaalisuunnittelijat ovat siirtyneet saman esimiehen alaisuu-

teen loppuvuodesta 2014, jolloin yrityksessä on havaittu tarve selvittää tämä. Ma-

teriaalisuunnittelijat ovat aikaisemmin olleet eri esimiesten alaisia, jolloin yhte-

näistä tapaa mitata materiaalisuunnittelua ei ole ollut.  

 

Työn toisena tavoitteena on selvittää mitä halutaan mitata yrityksessä. Tämän 

avulla kehitetään vanhaa mittaristoa tai luodaan kokonaan uusi mittaristo. Mitta-

riston avulla pitää pystyä seuraamaan materiaalisuunnittelun tilannetta eri toimi-

pisteillä ja kehittämään sitä mittareiden antamilla tiedoilla.  

 

Työn tavoitteet voidaan jakaa seuraaviin tutkimuskysymyksiin: 

 

1. Miten materiaalisuunnittelua mitataan tällä hetkellä? 

2. Toimivatko mittarit laskennallisesti oikein?  

3. Mitä mittareita halutaan seurata materiaalisuunnittelussa? 

 

1.3 Työn rajaukset 
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Työssä käsitellään HKScan Finland Oy:n materiaalisuunnittelua eli HKScan 

Oyj:n Suomen toiminnan materiaalisuunnittelua. Suomen toimipisteistä työssä on 

mukana toimipisteet, joihin materiaalisuunnittelijat hankkivat materiaalit toimin-

nanohjausjärjestelmän SAP:n avulla. Mukana olevat toimipisteet ovat: Vantaa, 

Mikkeli, Forssa, Eura ja Outokumpu. 

 

Työssä keskitytään materiaaleihin, joita materiaalisuunnittelijat hankkivat yrityk-

seen. Työstä on rajattu pois kunnossapidon nimikkeet, liharaaka-aineet ja loppu-

tuotteet. Nämä ovat sen takia rajattu pois työstä, koska materiaalisuunnittelijat 

eivät hanki näitä materiaaleja toimipisteille. 

 

Materiaalisuunnittelijoiden hankkimat materiaalit voidaan jakaa viiteen pääryh-

mään. Materiaaliryhmät ovat pakkausmateriaalit, raaka-aineet, suoliraaka-aineet ja 

verkot, pesuaineet ja siivousvälineet ja muut tuotantoon liittyvät hyödykkeet. Ku-

vassa 2 on kuvattu miten nimikelukumäärä jakaantuu eri materiaaliryhmiin ja ku-

vasta 3 miten varastoihin sitoutunut pääoma jakaantuu eri materiaaliryhmien kes-

ken.  

 

 

 

Kuva 2. Nimikkeiden jakaantuminen eri materiaaliryhmiin 
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Kuva 3. Varastoihin sitoutuneenpääoman jakaantuminen eri materiaaliryhmiin 
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käytetty aihetta käsitteleviä peruskirjallisuutta ja tieteellisiä artikkeleita. Teoreet-

tinen kirjallisuus osuus käsittelee materiaalisuunnittelua sekä sen mittaamista. 

Empiirisen osuuden on käytetty sekä kvalitatiivisia että kvantitatiivisia menetel-

miä. Tutkimuksen aineisto on kerätty kvalitatiivisilla menetelmillä ja kvantitatii-

visilla menetelmillä pyritään ratkaista tutkimusongelmat. Empiria koostuu koh-

deyrityksen kuvauksesta ja materiaalisuunnittelun mittauksesta ja sen kehityksestä 

yrityksessä. Työ on tapaustutkimus, koska työssä käsitellään yhden yrityksen 

HKScan Finland Oy:n materiaalisuunnittelua. 

 

Seuraaviksi esitellään tutkimuskysymysten ja tutkimusmenetelmien välinen yh-

teys.  

 

”1. Miten materiaalisuunnittelua mitataan tällä hetkellä?” 

 

Vastaus ensimmäiseen kysymykseen saadaan haastatteluilla ja tutkimalla tällä 

hetkellä käytössä olevaa mittaristoa. Haastattelu on tehty yrityksen materiaali-

suunnittelijoille kyselylomakkeen avulla. Kyselylomake löytyy liitteestä 1 ja yri-

tyksen kaikki kuusi materiaalisuunnittelijaa palauttivat kyselyn. Käytössä olevaan 

mittaristoon tutustumalla ja tutkimalla selviää, mitä mittareita tällä hetkellä seura-

taan materiaalisuunnittelussa. 

 

”2. Toimivatko mittarit laskennallisesti oikein?” 

 

Toiseen tutkimuskysymykseen saadaan vastaus tutkimalla tällä hetkellä käytössä 

olevaa mittaristoa. Mittaristosta tulee tarkistaa onko käytössä olevat lähtötiedot 

oikeat ja toimivatko mittarit oikein. Mittaristosta tulee myös tarkistaa laskennalli-

nen oikeellisuus. 

 

”3. Mitä mittareita halutaan seurata materiaalisuunnittelussa?” 

 

Kolmanteen tutkimuskysymykseen haetaan vastausta haastatteluilla. Liitteen 1 

materiaalisuunnittelijoiden kyselyllä selvitetään mitä mittareita materiaalisuunnit-
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telijat haluavat seurata. Materiaalisuunnittelupäällikkö on sitoutunut projektiin, 

jolloin häneltä saadaan tietoa siitä mitä yrityksessä todella halutaan mitata.  

 

Empiirisen aineiston esittämisessä käytetään sekä deskriptiivisiä että normatiivisia 

menetelmiä. Empiirinen aineisto kuvaillaan aluksi deskriptiivisesti ja tämän jäl-

keen on esitetty parannusehdotuksia miten asiaa voisi parantaa. Empiirisessä osi-

ossa kehitetään ja annetaan parannusehdotuksia materiaalisuunnittelun mittauk-

seen. 

 

1.5 Työn rakenne 

 

Työ koostuu seitsemästä pääluvusta ja kuvassa 4 on kuvattu lukujen sisältö. En-

simmäisessä luvussa eli johdannossa käydään lävitse ensin tutkimuksen taustaa, 

jonka jälkeen käydään lävitse työn tavoitteet, tutkimuskysymykset, työ rajaukset 

ja mitä tutkimusmenetelmiä työssä on käytetty.  

 

Johdannon jälkeen toisessa luvussa käsitellään materiaalisuunnittelua. Tässä lu-

vussa käsitellään miten materiaaleja hankitaan, minkälaisia hankintastrategioita 

on, materiaalien luokittelua ABC- ja XYZ-analyysien avulla ja materiaalien varas-

tonhallintaa. Kolmannessa luvussa käsitellään materiaalisuunnittelun mittausta. 

Miksi materiaalisuunnittelua tulee mitata, mitä materiaalisuunnittelun osa-alueita 

on ja miten materiaalisuunnittelua voi mitata. Luvuissa kaksi ja kolme käsitellään 

tutkimukseen liittyvää teoriaa. 

 

Luvussa neljä käsitellään yrityksen materiaalisuunnittelua tällä hetkellä. Luku 

koostuu HKScan Finland Oy:n esittelystä, miten materiaalisuunnittelua tehdään 

yrityksessä ja luvun lopuksi käsitellään miten materiaalisuunnittelua mitataan ja 

tarkistetaan mittareiden toimivuus. Luku viisi koostuu materiaalisuunnittelun mit-

tauksen kehityksestä yrityksessä. Luvussa käsitellään mittariston tavoitteita ja 

vaatimuksia, mitä mittareita halutaan seurata, vaihtoehtoisen mittariston tutkimi-

sesta ja sen vertailusta käytössä olevaan mittaristoon. Luvun lopussa valitaan mit-

taristo ja käydään lävitse sen heikkoudet ja kehitys mahdollisuudet. Luvut neljä ja 
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viisi ovat tutkimuksen empiirisiä lukuja, joissa käsitellään tutkimusta kohde yri-

tyksessä. 

 

Työn lopussa ovat luvut kuusi ja seitsemän. Luvussa kuusi käsitellään tutkimuk-

sen johtopäätökset. Luvussa käsitellään tutkimuksen tulokset ja arvioidaan ne ja 

samoin vastataan tutkimuskysymyksiin. Luku seitsemän on yhteenveto, jossa teh-

dään yhteenveto koko tutkimuksesta. 

  

 
 

Kuva 4. Työn rakenne  

•Työn tausta ja toteutus

•Tutkimuskysymykset ja tutkimusmenetelmät

•Työn tavoitteet, rajaukset ja rakenne

Luku 1

Johdanto

•Materiaalien hankinta ja hankintastrategiat

•ABC- ja XYZ-analyysi

•Varastonhallinta 

Luku 2

Materiaalisuunnittelu

•Miksi materiaalisuunnittelua pitää mitata

•Mittaamisen osa-alueet ja mittaaminen

Luku 3

Materiaalisuunnittelun 
mittaaminen

•Yritys esittely

•Materiaaluísuunnittelu yrityksessä

•Käytössä olevan mittariston esittely ja tarkastaminen

Luku 4

Case: HKScan Finland Oy

•Mittariston tavoitteet ja vaatimukset

•Mittarriston rajoitukset

•Mittariston kehitys ja vertailu

•Mittariston valinta ja kehitys

Luku 5

Mittariston kehitys

•Tutkimukset tulokset ja niiden arviointi

•Vastaukset tutkimuskysymyksiin

Luku 6

Johtopäätökset

•Tutkimuksen yhteenvetoLuku 7

Yhteenveto
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2 MATERIAALISUUNNITTELU 
 

2.1 Materiaalien hankinta 

 

Organisaation ulkopuolelta hankitut resurssit eli monet palvelut, materiaalit ja 

tavarat muodostavat toimialasta ja liiketoimintamallista riippuen 50–80 % koko-

naiskustannuksista. Kun otetaan huomioon epäsuorat ja investointityyppiset kus-

tannukset, niin tällöin teollisuudessa keskimääräiset vuosittaiset kustannukset 

nousevat 80 % yrityksen kokonaiskustannuksista. Kustannuseränä hankinnat siis 

hallitsevat tuloslaskelmaa. (Iloranta et al., 2015, s. 21-22) 

 

Iloranta et al. (2015, s, 53) mukaan hankinta kattaa kaiken organisaation ulkopuo-

listen resurssien käytön ja hallinnan. Näiden optimoiminen on hankinnan pääta-

voite, joka purkaantuu erilaisiksi osatavoitteiksi riippuen organisaation luonteesta, 

tavoitteista sekä sen hetkisen tilanteen mukaan. He määrittelevät hankinnan seu-

raavan laisesti: 

 

”Hankinta on organisaation ulkoisten resurssien hallintaa. Organisaation toimin-

ta, ylläpito, johtaminen ja kehittäminen vaativat erilaisia tuotteita ja palveluita 

sekä erilaisia osaamista ja tietämystä organisaation ulkopuolelta, erilaisia ulkoi-

sia resursseja. Hankinta pyrkii hyödyntämään toimittajamarkkinoiden mahdolli-

suudet niin, että lopullisen asiakkaan tarpeet tulevat tyydytetyksi halutulla, yrityk-

sen kokonaisetua maksimoivalla tavalla.”  

 

Kuvan 5 kaavio havainnollistaa pääpiirteet hankintatoiminnoista. Se näyttää, että 

nämä toimet ovat läheisesti yhteydessä toisiinsa. Tätä kuvaa kutsutaan hankinta-

prosessimalliksi. Hankintatoiminnat eivät sisällä vastuuta materiaalien vaatimus-

suunnittelusta, materiaalien aikataulutuksesta, varaston johtamisesta, tulevista 

tarkastuksista ja laatutarkkailusta. Joka tapauksessa ollakseen tehokkaita, pitäisi 

hankintaoperaatiot olla sidottu ja liityttävä materiaalien toimintoihin. Van Weelen 

mielipide on, että ostopäällikön pitäisi tukea jokaista kuutta yllämainittua toimin-
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toa.  Joka tapauksessa tämä ei välttämättä tarkoita että kaikki nämä toiminnot pi-

täisi olla käytössä osto-osastolla. (van Weele 2014, s. 8) 

 

 

Kuva 5. Ostoprosessimalli ja asiaan liittyviä käsitteitä (van Weele, 2014, s. 8) 

 

Joyce (2006, s. 203) määrittelee, että hankintojen sykli alkaa pyynnöstä organisaa-

tion sisällä ostaa materiaaleja, laitteita, tarvikkeita tai muita kohteita organisaation 

ulkopuolelta. Kierto päättyy, kun  hankintaosasto ilmoittaa, että lähetys on vas-

taanotettu tyydyttävässä kunnossa. Tärkeimmät syklin vaiheet ovat seuraavat: 

 

1. Hankinnat saa tilauspyynnön. Tilauspyyntö sisältää: kuvauksen halutusta 

tavarasta tai materiaalista, halutun määrän ja laadun, tarvittaessa halutun 

toimituspäivän ja kuka pyytää hankintaa. 

2. Toimittajan valinta. Hankintaosaston on nimettävä toimittaja, jolla on 

valmiudet toimittaa haluttu tavara. Jos toimittajaa ei ole tällä hetkellä, uu-

sia on haettava. 

3. Hankkija lähettää tilauksen myyjälle. Jos tilaukseen liittyy suuria menoja, 

esimerkiksi yhden kerran ostetaan laite, myyjältä pyydetään yleensä tar-

jous. Käyttö- ja suunnittelunhenkilöstöä voidaan pyytää auttamaan neuvot-

teluihin. Suurten määrien tai jatkuvan käytön kohteita voidaan hoitaa 

yleishankintatilauksilla. Näihin liittyy usein vuosittaiset hintaneuvottelut ja 
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toimituksia on ympäri vuoden. Kohtalaisenvolyymin kohteisiin voi myös 

käyttää yleishankintatilauksia tai ne voidaan käsitellä tapauskohtaisesti. 

Pienet hankinnat voidaan käsitellä suoraan hankintaa pyytävän yksikön ja 

toimittajan kanssa, vaikka valvontaa tulisi suorittaa näihinkin hankintoi-

hin, jotta ne eivät karkaa käsistä. 

4. Tilauksen seuranta. Rutiininomainen tapa seurata tilauksia, erityisesti suu-

ria tilauksia tai joilla on pitkä toimitusaika, tuo esille mahdolliset hankin-

nan viivästymiset ja tiedon välittäminen operatiivisten yksiköiden välillä. 

Hankintaosaston on ilmoitettava määrämuutokset ja toimituksen tar-

veajankohdanmuutoksista toimittajille, jotta he ehtivät muuttaa omia 

suunnitelmiaan. 

5. Hankinnan vastaanotto. Lähetyksen laatu ja määrä on tarkistettava vas-

taanottaessa. Ne on ilmoitettava hankinta-, kirjanpito- ja etenkin toimin-

tayksikölle, joka pyysi hankintaa. Jos tavarat eivät ole tyydyttäviä, ne on 

palautettava toimittajalle tai niihin on kohdistettava lisätarkastuksia.  

 

Iloranta et al. (2015, s. 59) mukaan hankinnat voidaan jakaa viiteen ryhmään. 

Hankintojen jaottelu on osoittautunut käytännössä erittäin toimivaksi ja se helpot-

taa hankintojen käsittelyyn parhaiten sopivien keinojen ja työkalujen hahmotta-

mista. Nämä hankintojen viisi pääryhmää ovat: 

 

1. Toistuvan tuotannon hankinnat 

2. Projektityyppisen tuotannon hankinnat 

3. Investoinnit 

4. Epäsuorat hankinnat 

5. Välitettävät kappatavarat 

 

Nämä pääryhmät käyttäytyvät erilailla ja  noudattavat erilaista logiikkaa, jonka 

takia ne vaativat erilaista sisäistä käsittelytapaa. Ryhmät eroavat toisistaan sekä 

tavoitteiden että käytännön toimintamallien suhteen. Eri organisaatioissa keskinäi-

set panostukset ja osuudet vaihtelevat hyvinkin paljon. (Iloranta et al., 2015, s. 59)  
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Materiaalien ohjaus liittyy myymiseen, ostamiseen ja valmistamiseen. Se on hy-

vin käytännönläheistä toimintaa ja sitä ei ratkaista tilastomatematiikan avulla, 

vaikkakin materiaalinohjauksessa hyödynnetään matematiikkaa. Sitä ei myöskään 

ratkaista pelkästään tietojärjestelmiä kehittämällä, vaikka järjestelmät ovat välttä-

mättömiä ohjauksessa. Ohjausjärjestelmän tärkein osa ovat ihmiset jotka tekevät 

ohjausta ja päätöksiä. Ihmisten tapa toimia ratkaisee lopputuloksen. (Sakki, 2014, 

s. 81) 

 

Materiaalihallinnalla tarkoitetaan yrityksen raaka-aineiden, puolivalmisteiden ja 

lopputuotteiden hankinnan, varastoinnin ja jakelun hallintaa. Materiaalihankinnas-

sa ohjataan yrityksen kaikkia materiaalivirtojen toimittajalta aina asiakkaalle asti.  

Hankintatoimen ja materiaalienhallinnan merkitys on noussut viime vuosina. Ma-

teriaalikustannusten osuus yrityksien kustannusrakenteessa on selvästi kasvanut 

viimeisten vuosikymmenten aikana. Varastojen koko pyritään pienentämään mer-

kittävästi ja samanaikaisesti kun tilaus-toimitusprosessin aikajännettä on lyhennet-

ty huomattavasti.  Näiden tavoitteiden toteutuminen edellyttää tehokasta materiaa-

litoimintojen hallinta ja organisointia. (Haverila et al., 2009, s. 443) 

 

Haverila et al. (2009, s. 443) mukaan materiaalihallinnalla on kaksi keskeistä pe-

rustavoitetta: 

 

1. Halutun palvelutason ylläpito 

2. Materiaalihallinnan kokonaiskustannusten minimointi 

 

Materiaalihallinnon pitää pystyä ylläpitämään haluttu palvelutaso. Materiaalihal-

linnon toimintoja tulee kehittää niin, että varastot pystyvät palvelemaan omaa tuo-

tantoa sekä loppuasiakkaita halutulla tavalla. Materiaalitoiminnoilta vaadittu pal-

velutaso on yksi keskeisemmistä strategisista päätöksistä. Materiaalihallinnon 

kokonaiskustannukset muodostuvat ostettavien materiaalien hinnoista, ostojen 

kustannuksista, kuljetus-, vastaanotto- ja tarkastuskustannuksista, varastointi- ja 

jakelukustannuksista, materiaalivirheiden aiheuttamista kustannuksista tuotannos-
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sa, puute- ja reklamaatiokustannuksista. Materiaalitoimintoja ja hankintoja kehit-

täessä pitää ottaa aina huomioon, miten hankintapäätökset vaikuttavat kustannuk-

siin kokonaisuutena. (Haverila et al., 2009, s. 443-444) 

 

Materiaalisuunnittelu voidaan nähdä taktisena suunnittelun tasona. Se koskee tar-

jonnan ja kysynnän tasapainottelua ja tässä suhteessa se on alullepanija valvo-

maan valmistusta ja ostotilauksien tekemisessä, jotta materiaalivirrat ja lisäarvoa 

tuottavat tuotantotoiminnot pysyvät toiminnassa ilman keskeytyksiä. Materiaali-

suunnittelijat vastaavat kahteen peruskysymykseen ”Milloin toimitetaan/tilataan?” 

ja ”Kuinka paljon tilataan?”, eli yksi aikaan liittyvä kysymys ja yksi määrään liit-

tyvä kysymys. (Jonsson et al., 2002, s. 439)  

 

Materiaalisuunnittelun tavoitteena on keskittyä tuotteiden kysyntään, saada tarvit-

tava määrä materiaalia oikeaan aikaan ja oikeaan paikkaan, määrittää tilausten 

tiedot ja tuotanto päivät. Kaikki tämä pitää tapahtua reaaliaikaisin vaatimuksien 

mukaan, jotta vältytään suurilta materiaalivarastoilta. On vaikea tehtävä saada  

materiaalien laajasta valikoimasta hyödyllisimpien materiaalien tiedot esille. (Li 

et al., 2009, s. 373) 

 

Tilauserän optimointi sekä varmuusvaraston ja tilauspisteen määrittelyt sisältyvät 

yleensä kaikkiin materiaalin ohjauksenjärjestelmiin. Ongelmana on, että järjes-

telmiä käytetään korkeintaan puolitehoisesti ja hyödynnetään  vain vähän järjes-

telmän mahdollistamaa automaatiota. Pitäisi pyrkiä siihen, että tietojärjestelmä 

tilaa ja hankkija seuraa tuloksia. Jos tulokset eivät ole tavoitteiden mukaisia, niin 

säädetään järjestelmän ohjausparametreja, varmuusvarastoa tai ostoeränkokoa ja 

varastoinnin kustannuksia. Järjestelmäpohjainen ohjaus lisää systemaattisuutta ja 

vähentää inhimilliseen hankitaan pohjautuvaa ostotoiminnan tuomia vinoutumia. 

Järjestelmän toteuttama ohjaus vapauttaa hankkijan aikaa poikkeamatuotteiden 

ohjaamiseen, joita jokaisessa yrityksessä on. (Sakki, 2014, s. 89) 

 

Keskittäminen hankinnoissa tarkoittaa, että hankinnat yrityksen eri liiketoimin-

tayksiköissä hoitaa yksi hankintakonttori. Vastakohta keskittämiselle on hajautta-
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minen, jossa eri liiketoimintayksiköt ovat vastuussa omista hankinnoista. Joissa-

kin yhtiöissä keskittäminen saattaa olla ensimmäinen askel kohti hankintojen 

huippuosaamisen luomista. Edut keskittämiselle ovat esimerkiksi lisääntynyt te-

hokkuus, lisääntynyt tietämys hankinnoista ja tavaroista, neuvotteluvoiman kas-

vaminen, paljousalennukset sekä ajan, resurssien- ja kustannustensäästöt.  Vaikka 

monet yritykset haluavat keskittää, on olemassa perusteita hajauttamisen suosimi-

selle. Hajauttamisen etuja ovat esimerkiksi tiivis yhteistyö paikallistenostajien ja 

käyttäjien kanssa, nopeampi palvelu ja voidaan saavuttaa lyhyemmät toimitusajat. 

Yritysten tulisi löytää tasapaino keskittämiseen ja hajauttamiseen, koska täydelli-

nen keskittäminen ja hajauttaminen on harvoin optimaalinen valinta. Siksi yrityk-

set usein hyödyntävät näiden kahden yhdistelmää. (Ahtonen et al., 2009, s. 267) 

 

Tuotteiden menekkiennusteet ovat budjetti- ja kokonaissuunnittelun keskeisempiä 

lähtökohtia. Ennusteita tarvitaan, koska menekin muutokset ovat nopeampia kuin 

yrityksen tuotantoprosessin reagointikyky. Ennusteilla pyritään arvioimaan tule-

vaisuuden kysyntää, jotta kapasiteetti ja materiaalivarastot sopeutuvat tulevaisuu-

den tuotantotarpeisiin. Markkinoiden ja kilpailun globalisoituminen ovat tehneet 

ennustamisesta aikaisempaa hankalampaa. Ennustevirheet aiheuttavat yrityksille 

paljon ongelmia. Ylimääräinen kapasiteetti tai liian suuret varastot johtavat kus-

tannusten nousuun. (Haverila et al., 2009, s. 413) 

 

2.2 ABC–analyysi 

 

Materiaalien luokittelu on erittäin tärkeää teollisuusyritysten valmistuslogistiikas-

sa. Se tukee sekä varastojen hallintaa että auttaa ymmärtämään mahdollisuuksia. 

Lisäksi materiaalien luokittelu voi auttaa, kun eri materiaaleille määritetään han-

kinta strategioita. On olemassa monia erilaisia mahdollisuuksia luokitella materi-

aaleja ja joita voidaan soveltaa tavoitteesta riippuen. Kaksi päätekniikkaa ovat 

ABC-analyysi ja XYZ-analyysi, mutta on olemassa muitakin luokittelutapoja ku-

ten esimerkiksi liiketuloksen mukaan luokittelu, asiakkaita tuotteella –luokittelu ja 

myyntitapahtuman koon mukainen luokittelu. (Scholz-Reiter et al., 2012, s. 445; 

Sakki, 2014, s. 68-69) 
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Yleisesti käytössä oleva työkalu erilaistamaan materiaalit on ABC-analyysi. Se 

perustuu erilaisiin käytössä oleviin muuttujiin, kuten euro (€) ja/tai käyttö. ABC-

luokitusta käytettäessä määritellään kohteet, joihin pitää erityisesti kiinnittää 

huomiota, jotta voidaan vähentää riskiä ylivarastointiin ja turhiin varastointi in-

vestointeihin. Tämä luokittelu ei ole aina tarkoituksenmukaista, koska siinä käyte-

tään useita kriteereitä, joiden perusteella erilaistamista on käytetty kun jaotellaan 

tuotteita, jotka omaavat muitakin ominaispiirteitä kuin hinta ja kysyntä. Useimmat 

ABC-luokitukset perustuvat varastonoptimointiin ja erittäin tiukkoihin olettamuk-

siin. Kun näihin oletuksiin lisätään analyysin realismintaso, monimutkaisuus kas-

vaa nopeasti, jolloin sitä on vaikea käyttää ja soveltaa. Lisäksi monet yritykset 

luottavat usein tapauskohtaisiin päätöksiin, kun tarkastellaan ABC-luokituksen 

luokitteluperusteita. (Wänström et al., 2006, s. 3776) 

 

ABC-analyysi on laajalti käytetty varastonhallintamenetelmä, joka on suunniteltu 

luokittelemaan varastoitavia tuotteita eri ryhmiin. Tärkeimmät varastoitavat ni-

mikkeet sijoitetaan ryhmään A, jotka vaativat eniten työtä ja huomiota. Vähiten 

tärkeät varastoitavat tuotteet kuuluvat ryhmään C, jotka vaativat vähiten työtä. 

Loput varastoitavat nimikkeet kuuluvat keskiryhmään B. Kuva 6 kuvaa ajatusta 

ABC-analyysistä. (Chen et al., 2008, s. 3280) 
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Kuva 6.  Kuvituskuva ABC-analyysistä (Chen et al., 2008, s. 3280) 

 

Ng (2007, s. 344 ) mukaan organisaatioissa voi olla tuhansia varastoitavia tuottei-

ta. Tehokas tapa valvoa näitä, on luokitella ne eri ryhmiin. Eri varastojen hallin-

tamenetelmiä voi tällöin soveltaa eri ryhmiin.  ABC-analyysi on tunnettu luokitte-

lutapa ja tuotteet voidaan jakaa ryhmiin esimerkiksi seuraavanlaisesti: 

 

- A ryhmä: 10 % varastoitavista tuotteista, jotka tekevät 70 % yrityksen lii-

kevaihdosta.  

- B ryhmä: 20 % varastoitavista tuotteista, jotka tekevät 20 % yrityksen lii-

kevaihdosta. 

- C ryhmä: 70 % varastoitavista nimikkeistä, jotka tekevät 10 % yrityksen 

liikevaihdosta. 

 

Perinteinen ABC-analyysi perustuu yhteen kriteeriin, vuotuiseen rahankäyttöön 

varastoitavassa tuotteessa. Tämä johtaa siihen, että pieni osa varastoitavista ni-

mikkeistä aiheuttaa suurimman rahankäytön. Luokituksesta seuraa niin sanottu 

80-20 (tai 90-10) sääntö. Noin 80 % (tai 90 %) vuotuisesta käytöstä tulee 20 %:sta 

(tai 10 %:sta) varastoitavista nimikkeistä. Tämä sääntö viittaa siihen, että A ryh-

män varastoitavien tuotteidenlukumäärä on oleellisesti pienempi kuin varastoita-

vien tuotteidenkokonaismäärä. Vaikka tarkat arvot vaihtelevat teollisuudessa, niin 

80-20 sääntöä voidaan soveltaa moniin todellisiin tilanteisiin. Kuvassa 7 kuvataan 

tätä sääntöä. (Chen et al., 2008, s. 3280) 
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Kuva 7. Rahankäytön jakaantumisen käyrä (Chen et al., 2008, s. 3281) 

 

ABC-analyysi on yksinkertainen ymmärtää ja helppo käyttää. Kuitenkin perintei-

nen ABC-analyysi perustuu vain yhteen mittaukseen, kuten vuotuiseen rahankäyt-

töön. Kuitenkin on olemassa muitakin kriteerejä, esimerkiksi varastonkustannuk-

set, läpimenoaika, yhteensopivuus, vanhentuminen, korvattavuus, pyyntökerrat 

vuodessa, niukkuus, kestävyys, korjattavuus, tilauseräkoko, varastointi mahdolli-

suus, kysynnän jakelu ja varastonloppumiset, jotka ovat myös tärkeitä varaston 

luokituksessa. Luokittelumenetelmiä, joissa otetaan useita kriteerejä huomioon on 

kehitelty, mutta luokittelumenetelmät vaikeutuvat kun otetaan huomioon useam-

pia kriteerejä. (Ng, 2007, s. 345) 

 

2.3 XYZ-analyysi 

 

Sakki (2014, s. 67) mukaan XYZ-analyysi on muunnos ABC-analyysistä. XYZ-

analyysissä tuotteet luokitellaan myynnin tai kulutuksen tapahtumamäärien perus-

teella. Luokittelu tehdään niin, että lopputulos havainnollistaa mahdollisimman 
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tarkasti tapahtumien jakaantumista 20/80 –säännön  mukaisesti. Luokituksen pe-

rusteet voivat olla vaikkapa seuraavanlaisia: 

 

- X-luokka = tuotteilla 50 % kaikista tapahtumista 

- Y-luokka = 30 % tapahtumista 

- Z-luokka = 18 % tapahtumista 

- zz-luokka = 2 % tapahtumista 

- z0-luokka = ei tapahtumia 

 

XYZ-analyysi erottelee materiaalit niiden vaihtelevan kulutuksen mukaan. X-

luokalla on jossain määrin jatkuva kulutus, Y-luokalla on voimakkaampi vaihtele-

va kulutus, johtuen trendeistä tai kausiluonteisista syistä ja Z-luokalla on täysin 

epäsäännöllinen kulutus. ZYZ-analyysin ominaispiirre tilastollisessa mittaamises-

sa on variaatiokerroin, joka on keskihajonnansuhde materiaalin kulutukseen tietyl-

lä ajanjaksolla ja keskikulutuksella. (Scholz-Reiter et al., 2012, s. 446)  

 

XYZ-analyysi ja ABC-analyysi täydentävät toisiaan. XYZ-analyysillä on omat 

käyttötarkoitukset. Sitä käytetään erityisesti tavarankäsittelyn tehostamiseen. 

ABC- ja XYZ-analyysit voi yhdistää nelikenttäluokitukseksi niin, että pystysuun-

nassa tuote saa paikan ABC-luokituksen mukaan ja vaakasuunnassa XYZ-

luokituksen mukaan. Tällainen luokitus on hyvä sekä myynnin että hankintojen 

suunnittelua varten. Tuotteet, jotka ovat samalla sekä AB-tuotteita ja XY-tuotteita, 

ovat erilailla tärkeitä kuin C/Z-tuotteet. (Sakki, 2014, s. 67-68) 

 

2.4 Materiaalien hankintastrategiat 

 

Liiketoiminta ympäristöt muuttuvat rajattomasti. Tämän seurauksena on ensisijai-

sen tärkeätä hallita strategiset toimitusketjunnäkemykset varsinkin, kun monimut-

kaisessa ympäristössä painopiste muuttuu. Nykyaikana yritykset pitävät toimitus-

ketjun hallintaa strategisena kilpailuetuna. Toimitusketjun strategia määritellään 

joukkona lähestymistapoja, joilla integroida toimittajat, valmistus, varastointi ja 

myymälät niin, että tavarat tuotetaan ja jaetaan oikealla määrällä oikeaan paikkaan 
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ja aikaan, jotta minimoidaan koko järjestelmän kokonaiskustannukset ja täytetään 

vaadittu palvelutaso. Toimitusketjun päästrategiana on parantaa yrityksen toimi-

tusketjun reagointikykyä muutoksille. (Qrunfleh, 2013, s. 571) 

 

Yrityksen toimitusketju on vastuussa tuotteesta koko sen eliniän, materiaalin val-

mistelusta ja tarjonnanhallinnasta, tuotannosta ja valmistuksesta, jakelusta ja asia-

kaspalvelusta ja lopulta tuotteen elinkaaren lopussa hävittämisestä ja kierrätykses-

tä. Viime vuosina yritykset ovat ymmärtäneet potentiaalin tehokkaan toimitusket-

junhallinnan päivittäisessä toiminnassa. Kuitenkin monet yritykset ovat epäonnis-

tuneet kehittäessä tehokkaita mittaristoja vaikka mittareita tarvitaan päästäkseen 

integroituun toimitusketjunhallintaan. Jotta saavutetaan toimitusketjuntavoite täyt-

tää asiakkaiden tilaukset nopeammin ja tehokkaammin kuin kilpailijat, on toimi-

tusketjun parannettava jatkuvasti prosessejaan ja kilpailukykyistettävä strategian-

sa. Tärkeä ominaisuus toimitusketjunmittauksessa on strategian sopiminen kilpai-

lukykyiseen suorituskykyyn ja toimitusketjunstrategiaan. (Arif-Uz-Zaman et al., 

2014, s. 588) 

 

Yrityksen toimitusketjun strategia viittaa sen strategisiin tavoitteisiin toimitusket-

jussa. Toimitusketjun strategia edellyttää keskittymistä kaikkiin liiketoimintapro-

sesseihin koko arvo ketjussa, joiden tarkoituksena on tuoda arvoa loppuasiakkaal-

le. Toimitusketjun strategian tulee tukea yrityksen liiketoimintastrategiaa ja paran-

taa reagointikykyä ja suorituskykyä markkinoilla. (Qrunfleh, 2013, s. 573) Kuvan 

8 mukaan tuotantostrategia määritellään yrityksen kokonaisstrategian perusteella 

ja sen pitää olla yhteensopiva kilpailu- ja markkinointistrategian kanssa (Haverila 

et al., 2009, s. 364) 
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Kuva 8. Tuotantostrategioiden muodostuminen (Haverila et al., 2009, s. 364) 

 

Materiaalihankintojen ydin on tukea tuotantoa ja huolehtia materiaalien ja palve-

luiden katkeamaton materiaalivirta. Tämän takia hankintojen ja valmistuksen stra-

tegiat tulee olla sopusoinnussa keskenään. Hankintastrategiaa voidaan pitää pää-

töksentekomallina, jonka mukaan hankitaan materiaaleja ja palveluita, joita tarvi-

taan toimintojen ylläpitämiseen. Hankintastrategian tulee olla sopusoinnussa yri-

tyksen kokonaisstrategian kanssa. Tämä on esitetty kuvassa 9. Yrityksen eri toi-

minnot tähtäävät samoihin päämääriin ja ne tulisi jakaa toiminnallisen tason stra-

tegioihin, joilla on samanlaiset prioriteetit. (Krause et al., 2001, s. 498; s. 500 )  

  

 

 

Yrityksen strategia 
- strategiset tavoitteet 
- valitut kilpailukeinot 

Markkinointistrategia 
- tavoitteet 

- markkinointimix 

Tuotantostrategia 
- päämäärä ja tavoitteet 

- keinot 
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Kuva 9. Yrityksen kilpailustrategian ja toimintastrategioiden suhde (Krause et al., 

2001, s. 500) 

 

Toimintaohjauksen toimintokykyä voidaan parantaa lyhentämällä läpimenoaikaa 

raaka-aineista valmiisiin tuotteisiin (nopeampi sykliaika), vähentämällä jätteen 

määrää prosessissa (hallitsemalla tulevan ja lähtevän laadun) ja vähentämällä yri-

tyksen hallussa olevien fyysisten yksiköiden määrä (työskentelevät toimittajien ja 

asiakkaiden kanssa). Lukuisia tekniikoita on ehdotettu tämän tavoitteen saavutta-

miseen, muun muassa: liiketoimintaprosessien uudelleen suunnittelu, laatujohta-

minen, toimitusketjun integrointi, just-in-time (JIT), Lean ajattelu, Agile valmis-

tus ja toimintojen hallinta. (Capkun et al., 2009, s. 790) 

 

Lean-strategiassa pyritään jatkuvasti tehokkaampiin materiaalivirtoihin, etsitään 

nopeampia toimituksia, alentamaan varastotasoja ja vähentämään käsittelyä eli 

vähemmän liikkumista ja halvemmalla. Se keskittyy poistamaan kaiken turhan 

toimitusketjusta. Luonteinen lähestymistapa tähän on analysoida nykyiset toimin-

not toimitusketjussa ja sitten järjestelmällisesti poistaa kaikki turha, kuten liikut-

tamiset, materiaalit, aika ja muita resursseja. Tämä tuntuu yksinkertaiselta idealta, 

mutta sen tavoitteena on löytää selviä parannuksia ja sitä tulee käyttää säälimät-

tömästi koko organisaatioon, jotta löydetään turhat ja kehitetään uusia menetelmiä 

niiden poistolle. Tuloksena voi olla dramaattinen parannus suorituskyvyssä.  (Wa-

ters, 2009, s. 42)  

 

Lean-strategia ei tarkoita ainoastaan kustannusten minimointia. Strategian ytime-

nä on ylläpitää hyvää asiakaspalvelua käyttämällä mahdollisimman vähän resurs-

seja. Peruslähtökohtana Leanissä on tutkia kaikki toiminnot käyttäen lopputuottei-

ta ja tunnistaa ne, jotka eivät tuota mitään arvoa asiakkaalle ja sitten poistaa ne. 

On tavallista, että tehtailla alle 5 % toiminnoista tuottaa positiivista lisäarvoa. 35 

% ei tuota lisäarvoa, mutta ovat silti tarpeen ja 60 % toiminnoista eivät tuo lisäar-

voa ja ovat tarpeettomia. Leanin tavoitteena on poistaa nämä 60 % ei lisäarvoa 

tuovat toiminnot ja tämän jälkeen löytää tapa vähentää turhat jäljelle jääneistä 

toiminnoista. (Waters, 2009, s. 81-82)  
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Lean-filosofia on yksi monista tavoista, jotka suurimmat yritykset ympäri maail-

maa ovat hyväksyneet pysyäkseen kilpailukykyisenä yhä globaaleillamme mark-

kinoilla. Painopiste Lean lähestymistavassa on kustannusten vähentäminen ei lisä-

arvoa tuottavista toiminnoista. Lean työkaluja käyttämällä lisätään kestävyyttä ja 

optimoidaan tarjontaa. Ydin Lean toimitusketjussa on luoda virtaviivainen järjes-

telmä, joka tuottaa lopputuotteita asiakkaiden kysynnän mukaan ja tuottaa vähän 

tai ei ollenkaan jätettä. Lean soveltuu moniin toimitusketjuihin, erityisesti niihin, 

joissa halutaan parantaa suorituskykyä vähentämällä jätettä. Yrityksen jatkuvasti 

parantaessa prosessejaan se parantaa kilpailukykyä käyttämällä toimitusketjun 

hallintaa. (Arif-Uz-Zaman et al., 2014, s. 589) 

 

Vaihtoehtoisen näkemyksen mukaan Lean on liian niukka, kun pyritään tehokkuu-

teen ja se voi jopa vahingoittaa asiakaspalvelua. Asiakaspalvelu on ensiarvoisen 

tärkeää ja organisaation tulisi olla valmis uhraamaan tehokkuutta, jos se johtaa 

suurempaan asiakaspalveluun.  Erityisesti Agile-strategiassa pitäisi olla riittävän 

joustava antaakseen henkilökohtaista asiakaspalvelua ja pystyttävä reagoimaan 

nopeasti muuttuviin vaatimuksiin. (Waters, 2009, s. 42-43) 

 

Agile-strategialla on kaksi pääpiirrettä. Ensinnäkin reaktionopeus, joka valvoo 

tarkasti asiakkaiden kysyntää ja reagoi nopeasti muutoksiin. Toiseksi sillä on ky-

ky räätälöidä logistiikka kunkin asiakkaan tarpeiden mukaiseksi ja antaa ainutlaa-

tuista palvelua. Lean-strategia liittyy massatuotantoon, kun taas Agile-strategia 

sopii todennäköisemmin paremmin pienempiin toimintoihin, joissa on vaihtelevia 

tuotteita. (Waters, 2009, s. 84) Agile-strategia korostaa kykyä reagoida nopeasti 

muuttuviin markkinoihin tarjoamalla sekä massaräätälöintiä että yksittäisen asiak-

kaiden mukaisia tuotteita. Agile liittyy tehokkaaseen toimitusketjun hallintaan. Se 

on sekä tehokas tapa muuttaa että tehokas ja joustava tapa vastata kuluttajakysyn-

tää. (Gilgor et al., 2015, s. 72) 

 

Lean ja Agile-strategiat vaikuttavat ristiriitaisilta. Lean yrittää maksimoida tehok-

kuuden ja näkee asiakaspalvelun rajoitteena, kun taas Agile yrittää maksimoida 
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asiakaspalvelun ja näkee tehokkuuden rajoitteena. Lean tarvitsee standarditoimin-

toja, jotka vähentävät joustavuutta, kun taas Agile tarvitsee lisäresursseja, jotka 

heikentävät tehokkuutta. Joitakin merkittäviä eroja on koottu alla olevaan tauluk-

koon 2. (Waters, 2009, s. 85) 

 

Taulukko 2. Lean - ja Agile strategian erot (Waters, 2009, s. 86) 

Tekijä Lean Agile 

Tavoite Tehokkaammat toimin-

not 

Joustavuus vastata erilai-

siin ja muuttuviin vaati-

muksiin 

Painopiste Kaikkien turhan poista-

minen 

Asiakastyytyväisyys 

Rajoitukset Asiakaspalvelu Kustannukset ja tehok-

kuus 

Tuotteet Standardi ja etukäteen 

määritellyt 

Muuttuvat ja asiakas 

määritellyt 

Muutos Vähän pitkän aikavälin 

vakautta 

Nopeasti ja säännöllises-

ti, reagoida muuttuviin 

olosuhteisiin 

Suorituskyvyn mittaus Tuottavuus, käyttöaste, 

tehokkuus, kustannukset 

Palveluntaso, läpimeno-

aika, tyytyväisyys, liike-

toiminnan jatkuvuus 

Tyypilliset työt Yhdenmukaiset ja stan-

dardi 

Muuttuva, lisää paikallis-

ta valvontaa 

Ohjaus Muodollinen suunnittelu 

sykleissä 

Vähemmän jäsentelyä 

valtuutetun henkilöstön 

kanssa 

Tuotteen viimeistely Aikataulun mukaisesti Myöhään, lykätysti 

 

Molemmat strategiat siirtävät organisaation toimintoja kohti yleisesti hyväksyttyjä 

käytäntöjä. Molempia voidaan käyttää yhdessä ja ei tarvitse valita yhtä strategiaa 

toisen kustannuksella. Lean ja Agile eivät ole toisen poissulkevia, molemmissa on 

hyvät, mutta myös rajoitukset, varsinkin jos katsotaan yksittäistä näkökohtaa. 

Yleinen järjestely strategioilla on että ne hallitsevat eri osia toimitusketjussa. Esi-

merkiksi Lean voi hallita valmistusta ja Agile taas loppupään toimintaa. (Waters, 

2009, s. 86) 
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On helppo olettaa, että on olemassa ristiriita näiden kahden strategian välillä ja 

joissain määrin se on totta. Nämä kaksi strategiaa ei sulje toisiaan pois ja johtaja 

voi suunnitella strategian, joka on sekä Lean että Agile. Esimerkiksi asiakkaat 

tekevät tilauksen verkkosivuilla, jolloin se voi sekä pienentää sekä kustannuksia 

että parantaa asiakastyytyväisyyttä. Kun taas käyttämällä jakelupalveluun erikois-

tuneita palveluita voidaan lisätä sekä niukkuutta että ketteryyttä, jolloin materiaa-

lit liikkuvat nopeammin ja joustavammin toimitusketjussa. Yritykset voivat saa-

vuttaa alhaiset hinnat sekä lisätä asiakastyytyväisyyttä. (Waters, 2009, s. 43)   

 

2.5 Varastonhallinta 

 

Elintarviketeollisuudessa varastonhallinnan painopiste on siirtynyt minimoimaan 

varastointikustannuksia tasapainotellessa hävikin ja riskien kanssa. Luonnollisesti 

elintarviketehtaiden tavoitteena on varmistaa elintarvikkeiden laatu tuotantoket-

jussa ja minimoida negatiiviset vaikutukset, kuten pilaantumiset. Integroitu laatu, 

turvallisuus, kestävyys ja tehokkuus ovat tärkeitä suunnitellessa ja hallittaessa 

elintarvikkeiden toimitusketjua. (Ren et al, 2014. s. 234) 

 

Sakki (2014, s. 82) mukaan perinteisintä materiaalinohjauksentapaa kutsutaan 

varastolähtöiseksi ohjaukseksi. Siinä tieto tilaustarpeesta saadaan varastosta, jota 

seurataan materiaalikirjanpidon välityksellä. Varastolähtöinen ohjaus soveltuu 

parhaiten tuotteille, joilla on jatkuvaa kulutusta. Tilauksen käynnistämiseksi tarvi-

taan tietoja tulevasta: 

 

- Tarvemäärästä 

- Hankinta-ajasta 

- Kuljettamisen, tilaamisen ja varastoimisen kustannuksista 

- Saatavuuteen liittyvistä riskitekijöistä 

 

Valmistustoiminnassa on olemassa kaksi erilaista materiaalienohjauksenmenetel-

mää. Toinen perustuu materiaalitarvelaskentaan ja toinen imuohjaukseen. Perus-

eroina näille on, että imuohjaus perustuu paljolti tämän hetken tarpeisiin. Tulevaa 
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tarvetta ei paljoa mietitä tai ennakoida. Materiaalitarvelaskenta perustuu taas tule-

viin tarpeisiin ja ennustamisella on ainakin jonkinlainen rooli. (Sakki, 2014, s. 90) 

 

Materiaalitarpeiden ennakointiin perustuvaa menetelmää voidaan kutsua työntö-

ohjaukseksi. Päätös materiaalivirtojen kulutuksesta tuotannon läpi tehdään keski-

tetysti ja tavarat ”työnnetään” seuraavaan valmistusvaiheeseen. Keskeinen työkalu 

on materiaalitarvelaskenta, jonka avulla eri valmistusvaiheessa tuotettavat määrät 

suunnitellaan kerralla lopputuotteen myyntiennusteiden, tuotteiden rakennetieto-

jen ja kulloistenkin varastomäärien pohjalta. (Sakki, 2014, s. 90) 

 

Sakin (2014, s. 91) mukaan tarvelaskenta vaikuttaa järkevältä ja loogiselta, mutta 

sen toteuttamisessa on monia pulmia. Osa tulevista tarpeista voi olla oikeita asia-

kastarpeita, mutta osa on ennusteeseen pohjautuvia arvauksia, jolloin menekin 

muutokset ovat enemmän kuin mahdollisia. Eri vaiheiden läpimenoajat voivat 

vaihdella ja samoin osto-osien toimitusajat voivat muuttua kesken kaiken. Kaikki 

nämä aiheuttavat uudelleenlaskentaa ja muutostarpeita suunnitelman muihin osiin. 

Materiaalitarvelaskennan heikkolenkki voi olla myös tuotteenrakennetiedot, joihin 

laskenta perustuu. Tuoterakenne ei ole staattinen ja pysyvä ja rakenteet muuttuvat 

tuotteen eliniän aikana monesti. Rakennetiedot voivat olla pirstoutuneena moniin 

tietojärjestelmiin, jolloin voi olla haastavaa ylläpitää rakennetietoja, niin että jo-

kaisella osapuolella on aina oikea tietoa niistä. Tarvelaskenta tarvitsee myös tie-

don olemassa olevista varastomääristä. Yhteenvetona materiaalitarvelaskenta ottaa 

kantaa seuraaviin asioihin: 

 

- Mitä valmistetaan? (joudutaan ennustamaan) 

- Mitä tarvitaan? (työvoimaa, koneaikaa, rahoitusta, materiaaleja, osia) 

- Mitä on jo olemassa? (varastotilanne) 

- Milloin tarvitaan? (valmistuksen aikataulu) 

 

Imuohjaukseen liittyy käsite Just-in-time (JIT). Tämä on paljon muutakin kuin 

pelkkä materiaalien ohjausmenetelmä. Yleisenä tavoitteena on koko valmistuksen 

läpimenoajan lyhentäminen. Keskeneräisentyönvarastot vähenevät, koska tavoit-
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teena on valmistaa tuotteita vain tarpeellinen määrä ja sekin vasta silloin, kun seu-

raava porras tarvitsee tuotteita todella. Pienemmillä varastoilla on myönteinen 

vaikutus laadun hallintaan. Tällöin laatuvirheet tulevat nopeasti esiin ja niihin 

päästään puuttumaan heti. Tavoitteena on etsiä oikeat keinot oikeanlaatuisten tuot-

teiden tekemiseen kerralla, jolloin jos virheitä esiintyy, etsitään ja poistetaan vir-

heiden aiheuttajat heti, jottei sama enää toistu. (Sakki, 2014, s. 91) 

 

Just-in-time –tuotannossa pyritään valmistamaan tuotteita ja sen osia vain välit-

tömän tarpeen mukaan. Tälle tuotantotyypille on ominaista pienerävalmistus, jos-

sa tuote-eriä valmistetaan toistuvasti pieniä eriä. Perinteisessä massatuotannossa 

valmistukset ja hankinnat pyritään toteuttamaan mahdollisimman suurissa erissä 

kustannusten minimoimiseksi, mutta Just-in-time tuotannossa materiaalivirrat 

pyritään pitämään mahdollisimman ohuina ja nopeina ja turhaa varastonmuodos-

tumista pyritään välttämään viimeiseen asti. Toimintamallin tehokkuus perustuu 

valmistettavan tuotteen nopeaan läpimenoaikaan ja toiminnan korkeaan laatuun. 

(Haverila et al., 2009, s. 361) 

 

Sakin (2014, s. 92) mukaan joustava tuotanto vaatii hankintatoimelta uutta toimin-

tatapaa. Suhdetta tavarantoimittajiin on kehitettävä asiakaslähtöisyyden ja jousta-

vuuden pohjalta. Vastuu menetyksistä ei ole yksin päähankkijalla, vaan myös toi-

mittajat kantavat vastuuta lopputuotteiden laadusta, hinnasta sekä kokonaiskus-

tannuksista. Yhteenvetona JIT-toimintaan liitetään seuraavia etuja: 

 

- Pienemmät keskeneräisen työn varastot, mahdollisuus toimia pienemmissä 

tiloissa ja siksi pienemmät kustannukset 

- Parempi laatu johtuen pienemmistä valmistuseristä ja jatkuvasta paran-

tamisesta 

- Parempi työn ja pääoman tuottavuus ja lyhyet läpimenoajat 

- Alemmat yleiskustannukset, koska toiminta on enemmän itseohjautuvaa 

- Vähemmän paperityötä, parempi luotettavuus, koska ongelmat ovat näky-

villä 

- Visuaalinen varastonhallinta, ei varastomuutosten kirjaamista  
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Yrityksille on tärkeää optimoida hankintojen tilausmäärät. Väärin laskettu eräko-

ko nostaa kustannuksia ja heikentää kannattavuutta. Yrityksen johto pyrkii estä-

mään tätä kontrolloimalla prosesseja. Eräkoon tärkeys korostuu varsinkin kun 

materiaalit hankitaan Just-in-time (JIT) -periaatteella (Fandel, et al. 2011, s. 256)  

 

Ostoerän koko voidaan optimoida ns. Wilsonin kaavan avulla. Optimierää ilmais-

taan kirjainlyhenteellä EOQ (economical order quantity). Taloudellinen eräkoko 

lasketaan seuraavalla kaavalla: (Sakki, 2014, s. 86) 

 

   (1) 

 

Kaavassa 1 D on arvioitu vuosimenekki tavarayksikössä, esimerkiksi kappaleissa.  

TK on yhden ostoerän muuttuva kustannus euroissa tai muussa rahayksikössä. H 

on tuotteen yksikköhinta ja VK varastoimisen kustannus vuodessa prosentteina 

varaston keskiarvosta.  Käytännössä kaavan antama optimierä on karkeahko li-

kiarvo, koska kaavassa käytettävä menekki ja kustannukset ovat arvioita tai kes-

kiarvoja. Kuvaan 10 on kuvattu optimierän löytyminen varastoimiskustannusten 

ja eräkohtaisten kulujen leikkauskohdasta. (Sakki, 2014, s. 86) 

 

 

Kuva 10. Optimierä löytyy kustannusten leikkauskohdasta (Sakki, 2014, s. 86)  
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Fandel et al. (2011, s. 256) esittävät kuvassa 11, miten väärin määritelty eräkoko 

(Q) vaikuttaa kustannuksiin (K). KJIT käyrä kuvaa alioptimoidun tilausmäärän 

vaikutusta, kun otetaan huomioon kokonaiskustannukset. Pieni ja annettu raja-

arvo (ε) ylittyy vain silloin, kun on suuri määrä poikkeamia (δ). Tämä tarkoittaa, 

että ei ole niin tärkeää määritellä optimaalista eräkokoa, koska kokonaiskustan-

nuksien käyttäytyminen taloudellisen eräkoon määrityksessä (EOQ) on suhteelli-

sen tasaista. He esittävät myös käyrässä KEOQ, että kustannuserot voivat johtua 

virheellisesti määritellystä tilausmäärässä, kun kyseessä on JIT -periaate, jolloin 

erot voivat olla todella merkittävä. Tämä voi johtua ostoittain saman tasoisista 

määräpoikkeamista, joilla on huomattavasti matalampi optimaalinen tilausmäärä. 

Nämä ovat merkittävämpiä ja näkyvämpiä. Koska kyseessä on JIT -periaate, niin 

kokonaiskustannuksien vaikutus kasvaa, johtuen varastointikustannuksien huo-

mattavasta merkityksestä.  

 

 

Kuva 11. EOQ ja JIT kustannusfunktiot (Fandel, et al. 2011, s. 257) 
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Varastot ovat usein välttämättömiä ja siksi niitä täytyy hallita tehokkaasti. Var-

muusvarasto on suojausta epävarmuutta kohtaan, joka saattaa johtua sisäisistä 

prosesseista, kuten tuotannon läpimenoajasta, tuntemattomasta kysynnästä ja epä-

varmoista toimittajien läpimenoajoista. Tämä tarkoittaa, että tärkeimmät tekijät 

varmuusvarastotasolle ovat tuotannon- ja kuljetuksenhäiriöt, ennustamisvirheet ja 

läpimenoaikojen muutokset. Varmuusvaraston hyöty on, että se mahdollistaa no-

pean asiakaspalvelun sekä vältetään myynninmenetykset, hätälähetykset ja lii-

kearvonmenetykset. Lisäksi raaka-aineiden varmuusvarstoilla turvataan sujuvam-

pi tavaravirta tuotantoprosesseissa ja vältetään häiriöt, jotka johtuvat raaka-aineen 

loppumisesta. Edellä mainittujen lisäksi varmuusvarastossa on tärkeää ottaa huo-

mioon tuotannon tai hankintojen toimitusaika kun varastoa täydennetään. (Stadtler 

et al., 2008, s. 56, s. 61) 

 

Menekki ei ole koskaan täysin tasaista ja menekinvaihtelulla on taipumusta ket-

jussa voimistua. Asiakkaan varastot estävät toimittajaa näkemästä asiakkaan to-

dellista kulutusta. Ainoa kulutuksesta kertova tieto on asiakkaan täydennystilauk-

set, joiden koko ja tilausten välinen aika voi vaihdella. Tilaus ei aina vastaa lyhy-

enajan menekkiä silloin kun asiakas tilaa kuljetuskustannusten tai paljousalennuk-

sen takia satunnaisesti tuotteita aiempaa enemmän. Kun asiakkaalle kertyy yliva-

rastoa, viivästyy täydennystilaus. Joskus tuotteiden saatavuudessa voi olla niuk-

kuutta, jolloin asiakas saattaa tilaa tuotetta enemmän kuin normaalisti olisi tarve, 

turvatakseen tuotteen saannin. Menekin muuttuessa tavarantoimittajat haluavat 

turvata oman toimituskykynsä lisäämällä tai pienentämällä omia varastojansa. 

Mitä suuremmat varastot ovat, niin sitä hitaammin tieto todellisesta menekistä 

liikkuu toimitusketjussa eteenpäin. Tämä ei johdu niinkään huonosta suunnittelus-

ta, vaan yhteystyön puutteesta. Jokainen yritys ketjussa optimoi omaa toimintaan-

sa, jolloin seuraa helposti tavaran kasaantuminen varastoihin sekä kehno suoritus-

kyky. Varastossa on milloin liika tai liian vähän tavaraa. (Sakki, 2014, s. 77) 

 

Haverila et al. (2009, s. 443) mukaan varastointitasojen minimointiin liittyy oleel-

linen ristiriita. Varastotasojen pienentäminen laskee varastointikustannuksia, mut-
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ta se voi nostaa merkittävästi puute- ja hankintakustannuksia. Kuvaan 12 on ku-

vattu varastoinnin aiheuttamat kustannukset varaston arvosta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 12. Varastoinnin aiheuttamat kustannukset varaston arvosta (Haverila et al., 

2009, s. 444) 

 

Haverila et al. (2009, s. 444) mukaan puutekustannukset raaka-aineissa muodos-

tuvat: 

 

- Tuotannonhäiriöistä, menetetystä kapasiteetistä 

- Tuotannonsuunnitelmien muutoksesta 

- Pikatilauksista, kiirehtimisestä 

- Ylitöistä, alihankinnasta 

- Myöhästymissakoista, hyvityksistä 

- Menetetystä maineesta toimittajana 

- Heikon toimituskyvyn vuoksi menetetyistä kauppojen katteesta 

- Sähläyksestä, laatuvirheistä 

 

Varastotasoja suunniteltaessa pitää ottaa huomioon monia eri tekijöitä. Oleellista 

ei ole puute- ja varastointikustannusten optimointi, vaan tärkeintä on halutun pal-

velutason ylläpito minimikustannuksin. Palvelutasoon voidaan vaikuttaa varas-

toinnin lisäksi toimintaherkkyydellä, ennustamisella, tiedonvälityksen nopeutta-

1. Sitoutuneen pääoman korko  10-20 % 

2. Tilakustannukset   1-5 % 

3. Työvoimakustannukset  1-5 % 

4. Hävikki (epäkuranttius, varkaudet) 2-5 % 

5. Vakuutukset   0,5-1 % 

Yhteensä   19,5-36 % 
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misella ja asiakas- tai toimittajayhteistyön kehittämisellä. Kuvaan 13 on kuvattu 

miten varastotaso vaikuttaa kustannuksiin. (Haverila et al., 2009, s. 445) 

 

Kuva 13. Varastotason vaikutus kustannuksiin (Haverila et al., 2009, s. 445) 

 

Tehdasteollisuudessa varastojen suorituskyvyllä on vahva korrelaatio taloudelli-

seen suorituskykyyn. Raaka-ainevarastoilla on vahvin suhde, jonka takia johtajien 

tulisi keskittyä niiden pienentämiseen. Useimmilla toimialoilla varastojen suori-

tuskyky saattaa olla ratkaiseva strateginen tekijä ja yritykset jotka eivät keskity 

varaston suorituskykyyn alisuoriutuvat kilpailijoihin nähden. Johdon keskittymi-

nen toiminnan tehokkuuteen, etenkin varaston suorituskykyyn, korreloi merkittä-

västi lisäarvoa. (Capkun et al., 2009, s. 802, s. 804) 
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3 MATERIAALISUUNNITTELUN MITTAAMINEN 
 

3.1 Miksi materiaalisuunnittelua pitää mitata? 

 

Kysymys miten mitata ja kehittää hankkijoiden suorituskykyä ei ole helppo vasta-

ta. Suuri ongelma on se, että ei ole löydetty yhtäkään käytännöllistä lähestymista-

paa, joka tuottaa yhdenmukaisia tuloksia erityyppisille yrityksille. On erittäin 

epävarmaa, että tämmöistä universaalia menetelmää voitaisiin kehittää. Tämän 

takia ostopäällikön tyypillisesti tarvitsee tukeutua omiin näkemyksiin ja koke-

muksiin, kun laaditaan menettelytapoja ja järjestelmiä, joilla seurataan vaikutta-

vuutta ja tehokkuutta osto-organisaatiossa. (van Weele, 2014, s. 285) 

 

Mitä hyötyä voi olla johdetusta systemaattisesta hankintojen suorituskyvyn arvi-

oinnista? Van Weele (2014, s. 288) on koonnut alle hankintajohtajien vastaukset 

tähän kysymykseen: 

 

”Kun hankintojen suorituskykyä arvioidaan päästää parempaan päätöksentekoon, 

koska tunnistetaan varianssi suunnitteluntuloksista; nämä varianssit voidaan ana-

lysoida, jotta niiden syyt löydetään ja ryhdytään toimiin, jotta niiden esiintyminen 

tulevaisuudessa voidaan ehkäistä.” 

 

”Se voi johtaa parempaan tiedonkulkuun muiden osastojen kanssa: esimerkiksi 

analysoidaan laskujen määrää, jotka eivät täsmää hankintojen tilauksiin. Tämä 

voi johtaa parantamaan maksumenettelytapoja ja parantaa keskinäistä ymmär-

rystä hankintaosaston ja taloushallinnon välillä.” 

 

”Se luo avoimuutta: säännöllinen raportointi toteutunut vs. suunniteltu tulokset, 

joista hankkija voi tarkistaa onko odotukset eli tavoitteet toteutunut. Tämä tarjoaa 

rakentavaa palautetta hankkijalle ja se tarjoaa myös johdolle tietoa yksilön ja 

ryhmän suorituskyvystä ja siten edistää hankintaosaston tunnistamista.” 
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”Se voi edistää parempaan motivaatioon: oikein suunniteltu suorituskyvyn arvi-

ointijärjestelmä voi vastata hankkijan henkilökohtaisia - ja motivoivatarpeita. Sitä 

voidaan käyttää tehokkaasti tavoitteiden määrittelyssä, motivoinnissa ja hankki-

joiden henkilökohtaisessa kehitys ohjelmassa.” 

 

Suorituskyvynmittausjärjestelmällä on tärkeä rooli liiketoiminnan hallinnassa, 

koska se tarjoaa tarvittavat tiedot päätöksentekoon ja toimintaan. Kaplanin sanoin 

”ei mittausta, ei kehitystä”. On vältättämätöntä mitata oikeita asioita oikeaan ai-

kaan toimitusketjussa ja virtuaalisessa yritysympäristössä, jotta ajoissa voidaan 

ryhtyä toimiin. Suorituskyvyn mittaaminen ja mittarit eivät ole vain suorituskyvyn 

mittaamista vaan siihen on myös sulautunut politiikkaa, tunteita ja useita muita 

käyttäytymisen kysymyksiä. Hyvä suorituskyvynmittaus ja -mittarit helpottavat 

avoimempaan ja läpinäkyvämpään viestintään, joka johtaa yhteistyön paranemi-

seen ja siten parantaa organisaation suorituskykyä. (Gunasekaran et al., 2007, s. 

2820) 

 

Jotta yritys pystyy seuraamaan kustannuksia se edellyttää, että yrityksessä on otet-

tu käyttöön hallintajärjestelmiä. Kustannuksien- ja järjestelmien poikkeamia ta-

voitearvoista pitää jatkuvasti mitat ja analysoida, jotta huomataan tehottomuudet 

sekä saadaan entistä kattavampi näkemys niiden syistä. (Bock, 2015, s. 1) 

 

Gunasekaren et al. (2007, s. 2820) mukaan syitä miksi mitat organisaation suori-

tuskykyä ovat: 

 

- Tunnistaa menestys 

- Selvittää, onko asiakkaan tarpeet tyydytetty 

- Auttaa organisaatioita ymmärtämään prosessejaan ja vahvistaa sen mitä 

he tietävät tai paljastaa sen mitä he eivät tiedä 

- Selvittää missä ongelmat, pullonkaulat, jätteet jne. ovat ja missä paran-

nukset ovat välttämättömiä 

- Varmistetaan että päätökset perustuvat tosiasioihin eikä olettamuksiin, 

tunteisiin, uskontoon tai intuitioon 
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- Näyttää jos suunnitellut parannukset todella tapahtuvat  

 

On tärkeää mitata todellista hankintojen suorituskykyä, josta voidaan todeta edis-

tääkö se yhtiön keskeisiä kilpailukykyisiä tavoitteita. Jos hankintojen suoritusky-

vyllä on suora vaikutus yrityksen tulokseen, niin niitä pitää tarkasti mitata ja seu-

rata asianmukaisen hankintojen suorituskyvyn hallintajärjestelmällä. Koska itse 

asiassa suorituskyvynmittaamista voidaan pitää luotettavampana indikaattorina 

todellisen hankintatoimen painopisteestä ja sen osuudesta kilpailuetuun. (Caniato 

et al., 2014, s. 616) 

 

3.2 Materiaalisuunnittelun mittauksen osa-alueet 

 

van Weelen mukaan (2014, s. 291) hankinta tehokkuuteen liittyvät päämäärät ja 

tavoitteet. Klassinen yleistavoite hankkijoille on, että heidän pitää saada oikea 

materiaali, oikealla määrällä, oikeasta lähteestä, oikeaan aikaan, oikeassa paikassa 

ja oikeaan hintaan. Seuraavaksi hankkijoiden on edistettävä tuote- ja prosessi in-

novaatioita ja alennettava yhtiön toimitusriskiä. Hankkijoiden tehokkuuteen liittyy 

resurssit, jotka ovat tarpeen tavoitteiden saavuttamiseksi, jotka on asetettu hankki-

joille. Tämän takia tehokkuus on järjestetty, järjestelmiä käytetään, menettelyjä ja 

ohjeita, jotka on määritelty ja hankintahenkilöstö. Linjassa tähän on tehty neljä 

ulottuvuutta, joihin hankintojenmittaus ja -arviointi voi perustua. Nämä neljä ulot-

tuvuutta kuvattu kuvassa 14 ja ovat seuraavat: 

 

- Hinta/kustannus ulottuvuus 

- Tuote/laatu ulottuvuus 

- Logistiikka ulottuvuus 

- Organisaatio ulottuvuus 
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Kuva 14. Hankintojen suorituskyvyn mittauksen pääosa-alueet (van Weele, 2014, 

s. 290) 

 

Hinta/Kustannus ulottuvuus 

 

Tämä ulottuvuus koskee standardi- ja todellisesti maksettujenhintojen suhdetta 

materiaaleissa ja palveluissa. Tällä tehdään ero hinta/kustannus hallintaan ja hin-

tojen/kustannusten alentumiseen. Hinta/kustannus hallinta viittaa jatkuvaan hinto-

jen seurantaan ja arviointiin ja hinnankorotuksiin, koska toimittaja laskuttavat 

näistä. Esimerkiksi raportit ja toimenpiteet, joita voidaan käyttää ovat materiaali-

budjetit, inflaatioraportit ja varianssiraportit jne. Päätavoitteena on seurata osto-
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hintoja, jotta niitä voidaan hallita ja estää niitä karkaamasta käsistä. Hin-

ta/kustannus vähentäminen liittyy jatkuvaan toiminnan seurantaan ja arviointiin 

tavoitteena vähentää materiaalien ja palveluiden kustannuksia. Kustannussäästöt 

voivat olla seurausta uusien toimittajien etsinnästä tai korvaavista materiaaleista, 

arvoanalyyseistä tai koordinoidusta hankintahintavaatimuksista liiketoimintayksi-

kössä. Päätavoitteena on seurata niitä toimia, joilla pyritään vähentämään ainekus-

tannuksia. Hinta/kustannus ulottuvuudessa budjetit ovat tärkeitä välineitä suori-

tuskyvyn suunnittelussa ja valvonnassa. (van Weele, 2014, s. 291) 

 

Tuote/laatu ulottuvuus 

 

Hankkijoiden vastuuna on ottaa huomioon, että hankintojen laatua ei pitäisi mää-

ritellä liian kapeaksi. Seuraavaksi tehdään ero hankkijoiden osallistumisesta uu-

sien tuotteiden kehittämiseen ja hankkijoiden osuus laadunvalvonnassa. Hankki-

joiden osallistuminen uusien tuotteiden kehittämiseen tarkoittaa hankkijoiden 

osallistumista tuoteinnovaatioihin. On tärkeää, että uuden tuotteen suunnitelmissa 

on tavoitekustannuksia ja mukana eri alojen osaajia, kuten hankkijoita ja toimitta-

jia. Mittareina voidaan käyttää toimittajan käyttämät henkilökohtaisettunnit tai 

hankkeen yleinen läpimenoaika. Erityismittareita ovat tilauksien teknisten muu-

toksien lukumäärät, jotka liittyvät teknisiin muutoksiin, joista pitää tiedottaa toi-

mittajaa ja ensimmäisten näytteiden hylkymäärä, joka liittyy kuinka monta ker-

taan uuden tuotteen näyte tai prototyyppi pitää näyttää toimittajalle ennen kuin 

hän hyväksyy sen. Mittaukset näissä toimissa osoittaa miksi kehittämishankkeet 

karkaavat käsistä sekä samoin kustannukset ja markkinoille meno aika. Hankki-

joiden osuus laadunvalvonnassa alkaa sen jälkeen kun tuotekehittelijä luovuttaa 

tuotteen tekniset tiedot tuotantoon. Tämän jälkeen hankkijan tehtävä on huolehtia, 

että materiaalitilaukset toimitetaan yhtiön vaatimuksien mukaan. Tätä voidaan 

mitan esimerkiksi saapuvien materiaalien hylkyprosentilla, tuotantolinjan hyl-

kyprosentilla, tavarantoimittajien hyväksytystä määrästä ja sertifioitujen toimitta-

jien määrästä. Mittarit osoittavat missä määrin yritys pystyy turvaamaan virheet-

tömän materiaalien saapumisen toimittajilta. (van Weele, 2014, s. 291-292) 
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Logistiikka ulottuvuus 

 

Kolmas keskeinen suorituskyvyn osa-alue on hankkijan rooli edistää tehokasta 

tulovirtaa ostetuista materiaaleista ja palveluista. Tämä alue pitää sisällään seu-

raavat toimet: hankinta tilausten ajallinen ja täsmällisyyden seuranta, toimittajien 

toimitusaikojen seuranta ja toimitettujen määrien seuranta. Hankinta tilausten ajal-

linen ja täsmällisyyden seurantamittareita ovat keskimääräinen hankintojen läpi-

menoaika, tilausten määrä ja tilauskanta. Tärkeä toimenpide, jolla parantaa suori-

tuskykyä tällä osa-alueella on elektroniset tilausjärjestelmät, kuten sähköinen 

kaupankäyntiratkaisu asiakkaiden ja toimittajien kanssa. Toimittajien toimitusai-

kaseurantamittareita ovat toimittajan toimitusvarmuus, materiaalin puute, yli/ali 

toimitus, JIT-toimitukset. Nämä mittarit ilmoittavat saapuvan materiaalin tason. 

Toimitettujen määrien seurannassa hankkijat ovat jossain määrin vastuussa varas-

totasojen valvonnasta ja määristä. Mittareita tähän on varaston kiertonopeus, 

yli/ali toimituksien määrä, keskimääräinen tilauskoko jne. Toimittajien- ja myy-

jienarviointi on käytettyjä tekniikoita seuraamaan ja parantamaan toimittajien 

toiminnanlaatua ja toimitusvarmuutta. Monet tunnusluvut, jotka kuuluvat tähän 

ulottuvuuteen on osa yhtiön toimittajienarviointia. (van Weele, 2014, s. 292) 

 

Organisaatio ulottuvuus 

 

Tähän ulottuvuuteen kuuluu merkittäviä resursseja, joita käytetään tavoitteiden 

saavuttamiseen ja hankintaosaston päämääriin. Tähän kuuluvat hankintahenkilö-

kunta, hankintojenjohtaminen, hankintojenmenettelyt ja -ohjeet ja hankintojen 

tietojärjestelmät. Hankintojen henkilökunta sisältää henkilöstöntaustat, tason, kou-

lutuksen ja kehittämisen sekä hankintahenkilöiden pätevyydet ja niiden kustan-

nukset. Hankintojenjohtaminen viittaa siihen miten hankinta osastoa hallinnoi-

daan. Se kattaa laadun ja hankintastrategian saatavuuden, toimintasuunnitelmat ja 

raportointi menetelmät.  Se koskee myös johtamistapaa ja viestintäjärjestelmiä. 

Hankintojenmenettelyt ja -ohjeet viittaavat henkilöstön ja toimittajien menettely- 

ja työohjeiden saatavuuteen, jotta varmistetaan että työ tehdään mahdollisimman 

tehokkaasti. Hankintojen tietojärjestelmät liittyy pyrkimykseen parantaa tietojär-
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jestelmiä, joita tarvitaan tukemaan hankintahenkilöstön ja muiden työntekijöiden 

jokapäiväistä työtä ja tuottamaan tarvittavaa johdontietoa hankintatoiminnasta ja 

sen suorituskyvystä. (van Weele, 2014, s. 292) 

  

3.3 Mittaaminen 

 

Suorituskyvynmittaaminen on muuttunut ajan myötä.  Ennen 1970-lukua Japani-

laiset yritykset olivat enimmäkseen huolissaan laatuongelmista, kun taas länsimai-

set yhtiöt kohtasivat myynti- ja palvelukyky kysymyksiä,  mikä korosti taloudelli-

sia indikaattoreja kuten myynti, tuottavuus ja ROI. 1980-luvulla tuli uusia ulottu-

vuuksia ja tällöin tulivat mukaan laatu, aika, kustannukset ja joustavuus vaikka 

useimmissa laskentajärjestelmissä oli mukana vain taloudellisia tietoja. 1990-

luvulla tapahtui ensimmäinen vallankumous, jolloin alettiin kritisoida perinteisiä 

taloudellisia mittareita, jotka perustuivat sisäiseen- ja historiatietoon. Joukko suo-

rituskyvyn mittaamisenpuitteita nousi esille, joilla mitataan toimien tehokkuutta ja 

vaikuttavuutta. Sittemmin muita kuin taloudellisia indikaattoreita kuten laatu, 

asiakastyytyväisyys, kiertoaika ja innovaatiot on tunnustettu johtaviksi tuloskehi-

tyksen indikaattoreiksi. Lisäksi viime vuosian ympäristö ja sosiaalinen kestävyys 

on saanut keskeisen roolin suorituskyvyn mittauksessa. (Caniato et al., 2014, s. 

617) 

 

Suorituskyvynmittaus on kirjaimellisesti määritelty määrälliseksi prosessitoimin-

naksi, jossa mittaus on määritelty prosessi ja toiminta johtaa suorituskykyyn. 

Markkinoinnin näkökulman mukaan, organisaatio saavuttaa tavoitteensa tyydyt-

tämällä asiakkaiden tarpeet tehokkaammin ja vaikuttavammin kuin kilpailijat. 

(Neely et al., 2005, 1228)  

 

Suorituskyvynmittausjärjestelmällä on kolme vaihetta elinkaaressa: suunnittelu, 

toteutus ja käyttö/päivitys. Suunnittelu edellyttää perustan määrittelyä tai mittaris-

ton tulee olla linjassa yrityksen strategiaan ja/tai organisaatioon. Huonosti määri-

tellyt mittarit, aika ja vaivannäkö, sopimaton tieto, kestävyys suorituskyvyn mit-

tauksessa ja uuden emoyhtiön aloitteet ovat esteitä tehokkaan suorituskyvyn mit-
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tariston täytäntöönpanossa. Ylimmänjohdon sitoutuminen ja koettu hyöty ovat 

avaimet menestykseen. Lopuksi suorituskyvynkäyttö on osallisena ihmisten käyt-

täytymiseen tietojen kanssa eli järjestelmän käyttöön. Alati muuttuvassa liiketoi-

mintaympäristössä, yritykset ovat yhä riippuvaisia jakamisesta ja käyttämällä suo-

rituskykytietoa dynaamisesti ja siten tulevat osaavimmiksi ja ennakoivimmiksi. 

Tämän takia suorituskyvynmittariston tulisi sisältää tehokkaan mekanismin tavoit-

teiden tarkistamiseksi ja prosessin kehittää mittareita ja indikaattoreita, kun olo-

suhteet muuttuvat. (Caniato et al., 2014, s. 617-618)  

 

Iloranta et al. (2015, s. 360) mukaan näkyvät mittarit asettavat toiminnalle näky-

vän tavoitteen. Jos mittarit eivät vastaa todellisia tavoitteita, niin todennäköisesti 

tuloksiakaan ei saavuteta. Hyvän mittarin yleiset ominaispiirteet voidaan kiteyttää 

viiteen perusperiaatteeseen: 

 

1. Mittarilla on selkeä yhteys tavoitteisiin ja strategiaan 

2. Mittari on yksinkertainen ja helposti ymmärrettävä 

3. Mittaria seurataan siellä missä tekemiseen ja tapahtumiin voidaan vaikut-

taa 

4. Mittari on tavoitteiden suhteen riittävän laaja-alainen ja tasapainoinen 

5. Mittaria käytetään jatkuvan kehittämisen välineenä 

 

Suorituskykyä mitatessa analysoidaan sekä vaikuttavuutta että tehokkuutta, käy-

tettyjen resurssien suhdetta verrattuna johdettuihin tuloksiin. Vaikutettavuudessa 

määritellään missä määriin asiakkaiden vaatimukset täyttyvät. (Gilgor, 2015, s. 

72) Vaikuttavuudessa mitataan kuinka taloudellisesti yrityksen resursseja hyö-

dynnetään kun tarjotaan tietty asiakastyytyväisyys. Tämä on tärkeätä, koska se ei 

tunnista vain kahta keskeistä suorituskyvyn ulottuvuutta. Se myös korostaa, että 

voi olla sekä sisäisiä että ulkoisia syitä toteuttaa toimintatapoja. Vaikuttavuuden 

avulla saavutetaan korkeampi tuotteenlaatu, joka johtaa parempaan asiakastyyty-

väisyyteen. Tehokkuuden kannalta se voi alentaa kustannuksia, jotka aiheutuu 

liiketoiminnan vähentyneistä epäonnistuneista osa-alueista ja korvauksista. (Neely 

et al., 2005, s. 1228) 
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Suorituskyvynmittareiden on oltava joukko mittareita, jotka kuvaavat toiminnan 

tehokkuutta että vaikuttavuutta. Mittauksen tarkoituksena on tunnistaa organisaa-

tion suorituskyky ja menestystekijät. Mittareiden avulla tunnistetaan onko asiak-

kaan tarpeet täytetty, auttaa organisaatiota ymmärtämään sen prosesseja ja vahvis-

tamaan sitä, mitä he tietävät ja paljastamaan sen, mitä ei tiedetä. Mittareiden avul-

la tunnistetaan ongelmapaikat, missä tuhlataan ja mitkä parannukset ovat tarpeen 

organisaatiossa. Mittauksen avulla varmistetaan, että päätökset perustuvat tosiasi-

oihin eikä olettamuksiin, tunteisiin, uskoon tai intuitioon ja samoin ne näyttävät 

että parannukset todella tapahtuvat. (Arif-Uz-Zaman et al., 2014, s. 590) 

 

Alla olevaan taulukkoon 3 Neely et al. (2005, s. 1229) on koonnut esimerkki mit-

tareita, miten eri osa-alueiden suorituskykyä voi mitata. Taulukossa 3 olevia mit-

tareita käytetään Yhdysvaltalaisessa johtavassa tietokonepohjaisia tietojenkäsitte-

lylaitteita toimittavassa yrityksessä. 

 

Taulukko 3. Tyypilliset kuukausittain mitattavat suorituskyvyn mittarit (Neely et 

al., 2005, s. 1230 ) 
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Mittauksen osa-alue Mittaus kohteet 

Lähetykset  Todellinen 

 Suunniteltu rakennettu suorituskyky 

 Nykyinen tilauskanta 

Tavaravarastot  Yhteensä (viikko ja €) 

 Romutettu 

 Ylimäärä 

 Vanhentunut 

Varianssit  Hankintahinta 

 Tuotannon kuormitus 

 Materiaalien hankinta 

 Materiaalien kuormitus 

 Materiaalien käyttö 

 Työvoima 

Työn suorituskyky  Tehokkuus 

 Käyttö 

 Tuottavuus 

 Kiinteiden kustannusten prosenttiosuus 

 Ylityöt 

 Poissaolot 

 ”Puskaradiot” 

Pääoma  Määrärahat 

 Menot 

Kulut  Palkat ja edut 

 Ohjattavat kulut 

 Ei ohjattavat kulut 

Henkilöstö  Suora 

 Epäsuora 

 Kaikki 

 Toimintayksiköittäin 

 

Kaksi tunnettua suorituskyvyn mittauksen indikaattoria toimitusketjussa on kus-

tannusten hallinta ja suorituksen luotettavuus. Kustannusten hallinta indikaattori 

sisältää semmoisia toimintoja kuten kustannukset ja lähtevät toiminnot, varastointi 

kustannukset ja varastointi tila kustannukset ja pääomankiertonopeuden lisäämi-

nen. Luotettavuus indikaattori pitää sisällään tilausten täyttymisaste, varastonkier-
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to, varmuusvarasto, varaston vanhentuminen ja tuotteiden takuukorvausten määrä. 

(Lee et al., 2007, s. 446)  

 

Iloranta et al. (2015, s. 374-375) mukaan mittaamisessa ensiarvoisen tärkeää, että 

valitaan mittarit, jotka tukevat tavoitetta. Väärin asetetuilla mittareilla voi olla 

haitalliset tai jopa pahimmassa tapauksessa vahingolliset seuraukset. Kun tavoit-

teet, kriittiset menestystekijät ja mittauksen osa-alueet on määritelty, voidaan suo-

rituksen seuranta- ja arviointijärjestelmää alkaa rakentamaan päättämällä seuraa-

vat asiat:  

 

- Miten mitataan? 

- Mistä tiedot saadaan? 

- Miten tiedot raportoidaan? 

- Kenelle raportoidaan ja kenen kanssa keskustellaan mistäkin? 

- Miten tunnuslukuja käytetään? 

- Minkälaiset tavoitearvot asetetaan kullekin mitattavalle ulottuvuudelle? 

- Minkälaisia poikkeamia hyväksytään? 

- Miten ylityksiin ja poikkeamiin reagoidaan ja milloin? 

- Mitä indeksejä ja vertailutilastoja hyödynnetään? 

- Miten sisäisiä ja ulkoisia vertailutietoja käytetään? 

- Millä ryhmällä järjestelmää arvioidaan ja kehitetään? 

- Kenellä on valtuudet muuttaa asetettuja kriteerejä ja tavoite- ja raja-

arvoja? 

 

Mittareiden seuranta ja mittaaminen eivät saisi muodostua liian työläiksi ja aikaa 

vieväksi. Hyötyjen tulisi olla suuremmat kuin mittaamisen kustannukset. Arvioin-

tia ja seurantaa olisi hyvä tehdä sekä pitkällä että lyhyellä tähtäyksellä. Pitkänajan 

seuranta kattaa vuoden tai useamman vuoden seurantajakson. Osaa mittareita voi-

daan seurata kuukausittain, osaa vähintään viikoittain ja yksityiskohtaisia opera-

tiivisia tunnuslukuja jopa päivittäin. (Iloranta et al., 2015, s. 375) Tyypillisin on-

gelma suorituskyvyn mittausjärjestelmässä on se, että organisaationstrategia ja 

mittausjärjestelmä eivät ole sopusoinnussa keskenään, puolueellisesti keskitytään 
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vain taloudellisiin mittareihin ja liian paljon eristettyjä ja yhteen sopimattomia 

mittareita (Gunasekaran et al., 2007, s. 2821).   

 

Taulukkoon 4 Gunasekaran et al., (2007, s. 2836) on koonnut pääsuorituskyvyn 

mittarit, joita voidaan soveltaa sekä teollisuuteen että palveluihin. Kuitenkin kun 

kyseessä on yksittäinen yritys, joitain lisätoimenpiteitä saatetaan tarvita.  

 

Taulukko 4. Keskeiset suorituskyvyn mittarit logistiikassa ja toimitusketju ympä-

ristössä (Gunasekaran et al., 2007, s. 2835) 
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 Suorituskyvyn mittaus/mittarit 

Toimitusketjun 

vaiheet 

Taloudellinen Ei taloudellinen 

Suunnittelu Sijoitetun pääomantuotto, 

myyntihinta 

Työn tehokkuus, koettu 

tuotteen arvo, tuotekehi-

tyksen syklinaika, kilpai-

luttamisen syklinaika, 

säännöksien noudattami-

nen, ennusteiden tark-

kuus, koettu tuotteen ar-

vo, toimitusketjun vaste-

aika 

Hankinta Romun / vanhentumisen kus-

tannukset, varaston kustannuk-

set, tavaroiden ja palvelujen 

myyntihinta 

Työn tehokkuus, tuoteke-

hityksen aika, hankintojen 

läpimenoaika sisältäen 

toimittajan käyttämä kehi-

tysaika, toimitusvarmuus, 

tuotteiden ja palvelujen 

valikoima 

Valmistus Romun / vanhentumisen kus-

tannukset, yleiskustannukset, 

varaston kustannukset, tava-

roiden / palvelujen myyntihin-

ta, 

arvonlisäys 

Työn tehokkuus, määritel-

ty yhdenmukaisuus, kapa-

siteetin käyttöaste, tuo-

tannon läpimenoaika, 

tuotannon joustavuus, 

prosessi syklinaika, aika-

taulun tarkkuus, tuottei-

den ja palvelujen vali-

koima, lisäarvo 

Toimitus Yleiskustannukset, arvonli-

säys, varaston kustannukset, 

varastonloppumiskustannukset, 

kuljetuskustannukset, takuu 

kustannukset 

Työn tehokkuus, toimi-

tusvarmuus, koettu tuot-

teen arvo, lisäarvon, tuot-

teiden ja palvelujen vali-

koima, koettu laatu 

 

Hankintaosaamisen kehittämisen kannattavuusvaikutuksia on luontevaa arvioida 

suhteuttamalla tavoiteltavat ja saavutetut muutokset muihin kannattavuuden kes-

keisiin elementteihin. Hankinnan yritystaloudellisten vaikutusten arvioimiseen 

DuPont-malli tarjoaa työkalun. Se on alun perin kehitetty pääoman tuottoasteen 

laskemiseen (ROA), joka on käytetympiä kannattavuuden suhteellisista mittareis-



   

54 

 

ta. (Iloranta et al., 2015, s. 30-31) DuPont –malli kertoo sijoitetun pääoman vaiku-

tuksen tulokseen ja kannustaa yrityksen johtoa resurssien maksimaaliseen hyö-

dyntämiseen (Ritvanen & Koivisto 2006, 121–122). 

 

 

 

Kuva 15. DuPont-malli ja hankintaosaamisen vaikutukset yrityksen tulokseen ja 

kannattavuuteen (Iloranta et al., 2015, s. 31) 
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Kuvan 15 DuPont-mallin avulla voidaan kuvata ja osoittaa hankinnan aikaansaa-

mien tulosparannusten vaikutuksia yrityksen tulokseen ja kannattavuuteen. Malli 

näyttää myös miten esimerkiksi puutteellinen hankintapolitiikka tai epäonnistunut 

toimittaja- ja hintavalinta heikentävät yrityksen kannattavuutta. DuPont -mallia 

voidaan hyödyntää toimintaan tehtyjen muutosten seurannaisvaikutusten simu-

lointiin. Jolloin tämän avulla voidaan selvittää miten suunnitellut ja toteutetut 

toimenpiteet vaikuttavat kannattavuuteen. (Iloranta et al., 2015, s. 31) 
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4 CASE: HKSCAN FINLAND OY 
 

4.1 Yrityksen esittely 

 

HKScan on johtava pohjoismainen lihaosaaja, joka myy, markkinoi ja valmistaa 

sian-, naudan-, siipikarjan- ja lampaanlihaa ja niistä valmistettuja tuotteita ja val-

misruokia vahvoilla tuotemerkeillä. Yrityksen asiakkaita ovat vähittäiskauppa-, 

food service-, teollisuus- ja vientisektorit. HKScanin kotimarkkinat kattavat Suo-

men, Ruotsin, Tanskan ja Baltian ja yritys vie tuotteitaan lähes 50 maahan. 

(HKScan, 2015b) HKScanin juuret ulottuvat vuoteen 1913, jolloin Lounais-

Suomen Osuusteurastamo (LSO) perustettiin. Nykymuotoinen HKScan on saanut 

alkunsa vuonna 1988, kun LSO yhtiöitti teollisuutensa ja markkinoinnin. 

(HKScan, 2015c) Vuonna 2014 yhtiö yhtenäisti tytäryhtiöiden nimet muotoon 

HKScan ja yhtiön maa. (HKScan, 2015d) 

 

HKScanin liikevaihto oli vuonna 2014 2,0 miljardia euroa ja työntekijöitä oli noin 

7 700. Yhtiö on Euroopan johtavia lihayrityksiä. (HKScan, 2015b) HKScan kon-

sernin liiketoiminnasta Suomessa vastaa HKScan Finland Oy ja yhtiö on lisäksi 

osakkaana Kivikylän Kotipalvaamo Oy:ssä ja Lihatukku Harri Tamminen Oy:ssä. 

Yhtiön tuotemerkkejä on HK, Kariniemi, Via, Tamminen, Kivikylä ja Portti. 

(HKScan, 2015e) HKScan Finland Oy:n liikevaihto vuonna 2014 oli 787 miljoona 

euroa ja henkilöstöä on noin 2 600. (HKScan, 2015f) 

 

HKScan Finland Oy valmistaa ja markkinoi lihaa, valmisruokia ja lihavalmisteita. 

Yhtiön tuotevalikoimaan kuuluu muun muassa kuluttajapakattu liha, makkarat, 

leikkeleet ja valmiit ruoka-annokset. Yhtiöllä on noin 5 000 sopimustuottajaa, 

jotka toimittavat yhtiölle liharaaka-aineita. Yhtiö harjoittaa myös vientiä ja tär-

keimmät vientimaat ovat Venäjä, Japani, Korea, Baltian maat ja Yhdysvallat. 

(HKScan, 2015h) 
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4.2 Materiaalisuunnittelu yrityksessä 

 

HKScan Finland Oy:llä on kuusi materiaalisuunnittelijaa, jotka hoitavat päivittäis-

tä materiaalisuunnittelua eri toimipisteille. Materiaalit, joita he hankkivat, ovat 

toistuvia tuotannon hankintoja, joita tarvitaan tuotannon ylläpitämiseksi. Yrityk-

sen materiaalisuunnittelijoilla on paras tietämys materiaaleista ja heidän toimin-

taansa ohjaa konsernin materiaalienkategoriapäälliköt. Materiaalisuunnittelijat 

saavat kategoriapäälliköiltä tiedon miltä toimittajalta ja mihin hintaan materiaali 

hankitaan. Materiaalien kategoriapäälliköt kilpailuttavat materiaalit ja materiaali-

suunnittelijat ovat myös siinä mukana. 

 

Alla olevaan taulukkoon 5 on merkitty miten materiaalisuunnittelijat jakaantuvat 

eri toimipisteille ja minkä toimipisteen materiaalisuunnittelua hoidetaan toimipis-

teeltä. Materiaalisuunnittelijat hankkivat materiaalit Vantaan, Forssan, Mikkelin, 

Euran ja Outokummun toimipisteille. Jokaisella materiaalisuunnittelijalla on oma 

tavararyhmäkokonaisuus, jota hän hoitaa. Jokaisella toimipisteellä työskentelee 

vähintään yksi materiaalisuunnittelija, joka hankkii materiaalit toimipisteen tuo-

tantoa varten paitsi Outokummulla. Outokummun materiaalisuunnittelua hoide-

taan Vantaalta käsin samoin myös Forssan tarvikkeiden hankkiminen. 

  

Taulukko 5. Materiaalisuunnittelijoiden jakaantuminen toimipisteille 

Toimipiste Henkilöitä Toimipisteet, joiden materiaalisuunnittelua hoi-

tavat 

Vantaa 3 hlö Vantaa, Forssa ja Outokumpu 

Forssa 1 hlö Forssa 

Mikkeli 1 hlö Mikkeli 

Eura 1 hlö Eura 

 

HKScan Finland Oy:ssä materiaalisuunnittelu hoidetaan toiminnanohjausjärjes-

telmä SAP R/3 avulla. Toiminnanohjausjärjestelmässä on kaikille nimikkeille 

perustettu omat tuotenumerot, joilla nimikkeitä hallinnoidaan. Jokaisen nimikkeen 

perustiedoille on määritelty vaadittavat tiedot, joita tarvitaan materiaalin hallin-

nassa. Oikein määritellyillä perustiedoilla taatan se, että nimikkeitä hankitaan 



   

58 

 

toimipisteille oikeaan aikaan ja oikea määrä. Yrityksen tehtaat eri toimipisteillä 

ovat erikokoisia, jonka takia toimipisteillä on myös eri määrä nimikkeitä. Alla 

olevaan kuvassa 16 on määritelty miten nimikkeiden lukumäärä jakaantuu eri 

toimipisteille. Samoja nimikkeitä voi olla käytössä useammalla tehtaalla, kuten 

esimerkiksi samoja pusseja voidaan käyttää eri tehtailla tai samoja suojavaatteita 

ja –varusteita on käytössä eri tehtailla.  

 

 

 

Kuva 16. Nimikkeiden lukumäärien jakaantuminen eri toimipisteille 

 

Materiaalisuunnittelijat katsovat 1-5 kertaa viikossa kaikkien nimikkeiden hankin-

taehdotukset, joiden mukaan nimikkeitä tilataan toimipisteille. Hankintaehdotuk-

sia katsotaan 1-5 viikkoa eteenpäin riippuen nimikkeiden tavararyhmästä ja toimi-

tusajasta. Nimikkeelle tulee silloin hankintaehdotus kun määritelty varmuusvaras-

to tai tilauspiste rikkoontuu. Jokaisen nimikkeen perustiedoille on määritelty var-

muusvarasto ja/tai tilauspiste ja toimitusaika. Varmuusvaraston ja tilauspisteen 

määrityksessä on otettu huomioon toimitusaika ja nimikkeen menekki. 

 

Nimikkeet ovat määritelty toiminnanohjausjärjestelmään joko tilauspistenimik-

keiksi tai suunnitelmaohjatuiksi nimikkeiksi. Tilauspistenimikkeitä hankitaan li-

sää tehtaalle silloin kun määritelty tilauspiste menee rikki. Tilauspistetuotteita 

ovat semmoiset nimikkeet, joita tarvitaan tuotannossa, mutta niiden tarpeet eivät 

41%

24%

2%

18%

15%

Vantaa

Forssa

Outokumpu

Eura

Mikkeli
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näy tuotteiden resepteillä. Tilauspistetuotteita ovat esimerkiksi erilaiset harjat, 

klipsit ja pussit. Järjestelmässä näkee näiden nimikkeiden varastossa olevan mää-

rän ja varmuusvaraston. Näiden nimikkeiden tulevaa tarvetta ei näy, mutta näiden 

nimikkeiden kulutuksesta voi arvioida tulevan tarpeen. 

 

Suurin osa nimikkeistä on suunnitelmaohjattuja nimikkeitä. Suunnitelmaohjattu-

jen nimikkeiden tulevat tarpeet näkyvät järjestelmästä. Näiden nimikkeiden tar-

peet tulevat suoraan suunnitellusta lopputuote tuotannosta, koska näiden nimik-

keiden tarpeet näkyvät resepteillä. Tuotannonohjaajat tekevät järjestelmään tuo-

tanto-ohjelmat lopputuotteille ja järjestelmä laskee tämän avulla jokaiselle nimik-

keelle tulevat tarpeet tämän mukaan. Nimikkeiden tarpeet näkyvät järjestelmässä 

joko tuotekohtaisina tai päiväkohtaisena tarpeena. Nimikkeiden tulevat tarpeet 

näkyvä monien kuukausien päähän, mutta ne tarkentuvat tuotannon lähestyessä. 

 

Materiaalisuunnittelijat hankkivat materiaalit joko toimipisteiden varastoihin tai 

suoraan kustannuspaikalle. Materiaalit, joita hankitaan hankintaehdotuksien kautta 

menevät varaston kautta käyttöön. Kustannuspaikoille hankitavat materiaalit ovat 

semmoisia, joita pyydetään hankkimaan. Esimerkiksi tämmöisiä materiaaleja on 

suojavaatteet, kengät ja leikkaamonveitset. 

 

Materiaalisuunnittelijoiden vastuulla on hankkia materiaalit oikeaan aikaan ja 

tarvittavalla määrällä toimipisteille. Hankintaehdotuksien mukaan katsotaan, mitä 

materiaaleja tarvitaan ja kuinka paljon lisää milloinkin. Materiaalisuunnittelijoi-

den tehtävänä on tarkistaa, että hankintaehdotuksen antama määrä ja toimituspäi-

vä on oikea. Tarkistuksen perusteella he tekevät päätöksen kotiinkutsuvatko he 

materiaalia ehdotuksen mukaan tai myöhemmin tai aikaisemmin. Materiaalisuun-

nittelijat lähettävät toimittajalle kotiinkutsun, jossa näkyy haluttu määrä ja toimi-

tuspäivä. Toimittaja lähettää vahvistuksen materiaalisuunnittelijalle, joka korjaa 

järjestelmään vaadittaessa määrän ja toimitusajan.  

 

Nimikkeitä, joita hankitaan eri toimipisteille, on kahdenlaisia. Nimikkeet voivat 

olla toimittajilla hyllytavaraa, jolloin niitä saa kotiinkutsuttua lyhyelläkin toimi-
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tusajalla. Tämmöisiä materiaaleja ovat muun muassa osa rasioista, pesuaineet ja 

tarvikkeet. Loput nimikkeet ovat tilaus nimikkeitä, joita toimittajat tekevät erillis-

ten tilausten mukaan valmiiksi varastoihinsa. Näitä nimikkeitä kotiinkutsutaan 

pienemmissä määrissä tarpeiden mukaan toimipisteille. Tilattavien tuotteiden toi-

mitusaika voi olla jopa 8 viikkoa. Näitä nimikkeitä ovat monet pakkausmateriaalit 

kuten kalvot, etiketit ja sleeverit. Nimikkeet voivat olla myös näiden kahden se-

koitus. Eli toimittaja tekee nimikkeen kotiinkutsun mukaan ja saattavat pitää jon-

kunlaista varastoa nimikkeestä. Tämmöisiä nimikkeitä on esimerkiksi mausteet.  

 

Materiaalisuunnittelijoiden vastuulla on myös valvoa, että materiaalit saapuvat 

oikeaan aikaan ja tilatulla määrällä varastoon. Varasto ei pysty ottamaan materiaa-

leja vastaan, jos se on toimitettu liian aikaisin tai liian paljon. Jos materiaaleja ei 

ole toimitettu, niin materiaalisuunnittelijan tehtävänä on kysellä toimittajalta sen 

perään.  

 

HKScan Finland Oy:ssä on käytössä erillinen laskutusjärjestelmä. Laskut kirja-

taan tähän järjestelmään ja jos laskutetussa määrässä tai hinnassa on eroa verrattu-

na vastaanotettuun, niin laskuntarkastus siirtyy materiaalisuunnittelijalle. Materi-

aalisuunnittelijan tehtävä on tarkistaa vastaako vastaanotettu määrä lähetettyä va-

rastolta ja tarvittaessa toimittajalta. Hintaerossa materiaalisuunnittelijan tulee olla 

yhteydessä toimittajaan, jotta oikea hinta selviää.  

 

4.3 Käytössä oleva mittaristo 

 

HKScan Finland Oy:ssä materiaalisuunnittelua seurataan neljällä eri mittaristolla. 

Mittaristot ovat materiaalivarastoseurantamittaristo, materiaalien laatuongelmat, 

hinnanseuranta ja epäkurantit materiaalit. Tässä työssä keskitytään vain materiaa-

livaraston mittauksen mittareihin eli materiaalivarastoseurantamittaristoon. Yri-

tyksessä koetaan, että muut mittaristot toimivat hyvin. Materiaalisuunnittelussa 

materiaalivarastoseurantamittaristoa käyttää materiaalisuunnittelijat ja materiaali-

suunnittelupäällikkö.  
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Yrityksessä mitataan materiaalisuunnittelijoiden nimikkeiden kehitystä Exceliin 

tehdyn materiaalivarastoseurantamittariston avulla. Mittaristoa seurataan kuukau-

sittain. Jokaista toimipistettä mitataan omalla välilehdellä ja kaikki toimipisteet on 

myös koottu yhteen omalle välilehdelle. Mittaristoon otetaan lähtötiedot toimin-

nanohjausjärjestelmästä. Järjestelmästä otetaan jokaisen toimipisteen nimikkeiden 

varastojen arvo kuukauden viimeisenä päivänä ja materiaalien kokonaiskulutus 

kuukaudessa. Järjestelmästä otetaan tiedot mittaristoon viimeisiltä 12 kuukaudel-

ta. Mittaristo laskee laskettavan kuukauden tunnusluvut ja laskee vierelle myös 

vertailuluvut aikaisemmilta 11 kuukaudelta. Mittaristosta näkee tällöin ovatko 

tunnusluvut muuttuneet aikaisimmista kuukausista. 

 

Mittaristo laskee järjestelmästä otettujen tietojen perusteella jokaiselle nimikkeel-

le riiton päivissä. Mittaristo laskee riiton ottaen huomioon kuukauden varaston 

arvon kuukauden viimeisenä päivänä ja viimeisen kolmen kuukauden keskiarvo-

kulutuksen. Mittaristo jaottelee taulukon 6 mukaan nimikkeet kolmeen ryhmään. 

Ensimmäiseen ryhmään kuuluvat nimikkeet ovat Slow –nimikkeitä. Näillä nimik-

keillä ei ole ollut varastotapahtumia kolmeen viimeiseen kuukauteen. Toiseen 

ryhmään kuuluvat nimikkeet ovat Problem –nimikkeitä. Näiden nimikkeiden riitto 

on yli 30 päivää. Viimeiseen ryhmään kuuluvat nimikkeet ovat Normal –

nimikkeitä. Tähän ryhmään kuuluvat nimikkeet, jotka eivät kuulu ensimmäiseen 

tai toiseen ryhmään. Kolmanteen ryhmään kuuluvilla nimikkeillä on varastotapah-

tumia ja riitto on alle 30 päivää. 

 

Taulukko 6. Mittariston jaottelemat ryhmät 

Ensimmäinen ryhmä (Slow) Ei varastotapahtumia kolmeen viimeiseen kuu-

kauteen 

Toinen ryhmä (Problem) Varaston riitto yli 30 päivää 

Kolmas ryhmä (Normal) Kaikki loput nimikkeet 

  

Tavoitteena on saada ensimmäinen ja toinen ryhmä mahdollisimman pieneksi. 

Mutta näitä ryhmiä on mahdotonta saada täysin pois, koska HKScan Finland 

Oy:llä on paljon sesonki tuotteita. Sesonkituotteista jää usein jonkun verran mate-
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riaaleja, jotka jäävät varastoon odottamaan seuraavan vuoden sesonkia. Materiaa-

lisuunnittelijoiden tulisi katsoa joka kuukausi omat nimikkeet mittaristosta ja teh-

tävä tarvittavia toimenpiteitä omille nimikkeille, jos tarvetta on.  

 

Ensimmäisen ryhmään kuuluvista nimikkeistä pitää tarkistaa löytyykö joukosta 

epäkurantteja nimikkeitä eli nimikkeitä joita ei enää käytetä ja ne voidaan hävit-

tää. Toisen ryhmän kuuluvista nimikkeistä tulisi tarkistaa varmuusvarasto ja erä-

koko. Näitä muuttamalla pystytään vaikuttamaan riittoon. Eräkokoa ei aina pysty 

pienentämään koska toimittajien kanssa tehdyt sopimukset voivat estää tämän. 

Varmuusvaraston pienentämiseen vaikuttaa myös toimitusaika, joka voi olla jopa 

8 viikkoa. 

 

Kolmanteen ryhmään kuuluvat kaikki muut nimikkeet. Eli näiden nimikkeiden 

varaston riitto on alle 30 päivää. Näille nimikkeille ei tarvitse tehdä mitään. Paitsi 

jos materiaalisuunnittelija huomaa, että jokin nimike tuntuu loppuvan jatkuvasti 

kesken, niin tällöin varmuusvarastoa tai eräkokoa voi kasvattaa. Näiden tietojen 

muuttaminen on tällöin suotavaa, koska yrityksessä on tavoitteena materiaaleille 

100 % varmuus tuotantoa varten. Eli tuotannon tarvittavat materiaalit eivät saa 

loppua kesken ja niitä on oltava tuotannon tarpeiden mukaan varastossa. 

 

Materiaalivarastoseuranta mittariston rinnalla tulee käyttää myös epäkurantin ma-

teriaalien seuranta listaa. Mittaristossa olevat Slow –nimikkeet, joista materiaali-

suunnittelija kysyy romutuslupaa pitää lisätä myös epäkurantin materiaalin listal-

le. Tälle listalle tulee lisätä kaikki materiaali, joista on kysytty romutuslupaa. Lis-

talla on omat välilehdet materiaaleille, jotka saa hävittää ja säästettäville materiaa-

leille. Säästettäviä materiaaleja pitää myös muistaa tarkastaa säännöllisin vä-

liajoin, koska niin kauan kunnes ne otetaan käyttöön tai hävitetään ne pysyvät 

Slow –nimikkeinä materiaalivarastoseurantamittaristossa.  

 

Materiaalisuunnittelijat liitteen 1 perusteella seuraavat materiaalejaan eniten päi-

vittäisen työn mukaan. He katsovat päivittäin materiaalien hankintaehdotuksia, 

joiden mukaan tekevät päätökset materiaalien kotiinkutsumisesta. Jokaisella mate-
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riaalisuunnittelijalla on omatapa seurata materiaalejaan. Seuraamiseen vaikuttaa 

materiaalisuunnittelijoiden lähtötiedot materiaalien mittaamisesta. Kahdelta mate-

riaalisuunnittelijalta löytyy jonkunlaista koulutustaustaa mittaamisesta. Muiden 

neljän materiaalisuunnittelijan tiedon perustuvat työn ohella opittuun.  

 

4.4  Käytössä olevan mittariston tarkastus 

 

Käytössä oleva mittaristo on tehty vuonna 2012 ja sen oikein toimivuutta ei ole 

tarkastettu sen jälkeen. Mittariston kaavoja Excelissä ei ole suojattu, jonka takia 

yrityksessä koetaan tärkeäksi tarkistaa toimivatko mittarit oikein. Joka kuukausi, 

kun mittaristoa päivitetään, niin uusi mittaristo tehdään edellisen kuukauden mit-

tariston päälle. Tällöin jos mittariston kaavoihin on tullut virhe niin se voi jäädä 

seuraavienkin kuukausien mittareihin, jos sitä ei huomata. Kaavassa olevan mah-

dollisen virheen takia mittaristo voi antaa väärä tietoa nimikkeiden tilanteista. 

 

Exceliin tehdyn mittariston tarkastus lähti kaavojen tarkastuksesta. Mittariston 

jokainen kaava tuli tarkastaa ja samoin myös, että mittaristo laskee samalla lailla 

jokaiselle toimipisteelle tunnusluvut. Kaavojen tarkastuksessa huomattiin yksi 

soluviittausvirhe. Virhe huomattiin aputaulukossa, johon laskettiin nimikkeille 

kulutusta, jos riitto on yli 30 päivää. Tämä aputaulukko antoi väärin kulutuksen 

väärältä kuukaudelta. Tällä viittaus virheellä ei ollut suurta vaikutusta mittareiden 

laskentaan. Virhe vaikutti vain toimipisteiden yhteenveto taulukoiden problem –

nimikkeiden kulutuksen arvoon. Mittariston kaavojen tarkastuksessa ei havaittu 

muita virheitä. 

 

Excelin toimivuuden tarkastuksen jälkeen tuli tarkastaa käytetyt lähtötiedot. Mit-

taristoon otetaan lähtötiedot toiminnanohjausjärjestelmästä. Järjestelmästä otetaan 

Exceliin jokaisen nimikkeen varaston arvo ja kokonaiskulutus. Järjestelmästä otet-

tava nimikkeiden varaston arvo on kuukauden viimeisen päivän varaston arvo. 

Järjestelmästä otettava kokonaiskulutus ottaa huomioon lähes kaikki kulutukset. 

Tämä ei ota huomioon kulutuksia, joissa tavaraa siirretään toiselle toimipisteelle 
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tai myydään pois. Järjestelmästä otetaan tiedot euro määräisinä, tällöin ei tarvitse 

huomioida eri nimikkeiden perusyksiköitä.  
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5 MITTARISTON KEHITYS 
 

5.1 Mittariston tavoitteet  

 

Materiaalisuunnittelua mittaavalle mittaristolle määriteltiin kaksi eri käyttötarkoi-

tusta. Yrityksessä halutaan, että mittariston avulla materiaalisuunnittelijat voivat 

seurata omien nimikkeiden tilannetta ja tehdä saadun tiedon perusteella korjaavia 

toimenpiteitä nimikkeilleen. Toisena tavoitteena mittaristolle on se, että materiaa-

lisuunnittelupäällikkö voi seurata mittariston avulla materiaalisuunnittelun tilan-

netta eri toimipisteillä ja raportoida esimiehelleen materiaalisuunnittelun kehityk-

sestä.  

 

Mittariston avulla materiaalisuunnittelijoiden pitää pystyä kehittämään omaa toi-

mintaansa. Materiaalisuunnittelijoiden pitää ymmärtää mitä mittariston antama 

tieto merkitsee ja tehdä tarvittavia muutoksia nimikkeilleen. Valituille mittareille 

on annettava ohjearvot, joita pitää tavoitella.  

 

Mittariston avulla yrityksen tavoitetta pienentää materiaalivarastoihin sitoutunutta 

pääomaa 20 % pitää onnistua seuraamaan. Tämän takia mittaristosta tulee nähdä 

varastoihin sitoutunut pääoma ja sitä pitää pystyä vertaamaan edellisten kuukasien 

arvoon.  

 

Käytössä oleva Exceliin tehty mittaristo koetaan työlääksi täyttää, joten yritykses-

sä haluttiin etsiä muita vaihtoehtoja mittaristolle. Excel-mittariston täydentämis-

vastuu on ollut kahdella toimipisteellä ja viime aikoina kahdella materiaalisuun-

nittelijalla. Yrityksessä haluttaisiin selvittää saadaanko mittarit suoraan toimin-

nanohjausjärjestelmästä tai mahdollisesti muun ohjelman kautta. Tällöin kuukau-

sittainen mittariston tekeminen jäisi pois ja materiaalisuunnittelijoilla jäisi enem-

män aikaa mittareiden seuraamiseen. 
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5.2 Valitut mittarit 

 

Materiaalisuunnittelijoille suunnatussa liitteen 1 kyselyssä materiaalisuunnittelijat 

haluaisivat seurata seuraavanlaisia mittareita: 

 

- Materiaalientarpeiden oikeellisuus 

- Tuotantosuunnitelmien muutokset 

- Tuotannossa (osastoilla) olevien materiaalien määrä 

- Varaston riittoa ja kiertonopeutta 

- Materiaalien kulutusta ja varaston arvoa 

- Epäkuranttimateriaalia 

- Laatupoikkeamia 

- Toimitusaikojen pitävyys ja poikkeamien määrän selvitys 

- Vastaanottojen/luovutusten määrät ja poikkeamat 

- Materiaalien hintakehitys 

 

Materiaalisuunnittelijoiden vastauksissa nousi samoja mittareita, kuin tällä hetkel-

lä seurataan, kuten varastojen arvo, kulutus, varaston riitto laatuongelmat ja epä-

kuranttimateriaali. Osa vastauksien mittareista kuuluu muihin seurattaviin mitta-

ristoihin, mutta kyselyn avulla huomataan, että yrityksessä seurataan mittareita, 

joita materiaalisuunnittelijat haluavatkin seurata. 

 

Tutkimalla mitä mittareita tällä hetkellä seurataan ja mitä mittareita saadaan suo-

raan järjestelmästä yrityksessä päädyttiin seuraaviin kolmeen mittariin, joita halu-

taan seurata mittariston avulla: 

 

1. Nimikkeen varaston arvo 

2. Nimikkeen kokonaiskulutus 

3. Nimikkeen varaston riitto päivissä 
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Nämä kolme mittaria ovat perinteisiä varaston arvon mittareita ja niitä seurataan 

käytössä olevassa Excel-mittaristossa. Näiden tietojen mukaan käytössä oleva 

mittaristo lajitellaan nimikkeet kolmeen ryhmään luvun 4.3 taulukon 6 mukaan. 

Nämä mittarit olivat lähtökohtana kun lähdettiin etsimään vaihtoehtoista mittaris-

toa käytössä olevalle. 

 

Yrityksessä koetaan, että nämä kolme valittua mittaria mittaavat parhaiten materi-

aalien hankintaa ja tilannetta varastoissa. Varaston arvon seuraaminen koetaan 

tärkeäksi, koska se kertoo kuinka paljon rahaa on sitoutunut varastoihin. Varaston 

arvon seurannassa tulee ottaa myös huomioon kuinka paljon nimikkeitä siellä on. 

Varaston arvon nousu voi johtua uusista nimikkeistä tai siitä, että sinne on unoh-

tunut epäkurantteja nimikkeitä. Varaston arvo vaikuttaa myös tulokseen, jolloin 

yrityksessä koetaan tärkeäksi optimoida varaston arvoa. 

 

Kokonaiskulutuksella seurataan nimikkeiden menekkiä. Nimikkeiden varmuusva-

raston ja eräkoon määrityksessä tulisi ottaa kulutus huomioon. Tuotteidenkatego-

riapäälliköt seuraavat lopputuotteiden menekkiä ja päättävät tuotteiden kohtalois-

ta. Heidän päätökset vaikuttavat myös materiaalien hankintaa. Tuotteita voidaan 

lopettaa nopealla aikataululla, jolloin on tärkeää, että materiaaleja ei hankita mo-

nien kuukausien tarpeiden verran ennakkoon varastoon. Tuotteiden lopetuksissa 

voidaan joutua hävittämään ylijäänyt käyttämätön materiaali, jolloin niistä tulee 

tappioita yritykselle.  

 

HKScan Finland Oy:ssä koetaan, että mittareista varaston riitto päivissä kuvaa 

parhaiten materiaalien tilannetta. Se kertoo kuinka monta päivää kyseinen varasto 

riittää kyseisellä kulutuksella. Toinen vaihtoehto varaston riito mittarille olisi ollut 

varastonkiertonopeus. Mutta yrityksessä koetaan kuitenkin, että kiertonopeus on 

vaikeammin ymmärrettävissä.   

 

5.3 Materiaalisuunnittelun vaikutus mittareihin 
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Materiaalisuunnittelun haasteet vaikkutavat mittareiden antamiin tuloksiin. 

HKScan Finland Oy toimii elintarvikealalla, jossa tarpeet muuttuvat nopeasti. 

Materiaalien tarpeita ei pysty ennustamaan monia viikkoja eteenpäin ja materiaa-

lien tarpeet voivat muuttua päivittäin. Haasteita aiheuttavat myös nopealla aika-

taululla tulevat kauppojenkampanjat. Kampanja ilmoitukset voivat tulla muuta-

man päivän varoitusajalla ennen tuotannon alkua. 

 

Materiaalisuunnittelijoiden nimikkeistä osa on semmoisia, joita saa suoraan toi-

mittajalta hyllystä, mutta suurin osa tuotteista ovat tilaustuotteita. Tilaustuotteet 

ovat usein räätälöity yrityksen tarpeille. Tilaustuotteita ovat monet pakkausmate-

riaalit ja raaka-aineet. Pakkausmateriaaleilla on pisin toimitusaika. Näistä nimik-

keistä pitää tehdä tilaukset toimittajalle 2-8 viikkoa ennen tulevaa tarvetta. Toi-

mittajalle tehtävä tilaus kattaa monien viikkojen/kuukausien tarpeen riippuen ni-

mikkeen menekistä ja kuinka kauan toimittaja varastoi nimikettä. Tilattavia ni-

mikkeitä pyydetään toimittajilta pienempinä erinä tehtaille tarpeiden mukaan ko-

tiinkutsuilla.  

 

Monet raaka-aineet ovat myös tilaustuotteita. Näiden toimitusaika on 1-5 viikko 

riippuen, mistä raaka-aine tulee ja tekeekö toimittaja raaka-ainetta valmiiksi va-

rastoon. Joistain raaka-aineista tehdään ennakkoarvio tulevasta menekistä, jonka 

mukaan toimittaja osaa varautua tuleviin toimituksiin. Usein kuitenkaan toimittaja 

ei pyydä ennakkovarauksia raaka-aineista, jolloin toimittaja tekee nimikettä ko-

tiinkutsun mukaan. Joitain raaka-aineita yritys ostaa ulkomailta, jolloin toimitus-

aika on pidempi, kuin kotimaan toimittajilla.  

 

Nimikkeiden tilaukset joudutaan tekemään tilaus hetken tarpeiden mukaan, jotka 

ovat usein vielä epävarmoja. Tarpeiden muuttuessa tilauksen valmistumisaika voi 

olla liian aikaisin tai liian myöhään verrattuna sen hetken tarpeisiin. Materiaali-

suunnittelija voi joutua pyytämään tilauksen aikaistamista toimittajalta tarpeiden 

kasvaessa paljon, mutta toimittaja ei pysty aina muuttamaan omaa valmistusoh-

jelmaansa. Tällöin yritykselle voi tulla materiaalien puutehetkiä. 
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Nimikkeiden materiaaliryhmä ja toimittaja vaikuttaa paljon nimikkeiden perustie-

toihin. Joillakin nimikkeillä pitää olla suuri varmuusvarasto, jotta hankintaehdotus 

tulee riittävän ajoissa. Toimittajat ovat myös voineet määritellä minimieräkoon, 

joka vaikuttaa myös nimikkeiden hankintaväliin. Joillakin toimittajilla voi olla 

vain tietty toimituspäivät viikossa, joka vaikuttaa myös varmuusvarastoon ja erä-

kokoon. 

 

Nimikkeiden varaston arvoon materiaalisuunnittelijat voivat vaikuttaa määrittele-

mällä mahdollisimman oikean varmuusvaraston ja eräkoon. Näitä pitäisi myös 

päivittää vaihtelevien tarpeiden mukaan. Esimerkiksi kesätuotteilla voi olla suu-

rempi varmuusvarasto kesällä kuin talvella. Oikein määritellyllä varmuusvarastol-

la ja eräkoolla hankintaehdotukset tulevat oikeaan aikaan huomioiden toimittajien 

toimitusajat ja -päivät. 

 

Nimikkeiden kulutus riippuu markkinoinnista, myynnistä ja tuotannosta. Tuottei-

den tuotantoon vaikuttaa taas asiakkaiden tilaukset, joita myynti on saanut myy-

tyä. Materiaalisuunnittelijat voivat kuitenkin vaikuttaa asiakkaiden tilauksiin sillä, 

että materiaaleja löytyy varastosta, jotta haluttu tuotanto onnistuu. Asiakkaiden 

tuleviin kampanjoihin vaikuttaa se, miten HKScan Finland Oy on pystynyt toteut-

tamaan edellisten kampanjoiden tuotannot. 

 

Varaston riitton vaikuttaa varaston arvo ja kokonaiskulutus. Materiaalisuunnitteli-

jat voivat vaikuttaa siihen eniten varaston arvon kautta. Ylempänä on esitetty mi-

ten varaston arvoon voi vaikuttaa. Materiaalisuunnittelijoiden tulee ymmärtää 

mitä riitto tarkoittaa, jotta he pystyvät parantamaan sitä. Se ei saa kuitenkaan olla 

liian pieni johtuen nopeasti muuttuvista tarpeista.  

 

5.4 Vaihtoehtoinen SAP:n mittaristo 

 

Käytössä olevalle Excel-mittaristolle lähdettiin hakemaan vaihtoehtoa järjestel-

mästä saatavalla mittaristolla. Toiminnanohjausjärjestelmästä löydettiin raportti, 

joka antaa nimikkeille varaston keskimääräisenarvon ja kokonaiskulutuksen eu-
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roissa. Raporttiin pystyy hakemaan myös muita tunnuslukuja kuten varaston riitto 

ja varastonkieronopeus.  

 

Nimikkeiden tunnuslukuja katsotaan raportilla kuukausitasolla. Raportilla voi 

katsoa yhden kuukauden tunnuslukuja tai useamman kuukauden, jolloin voi pu-

reutua tunnuslukuun ja nähdä miten tunnusluku on kehittynyt eri kuukausina. 

 

Nimikkeitä voi katsoa raportilla monella eritavalla. Raportin aloitussivulla vali-

taan mitä nimikkeitä halutaan katsoa. Aloitussivulla voi valita mitä toimipistettä 

katsotaan, mitä nimikenumeroita, mitä tavararyhmiä, kenen tarvesuunnittelijan 

nimikkeitä tai varastoa. Näistä voi valita yhden tai useamman rajoitteen, joilla 

raportin ajaa. Mitä tarkemmat lähtötiedot annetaan, niin sitä pienempi määrä ni-

mikkeitä tulee. 

 

Raportti laskee halutun varaston riiton varaston keskimääräisellä arvolla ja koko-

naiskulutuksella. Sitä laskiessa raportti osaa ottaa huomioon kuukauden jokaisen 

päivän. 

 

Raportin antaman varaston riiton mukaan nimikkeet voidaan jakaa taulukon 7 

mukaan kolmeen ryhmään. Nimikkeiden jaottelu on samantyylinen kuin käytössä 

olevassa Excelissä.  

 

Taulukko 7. Nimikkeiden jaottelu ryhmiin 

Ryhmä Riitto Toimenpiteet 

Ryhmä 1 Varaston riitto 99999 Nimikkeen käytön tutkiminen 

Ryhmä 2 Varaston riitto 30-

99998 

Varmuusvaraston ja eräkoon tarkasta-

minen 

Ryhmä 3 Varaston riitto alle 30 Ei toimenpiteitä 

 

Ryhmään yksi kuuluvat nimikkeet, joiden varaston riitto on 99999. Tämä tarkoit-

taa sitä, että nimikkeellä on varastossa arvoa, mutta niillä ei ole ollut kulutusta. 

Näiden nimikkeiden käyttöä tulisi silloin tarkastaa. Tarkastus tulisi aloittaa tutki-
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malla onko nimike tauolla, jolloin sen käyttö jatkuu myöhemmin tai kuluuko ni-

mikettä vain harvoin. Jos nimikkeelle ei löydy käyttöä, niin tällöin tuotteenkatego-

riapäälliköltä pitäisi kysyä lupaa nimikkeen hävittämiseen. Kun tämän ryhmän 

nimikkeet hallitaan, niin tällöin varastoihin ei jää epäkurantteja materiaaleja. 

 

Ryhmään kaksi kuuluvat nimikkeet, joiden varaston riitto on 30-99998. Näillä 

nimikkeillä on varastossa arvoa ja kulutusta. Näiden nimikkeiden riito kertoo, että 

varasto voi olla liian suuri verrattuna kulutukseen. Tällöin nimikkeiden varmuus-

varasto ja tilattava eräkoko tulisi tarkastaa. Varmuusvarastonkoon märittämiseen 

vaikuttaa materiaaliryhmä ja toimittaja. Jotkut tuotteet ovat toimittajien varastota-

varaa, jolloin niitä saa nopeasti tilattua, mutta monet tuotteet ovat tilaustavaraa, 

joiden toimitusaika on 2-8 viikkoa. Varmuusvarsaton määrityksessä on hyvä 

huomioida tämä. Jos varmuusvarasto on optimaalinen niin tällöin eräkokoa voi 

muuttaa. Eräkoon muutoksessa pitää ottaa huomioon toimittajan määräämä mini-

mieräkoko.  

 

Kolmanteen ryhmään kuuluvat nimikkeet, joiden varaston riitto on alle 30 päivää. 

Näille nimikkeille ei tarvitse pakosti tehdä mitään. Paitsi jos huomaa, että jonkun 

nimikkeen varaston riitto on hyvin pieni ja se meinaa monesti loppua kesken. Täl-

löin varmuusvarastoa tai eräkokoa voi suurentaa. 

 

5.5 Mittaristojen vertailu 

 

Taulukkoon 8 on koottu vertailu käytössä olevasta Excelissä olevasta materiaali-

varastoseurantaraportista ja järjestelmässä olevasta vaihtoehtoisesta mittaristosta. 

Molemmista mittaristoista löytyvät halutut mittarit, mutta ne käyttävät eri lähtötie-

toja.  

 

Excelissä olevassa materiaalivarastoseurantaraportissa varaston arvo on kuukau-

den viimeisen päivän varaston arvo kun taas SAP:ssa olevassa raportissa varaston 

arvo on keskimääräinen varaston arvo. Keskimääräinen varaston arvo lasketaan 

kaavalla 2. Raportissa pystyy myös valitsemaan kuukauden viimeisen päivän va-
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raston arvon. Kuukauden viimeisen päivän varaston arvon seuraaminen mahdol-

listaa myös materiaalisuunnittelijoille varaston arvon manipulointia. Eli tällöin 

vältetään kotiinkutsumasta nimikkeitä kuunlopussa ja varsinkin viimeisenä päivä-

nä. Keskimääräisen varaston arvon käyttö ei mahdollista samalla lailla manipu-

lointia, jolloin varaston arvo on todellisempi. Jos varaston arvo osaisi ottaa huo-

mioon jokaisen päivän varaston arvon, niin se olisi kaikista paras, mutta tätä tietoa 

ei saa SAP:sta. 

 

(2) 

 

Molemmat raportit ottavat huomioon kaiken kulutuksen. Ainoa ero kulutuksissa 

on, että materiaalivarastoseurantaraportti ottaa huomioon inventoinnit kulutukse-

na, kun taas SAP:ssa oleva raportti ei ota huomioon inventointeja kulutukseen. 

Inventointikorjaukset johtuvat reseptivirheistä tai vääristä käyttökirjauksista. Kun 

materiaaleille tehdään oikeat materiaalikäyttökuittaukset eli kuitataan järjestel-

mään oikea määrä mitä on käytetty, niin tällöin suuria inventointikorjauksia ei 

pitäisi tulla. Väärät inventointikorjaukset, voivat vääristää todellista käyttöä, mut-

ta jos käyttökirjaukset eivät vastaa todellisuutta, niin oikeilla inventoinneilla saa-

daan otettua huomioon kaikki kulutus. Jos raportti otetaan käyttöön, niin silloin 

pitää muistaa, että inventointeja ei oteta huomioon tällöin. 

 

Suurin ero raporteissa on siinä missä raportit sijaitsevat. Materiaalivarastoseuran-

taraportti on Excel-tiedosto, jota tulee täydentää joka kuukausi jokaisen toimipis-

teen. Raportin käyttö vaati ensin sen tekemisen. Raportti tehdään joka kuukausi 

SAP:sta otettujen nimikkeiden varaston arvo ja -kulutuksen tiedoilla. Kun raportti 

on täydennetty, niin se jää talteen yhteiseen tiedostoon, josta jokainen materiaali-

suunnittelija ja materiaalisuunnittelupäällikkö voi käydä katsomassa omia nimik-

keitä. SAP:n raportti löytyy suoraan SAP:sta. Raportin tekeminen on hyvin nope-

aa, koska aloitussivulle syötetään vain halutut rajaukset nimikkeistä ja ajanjaksos-
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ta joita halutaan katsoa. Raportti tulee tehdä joka kerta kun haluaa katso nimikkei-

tään, koska tätä ei tallenneta mihinkään. 

 

Molemmista raporteista löytyvät halutut tunnusluvut eli varaston arvo, kulutus ja 

varaston riitto. Molemmissa raporteissa ilmoitetaan varaston arvoa ja kulutusta 

euroissa, koska nimikkeiden perusyksiköitä on käytössä monia. Excelin materiaa-

livarastoseurantaraportista löytyy jokaisen nimikkeen varaston arvo kuukauden 

viimeisenä päivän, nimikkeen kokonaiskulutus ja jokaisen nimikkeen varaston 

riitto. SAP:ssa olevassa raportissa löytyy nämä samat eli varaston keskimääräinen 

arvo, kokonaiskulutus ja nimikkeiden varaston riitto. Tästä raportista saa myös 

muitakin tunnuslukuja, kuten nimikkeiden varastonkiertonopeus, nimikkeiden 

varaston arvo kuunviimeisenä päivänä ja nimikkeiden varaston arvo ja kulutuksen 

sekä euroissa että määritellyssä perusyksikössä. 

 

SAP:ssa olevassa raportissa nimikkeiden varaston riitto lasketaan kaavalla 3. Va-

raston riitossa otetaan huomioon varastonkeskimääräinen arvo ja kokonaiskulutus. 

SAP osaa ottaa huomioon kuukauden jokaisen päivän laskiessa riittoa päiville. 

Raportista saa myös varaston riiton nimikkeen kuukauden viimeisenpäivän  varas-

ton arvolla laskettuna. 

 

 (3) 

 

Excel materiaalivarastoraportissa nimikkeiden varaston riitossa otetaan nimikkeen 

varaston arvo kuukauden viimeisenä päivänä ja kolmen edellisen kuukauden kes-

kiarvokulutus. Raportissa on myös yleistetty, että jokaisessa kuukaudessa on 30 

päivää. Kaavassa 4 on kuvattu miten tämä raportti laskee varaston riiton. 

 

(4) 
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Varaston riiton mukaan yrityksessä halutaan luokitella nimikkeet kolmeen eri 

ryhmään. Nämä ryhmät on esitelty aikaisemmin kappaleissa 4.3 ja 5.4. Riippuen 

mihin ryhmään nimike sijoittuu tulee tehdä eri toimenpiteitä. Molemmista rapor-

teista löytyy varaston riitto, mutta niiden laskemisessa otetaan eri asiat huomioon. 

SAP:ssa olevassa raportissa on hyvää se, että se osaa ottaa huomioon kuukauden 

jokaisen päivän. Excel materiaalivarastoseurantaraportissa otetaan huomioon 

kolmen edellisen kuukauden keskikulutuksen. Tällöin poikkeuksellisen suuret 

kulutukset eivät vääristä todellista kulutusta, joka taas vaikuttaa riittoon. Poik-

keuksellisen suuri kulutus voi tulla kampanjan seurauksena, vaikka muuten nimi-

kettä kuluu tasaisesti. 

 

Excel materiaalivarastoseurantaraporttiin otetaan SAP:sta nimikkeiden varaston 

arvo edellisiltä 12:ta kuukaudelta ja samoin nimikkeiden käyttö 14:ta edelliseltä 

kuukaudelta. Näiden tietojen perusteella raportti laskee tunnusluvut nimikkeille 

viimeisiltä 12 kuukaudelta. Tällöin raportista näkee miten tunnusluvut ovat kehit-

tyneet verrattuna aikaisempiin kuukausiin. SAP:ssa olevassa raportissa etusivulle 

syötetään haluttu ajanjakso, jota haluaa tarkastella. Jos tarkasteluun valitaan pi-

dempi jakso kuin yksi kuukausi, raportti laskee tunnusluvut koko jaksolle, ei yk-

sittäiselle kuukaudelle. Raportista pystyy kuitenkin tutkimaan miten yksittäinen 

tunnusluku on kehittynyt kuukausittain valitulla jaksolla. Tämä tapahtuu tarkaste-

lemalla valitun tunnusluvun aikasarjaa eli tällöin näkee miten tunnusluku on ke-

hittynyt eri kuukausina. Valitsemalla yhden kuukauden näkee suoraan kyseisen 

kuukauden tunnusluvut. 

 

Materiaalivarastoseurantaraportissa nimikkeet on jaoteltu Excelin välilehdille 

toimipisteiden mukaan. Yhdeltä välilehdeltä näkee kaikki toimipisteen nimikkeet. 

SAP:n raportilla voi määritellä etusivulla mitä nimikkeitä haluaa katsoa. Etusivul-

la voi määritellä nimikkeiden rajaukset muun muassa toimipisteen mukaan, tuote-

ryhmän mukaan ja tarvesuunnittelijan mukaan. Rajauksen avulla pystyy määritte-

lemään todella tarkasti, mitä nimikkeitä haluaa tutkia. Halutessaan voi vaikka kat-

soa kaikkia materiaalisuunnittelijoiden nimikkeitä.  
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Excel materiaaliseurantaraportin ensimmäisillä välilehdillä on yhteenvetoja toimi-

pisteiden tunnusluvuista viimeisiltä 12 kuukaudelta. Näillä välilehdillä on myös 

graafisesti kuvattu toimipisteiden nimikkeiden jakaantuminen eri ryhmiin. En-

simmäisellä välilehdellä on myös koottu kaikkien toimipisteiden nimikkeet yhteen 

ja samoin tästä on myös graafinen kuva miten kaikki materiaalisuunnittelijoiden 

nimikkeet jakaantuvat eri ryhmiin. SAP:ssa on myös grafiikan mahdollisuus, jota 

voi käyttää raportissa, mutta se on heikkoa. Yrityksessä on käytössä ohjelmia, 

jotka tekevät graafisia kuvioita ja näihin ohjelmiin pystyy ottamaan lähtötiedon 

SAP:sta. Tämä ei ole vielä käytössä materiaalisuunnittelun puolella, joten tämä 

vaati vielä lisää tutkimista minkälaista grafiikkaa näillä ohjelmilla saadaan ja onko 

ne parempia kuin Excelin-grafiikat. 

 

Taulukko 8. Mittaristojen vertailu 
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 Käytössä oleva Materiaa-

livarastoseurana Excel 

SAP:n raportti 

Varaston arvo Kuukauden viimeisen päi-

vän varaston arvo 

Keskimääräinen varaston 

arvo (mahdollista myös 

kuukauden viimeisen päi-

vänarvo) 

Kokonaiskulutus Kaikki kulutukset Kaikki kulutukset 

Inventoinnit Kulutus ottaa huomioon Kulutus ei ota huomioon 

Mittariston paikka Excelissä Järjestelmässä 

Mittariston teko Otettava tiedot SAP:sta 

Exceliin 

SAP:n aloitussivulle syö-

tetään halutut nimike eh-

dot. Tekee mittariston itse 

Tunnusluvut Varaston arvo, kulutus ja 

varaston riitto 

Varaston arvo, kulutus, 

varaston riitto ja mahdol-

lisuus muihinkin tunnus-

lukuihin 

Varaston riitto Lähtötietoina varaston arvo 

kuukauden viimeisenä päi-

vä ja kolmen edellisen 

kuukauden keskikulutus 

Lähtötietoina keskimää-

räinen varaston arvo ja 

kokonaiskulutus  

Tunnuslukujen las-

kemisessa käytetyt 

päivät 

Kuukaudessa 30 päivää Ottaa jokaisen päivän 

kuukaudesta huomioon 

Tunnuslukujen kehi-

tys 

Mittaristosta näkee viimei-

sen 12 kk tunnusluvut 

Mahdollista katsoa kuu-

kautta tai useampaa  

Lajitteluperuste Toimipiste Toimipiste, tarvesuunnit-

telija ja/tai tavararyhmä  

Mittarin ajanjakso Kuukausi Kuukausi tai halutessa 

useampi kuukausi 

Havainnollisuus Tekee pylvästaulukon, siitä 

miten nimikkeet jakaantuu 

eri ryhmiin  

Ei suoraa mahdollisuutta 

grafiikkaan  
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5.6 Mittariston valinta 

 

HKScan Finland Oy:ssä vertailtiin mittaristoja ja käytössä oleva Excel materiaali-

varastoseurantaraportti todettiin olevan parempi mittaristo kuin vaihtoehtoinen 

SAP:ssa oleva mittaristo. Tästä mittaristossa saadaan suoraan grafiikka materiaa-

lien kehityksestä ja siihen saadaan raportoitua kaikkien toimipisteiden materiaali-

suunnittelun tilanne. Tämän takia tämä mittaristo valittiin käytettäväksi. SAP:n 

raporttiin on mahdollista saada grafiikkaa muilla ohjelmilla, joita on yrityksessä 

käytössä, mutta tätä mahdollisuutta ei ole käytössä vielä. Jos SAP:n mittaristoa 

halutaan ottaa käyttöön, niin tällöin muiden ohjelmien grafiikan hyödyntämistä 

tulisi ottaa käyttöön.  

 

Tätä valittua materiaalivarastoraporttia käytetään myös hyödyksi muussakin ra-

portoinnissa. Materiaalisuunnittelupäällikkö raportoi tämän avulla esimiehelleen 

materiaalisuunnittelun kehityksestä ja logistiikan controlleri käyttää tätä raporttia 

hyödyksi tehdessään kuukausiraporttia konsernin toimitusjohtajalle. Mittariston 

tavoitteena oli että materiaalisuunnittelupäällikkö voi hyödyntää omissa tehtävissä 

mittaristoa, joten tämä tavoite onnistuu tällä mittarilla. 

 

Mittariston tavoitteena oli, että materiaalisuunnittelijat pystyvät seuraamaan omia 

nimikkeitä mittariston avulla ja myös tekemään toimenpiteitä nimikkeilleen. Kos-

ka liitteen 1 materiaalisuunnittelijoiden kyselyn mukaan  neljä materiaalisuunnit-

telijaa osaa tehdä valitun raportin ja kaksi materiaalisuunnittelijaa ei osaa tehdä 

sitä. Tämän takia materiaalisuunnittelijoille pidettiin koulutus raportin täydentä-

misestä ja heille tehtiin myös kirjallinen ohje tästä. Ohje sisältää kaikki vaiheet 

raportin täydentämisestä kuvien avulla ja lopussa myös ohjeet miten raporttia tuli-

si hyödyntää. Koska materiaalivarastoraportti tulee täydentää vain kerran kuussa, 

niin ohjeen avulla materiaalisuunnittelijat voivat varmistua, että osaavat täydentää 

raportin oikein.  

 

Materiaalisuunnittelijoille pidetyssä koulutuksessa käytiin lävitse miten materiaa-

livarastoseurantaraporttia täydennetään ja miten sitä tulisi hyödyntää. Jokainen 
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materiaalisuunnittelija osallistui tähän koulutukseen vaikka he osasivatkin täyden-

tää raportin. Kun jokainen materiaalisuunnittelija osaa täydentää raportin niin täl-

löin täydennysvastuu ei jää yhdelle materiaalisuunnittelijalle. 

 

Materiaalisuunnittelijoille jaettiin vastuut siitä, kuka täydentää minkä toimipisteen 

tiedot raportille joka kuukausi. Vastuut jakaantuvat niin, että toimipisteen materi-

aalisuunnittelija on vastuussa sen oman toimipisteen raportin täydennyksestä. Joil-

lekin toimipisteille materiaaleja hankkii useampi materiaalisuunnittelija, niin täl-

löin täydennysvastuu jakaantuu heidän kesken, tai materiaalisuunnittelija kuka 

hankkii materiaaleja eniten toimipisteelle on vastuussa raportin täydennyksestä.  

 

Materiaalisuunnittelussa raporttia on hyödynnetty ja täydennetty ennen vain kah-

della toimipisteellä. Nyt kun raporttia on alettu käyttämään muillakin toimipisteil-

lä ja raportin täydentämisvastuu jakaantuu useammalle henkilölle. Tällöin raportin 

kuukausittainen täydentämisaikakin vähenee. 

 

Koska raporttia käyttävät muutkin kuin materiaalisuunnittelijat, niin materiaali-

suunnittelijoiden tulee muistaa täydentää raportti jokaisen kuun alussa heti kun 

kausi on mennyt kiinni. Tämä on myös yksi syy miksi materiaalisuunnittelijoille 

on jaettu täydennys vastuut. Kun materiaalisuunnittelijat täydentävät itse raportin, 

niin tällöin myös kynnys tutkia raporttia pienenee. Materiaalisuunnittelupäällikön 

tulee käydä lävitse raportti jokaisen kuukauden alussa, sen jälkeen kun materiaali-

suunnittelijat ovat täydentäneet sen ja tutkia, miten varastoihin sitoutuneenpääoma 

on muuttunut. 

 

Materiaalisuunnittelupäällikön vastuulla on seurata, että materiaalisuunnittelijat 

täydentävät mittariston joka kuukausi. Materiaalisuunnittelupäällikkö seuraa myös 

mittareita, joten hänen vastuulla on seurata, että materiaalisuunnittelijat käyttävät 

raporttia ja tekevät tarvittavia toimenpiteitä nimikkeilleen. Materiaalisuunnittelu-

päällikön tulee käydä joka kuukausi luvut lävitse materiaalisuunnittelijoiden kans-

sa, jotta materiaalisuunnittelijat tietävät, että heidän tekemisiään seurataan ja hei-

dän tekemillä toimenpiteillä on vaikutuksia.  
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Täydentämällä ja tutkimalla raporttia materiaalisuunnittelijat näkevät miten tehdyt 

toimenpiteet vaikuttavat varaston arvoon ja riittoon. Raportin avulla materiaali-

suunnittelijat näkevät miten heidän nimikkeet jakaantuvat eri ryhmiin luvussa 4.3 

esitetyn taulukon 6 mukaan. Tällöin he näkevät suoraan mille materiaaleille pitää 

tehdä toimenpiteitä ja mille ei. Tavoitteena nimikkeille olisi alle 30 päivän riitto, 

jolloin ne kuuluisivat normal-ryhmään. Tämä ei kuitenkaan ole mahdollista kaikil-

le nimikkeille, mikä voi johtua toimittajien kanssa sovituista eräkokoista. Kun 

materiaalisuunnittelijat tietävät mitkä toimenpiteet vaikuttavat mihinkin, niin täl-

löin tavoite pienentää varastoihin sitoutunutta pääomaa 20 % onnistuu. Materiaa-

lisuunnistelijoille pidetyn koulutuksen jälkeen materiaalivarastoihin sitoutunutta 

pääomaa on saatu pienentymään.  

 

Luvun 2.5 kuvan 12 mukaan varastoinnin kustannukset ovat 19,5-36 % varaston 

arvosta. Varastoihin unohtuneet materiaalit aiheuttavat tällöin myös kustannuksia 

ja sitovat pääomaa varastoon. Slow-nimikkeet ovat tämmöisiä. Tätä ryhmää pie-

nentämällä varastojen arvot pienenevät ja varastoihin tulee tilaa nimikkeille, joita 

käytetään.   

 

Materiaalivarastoseurantaraportin mittareihin vaikuttaa nimikkeille määritellyt 

perustiedot eli varmuusvarasto ja tilauseräkoko. Kun materiaalisuunnittelijat mää-

rittelevät nämä mahdollisimman oikein, niin tulokset näkyvät mittareissa. Perus-

tietoja pitää muistaa muutella sesonkien mukaan, jotta materiaaleja saapuu toimi-

pisteille oikean verran suhteessa tarpeeseen.  Oikein määritellyt perustiedot hel-

pottavat myös materiaalisuunnittelijoiden perustyötehtävää eli materiaalien han-

kintaa toimipisteille. Koska kun perustiedot on määritelty oikein, niin  materiaa-

leille tulee hankintaehdotuksen oikeaan aikaan ja ei tarvitse tarkastaa monesta 

paikkaa tarvitaanko materiaalia oikeasti. 

 

5.7 Mittariston heikkoudet ja kehitys 
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HKScan Finland Oy:ssä koetaan hyödylliseksi se, että vaihtoehtoista mittaristoa 

materiaalisuunnittelulle etsittiin toiminnanohjausjärjestelmä SAP:sta. Materiaali-

suunnittelun mittaamisen kehitystä jatketaan tämän projektinkin jälkeen, jolloin 

on hyvä tietää että SAP:sta saa myös suoraan erilaisia mittareita materiaalisuun-

nittelulle. SAP:sta löydettyä mittaristoa voidaan paremmin hyödyntää kun tiedot 

saadaan ajettua toiseen ohjelmaan, jolloin tiedoista saadaan grafiikkaa.  

 

SAP:n mittaristoa materiaalisuunnittelijat voivat kuitenkin hyödyntää työssään, 

jos haluavat, vaikka sitä ei valittua käytettäväksi mittaristoksi. Tämän mittariston 

avulla materiaalisuunnittelijat voivat katsoa samoja tietoja kuin valitusta Excel-

mittaristosta. SAP:n mittaristolla materiaalisuunnittelijat voivat katsoa pienempiä 

materiaalikokonaisuuksia, kuten vaikka vain mausteiden tai etikettien riittoja.  

 

Valitun Excelissä olevan materiaalivarastoseurantamittariston heikkoutena on se, 

että mittaristoon otetaan varastojenarvot kuukauden viimeisenä päivänä. Materiaa-

lisuunnittelijat tietävät tämän, joten he voivat myös hyödyntää tätä omille nimik-

keille, jolloin mittareiden arvot saadaan paremmiksi. Materiaalisuunnittelijat voi-

vat hyödyntää tätä niin, että välttävät ottamasta materiaaleja varastoon kuun lo-

pussa, jos se on mahdollista. Tällöin he pyrkivät ottamaan materiaalit kuukauden 

alkuun, jolloin kuun viimeisen päivän varaston arvo on mahdollisimman pieni. 

Materiaalisuunnittelijat tietävät tämän mahdollisuuden vaikutta varaston arvoon ja 

sitä kautta riittoon, mutta heitä on ohjeistettu kotiinkutsumaan materiaaleja tasai-

sesti jokaiselle kuukauden päiville, jolloin mittareiden arvot olisivat mahdolli-

simman oikeat. Vaikka materiaalisuunnittelijat yrittäisivät vältellä kotiinkutsu-

masta materiaaleja kuun lopussa, niin he eivät pysty välttelemään tätä kaikissa 

nimikkeissään, jolloin tämän vaikutus on pieni mittareihin.   

 

Käytössä olevasta toiminnanohjausjärjestelmästä saadaan myös otettua varaston 

arvot keskimääräisenä varaston arvona. Vaihtamalla Exceliin varaston arvo kes-

kimääräiseksi varaston arvoksi niin silloin materiaalisuunnittelijoiden on vaike-

ampi vaikuttaa omalla tekemisellä mittareihin. Yrityksessä tulisi testata muuttu-
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vatko mittareiden arvot paljonkin, jos varaston arvo kuukauden lopussa korvattai-

siin keskimääräisellä varaston arvolla. 

 

Materiaalivarastoseurantaraportin käytössä on huomattu haaste nähdä, miten yk-

sittäisten materiaalisuunnittelijoiden tekemät toimet voidaan nähdä raportilla, kun 

useampi materiaalisuunnittelijaa hankki samalle toimipisteelle materiaaleja ja ra-

portilla mitataan toimipistetasolla materiaaleja. Toimipisteelle jolle moni materi-

aalisuunnittelija hankki materiaaleja tulisi raporttia kehittää niin, että materiaali-

suunnittelijat näkevät omien nimikkeiden muutokset grafiikasta. Tällä hetkellä 

jokaiselle toimipisteelle on omat grafiikat siitä miten nimikkeet jakaantuvat eri 

ryhmiin riiton mukaan. Näiden lisäksi raportille voisi tehdä grafiikat siitä, miten  

jokaisen materiaalisuunnittelijan nimikkeet jakaantuvat eri ryhmiin. Tätä tulisi 

kehittää varsinkin niillä toimipisteillä, joille useampi materiaalisuunnittelija hank-

ki materiaaleja. 

 

Materiaalisuunnittelijoiden tehtävänä on kehittää omaa toimintaansa. Heidän ei 

tarvitse tehdä asioita niin kuin he ovat aina tehneet, jos he löytävät parempia tapo-

ja. Tämä sama koskee mittaristoa. Heillä on vastuu myös sen kehittämisestä eli jos 

he huomaavat että mittaristossa on puutteita niin heidän on tuotava niitä esiin, 

jotta mittaristoa voidaan kehittää. Koska materiaalisuunnittelijat täyttävät ja käyt-

tävät mittaristoa, niin he voivat myös parhaiten huomata puutteet mittaristossa. 

Mittaristoa pitäisi muistaa säännöllisin väliajoin tarkastella uudestaan, jotta mitta-

risto vastaa tavoitteita ja toimintaa.  

 

Materiaalivarastoja pienentämisessä tulisi muistaa, että materiaalisuunnittelijoiden 

asiakkaina on tuotanto, jolloin haluttu toimitusvarmuus on 100 %.  Eli suunniteltu 

tuotanto pitäisi onnistua aina ja materiaaleista saisi olla puutteita. Minimoinnin 

riskinä on aina materiaalienpuutteet, jolloin tulee puutekustannuksia ja pahimmis-

sa tapauksissa menetetään asiakkaita tai kampanjoita tuotannon viivästyksen ta-

kia. Yrityksessä tulee muistaa, että varastotasoja ei voida loputtomiin pienentää, 

vaan kun optimitaso on saavutettu niin sen tulee riittää.  
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET 
 

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää miten materiaalisuunnittelua mitataan tällä 

hetkellä HKScan Finland Oy:ssä ja selvittää mitä mittareita halutaan seurata. Tu-

loksien avulla oli tarkoitus kehittää vanhaa mittaristoa tai tehdä kokonaan uusi 

mittaristo. Mittariston avulla yrityksen materiaalisuunnittelijoiden pitää pystyä 

kehittämään toimintaansa ja materiaalisuunnittelupäällikön raportoimaan materi-

aalisuunnittelun tuloksista esimiehelleen. 

 

Tutkimuksen ensimmäisenä tutkimuskysymyksenä oli: 

 

”Miten materiaalisuunnittelua mitataan tällä hetkellä? 

 

Tämän tutkimuskysymyksen tutkiminen lähti selvittämällä miten materiaalisuun-

nittelua mitataan tällä hetkellä yrityksessä. Materiaalisuunnittelua mitataan yrityk-

sessä neljällä eri mittaristolla ja tutkimuksessa keskitytään materiaalivarastoseu-

rantamittaristoon, koska yrityksen tavoitteena on pienentää tänä vuonna 20 % ma-

teriaalivarastoihin sitoutuneesta pääomasta. Materiaalivarastoseurantamittaristoon 

kerätään jokaisen nimikkeen varaston arvo ja kulutus kuukaudessa, jonka avulla 

mittaristo laskee jokaiselle nimikkeelle varaston riiton. Riiton mukaan nimikkeet 

jaotellaan kolmeen ryhmään ja riippuen ryhmästä mihin nimike kuuluu, nimik-

keelle pitää tehdä eri toimenpiteitä. 

 

Materiaalisuunnittelun mittaus voidaan jakaa neljään eri ulottuvuuteen: hin-

ta/kustannus, tuote/laatu, logistiikka ja organisaatio. Ulottuvuuden mittarit liitty-

vät ulottuvuuden alueeseen. Yrityksessä tutkittu mittausalue kuuluu logistiikka 

ulottuvuuteen. Materiaalisuunnittelua mitataan yrityksessä myös muissakin ulot-

tuvuuksissa, mutta ne eivät kuulu tutkimuksen kohdemittaristoon eli materiaaliva-

rastoseurantamittaristoon.   

 

Tärkeitä syitä materiaalisuunnittelun mittaamiselle on, että tunnistetaan menestys 

ja selvitetään onko asiakkaan tarpeet tyydytetty. Mittaaminen auttaa organisaatio-

ta ymmärtämään prosesseja, vahvistamaan sen mitä he tietävät ja paljastamaan sen 
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mitä he eivät tiedä, selvittää sen missä on pullonkaulat on ja missä parannukset 

ovat välttämättömiä. Mittaamisen avulla varmistetaan se, että päätökset perustuvat 

tosiasioihin ja nähdään onko suunnitellut parannukset tapahtuneet. HKScan Fin-

land Oy:ssä on huomattu syy haluta mitata materiaalisuunnittelua. Materiaali-

suunnittelulle on myös määritelty selkeä tavoite mihin pyritään eli 20 % pääoman 

pienenemiseen varstoissa. Vaikka selkeätä tavoitta ei olisi, niin ilman mittaamista 

ei voi tapahtua kehitystä materiaalisuunnittelussa. Materiaalien hankinnoilla on 

kuitenkin suuri vaikutus yrityksen tulokseen, jolloin tavoitteita on hyvä olla.  

 

Toisena tutkimuskysymyksenä oli: 

 

”Toimivatko mittarit laskennallisesti oikein?”  

 

Mittareiden laskennallinen oikeellisuus tarkistettiin Excel materiaalivarastoseu-

rantamittaristosta tutkimalla jokainen kaava ja järjestelmästä otettavien lähtötieto-

jen oikeellisuus. Materiaalivarastoseurantamittaristosta löydettiin yksi viittausvir-

he, mutta se oli sen verran pieni, että sillä ei ollut suurta vaikutusta mittareihin. 

Viittaus virhe korjattiin ja muuten materiaalivarastoseurantamittaristo toimii las-

kennallisesti oikein. Järjestelmästä otettavat lähtötiedot todettiin myös olevan oi-

keat. 

 

Mittareiden tulee olla selkeitä ja mitata haluttuja asioita. Väärin määritellyillä mit-

tareilla voi olla haitallisia vaikutuksia. Mittariston tulee olla tavoitteiden mukai-

nen ja mitattava oikeita asioita. Mittareiden oikeellisuus on aina hyvä tarkistaa, 

jotta tulokset ovat oikeita ja luotettavia. 

 

Kolmantena tutkimuskysymyksenä oli: 

 

”Mitä mittareita halutaan seurata materiaalisuunnittelussa?” 

 

Materiaalivarastoseurantamittariston toiminnallisuuden tutkimisen jälkeen yrityk-

sessä selvitettiin, mitä materiaalisuunnittelijat haluavat seurata. Liitteen 1 materi-
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aalisuunnittelijoille kohdistetun kyselyn avulla saatiin tietää mitä materiaalisuun-

nittelijat haluavat seurata. Vastauksissa nousi esiin samoja mittareita kuin tällä 

hetkellä mitataan ja materiaalisuunnittelupäällikön kanssa käydyn neuvottelun 

jälkeen yrityksessä päädyttiin kolmeen perinteiseen mittariin, joita halutaan seura-

ta eli, nimikkeen varaston arvo, nimikkeen kokonaiskulutus ja nimikkeen riitto 

päivissä. 

 

Materiaalisuunnittelussa voidaan mitata eri osa-alueita. Osa-alueita vaikuttaa mit-

tauksen kohteeseen. Tyypillisiä hankinnan mittauskohteita ovat romutuksen kus-

tannukset, varaston kustannukset, tavaroiden ja palveluiden myyntihinnat, työn 

tehokkuus, tuotekehitys aika, hankintojen läpimenoaika, toimitusvarmuus ja tuot-

teiden ja palveluiden valikoima. Materiaalihankkijat ovat jossain määrin vastuussa 

varastotasojen valvonnasta ja määristä. Varaston kiertonopeus, yli/ali toimituksien 

määrä ja keskimääräinen tilauskoko ovat muun muassa mittareita, joilla voidaan 

seurata tätä. Tavoite pienentää varastoihin sitoutunutta pääomaa vaati sen, että 

materiaalisuunnittelijat seuraavat varastojen kehitystä. Aikaisempien tutkimuksen 

mukaan valitut mittarit soveltuvat hyvin tavoitteisiin. Valitut mittarit ovat käytet-

tyjä varaston seuranta mittareita ja materiaalihankinnassa nämä ovat yleisesti seu-

rattavia mittareita.  

 

Mittareiden valintojen jälkeen lähdettiin etsimään vaihtoehtoista mittaristo Excel-

mittaristolle. Tavoitteena oli löytää mittaristo, joka saadaan suoraan SAP toimin-

nanohjausjärjestelmästä ja järjestelmästä löydettiin raportti, josta löytyi kaikki 

halutut mittarit suoraan samasta raportista. Raporttia tutkittiin ja vertailtiin Excel-

mittaristoon luvussa 5.5 taulukon 8 mukaan.  

 

Molemmissa raporteissa oli omat vahvuudet ja heikkoudet ja niitä arvioimalla 

yrityksessä valittiin käyttöön Excel materiaalivarastoseurantaraportti, jota alettiin 

käyttämään materiaalisuunnittelun seurannassa. Tämä raportti täytti kaikki vaati-

mukset ja mittareina on valitut mittarit. Koska  kuudesta materiaalisuunnittelijois-

ta neljä osasi täyttää ja tutkia mittaristoa, niin kaikille materiaalisuunnittelijoille 

pidettiin koulutus raportin täytöstä ja käytöstä. Materiaalisuunnittelun raportoin-
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nin kehittäminen jatkuu tämän tutkimuksenkin jälkeen, koska valitussa raportissa 

on myös omat heikkoudet. Vaihtoehtoisen mittariston etsimistä pidettiin myös 

hyvänä asiana. 

 

Materiaalisuunnittelun teoriassa on määritelty, että mittarilla tulee olla selkeä yh-

teys tavoitteisiin ja strategiaa, mittarin tulee olla yksinkertainen ja helposti ym-

märrettävä, mittareita seurataan siellä tekemiseen voidaan vaikuttaa, tavoitteiden 

tulee olla riittävän laaja-alaisia ja tasapainoisia ja mittareita käytetään jatkuvan 

kehittämisen välineenä. Valittu Excelissä oleva materiaalivarastoseurantamittaris-

to täyttää nämä vaatimukset ja yrityksellä on selkeä tavoite mihin pyritään mit-

taamisen avulla. Materiaalisuunnittelijat ja materiaalisuunnittelupäällikkö seuraa-

vat mittaristo, jolloin mittareita seurataan siellä, missä niihin voidaan vaikuttaa. 

Kun tämän vuoden tavoite pienentää 20 % materiaalivarastoihin sitoutuneesta 

pääomasta onnistutaan pienentämään, niin yrityksen tulee määritellä uudet tavoit-

teet ja muokata mittaristoa niitä vastaaviksi. Yrityksessä tulee myös muistaa se, 

että kun tavoitellut pienennykset saavutetaan varastoissa niin varastotasot pitää 

myös saada pysymään tavoitetasossa. 

 

Materiaalivarastoseurantaraportilla seurataan materiaalisuunnittelijoiden nimik-

keitä. Nimikkeet jaotellaan kolmeen ryhmään riippuen nimikkeen riitosta päivissä. 

Tämä jaottelu on enemmän XYZ-analyysia kuin ABC-analyysia. ABC-analyysin 

avulla yrityksessä pystyttäisiin paremmin näkemään mihin nimikkeisiin sitoutuu 

eniten pääomaan. Tämän tiedon perusteella materiaalisuunnittelijat tietäisivät pa-

remmin mihin nimikkeisiin tulisi panosta, koska ei ole järkeä panostaa pienen 

luokan nimikkeisiin, joihin sitoutuu pääomaa vain kymmeniä euroja. ABC-

analyysin avulla materiaalisuunnittelijat voisivat katsoa mihin nimikkeisiin pää-

omaa sitoutuu eniten ja tarkistaa materiaalivarastoseurantamittaristosta mihin 

ryhmään nimikkeen kuuluvat. Riippuen mihin luokkaan nimike kuuluu, niin sen 

mukaan tulee tehdä toimenpiteitä. 

 

HKScan Finland Oy:n toimialana on elintarviketeollisuus, jolloin materiaalien 

hankintastrategiana voi olla sekä Lean että Agile. Hankinnoissa tulisi poistaa 
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kaikki turha, jolloin varastoihin sitoutunut pääoma pienenee ja samalla tulisi olla 

muuntautumiskykyinen eri trendeille. Materiaalien hankintastrategia on hyvä aina 

määritellä, jotta yrityksessä on yhtenäinen hankintatapa. Hankintastrategian tulee 

kuitenkin olla sopusoinnussa yrityksen kokonaisstrategian kanssa. Yrityksen eri 

toimintojen tulee tähdätä samoihin päämääriin ja ne tulisi jakaa toiminnallisen 

tason strategioihin, joilla on samanlaiset prioriteetit. 

 

Suorituskyvyn mittauksessa ei ole yhtä universaalia lähestymistapaa, joka tuottaa 

yhdenmukaiset tulokset erityyppisille yrityksille. Jokaisen yrityksen tulee kehittä 

itse omat mittaristot, joka tukee omia tavoitteita ja strategiaa. HKScan Finland 

Oy:ssä käytössä olevat hankintojen mittarit ovat perinteisiä mittareita, joilla voi-

daan mitata varastoja ja varastoihin sitoutunutta pääomaa. Yrityksen tavoitteisiin 

nähden mittarit mittavat sitä, mitä yrityksessä halutaan seurata ja kirjallisuudessa 

mainitaan myös nämä mittarit varastojen mittauksessa. Mittarit ovat yleisiä mitta-

reita, joita on käytössä myös muissakin yrityksissä, joten estettä sille, että muut 

yritykset käyttäisivät valittuja mittareita ei ole. Valituilla mittareilla voidaan seu-

rata varstoin sitoutuneenpääoman kehitystä, joten estettä sille, että muut voisivat 

hyödyntää saatuja tuloksia varstoihin sitoutuneenpääoman seurannassa ei myös-

kään ole. Mittareita valittaessa tulee kuitenkin muistaa, että niiden tulee olla räätä-

löityjä oman tarpeen ja strategian mukaan. 
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7 YHTEENVETO 
 

Tutkimuksen lähtökohtana oli tutkia miten materiaalisuunnittelua mitataan 

HKScan Finland Oy:ssä ja mitä mittareita siellä halutaan seurata. Näiden tietojen 

pohjalta yrityksessä haluttiin kehittää nykyistä mittaristoa tai rakentaa uusi. Yri-

tyksessä haluttiin selvittää materiaalisuunnittelun mittausta, koska yrityksen mate-

riaalisuunnittelijat ovat siirtyneet saman esimiehen alaisuuteen ja yrityksellä on 

selkeä tavoite pienentää materiaalivarastoihin sitoutunutta pääomaa 20 % tänä 

vuonna. 

 

Tutkimus koostuu teoreettisesta ja empiirisestä osuudesta. Teoria osuudessa käsi-

tellään mitä materiaalisuunnittelu on, mitä materiaalisuunnittelussa on otettava 

huomioon, miksi materiaalisuunnittelua tule mitata ja miten sitä voi mitata. Teo-

reettisen osuuden aineistona on käytetty aihetta käsitteleviä kirjallisuutta ja tieteel-

lisiä artikkeleja. Empiirinen aineisto tutkimukseen saatiin haastattelemalla materi-

aalisuunnittelijoita kyselylomakkeena avulla ja tutkimalla miten materiaalisuun-

nittelua mitataan yrityksessä. Näiden tietojen avulla lähdettiin selvittämään mitta-

riston tavoitteet ja mitä mittareita halutaan seurata.  

 

Vaihtoehtoisen mittariston etsiminen edellytti, että mittariston tavoitteet ja halutut 

seurattavat mittarit tuli määrittää. Mittaristolle oli kaksi tavoitetta: materiaali-

suunnittelijoiden tulee pystyä seuraaman nimikkeitä  sen avulla ja materiaalisuun-

nittelupäällikkö pystyy seuraaman varastojen kehitystä. Seurattaviksi mittareiksi 

yrityksessä valittiin nimikkeen varaston arvo, nimikkeen kokonaiskulutus ja ni-

mikkeen riitto päivissä. Näillä lähtötiedoilla vaihtoehtoista mittaristo etsittiin toi-

minnanohjausjärjestelmästä. Raportti joka täytti vaatimuksen löydettiin, mutta 

vertailemalla sitä käytössä olevaan, niin yrityksessä päädyttiin käyttämään vanhaa 

käytössä olevaa Excelissä olevaa materiaalivarastoseurantaraporttia. 

 

Valittu materiaalivarastoseurantaraportti täytti kaikki yrityksen tämän hetken vaa-

timukset. Raportin avulla materiaalisuunnittelijat pystyvät seuraaman nimik-

keidensä tilannetta varastoissa ja tekemään toimenpiteitä nimikkeilleen. Materiaa-

lisuunnittelupäällikkö pystyy seuraamaan varastojen kehitystä raportin avulla ja 
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raportoimaan esimiehelleen, miten varastoihin sitoutuneen pääoman on muuttu-

nut. Raporttia tulle muistaa tarkastella säännöllisin väliajoin, jotta mittarit mittaa-

vat oikeita asioita. 
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LIITE 1: Materiaalisuunnittelijoiden kyselylomake  

 

 

 

1. Minkälaiset lähtötiedot sinulla on materiaalivirtojen- ja varastonseurannas-

ta? (koulutusta, itse opiskellut jne.) 

 

 

2. Miten tällä hetkellä seuraat materiaalejasi? 

 

 

3. Osaatko käyttää MATERIAALIVARASTOSEURANTA raporttia ja 

osaatko luoda sen?  

 

 

4. Mitä tunnuslukuja/tietoja haluaisit seurata? 

 

 

5. Kuinka paljon aikaa käytät kuukaudessa nimikkeiden seuraami-

seen/huoltoon?  

 


