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Organisaatioiden tehokkuuden kasvattaminen muuttuvassa toimintaympäristössä 

on osa yritysten jatkuvaa kehittymistä. Tämä tutkimus on lomakehaastatteluna to-

teutettu kvalitatiivinen tutkimus, jossa haastateltavat myös demonstroivat tietojär-

jestelmien käyttöään. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää valitun tuoretuotealu-

een tavaravirranhallinnan nykyiset toimintamallit ja niihin liittyvät haasteet sekä an-

taa kehitysehdotuksia tuotealueen tavaravirranhallinnan tehokkaaseen hoitami-

seen. Tutkimus suoritettiin tutkimusmyymälöiden tilaamisesta vastaavien henkilöi-

den haastatteluilla sekä raportointijärjestelmän mittareita vertaamalla.  

 

Tutkimuksen teoreettinen viitekehys koostuu organisaation uudistumiskyvyn ja tie-

dolla johtamisen teorioista sekä liiketoimintaprosessien, hävikinhallinnan ja asia-
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kastyytyväisyyden teorioista. Tutkimuksen empiirisen osan tarkoituksena on selvit-

tää nykytilanteen haasteet ja hyviksi havaitut käytännöt tutkimustuotealueen tilaa-

misen hoitamisessa sekä selvittää miten käytettävissä olevia työvälineitä hyödyn-

netään tilaamisen hoitamisessa. Saatujen tulosten pohjalta annetaan kehitysehdo-

tukset tarkasteltavan tuotealueen tavaravirranhallintaan.  

 

Tutkimuksen tärkein tulos oli havainto siitä, että tutkimustuotealueen tilaamisessa 

ei hyödynnetä riittävästi käytettävissä olevaa tietoa. Tutkimustuloksen pohjalta on 

tutkimusorganisaatiossa on päätetty ottaa käyttöön tässä tutkimuksessa ehdotettu 

tilaamisen tukiraportointi. 

 

  



3 
 

ABTRACT 

_________________________________________________________________ 

Author:   Pia Koliseva 

Title:   Ordering process and the developing steps 

Faculty:   Lappeenranta University of Technology, School of Busi-

ness and Management 

Management Year:  2017 

Master´s Thesis:  Lappeenranta University of Technology 93 pages,  

18  figures, 2 tables, 1appendix 

Examiners:  Prof. Timo Pihkala, Prof. Marita Rautiainen 

Keywords:   Knowledge management, organizational renewal and 

learning, business processes, wastage management, cus-

tomer satisfaction 

_________________________________________________________________ 

 

The aim of this master’s thesis was to find out the current store ordering process. 

The purpose of this study was also investigate how is the information used in or-

dering process.  

The theoretical context contains knowledge management, organization reneval 

and learning. The theoretical part also put up the business processes, wastage 

management and customer satisfaction.  

The empirical part contains form intervievs (five people) and collecting data from 

the reporting systems and comparing the data and as the result found to the devel-

opment points. 
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The most important outcome of this study was to find that people do not have time 

to use the information which are available. The results of this study is the new 

model to utilize the essential information in store ordering process.  
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1. JOHDANTO 

 

1.1 Tutkimuksen tausta 
 

Asiakkaan rooli vähittäiskaupassa on muuttumassa passiivisesta ostajasta ak-

tiiviseksi vaikuttajaksi. Asiakkaiden ostokäyttäytyminen pirstaloituu yhä useam-

min esimerkiksi asiakkaan arvomaailman mukaan. Selviytyäkseen kilpailussa 

kaupan toimijoiden on hallittava laajoja tietovirtoja tehokkaasti ja on ymmärret-

tävä asiakkaan käyttäytymistä, jotta olemassa olevalla tiedolla saavutetaan kil-

pailuetuja. Tavaravirtojen hallinnassa on Kuuselan ja Neilimon (2010) mukaan 

tärkeää tuotetason ja jopa asiakastason tietojen hyödyntäminen ja jakaminen 

koko pitkässä arvoketjussa. (Kuusela, Neilimo 2010, 18–20.) 

 

Nykypäivän informaatiotulva on jopa niin suurta, että sitä ei kyetä monestikaan 

hyödyntämään riittävästi yritysten toiminnan tehostamiseksi. Tiedon lisäänty-

essä yritystoiminnan alati nousevat kustannukset johtavat usein siihen, että 

työresursseja ei ole mahdollista kasvattaa tiedon hyödyntämistä varten. Usein 

ei nähdä tarpeelliseksi panostaa tiedon hyödyntämiseen aikaa eikä ymmärretä, 

että toimintamallien kehityttyä tiedon hyödyntämisestä saataisiin vapautettua 

resursseja toisiin tehtäviin. Kiristyvässä kilpailukentässä yritysten pitäisi pystyä 

olemaan sekä tehokkaita että myös uudistumiskykyisiä. Tyypillistä on lisäksi 

se, että yritysten ulkoinen toimintaympäristö muuttuu ja samalla koetaan muu-

toksia myös sisäisessä toimintaympäristössä. Sisäisessä toimintaympäristössä 

korostuvat etenkin uusien tietojärjestelmien käyttöönotot, joilla pyritään saa-

maan tehokkuutta yritysten toimintaan. (Kuusela, Neilimo 2010.) 

 

Tämän tutkimuksen tavoitteena on tutkia nykytilanteen kautta tämän hetkiset 

tutkimuskohteeksi valitun tuotealueen tuotteiden tilaamiseen liittyvät toiminta-

mallit, sen haasteet ja parhaat käytännöt. Muuttuvassa toimintaympäristössä 

myymälöiden tulee olla jatkuvasti ajan tasalla toimintaympäristön tilanteesta, 
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jotta tavaramäärät vastaisivat asiakaskäyttäytymistä. Asiakaskäyttäytymistä ei 

voida ennustaa pelkkien toteutuneiden lukujen pohjalta. 

 

1.2 Tavoite ja tutkimusongelma 
 

Tutkimuksen tavoitteena on tutkimusorganisaation tutkimustuotealueen  tava-

ravirran ohjaamiseen liittyvän tilaamisen toimintamallin nykytilan selvittäminen 

ja sitä kautta kehityskohtien löytäminen ja ratkaisuehdotuksen tuottaminen nii-

hin. Kohdeorganisaation toiveesta tutkimuksesta on rajattu pois juhlapyhiä ja 

lehti-ilmoitteluita sisältävät kalenteriviikot vuodelta 2015 (yhteensä 24 kpl).  Tut-

kimuksessa keskitytään viiden tutkimusmyymälän tutkimiseen haastatteluiden 

ja raportoinnin vuoden 2015 normaaliviikkojen tietojen kautta. 

 

Kysymysmuodossa: 

 mitkä ovat tämänhetkisiä käytössä olevia toimintamalleja tutkimustuo-

tealueen tilaamisen hoitamisessa? 

 mitkä ovat tämänhetkiset tilaamisen haasteet ja parhaat toimintamal-

lit? 

 

 Tavoite selvitetään seuraavien alaongelmien avulla:  

 Mitkä ovat tämänhetkiset tilaamisen toimintamallit?  (tiedolla johtamisen 

teoria, hiljaisen tiedon teoria, liiketoimintaprosessit teoria).  

 Lisäksi selvitetään se, miten usein ja mihin tietoon perustuen tilaamista 

päivitetään? (uudistumiskyvykkyys organisaatiossa-teoria) 

 Tutkitaan tutkimustuotealueen myynti, tilausmäärät sekä saatavuus ja 

hävikki, jotta saadaan selville todellinen toiminnan tehokkuus. 
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1.3 Metodologia  
 

Tämän tutkimuksen toteutukseen on valittu kvalitatiivinen case-tutkimus. Kvalitatii-

viselle eli laadulliselle tutkimukselle tyypillisiä piirteitä ovat aineiston kerääminen 

luonnollisesta ympäristöstä ihmisten kautta. Laadullisessa tutkimuksessa tutkimuk-

sen kohderyhmä valitaan tarkasti eikä käytetä esimerkiksi satunnaisotantaa. Kvali-

tatiivisessa tutkimuksessa tutkija luottaa omiin havaintoihin ja keskusteluihin tutkit-

tavien kanssa kuin pelkillä mittausvälineillä saataviin tietoihin. Laadullisessa tutki-

muksessa voidaan kuitenkin käyttää apuna esimerkiksi lomakkeita haastatteluissa. 

Oleellista kvalitatiivisessa tutkimuksessa on se, että tutkittavien omat näkökulmat 

tulevat mahdollisimman selkeästi esille. Laadullisessa tutkimuksessa tutkija analy-

soi aineistoa monitahoisesti ja yksityiskohtaisesti ja pyrkii paljastamaan odottamat-

tomia seikkoja. (Hirsjärvi et al. 2009, 153-155.) 

 

Tutkimuksen aineisto on kerätty lomakehaastattelulla, jonka kysymyksillä pyrittiin 

selvittämään tilaamisen toimintamalleja, tilaamiseen käytettävää aikaa päivä- ja 

viikkotasolla. Lisäksi haastattelun kautta selvitettiin tilaamiseen liittyviä haasteita 

toimintamalleissa ja tietojärjestelmissä sekä haastateltavan hyväksi havaitsemia 

parhaita käytäntöjä. Haastattelun kysymysten läpikäymisen jälkeen haastateltavat 

näyttivät vapaamuotoisesti tilaus- ja raportointijärjestelmästä käyttämänsä toimin-

not. Haastattelut nauhoitettiin ja tietojärjestelmien simulointi videoitiin, jotta niistä 

saatavat havainnot olisivat yksiselitteisesti dokumentoitavissa. Tutkimusaineistoa 

kerättiin myös tutkimusorganisaation raportointijärjestelmästä, josta haettiin sekä 

tutkimusmyymälöiden ketjutasoisia lukuja että tutkimusmyymälöiden myymäläkoh-

taisia lukuja. Tällöin päästiin vertaamaan tutkimusmyymälöitä ketjun keskiarvotie-

toihin.  

 

Tutkimuksessa saatua aineistoa peilattiin tutkimuksen tekijän vahvan oman am-

mattitaidon pohjalta siihen tietämykseen siitä, että miten tehokkaasti tilaamiseen 

liittyviä tietojärjestelmiä olisi parhaimmillaan pystynyt käyttämään hyväksi tilaami-
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sen ohjaamisessa. Tutkimustuloksista koostettiin yhteenvedot myymälöittäin pe-

rustuen raportointijärjestelmän lukuihin, myymälän kertomiin toimintamalleihin ja 

tutkijan omaan asiantuntemukseen.  

 

1.4 Tutkimuksen luotettavuus 
 

Tutkimuksen luotettavuudella tarkoitetaan sitä kuinka hyvin tutkimuksessa käytetyt 

menetelmät mittaavat mitattavaa asiaa. Hirsjärven (2009) mukaan mittarit ja mit-

tausmenetelmät eivät aina vastaa sitä, mitä tutkijan on tarkoitus tutkia. Hirsjärvi to-

teaa, että tutkimuksen luotettavuuteen vaikuttaa parantavasti tarkka selvitys tutki-

muksesta ja sen toteutuksesta. (Hirsjärvi et al. 2009, 231.) 

 

Tässä tutkimuksessa luotettavuus pyrittiin varmistamaan kyselylomakkeeseen pe-

rustuvalla haastattelulla, haastateltavien tietojärjestelmien käytön demonstroimi-

sella sekä peilaamalla saatuja tietoja raportointijärjestelmän mittareihin. Haastatte-

luissa tarvittaessa tarkennettiin kysymyksiä, mutta ei johdateltu vastaajia. Mikäli 

haastatteluissa ei tullut vastausta heti kokonaisuudessaan niin haastateltavalla oli 

haastattelun lopuksi mahdollisuus täydentää vastaustaan johonkin kysymykseen. 

Tutkimustuloksia ei tehty pelkästään haastatteluiden vastausten perusteella vaan 

haastatteluiden vastauksia peilattiin raportointijärjestelmän mittareihin ja niiden ta-

soon. Toisin sanoen verrattiin sitä, että saadaanko oikeilta kuulostavilla toiminta-

malleilla todellisuudessa tuloksia aikaiseksi. 
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1.5 Aiempia tutkimuksia 
 

Vähittäiskaupassa menestyminen edellyttää tehokasta toimintaa ja olennaista on 

seurata sekä ennakoida asiakkaiden käyttäytyminen. Asiakkaiden käyttäytymistä 

tulee jatkuvasti analysoida, jotta havaitaan ajoissa asiakkaiden käyttäytymisen 

muutokset. Asiakkaiden tyytyväisyys on avain menestymiseen ja vähittäiskauppo-

jen on pyrittävä tarjoamaan myönteisiä asiakaskokemuksia asiakkailleen. Toimin-

nan tehostamisen tavoittelun vuoksi kaupan alan yritykset ovat kehittäneet ketju-

konsepteja palvelemaan kohdennetusti tiettyjä asiakasryhmiä.  Ketjukonseptilla 

toimivat myymälät ovat profiloituneet myymälän omien asiakkaiden haluamiin tuo-

tevalikoimiin. Profiloinnissa apuna on käytetty asiakaskäyttäytymisestä saatavilla 

olevaa informaatiota.  Tietotekniikan ja informaation hyödyntäminen ja käyttö kau-

pan alalla ovat avainasemassa asiakkaiden palvelemisessa. Kaupan alan toimijat 

kehittävät tietojärjestelmiä omien tarpeidensa mukaisiksi, jotta lopulta asiakkaille 

olisi tarjota aiempaa parempia ostokokemuksia ja ajan säästöä. Informaation hyö-

dyntämisen jälkeen seuraavia menestykseen johtavia askeleita ovat dynaamiset 

kyvykkyydet, jatkuva kouluttaminen ja oppiva organisaatio. Kauppojen tehokkaat 

toimintamallit ja johtaminen koko arvoketjussa sekä etenkin myymälässä tapah-

tuva asiakaspalvelu ovat ratkaisevassa asemassa menestymisen näkökulmasta.   

(Kautto ym. 2008, 13-17.)  

 

Otalan ja Pöystin (2012) mukaan tiedon jakaminen ja sen tehokas hyödyntäminen 

ovat keskeisiä keinoja kannattavuuden tavoittelussa ja siitä saadaan organisaa-

tiolle tärkeä kilpailuetu etenkin nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä. (Otala, 

Pöysti, 2012.) Asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin vastaaminen edellyttää vähittäis-

kaupan IT-järjestelmien kehittämistä siten, että IT-järjestelmät läpäisevät koko ar-

voketjun. S-ryhmässä määriteltiin jo vuonna 2005, että sen ketjuohjauksen ohjatta-

vaksi tulee koko prosessi hankinnasta asiakkaaseen asti.  S-ryhmän ketjuohjauk-

sen pitkän arvoketjun yhtenä osana määriteltiin olevan automatisoidut tukipalvelut 

kuten automatisoidut tilauspalvelut ja sähköinen tilaaminen. Toisena arvoketjun 
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osana määriteltiin olevan IT-arkkitehtuuri ja tiedolla johtaminen. (Kuusela, Neilimo, 

2010, 34-35.) 

 

Vähittäiskaupan arvoketjumallissa tärkeä rooli on dynaamisuuden ja uusiutumisky-

vyn luomisella. Organisaation on pyrittävä seuraamaan jatkuvasti muuttuvaa toi-

mintaympäristöä ja jopa pyrkiä ennakoimaan toimintaympäristön muutokset.  

(Kuusela, Neilimo, 2010, 43.) Johdon tehtävänä on löytää oikeanlaiset jäsenet or-

ganisaation eri tehtäviin. Henkilöstön osaamisen kehittämisen on oltava jatkuvaa, 

jotta organisaatio pysyy mukana alati muuttuvassa toimintaympäristössä säilyttäen 

tehokkuutensa. Organisaation osaamisen kehittämisen lisäksi johdon tehtävänä 

on luoda osaamisen kehittämiseen kannustava palkitsemisjärjestelmä. Johdon tu-

lee panostaa tiedolla johtamiseen, sillä päätöksiä ei voi pohjata arvailuihin asiak-

kaiden käyttäytymisestä. (Kautto jne. 2008, 64-65.) Kuten jo aiemmin tuli esiin on 

vähittäiskaupasta muodostunut viime vuosina erittäin tietointensiivinen toimiala, 

jossa menestyäkseen on pystyttävä tehokkaaseen tiedolla johtamiseen ja proses-

sien automatisoimiseen. Menestyäkseen yrityksen on pystyttävä uudistautumaan 

ja oppimaan uutta käyttäen tukena informaatioteknologian tarjoamia mahdollisuuk-

sia.  (Kautto ym. 2007.) 
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2. LIIKETOIMINTAPROSESSIEN TIEDOLLA JOHTAMINEN 

 

Tutkimuksen teoreettinen viitekehys muodostuu tiedolla johtamisen ja organisaa-

tion uudistumiskyvyn teorioista sekä liiketoimintaprosessien, asiakastyytyväisyy-

den ja hävikinhallinnan osuuksista. Menestyksekkään toiminnan takaamiseksi yri-

tyksen tulisi osata hyödyntää sen käytettävissä olevia tietoja. Yritysten toimintaym-

päristön muuttuessa on myös organisaatioiden kyettävä muuttumaan.  

 

Mikä on organisaatio? 

Harisalon (2008) mukaan organisaatiot voidaan määritellä neljällä eri tavalla. Ylei-

sintä määritelmistä kutsutaan tavoite- ja tehokkuusmalliksi, jossa organisaatio on 

huolellisesti suunniteltu järjestelmä, jonka tavoitteena on toteuttaa sille asetetut ta-

voitteet. Tässä määritelmässä korostetaan tavoitteita ja niiden mahdollisimman te-

hokasta toteuttamista ja saavuttamista. Määritelmässä tavoitteet ilmaisevat organi-

saation olemassaolon tarkoituksen ja kun tavoitteet on saavutettu, organisaation 

on lopetettava toimintansa tai otettava itselleen uusi tavoite. Toisena määritelmänä 

Harisalo (2008) mainitsee säilymismallin, jota voidaan kutsua myös luonnollisiksi 

järjestelmiksi. Tämän määritelmän mukaan organisaatiot edustavat yhteistoimin-

nallisia järjestelyitä ja niiden keskeisenä tarkoituksena on mahdollistaa organisaa-

tion olemassaolo ja sen toiminnan jatkuvuus. Toiminnan säilyttämisen rinnalla kul-

kee toisarvoisina tekijöinä tehokkuus ja tavoitteellisuus. Kolmantena organisaation 

määritelmänä mainitaan vaihdantamalli, jossa korostetaan organisaation ja sen 

ympäristön välistä vuorovaikutusta ja toimintaa. Tässä mallissa ollaan kiinnostu-

neita siitä miten toimintaympäristön olosuhteet rajoittavat ja ohjaavat organisaatioi-

den kehitysmahdollisuuksia. Neljäntenä organisaatioiden määritelmänä Harisalo 

(2008) mainitsee tulkinnallisen mielikuvan. Tässä mallissa ihmisten ymmärrys or-

ganisaatioista riippuu heidän omista kokemuksistaan ja tulkinnoistaan. Organisaa-

tiosta valittu määritelmä vaikuttaa siihen mitä organisaatioista ajatellaan, miten 

niitä tulkitaan ja kehitetään. (Harisalo 2008, 17-18.) 
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Organisaatioiden päätöksenteon keskitys tai hajautus vaikuttaa huomattavasti or-

ganisaation toimintatehokkuuteen. Keskitetty päätöksenteko voi joissakin olosuh-

teissa nopeuttaa toimintaa, mutta se voi myös vahvistaa organisaation jäsenissä 

voimattomuuden ja vieraantumisen tunnetta, sillä he eivät voi vaikuttaa haluamal-

laan tavalla organisaation toimintaan. Lisäksi suurissa ja monimutkaisissa organi-

saatioissa keskitetty päätöksenteko lisää virheellisten päätösten todennäköisyyttä. 

Harisalon (2008) mukaan epävarmuus, muutos ja ennakoimattomuus sekä tietä-

mättömyys ovat tekijöitä, jotka suosivat päätöksenteon hajauttamista. Hajaute-

tussa päätöksenteossa jokaisen tahon on otettava vastuuta organisaation tehok-

kaasta toiminnasta ja sen kehittämisestä. On huomioitavaa, että sitoutuneisuus, 

työtyytyväisyys ja tiedonvälityksen taso ovat korkeampia, mikäli organisaatio on 

keskittämisen sijaan hajauttanut päätöksentekonsa. (Harisalo 2008, 23-24.) 

 

2.1 Tiedolla johtaminen 
 

Tieto-käsitettä on yritetty määritellä vuosisatoja, mutta edelleenkin sen yksiselittei-

nen määritys puuttuu. Tiedon määritelmä sisältää useita elementtejä ja tieto syntyy 

yksilön ajatusten ja kokemusten kautta.  Yksilön arvot ovat osa tietoa tai tietopro-

sessia. Sydänmaanlakka (2012) esittää Davenportin ja Prusakin tiedon määritel-

män seuraavasti: ” Tieto on jäsentyneiden kokemuksien, arvojen, informaation ja 

oivalluksien sekoitus, joka tarjoaa viitekehyksen arvioida uusia kokemuksia ja in-

formaatiota. Tieto syntyy ja sitä sovelletaan tietäjän mielikuvissa. Organisaatiossa 

tieto on usein sidottu dokumentteihin, rutiineihin, prosesseihin, toimintatapoihin ja 

normeihin.” (Sydänmaanlakka, 2012, 189.) 

 

Nonakan ja Takeuchin (1995) mukaan tieto on sekä tarkoituksellista että toiminnal-

lista ja siihen liittyy uskomuksia. Tietoon vaikuttavat asenteet ja näkökulmat ja se 

on tilannesidonnaista. Nonakan ja Takeuchin mukaan tietoa syntyy organisaa-

tioissa hiljaisen (implisiittisen) ja näkyvän (eksplisiittisen) tiedon vuorovaikutuk-

sesta.  (Nonaka & Takeuchi 1995, 58-59.) 
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Viitala (2005) esittelee Poikelan 2001 esittämän ammattitiedon kolmijaottelun: teo-

riatieto, käytäntötieto ja kokemustieto. Poikelan jaottelussa erotetaan yksilön ulko-

puolisen tiedon (objektiivinen tieto) sekä yksilön kokemusperäisen tiedon (subjek-

tiivinen tieto) (kuvio 1). Poikelan mallissa kuvataan informaation muutos yksilön 

prosessoinnin kautta osaamiseksi. Teoriatiedoksi katsotaan käsitteelliseen muo-

toon muokattu informaatio, josta tulee yksilölle merkityksellistä yksilön proses-

soidessa sitä. Käytäntötietoa ovat konkreettiset asiat, joissa tieto saa merkitykselli-

sen muodon (esimerkiksi rakennus). Yksilön tulee prosessoida myös käytäntötie-

toa. Teoriatieto ja käytäntötieto ovat yksilön ulkopuolella ja kokemustieto on yksi-

lön henkilökohtaisten tekemisten ja ajatusten kautta syntynyttä tietoa. Kokemustie-

dossa teoriatietoja ja käytäntötieto yhdistyvät yksilön omiin kokemuksiin. Koke-

mustieto voi olla myös hiljaista tietoa. (Viitala, 2005, 126-131.) 

 

Kuvio 1. Viitalan (2005) esittämä Poikelan informaatio, tieto, ja osaaminen. 

 

 

Tietojohtaminen ja tiedolla johtaminen ovat asioita, jotka lähestulkoon aina määri-

tellään eri tavoin. Tyypillistä on, että kirjoittajan henkilökohtainen näkemys määrit-

telee sen mitä asioita hän sisällyttää tietojohtamisen määritelmään. Tietojohtami-

sen alalla ei ole yksimielistä näkemystä sen perusteorioista ja sille on tyypillistä ris-
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tikkäisten käsitteiden sekoittuminen jäsentymättömäksi kokonaisuudeksi. Tietojoh-

tamisen vahvuudeksi voidaan nähdä sen monitieteellisyys, joka yhdistää useita eri 

näkökulmia tietojärjestelmätieteistä systeemiajatteluun ja käyttää useita eri tarkas-

telutasoja yksilöistä kansakuntiin. (Lönnqvist, Blomqvist jne. 2007, 30-32.) Sydän-

maanlakan (2012) mukaan tiedon johtaminen (knowledge management) on pro-

sessi, jonka aikana luodaan, hankitaan, varastoidaan, jaetaan ja sovelletaan tie-

toa. Tiedon johtamisen lähtökohta on nykytilanne ja sen analysointi, jossa tulee 

tarkastella suorituksen ja osaamisen tasoa sekä niitä edellyttävää tiedon tasoa or-

ganisaatiossa. Tiedon johtamisessa tavoitellaan mahdollisimman tehokasta tiedon 

hyödyntämistä päätöksentekotilanteissa. Tiedon on oltava merkityksellistä ja sitä 

on pystyttävä soveltamaan käytäntöön. (Sydänmaanlakka, 2012, 182-199.) 

 

Tietoa on saatavilla, vaikka miten paljon, mutta avainasemassa on se, miten tietoa 

osataan hyödyntää. Tiedolla johtamiseen tarvitaan johto, joka omalla esimerkillään 

kannustaa tiedolla johtamiseen ja toiminnan kehittämiseen. Tietojohtamiseen kan-

nustavan johdon tulee myös pystyä tarjoamaan tietoa ja työvälineitä sekä opas-

tusta tiedolla johtamiseen. Tiedolla johdettaessa on pystyttävä näyttämään esi-

merkkejä lyhyentähtäimen toimenpiteistä sekä niillä saavutetuista tavoitteista. (An-

derson, 2015, 215-216.) Kiannon ym. (2003) mukaan organisaatioiden tiedon hyö-

dyntämisosaamista tarkasteltaessa tulee tarkastella itse tiedon lisäksi myös tieto-

johtamisen käytäntöjä kuten esimerkiksi organisaation johdon toimia, joilla pyritään 

kasvattamaan organisaation suorituskykyä ja kykyä luoda arvoa.  

 

Kuviossa 2. Sydänmaanlakka esittää tiedon johtamisen viitekehyksen. Tiedon joh-

tamisen lähtökohta on organisaation strategia ja tavoitteet, joissa määritellään or-

ganisaatiolle merkitykselliset tiedot. Organisaation on lisäksi tarjottava oppimiseen 

tukijärjestelmät, joiden avulla tiedon hankkiminen, luominen, varastoiminen sekä 

jakaminen ja soveltaminen ovat mahdollisia. Tiedon johtamisessa tarvitaan myös 

tukea henkilöstöjohtamiselta.  Tiedon käsittelyyn tarvitaan toimivat ja tehokkaat tie-

tojärjestelmät. Organisaatioiden yksilöiden ja tiimien näkökulmasta olennaisia teki-
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jöitä ovat uuden oppimisen halu ja kyky sekä kyky muuttua, jakaa ja soveltaa tie-

toa. Erittäin tärkeää on myös se, että yksilö tai tiimi kykenee jakamaan tietoa 

eteenpäin.  Tiimi on usein tiedon jakamisen ja organisaation oppimisen perusyk-

sikkö ja jos tiimissä onnistutaan tiedon jakamisessa, niin siinä todennäköisesti on-

nistutaan koko organisaatiossakin. Tiedon johtamisen viitekehyksessä on yhtenä 

osana organisaation kulttuuri, joka luo puitteet tiedon johtamiselle. Organisaation 

arvoissa tulisi olla huomioituna myös tiedon johtaminen esimerkiksi jatkuvana op-

pimisena ja yksilön kunnioittamisena. Tiedon johtamisen onnistumiseksi organi-

saatiossa tulisi vallita avoin kommunikointi sisältäen runsaan palautteiden annon.  

(Sydänmaanlakka, 2012, 176-178.) 

 

 

Kuvio 2. Mukaeltu tiedon johtamisen viitekehys (Sydänmaanlakka, 2012, 177). 
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2.2 Hiljainen tieto ja sen hyödyntäminen organisaation toiminnassa 
 

Virtainlahden (2009) mukaan hiljainen tieto– käsite (tacit knowledge) sisältää tie-

don eli hyvin perustellun toden uskomuksen sekä hiljaisen ulottuvuuden, jota 

emme voi täysin eksplisiittisesti kuvata, vaikka se ohjaa jatkuvasti toimintaamme. 

Hiljaisessa tiedossa on siis kyse siitä, että tarkastellaan aihetta, jota ei ole mahdol-

lista tuoda täysin näkyväksi esimerkiksi tietoteoriaan liittyvillä analyyseilla. Tällä 

tarkoitetaan sitä, että osa hiljaisesta tiedosta on ymmärrettävä syvällisenä, alitajui-

sena tekijänä joka vaikuttaa toimintaamme. Kaikkea organisaation hiljaista tietoa 

ei voi johtaa ja hallita, sillä sitä ei ole mahdollista erottaan organisaation jäsenistä. 

Organisaation jäsenten hiljainen tieto on aina henkilökohtaista ja jokainen organi-

saation jäsen on luonut sen yksilöllisen kokemuspolun kautta. (Virtainlahti, 2009, 

38, 73.) Hiljainen tieto syntyy jokaisen kokemuksen kautta ja hiljaista tietoa ei ole 

opiskeltavissa kirjoitetuista dokumenteista. Hiljaisen tiedon siirtäminen toiselle on-

nistuu kaikkein parhaiten, kun ihmiset työskentelevät yhdessä. Onnistunut hiljaisen 

tiedon siirtäminen edellyttää, että henkilöt ovat ympäristössä, jossa he uskaltavat 

jakaa kokemuksiaan ja näkemyksiään avoimesti. Luottamuksellinen ilmapiiri edes-

auttaa keskeisesti hiljaisen tiedon siirtämisprosessia. (Otala, 2008, 280). Hiljaisen 

tiedon omistaja ei yleensä tunnista omaa tietämystään ja sen arvokkuutta organi-

saation toiminnalle. Tämä johtuu siitä, että hiljainen tieto on niitä toimintoja, jotka 

ihmisillä ovat automaattisia, rutiineita ja jopa itsestäänselvyyksiä. (Virtainlahti, 

2009, 85-86.)  

 

Nyky-ympäristöissä tietoa on saatavilla enemmän kuin kukaan pystyy omaksu-

maan käyttöönsä. Tekniikan kehittyessä informaation määrä ei ainakaan tule lähi-

vuosina vähenemään. Kestin (2013) mukaan tiedon jakamisen ongelmana on 

usein se, että esimiehet eivät ehdi viestimään alaisilleen kaikkia tarvittavia tietoja. 

Tiedot julkaistaan sisäisiin tiedotuskanaviin esim. intraan, josta sen oletetaan ta-

voittavan kaikki sitä tarvitsevat tahot. osat työntekijöistä löytää tarvitsevansa tiedot, 

mutta aina osa kuuluu joukkoon joka niitä ei löydä. Esimiestoiminnassa pitäisikin 
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huomioida se, että kaikki saisivat riittävän tarkalla tasolla tarvitsemansa tiedot. Esi-

mies voi käyttää enemmän aikaa henkilökohtaiseen viestintään tai hän voi varmis-

taa, että työntekijä osaa oma-aloitteisesti löytää kaiken tarvitsemansa tiedon.  Si-

säisen viestinnän työkaluja on lukuisia erilaisia. Tyypillisin viestintäväline on säh-

köposti ja usein kärsitään jo liiallisen sähköpostimäärän tuomasta hallitsematto-

muuden tunteesta. Sähköpostitiedottamisen haasteena onkin usein oikean kohde-

ryhmän löytäminen. Etenkin vuorovaikutteisten työvälineiden vaihtoehdot ovat li-

sääntyneet viime vuosina ja tarjolla on erilaisia verkko-oppimisratkaisuja, kysely-

työkaluja sekä osaamisen hallintajärjestelmiä. Lisäksi intranettien IT-ratkaisuissa 

on mahdollisuus keskusteluun ja vuorovaikutteiseen tiedonjakamiseen. Kun sisäi-

sen viestinnän mahdolliset ongelmakohdat on tunnistettu ja korjattu siitä tulee 

usein hyvin vuorovaikutteista ja sisällöltään laadukasta ja tällöin siitä saadaan suu-

rin hyöty organisaation jäsenten toimintaan. (Kesti, 2013, 138-140.) Organisaa-

tiossa olevien lukuisien toimintaohjeiden ja työohjeiden ajantasaisuutta ja laatua 

tulisi myös muistaa tarkkailla. Toiminnan sujuvuuden kannalta on erittäin tärkeää, 

että ajantasaisuuden lisäksi ohjeet todella ohjaavat ja parantavat käytännön työtä. 

(Kesti, 2013, 53.) 

 

Kestin (2013) mukaan hiljaiset signaalit ovat hiljaisesta tiedosta esiin kumpuavia 

toimintaa ohjaavia tuntemuksia ja mielipiteitä, joiden avulla organisaation kehittä-

mistä voidaan kohdentaa ratkaisukeskeisesti. Jokaisen organisaation jäsenen 

omakohtaisten hiljaisten signaalien esiintuominen voi olla vaikeaa, sillä usein inhi-

milliset tekijät estävät niiden ilmaisemisen. Usein omien epäilysten ja tuntemusten 

kertominen tarkoittaa sitä, että työntekijä joutuu lähtemään turvalliselta mukavuus-

alueeltaan. Usein koetaan hiljaa oleminen helpommaksi kuin jonkin asian esiin ot-

taminen. Hiljaisille signaaleille on tyypillistä se, että niitä ei välttämättä pystytä pe-

rustelemaan. Ne ovat usein pelkkiä tuntemuksia organisaation tilanteesta. Kestin 

(2013) mukaan hiljaisia signaaleja voidaan saada esille seuraavilla kysymyksillä: 

1. Onko asia mielestäsi täysin kunnossa eli vallitseeko tasapainotila eikä 

kehittämistarpeita ole? Tasapainotila vallitsee silloin kun molemmat ohjaa-
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vat tekijät ovat tasapainoisesti hyvässä kunnossa esim. esimies käyttää riit-

tävästi aikaa oman organisaationsa tukemiseen ja hänen toimintansa on 

laadullisesti hyvää. 

2. Jos tasapainotila ei vallitse, niin kumpaan ohjaavaan tekijään sinusta pi-

täisi panostaa – määrän lisäämiseen vai laadun kehittämiseen? Esim. jos 

esimies on hyvä, mutta ei käytä riittävästi aikaa työyhteisön asioiden hoita-

miseen niin kehittämistarve on määrän puolella. Mikäli taas esimies toimii 

epäasiallisesti, niin kehittämistarve on laadun puolella. 

3. Miten voimakas poikkeama tasapainotilassa mielestäsi vallitsee ja voiko 

asiaa kommentoida jotenkin esim. kehittämistoiveella tai koetun tilanteen 

kuvauksella? 

Hiljaisten signaalien esiin saamisella voidaan saada joko tarkennusta jo tunnistet-

tuihin haasteisiin tai sitten niiden kautta voi löytyä aivan uusia kehitystä vaativia 

asioita. Hiljaisten signaalien hyödyntämispotentiaalia ei kannata unohtaa, sillä 

usein organisaatioissa oikeisiin kehityskohteisiin tehdään vääränsuuntaisia kehittä-

mistoimenpiteitä. Tällainen tilanne on vaarassa syntyä esimerkiksi silloin kun joku 

muu kuin työntekijä tekee tulkinnan siitä, mikä on paras ratkaisu alaisten esittä-

mään ongelmaan. Kestin (2013) mukaan hiljaiset signaalit sisältävät vuorovaiku-

tusriippuvaiset vastakohtaiset ohjaavat tekijät (yang-yin) ja niiden tasapainotila on 

tilanne- ja aikasidonnainen. Näitä tilanne- ja asiasidonnaisia hiljaisia signaaleja 

mittaamalla voidaan käynnistää organisaation toimintaa parantavat toimenpiteet 

nopeastikin.  (Kesti, 2013, 56-58.)  

 

Virtainlahden (2009) mukaan hiljaisen tiedon jakaminen edellyttää organisaation 

jäsenten välistä vuorovaikutusta ja parhaimmillaan sen avulla onnistutaan kehittä-

mään ja jakamaan organisaation parhaita käytäntöjä ja sitä kautta tehostamaan 

toimintaa.  Hiljainen tieto on niin tärkeää, että se varmistaa organisaation toiminta-

kyvyn alati muuttuvassa toimintaympäristössä.  Lisäksi hiljaista tietoa jakamalla 

saadaan osaamiset ja työtehtävät tehtyä näkyviksi ja niitä on myös mahdollista ke-

hittää. Usein esimiehetkään eivät tarkasti ottaen tiedä alaistensa tekemisiä ja tä-

män vuoksi niiden kuvaamisella myös esimiesten käsitys alaistensa toiminnasta 
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laajenee. Hiljaisen tiedon jakaminen myös edistää työyhteisön jäsenten hyvinvoin-

tia ja parantaa yhteisöllisyyttä, sillä jaettaessa hiljaista tietoa organisaation avoi-

muus ja vuorovaikutus kasvavat. Samalla kun organisaation jäsenet jakavat omaa 

tietämystään he myös saavat itselleen uutta tietämystä. Hiljaisen tiedon jakaminen 

ei aina välttämättä ole helppoa ja tietyissä tilanteissa sitä ei tulisi jakaa laisinkaan. 

Hiljaista tietoa ei pitäisi jakaa muun muassa silloin jos se mahdollistaa innovaatioi-

den tai liikeideoiden väärinkäytön. Myöskään silloin hiljaista tietoa ei tule jakaa jos 

se on väärää tai vanhentunutta tai mikäli se sisältää ennakkoluuloja ja -asenteita. 

Mikäli hiljainen tieto on oman toimeentulon edellytys, ei ole järkevää jakaa sitä 

eteenpäin. (Virtainlahti, 2009, 107-112.) 

 

Organisaation tuottavuus on jopa mahdollista saada kääntymään nousuun kehittä-

mällä organisaation toimintaa hiljaisten signaalien avulla. Kuviossa 3 on esitetty 

organisaation tuottavuuden elinkaari ja hiljaisten signaalien hyödyntämismahdolli-

suudet organisaation nopeassa kehittämisessä.  Kuviossa 3 pienet neliöt hiljaisen 

tiedon alueella kuvastavat organisaation henkilöstön kokemia kehittämistarpeita 

toisin sanoen toimintaa ohjaavia hiljaisia signaaleja. Kuviossa 3 esitetty viiveaika 

on se aika, joka kuluu ensimmäisten hiljaisten signaalien muodostumisesta siihen, 

kun ne otetaan huomioon organisaation kehittämisessä.  Kuviossa 3 esitetyllä luo-

taamisella tarkoitetaan organisaation yhteisen näkemyksen kartoittamista eli hil-

jaisten signaalien mittaamista. Luotaamisella voidaan hakea organisaation näke-

mystä organisaation kehittämisen suunnasta ja tarvittaessa esimerkiksi priorisoida 

keskeisimmät kehityskohteet. Kuviossa 3 esitetystä tuottavuuskäyrästä nähdään, 

että pelkkä luotaaminen ei riitä vaan sitä kautta saatu tieto on ymmärrettävä ja 

osattava muuttaa käytännön kehittämistoimenpiteiksi. On huomioitavaa se, että 

viiveaika luotaamisesta kehittämistoimenpiteisiin ei saa olla liian pitkä. Kestin 

(2013) mukaan kehitystoimenpiteet on voitava käynnistää kuukauden sisällä luo-

taamisen aloittamisesta. Perusteena tälle on se, että näin nopealla toiminnalla 

henkilöstö kokee, että sen mielipiteitä arvostetaan ja tätä kautta myös heidän ke-

hittämismotivaationsa pysyy korkealla. Kuviossa 3 on esitetty viivoitettuna alueena 

nopean toiminnan merkitys organisaation ansaitsemaan voittoon. (Kesti, 2013, 24-

27.)  
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Kuvio 3. Organisaation tuottavuuden elinkaari ja nopean reagoinnin merkitys orga-

nisaation tuottavuuteen (Kesti, 2013, 27). 

 

 

Hiljaisen tiedon johtaminen voidaan liittää henkilöstövoimavarojen johtamiseen, 

sillä molemmissa huomioidaan osaamiseen liittyvät asiat: osaamisen kehittäminen 

ja osaava työvoima. Henkilöstövoimavarojen johtamisessa kohdistetaan huomio 

hiljaisen tiedon johtamisen kannalta tärkeiden taustatekijöiden mahdollistamiseen. 

Näitä taustatekijöitä ovat työkyky, sitoutuminen ja työmotivaatio. Henkilöstövoima-

varojen johtamiseen kuuluu yhtenä osana osaamisen kehittäminen, joka liittyy hil-

jaisen tiedon johtamiseen hiljaisen tiedon kehittämisen ja jakamisen sekä oppimi-

sen näkökulmasta. Johdettaessa hiljaista tietoa on erittäin tärkeää se, miten esi-

miehet varmistavat hiljaisen tiedon hallinnan. Esimiesten tulee luoda puitteet te-

hokkaalle ja motivoituneelle toiminnalle. (Virtainlahti, 2009, 65-67.) Riittävän 

ajoissa huomioitu hiljainen tieto voi auttaa kehitystyön onnistumisessa huomatta-
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vasti ja saada näin aikaan parempia tuloksia. Hiljaisen tiedon hyödyntämiseen voi-

daan luoda prosesseja ja keräyssuunnitelma. Pienimmillään hiljaisen tiedon hyö-

dyntäminen voidaan mahdollistaa esimerkiksi esimiestyöllä, jossa esimiehelle an-

netaan riittävästi aikaa perehtyä työyhteisönsä toimintaan ja sen kehittämiseen. 

Tuottavuutta parantava esimiestoiminta edellyttää rohkeaa ja aktiivista keskuste-

lua työyhteisön kanssa arjen tekemisistä ja myös toiminnan kehittämishaasteista. 

(Kesti, 2005, 37, 109.)  

 

 

Hiljainen tieto näkyväksi 

Virtainlahden (2009) mukaan hiljaisen tiedon esiintuomiseksi voidaan käyttää 

suunnitelmallisia toimintamalleja kuten esimerkiksi osaamiskartoitus ja yksilön 

osaamisen tavoiteprofiili. Dokumentteja organisaation tiedosta saadaan muun mu-

assa työvaiheiden ja työmenetelmien kirjaamisella. Kirjoittamisella voidaan hiljai-

nen tieto tehdä näkyväksi ja avoimeksi sekä itse haltijalleen että muulle organisaa-

tiolle. Hiljaista tietoa voidaan myös mallintaa haastattelemalla organisaation jäse-

niä. Haastateltavalta kysytään muun muassa seuraavia asioita: 

o Miten hän tekee jonkin asian? 

o Mitä ulospäin näkyviä tekemisiä siinä tapahtuu? 

o Miten kyseisiin tekoihin päädytään? 

o Minkälaisiin asioihin haastateltava tekemisten taustalla uskoo? 

 

Tarvittaessa haastattelua jatketaan tarkentavia asioita kysyen niin kauan, että ku-

vaus toiminnasta hahmottuu riittävän selkeäksi kokonaisuudeksi. Haastattelun tu-

kena voidaan käyttää havainnointia, jossa läpikäydään seuraavat asiat: 

o Mitä ja missä järjestyksessä henkilö tekee asioita? 

o Minkälaisia ovat hänen ilmeensä, eleensä, asentonsa ja äänenpainonsa? 

o Miten haastateltava puhuu, tauottaa puheensa, tekee kysymyksiä tai toimii 

vuorovaikutuksessa? 
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Muita hiljaisen tiedon esiintuomismahdollisuuksia ovat roolien käyttäminen omien 

tehtäviensä jäsentämisessä. Omien roolien tunnistamisessa voidaan lähteä siitä, 

että kenen kanssa työskennellään ja millaisia osaamisia kunkin osapuolen kanssa 

hyödynnetään. Myös tarinoiden kautta voidaan dokumentoida hiljaista tietoa. Tari-

noita organisaation toiminnasta voidaan toteuttaa kirjoittamalla, videoimalla tai esi-

merkiksi ryhmäharjoitusten avulla. (Virtainlahti, 2009, 97-98.) 

 

Nonaka ja Takeuchi esittelivät vuonna 1995 4-vaiheisen SECI-mallin, joka on tie-

don luomisen prosessimalli. Nonakan ja Takeuchin (1995) mukaan uuden tiedon 

luominen on mahdollista erottamalla tarkka tieto hiljaisesta tiedosta. SECI-malli ku-

vaa tiedon muuntamisen nelivaiheisesti hiljaisesta tiedosta näkyväksi. Nonakan ja 

Takeuchin mallissa tieto ja osaaminen rakentuvat neljän vaiheen kautta; sosiali-

saatio (sosialization), ulkoistaminen (externalization), yhdistäminen (combination) 

ja viimeisenä sisäistäminen (internationalization). Mallissa eksplisiittinen tieto on 

ymmärrettävästi esitettyä ja ilmaistua tietoa ja hiljainen tieto on toimintaan kytket-

tyä tietoa. Malli toimii myös toisinpäin ja sen avulla tietoa voidaan muuttaa hil-

jaiseksi tiedoksi. (Nonaka, Takeuchi, 1995, 72.) 

 

Alati muuttuva toimintaympäristö tuo haasteita organisaatioille ja vaatii niitä jatku-

vasti uudistumaan. Kilpailukykynsä ylläpitämiseksi organisaatioiden on päivitettävä 

osaamistaan ja pyrittävä myös ennakoimaan organisaation osaamistarpeiden 

muutoksia. Oleellinen osa organisaation toimintaa on myös tiedon jakaminen orga-

nisaation sisällä. Hiljaista tietoa voidaan kehittää joko yksilötasolla tai yleisemmällä 

tasolla. Osaamista voidaan kehittää esimerkiksi koulutuksilla, tiimipalavereilla, 

omien työtehtävien jakamisella, kehittämisprojekteilla ja sijaisuuksilla. Johdon tuki 

on erittäin tärkeää, jotta hiljaisen tiedon kehittäminen onnistuu. Esimiesten ja mui-

den organisaation jäsenten antama palaute on yksi tapa kehittää organisaatiota. 

Huomioitavaa on, että hiljaisen tiedon kehittyminen on hidas prosessi ja siihen 
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saattaa kulua pitkiäkin aikoja.  Kaikkien organisaation jäsenten on oltava haluk-

kaita kehittämään omaa ja työtovereiden osaamista. Ilman kiinnostusta ja motivaa-

tiota hiljaisen tiedon kehittämiseen ei asioiden kehittäminen etene eikä silloin 

myöskään palautteen antaminen onnistu parhaalla mahdollisella tavalla.  (Virtain-

lahti, 2009, 151-165.) Hiljaisen tiedon lisäämistä on vaikeaa kouluttaa perinteisillä 

koulutuksilla. Parhaiten hiljainen tieto voidaan jakaa niin sanotusti ”kädet savessa” 

työskentelyllä, jossa töitä tehdään normaalissa työympäristössä. Tällöin vastaan 

voi tulla erilaisia tilanteita ja niitä ratkomalla pystytään jakamaan hiljaista tietä-

mystä huomattavasti paremmin kuin perinteisellä luokkahuoneessa tapahtuvalla 

koulutuksella.  Osaamisen ja hiljaisen tiedon kehittämisen mahdollistaa parhaiten 

oppiva organisaatio, jolla on toiminnalleen johdon tuki. (Virtainlahti, 2009, 227-

228.) 

 

2.3 Organisaation oppiminen ja uudistumiskyvykkyys   
 

Sydänmaanlakan (2006) mukaan osaaminen muodostuu tiedoista, taidoista, asen-

teista, kokemuksista ja kontakteista. Hänen mukaansa tieto on siis yksi osa osaa-

mista, joka on oppimisprosessin tulos. Oleellista osaamisen kehittämisessä on uu-

den oppiminen ja vanhasta poisoppiminen. On myös mahdollista, että henkilö ei 

tiedosta kaikkea osaamistaan ja henkilöllä on tiedostamatonta osaamista. Sydän-

maanlakan (2006) mukaan osaamisen johtaminen tarkoittaa sitä, että lähtien orga-

nisaation visiosta, strategiasta ja tavoitteista määritellään organisaation ydinosaa-

minen ja muu tarvittava osaaminen. Seuraavassa vaiheessa arvioidaan organisaa-

tion nykyosaaminen verrattuna tavoiteosaamistasoon. Tämän jälkeen muodoste-

taan osaamisen kehityssuunnitelmat, toteutetaan ne käytännössä yksilökohtaisina 

kehityssuunnitelmina. (Sydänmaanlakka, 2006, 150-151, 232.) 

 

Sydänmaanlakka (2012) määrittelee oppimisen seuraavasti: ” Oppiminen on pro-

sessi, jossa yksilö hankkii uusia tietoja, taitoja, asenteita, kokemuksia ja kontak-

teja, jotka johtavat muutoksiin hänen toiminnassaan.” Oppimista voi tapahtua 

useilla eri tasoilla, joista ensimmäiset ovat se, että henkilö luulee tietävänsä jotakin 
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ja se, että henkilö tietää, ettei tiedä jotakin. Tällöin henkilö on tunnistanut oman tie-

tämättömyytensä ja on valmis oppimaan uutta. Seuraava oppimisen tason on tie-

don hankkiminen, jota seuraa tiedon ymmärtämisen taso, jolloin henkilö todella si-

säistää hankkimansa tiedon. Viimeisimpinä oppimisen tasoina ovat käytäntöön so-

veltamisen taso ja tämän jälkeen tiedon kehittämisen taso. Viimeisellä tasolla osa-

taan muun muassa uudistaa olemassa olevia toimintamalleja. (Sydänmaanlakka, 

2012, 34-35.) Laamasen (2004) mukaan ihminen oppii oman kokemuksensa 

kautta analysoimalla tai muiden kokemuksien kautta analysoiden asioita (Laama-

nen, 2004, 191). 

 

Oppimisen ja tiedon hankinnan esteitä voivat olla muun muassa motivaation puute 

tai asettamatta jääneet oppimistavoitteet. Lisäksi oma oppimishalu voi puuttua tai 

ei yksinkertaisesti ole aikaa käytettävissä uuden tiedon hankintaan. Tarjolla olevan 

tiedon jäsentelemättömyys ja laajuus voivat olla oppimisen esteenä, mikäli ei ole 

selkeää suunnitelmaa oppimisen tavoitteista. (Sydänmaanlakka, 2012,45.) 

 

Sydänmaanlakan (2009) mukaan jatkuvan oppimisen ja uudistumisen osia ovat: 

 luovuuden ja innovatiivisuuden johtaminen 

 jatkuva oppiminen ja osaamisen kehittäminen 

 tiedon hankkiminen ja jatkojalostaminen sekä jakaminen 

 uudistava suorituksen johtaminen.  

Edellä mainittujen elementtien kautta organisaatiolle muodostuu kyky ennakoida ja 

johtaa muutoksia. (Sydänmaanlakka, 2009, 59). Kestin (2013) mukaan ylivoimai-

nen kilpailukyky voi syntyä työn ääressä tehtävistä arjen innovaatioista (Kesti 

2013, 19). Kuviossa 4 Sydänmaanlakka (2012) kuvaa suorituksen, osaamisen ja 

tiedon johtamisen tukemassa organisaation oppimista. Kun organisaatiossa ym-

märretään oppimisprosessi sekä yksilön tasolla että laajemmilla organisaatiota-

soilla, voidaan oppimista tukea kuviossa 4 esitetyillä tasoilla. Suorituksen, osaami-

sen ja tiedon johtamisen prosessit kuvaavat ja auttavat organisaation oppimista. 
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Edellä mainitut prosessit ovat myös osittain päällekkäisiä, vaikka niillä kaikilla on-

kin omat tehtävänsä. Sydänmaanlakan (2012) mukaan suorituksen johtamisen 

lähtökohtana ovat työ ja tehtävät lähinnä yksilön näkökulmasta. Osaamisen johta-

minen lähtee visiosta ja strategiasta organisaation näkökulmasta. Tiedon johtami-

nen lähestyy asioita organisaation tiedon ja kokemuksen näkökulmista tiimikohtai-

sesti. (Sydänmaanlakka, 2012, 24-25.) 

 

 

Kuvio 4. Mukaeltu suorituksen, osaamisen ja tiedon johtaminen tukemassa organi-

saation oppimista (Sydänmaanlakka, 2012, 25). 
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Organisaation mahdollisuudet selviytyä muuttuvassa toimintaympäristössä para-

nevat, mikäli se on kyvykäs oppimaan uutta. Oppivaksi organisaatioksi ei synnytä 

vaan siihen pääseminen voi olla useiden vuosien päämäärätietoisen toiminnan tu-

losta. Kilpailukyvyn säilyttämiseksi on pystyttävä muuttumaan nopeammin kuin kil-

pailijat. Oppiva organisaatio voidaan määritellä sen uusiutumiskyvykkyyden ja toi-

mintojensa muuttamiskyvyn kautta. Kuviossa 5 on Sydänmaanlakan (2012) esit-

tämä organisaation oppimiskehä. Sydänmaanlakan (2012) mallissa organisaation 

toiminta on kaiken lähtökohta ja avainasemassa on organisaation toiminnasta ke-

rätty palaute. Palautejärjestelmästä saatu tieto tulee tulkita yhdessä organisaation 

eri osa-alueiden kanssa. Viimeisessä organisaation oppimiskehän vaiheessa kehi-

tetään organisaation osaamista ja toimintamalleja. Oleellista organisaation oppimi-

sessa on myös strateginen oppiminen ja koko henkilöstön kyky havaita heikkoja 

signaaleja ja tarvittaessa uusiutua nopeasti. (Sydänmaanlakka, 2012, 53-54.) 

 

 

Kuvio 5. Organisaation oppimiskehä (Sydänmaanlakka, 2012, 54). 

 

Virtainlahti (2009) esittelee Chris Argyriksen ja Peter Sengen määritelmät oppi-

vasta organisaatiosta: 

 ”Organisaation jäsenet kyseenalaistavat jatkuvasti toimintaansa, havaitse-

vat virheitä tai poikkeamia ja korjaavat niitä itse uusimalla organisaatiota ja 

omia toimintojaan.” (Argyris 1977) 
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 ”Jokaisella on mahdollisuus kehittyä jatkuvasti ja saavuttaa haluamiaan tu-

loksia. Uudet ajattelumallit viriävät ja ihmisillä on yhteiset tavoitteet ja he op-

pivat yhdessä.” (Senge 1990). (Virtainlahti, 2009, 228-230.) 

 

Oppiva organisaatio voidaan määritellä Virtainlahden (2009) mukaan erilaisista nä-

kökulmista. Oppivan organisaation tunnuspiirteitä ovat tehokas tiedon luominen, 

hankkiminen ja jakaminen. Oppivan organisaation ominaisuuksia ovat muun mu-

assa organisaation yhteinen visio ja tavoitteet, sekä niihin sitoutunut henkilöstö 

sekä yhteiset arvot ja osaamisen arvostus. Lisäksi oppivassa organisaatiossa sen 

jäsenillä on mahdollisuus kehittää omaa osaamistaan ja omaa työtään. Oppiva or-

ganisaatio on avoin ja sallii myös virheet ja niistä oppimisen. Oppivassa organi-

saatiossa tieto liikkuu ongelmitta eri suuntiin ja eri henkilöstötasoille. (Virtainlahti, 

2009, 228-230.) Sarala & Sarala (1996) esittelee myös useita oppivan organisaa-

tion määritelmiä, joissa kaikissa yhteistä on se, että ne korostavat oppimisen yh-

teyttä muutokseen, muuttumiseen sekä innovaatioihin. Lisäksi määritelmissä mai-

nitaan toimintatapojen muutokset ja osallistuva toiminta sekä tehtävien delegointi 

ja delegointiin kannustavat toimintatavat. Oppivassa organisaatiossa tulee toimin-

nan kehittämisen ja oppimisen olla tietoista kehittämistä ja siihen tulee panostaa 

johdon toimesta. Oppivan organisaation oppimisprosessi edellyttää organisaation 

jäseniltä oppimishalukkuutta ja valmiutta panostaa omaan oppimiseensa. (Sarala& 

Sarala, 1996, 53-56, 64.)  

 

Kauhasen (2009) mukaan organisaation oppimisella ei tarkoiteta samaa kuin yksi-

lön oppimisella, sillä vaikka yksilöt oppisivat hyvin voi organisaation oppiminen 

jäädä puuttumaan. Organisaatio ei pysty uusiutumaan, mikäli sen yksilöt eivät opi 

toimimaan yhdessä ja yhdistäen osaamistaan. Organisaation oppiminen on sitä, 

että organisaatiolla on kyky liittää yksilöiden oppiminen yhteen ja sitä kautta saa-

vuttaa organisaation yhteiset tavoitteet. Usein tämä on mahdollista toimivien tii-

mien ja niiden oppimisen välityksellä. Kauhasen (2009) mukaan organisaation op-

pimisen kehämallin vaiheet ovat: 
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 oppiminen ja kokemus 

 opitun arviointi 

 opitun muuttaminen abstraktiksi malliksi 

 kokeileminen/mallin soveltaminen uudessa tilanteessa. (Kauhanen, 2009, 

158-159.) 

 

Virtainlahden (2009) mukaan organisaatioissa voidaan antaa mahdollisuus myös 

toiminnasta oppimiseen ja kehittymiseen. Hiljaisen tiedon yhteydessä mainitaan 

usein toimintaoppiminen, jossa yhdistetään teoria käytäntöön tekemisen kautta. 

Tunnusomaista toimintaoppimiselle ovat kyseenalaistaminen, vertailu ja parhaiden 

toimintamallien löytäminen. Toimintaoppiminen on yksilön omien tavoitteiden mu-

kaista oppimista ja sen arviointi tapahtuu reflektion kautta. (Virtainlahti, 2009, 233-

234.) Uudistuakseen organisaatiossa on oltava oppimismyönteinen yrityskulttuuri. 

Sydänmaanlakka (2006) määrittelee organisaatiokulttuurin joukoksi perusoletta-

muksia, arvoja ja käyttäytymismalleja, jotka jokin tietty organisaation sisäinen 

ryhmä on kehittänyt oppiessaan toimimaan tehokkaasti. (Sydänmaanlakka, 2006, 

232.) Kiannon (2012) mukaan pystyäkseen uudistumaan on yrityksen pystyttävä 

sekä laajentamaan nykyistä tietopääomaansa että luomaan aivan uutta tietoa.  

 

Otalan (2008) mukaan oppimismyönteiselle organisaatiokulttuurille on tyypillisiä 

seuraavat asiat: 

1. avoin ilmapiiri ja luottamuksen kulttuuri 

2. innostaa ja energisoi 

3. villitsee uteliaisuutta ja kannustaa halua hakea tietoja ja ratkaisuja 

4. positiivinen tunnelma, vaikka myös rakentava kritiikki sallitaan ja se on 

jopa toivottua 

5. virheet nähdään oppimismahdollisuuksina ja niitä käsitellään avoimesti 

6. tukee hiljaisen tiedon siirtymistä 

7. houkuttaa ylittämään mukavuusrajan 



30 
 

8. arvostaa jokaisen näkemystä ja kannustaa esittämään ideoita, uusia rat-

kaisuja ja parannusehdotuksia, tukee innovatiivisuutta 

9. jokainen kokee kunnioitusta ja tulevansa kuulluksi, arvostetaan erilaisia 

näkemyksiä ja moninaisuutta 

10. innostaa kysymään ja kyseenalaistamaan 

11. korostaa yhteisöä ja yhteisöllisyyttä (Otala, 2008, 279). 

 

Yksi tärkeä osa oppimiskulttuuria on organisaation jäsenten omaehtoisen oppimi-

sen ja kouluttautumisen tukeminen. Tuki tulee tulla kaikilta organisaation johtota-

soilla siten, että kaikki antavat myönteistä signaalia ja hyväksynnän omaehtoiselle 

oppimiselle. Omaehtoista oppimista ja kouluttautumista voi tapahtua oman organi-

saation sisällä tai sitten sen ulkopuolella. Parhaimmassa tapauksessa työnantaja 

voi jopa antaa tietyn määrän työaikaa/vuosi käytettäväksi omaehtoiseen opiske-

luun. (Otala, 2008, 286.) 

 

Moilasen (2001) mukaan oppivan organisaatioon kannustavia tekijöitä ovat: 

1. vähemmän ihmisiä tekemässä töitä 

2. tarve syvälliseen kehittämiseen 

3. toive ihmiskeskeisemmistä toimintatavoista 

4. resurssien ja asiakastarpeiden parempi kohtaaminen 

5. imagon kirkastaminen 

6. tarve aktiivisempiin kokeiluihin 

7. tarve laadukkaampaan toimintaan 

8. isojen muutosten kohtaaminen 

9. tarve kasvaa ja menestyä kilpailussa. (Moilanen, 2001, 13-15, 21-22.) 
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Yhteinen tekijä kaikille Moilasen (2001) luettelemille tekijöille on muutos. Mikäli or-

ganisaatio joutuu muuttamaan toimintaansa, tarvitaan oppimista ja oppivaa organi-

saatiota. Oppivaa organisaatiota ja sen jäseniä on tietoisesti johdettava kohti ta-

voitteita. Tärkeä osa johtamista on oppivan organisaation mittaaminen. Mittaa-

mista ja seurantaa on tärkeää tehdä systemaattisesti alusta alkaen, jotta nähdään 

mihin tuloksiin kehittyvä organisaatio muutoksilla pääsee. (Moilanen, 2001, 13-15, 

21-22.) 

 

Innovatiivisuus näkyy organisaation toiminnassa kehittämisenä ja uudistamisena. 

Innovatiivisuuden on läpäistävä koko organisaatio ja sen on oltava johtamisen ja 

kehittämisen lähtökohta. Kauttaaltaan innovatiiviselle organisaatiolle on tunnus-

omaista motivointi, vuorovaikutus, kestävyys ja henkinen varmuus. Päätöksenteon 

hajauttaminen tukee innovatiivista organisaatiota ja saa ihmiset innostumaan 

omasta työtehtävästään ja sen vaikutuksista koko organisaation toimintaan. Henki-

nen varmuus kuvaa sitä, että organisaatio uskoo omiin mahdollisuuksiinsa selviy-

tyä haastavissakin olosuhteissa. Organisaatioiden innovatiivisuuden on oltava kes-

tävää ja pitkäkestoista, mutta innovatiivisuus ei voi olla jatkuvaa. Jos kestävyyttä ei 

ole niin ei ole myöskään henkistä varmuutta eikä johdonmukaisuutta innovatiivi-

suuteen motivoinnissa. Vuorovaikutus syventää innovatiivisuutta ja vahvistaa sitä. 

Innovatiivisuus ja luovuus voidaan nähdä toisiinsa vaikuttavina tekijöinä. Luovassa 

prosessissa voidaan nähdä neljä vaihetta: ongelman tunnistaminen, harkinta, oi-

vallus ja todentaminen. Ongelman tunnistamisen jälkeen käynnistyy tietoinen ja 

osaltaan tiedostamaton ongelmanratkaisun suunnittelu, jonka lopputuloksena syn-

tyy oivallus eli ongelman ratkaisu. Ongelman ratkaisu vaatii kuitenkin vielä testaa-

mista ja todentamista ennen lopullista ongelmanratkaisun toteuttamista.  Organi-

saatioiden innovatiivinen potentiaali on löydettävissä ongelmien ja mahdollisuuk-

sien funktiona. Esimerkiksi ideointiin kannustamisella pyritään vapauttamaan ihmi-

set arjen rutiineita hallitsevasta ajattelutavasta. (Harisalo 2008, 283-288, 298-299.) 
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Sydänmaanlakan (2006) mukaan jatkuvasti uudistuva organisaatio, joka pystyy 

näkemään muutokset ja oppimaan nopeasti, on älykäs organisaatio. Älykäs orga-

nisaatio pystyy itse ohjaamaan omaa toimintaansa ja kehittymistään. (Sydän-

maanlakka, 2006, 136.) Sydänmaanlakan mukaan älykäs organisaatio pystyy 

myös havaitsemaan muutostarpeensa aikaisessa vaiheessa, kykenee oppimaan 

ja toteuttamaan muutokset kilpailijoitaan nopeammin. Älykkäälle organisaatiolle on 

lisäksi tyypillistä se, että siinä sallitaan virheet ja kannustetaan oppimaan niistä. Li-

säksi älykkäässä organisaatiossa huolehditaan henkilöstön hyvinvoinnista ja osaa-

misesta. Älykkäässä organisaatiossa selkeät visiot ja arvot ohjaavat organisaation 

toimintaa ja se toimii lähellä asiakasta kestävän kehityksen periaatteiden mukai-

sesti. (Sydänmaanlakka 2012, 56.) Kuviossa 6. Kiannon (2007) mukaan organi-

saation uudistumiskyvykkyys rakentuu strategisesta kyvykkyydestä, ajan hyödyn-

tämisestä, oppimismyönteisyydestä, vuorovaikutteisuudesta, tiedon johtamisesta 

ja johtajuudesta.  

 

Kuvio 6. Organisaation uudistumiskyvykkyyden osa-alueet (Kianto 2012). 
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Hiltunen (2015) esittää muutoksen reagoimisen vaiheet seuraavasti: 

1. Muutostrendin havaitseminen 

2. Vaikutusten tunnistaminen toimialaan 

3. Vaikutusten tunnistaminen omaan toimintaan 

4. Reagointitavan keksiminen 

5. Toimenpiteiden toimeenpano (Hiltunen, 2015, 85). 

Muutosten näkeminen ei useinkaan ole haastavaa vaan sen sijaan muutoksen vai-

kutusten tunnistaminen näyttäisi olevan se vaikeampi asia muutoksiin reagoimi-

sessa. Vaikutusten tunnistamisessa organisaatiot tyypillisesti vähättelevät muutok-

sia ja niiden on vaikea hahmottaa tulevaisuuden ennusteita. Lisäksi ei haluta us-

koa, että aiemmin toteutunut logiikka toteutuisi tälläkin kertaa koko toimia-alalla tai 

jopa omassa organisaatiossa. Organisaatioille on tyypillistä uskoa niin vahvasti 

omaan toimintaan, että uskotaan oman organisaation pärjäävän toimialaa ja kilpai-

lijoita paremmin. Kun vihdoin on tunnistettu tarve reagoida, voi reagoinnin esteenä 

olla myös rakenteellisia tekijöitä kuten liian raskas organisaatiorakenne. Muutok-

seen reagointitoimenpiteiden läpivieminen vaatii organisaation esimiesten sitoutu-

mista, jotta saadaan organisaation jäsenet näkemään uusiutumisen tarve ja toteut-

tamaan uusiutumista innovatiivisesti ja innokkaasti. (Hiltunen, 2015, 84-91.)  

 

2.4  Liiketoimintaprosessi, hävikki, asiakastyytyväisyys 
 

2.4.1 Liiketoimintaprosessi 
 

Laamanen (2004) määrittelee liiketoimintaprosessin seuraavasti: ” Liiketoiminta-

prosessi on joukko toisiinsa liittyviä toistuvia toimintoja ja niiden toteuttamiseen tar-

vittavat resurssit, joiden avulla syötteet muunnetaan tuotteiksi. Toimintaprosessi 

on joukko loogisesti toisiinsa liittyviä toimintoja ja niiden toteuttamiseen tarvittavia 

resursseja, joiden avulla saadaan aikaan toiminnan tulokset.” Kuviossa 7 Laama-

nen (2004) kuvaa liiketoimintaprosessin pääosat. Prosessi alkaa toimittajien anta-
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masta syötteestä, joka lähtee kulkemaan prosessin läpi. Prosessin läpimenon jäl-

keen tuloksena prosessista syntyy palveluja tai tuotteita asiakkaalle. (Laamanen, 

2004, 20). 

 

 

 

 

 

Kuvio 7. Laamasen (2004) mukaan prosessi on sarja toimenpiteitä ja resurssit 

(mukaeltu Laamanen, 2004, 20). 

 

Organisaation toiminnan tueksi erilaiset prosessit on tunnistettava ja kuvattava tar-

kasti. Vain tätä kautta prosesseja voidaan hyödyntää organisaation toiminnan ke-

hittämisessä. Tärkein prosessien kuvaamisessa huomioitava asia on se, että pro-

sessien tulee alkaa asiakkaasta ja päättyä asiakkaaseen. Toinen tärkeä proses-

seissa huomioitava asia on se, että prosessien tulee alkaa suunnitteluvaiheella ja 

päättyä arviointiin.  Prosesseja voidaan luokitella eri tavoin kuten esimerkiksi ydin- 

ja tukiprosessit, joista on lisäksi valittu organisaation avainprosessit. Ydinprosessit 
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palvelevat ulkoista asiakasta ja tukiprosessien tehtävä on luoda edellytyksiä 

avainprosessien toimivuudelle. (Laamanen, 2004, 52-57.) 

 

Prosessien tunnistaminen, määrittely ja kuvaaminen on suunniteltava tarkasti. Or-

ganisaation toiminnan kehittämisen näkökulmasta vain tärkeimmät prosessit tulee 

kuvata ja niiden kuvauksien tulee olla selkeästi rakennetut. Prosessikuvausten te-

kemiseen on olemassa erilaisia prosessikaavioiden malleja, jotka helpottavat ku-

vausten tekemistä. Oleellista on huomioida tärkeät asiat ja kuvata ne oikeassa jär-

jestyksessä ja selkeästi. Prosessikuvausten tulee esittää asioiden välisiä riippu-

vuuksia ja auttaa ymmärtämään kokonaisuuksia ja eri toimijoiden rooleja sekä 

vastuita prosessin eri vaiheissa. Jokaisella kuvatulla prosessilla tulee olla selkeä 

tavoite. (Laamanen, 2004, 76-94.) Prosessilla on aina omistaja, jonka tehtävänä 

on muun muassa varmistaa prosessin ymmärtäminen organisaation sisällä, pro-

sessin vakiinnuttaminen organisaatiossa sekä prosessin parantaminen. Prosessin 

omistaja pyrkii varmistamaan prosessin erinomaisen suorituskyvyn. Esimiesten 

tehtävä on varmistaa prosessin toteuttaminen omassa organisaation osassa. (Laa-

manen, 2004, 121-133.)  

 

Organisaation liiketoimintaprosessien toimivuudelle tulee aina olla määriteltynä 

mittarit, joiden toteutumista seurataan säännöllisesti. Ilman tavoitteita ei todennä-

köisesti tapahdu tavoitteellista toimintaa organisaatiossa. Usein pitää paikkaansa 

se, että saat sitä mitä mittaat. Organisaation toiminnan kehittymisen kannalta on 

erittäin tärkeää suunnitella tarkasti käytettävät mittarit. (Laamanen, 2004, 149-

161.) 

 

Kestin (2013) mukaan prosessien kehittämisessä on mahdollista hyödyntää hiljai-

sia signaaleja. Prosessien kehittäminen ei hänen mukaansa ole yksilösuoritus 

vaan se tulisi tehdä rakentavassa vuorovaikutuksessa organisaation muiden jä-

senten kanssa. Näin yhdessä toimien voidaan tunnistaa prosesseissa ilmenevät 

haasteet ja mahdolliset ongelmat ja sitä kautta pystytään kehittämistoimenpiteet 



36 
 

kohdistamaan oikein tuottavuutta parantaviin osiin. Prosessien päivityksessä tulee 

muistaa, että prosessin tulee alkaa asiakkaasta ja aina päättyä asiakkaaseen. Toi-

silla organisaation osilla asiakas voi olla ulkoinen ja toisilla taas sisäinen. Proses-

seista on tärkeä tunnistaa ydinprosessit (asiakasprosesseja organisaation ydintoi-

mintojen toteuttamiseen), apuprosessit (ydinprosessien sisäiset prosessit) ja tuki-

prosessit organisaation toimintoja ylläpitävät prosessit). (Kesti, 2013, 131-134.) 

 

Sakin (1997) mukaan tilaus-toimitusketju (supply chain) muodostuu usein usean 

toimijan erillisten prosessien yhteenliittymistä ja sen jokaisen toimijan on pyrittävä 

tekemään parhaansa niin laadun kuin tehokkuudenkin kannalta, jotta loppuasiakas 

saisi mahdollisimman laadukasta palvelua.  Tilaus-toimitusketju voi koostua esi-

merkiksi raaka-aineen tuottajista, tuotteen jatkojalostamiseen keskittyneestä yrityk-

sestä ja tuotteen asiakkaalle myyvästä vähittäiskaupan toimijasta. Tärkeä osa ti-

laus-toimitusketjun tärkeä osa on eri toimijoiden välillä tapahtuva logistiikka. Usein 

logistinen prosessi koostuu useista työtehtävistä ja työvaiheista, joiden kautta ta-

varat kulkevat yritysten läpi. Logistinen prosessi sisältää sekä tuotteiden ohjaami-

sen suunnittelua (esimerkiksi tilausten käsittely) että konkreettisten tuotteiden kä-

sittelyä (esimerkiksi varastoimista tai kuljettamista). Jokaisessa prosessissa tulee 

olla systemaattisesti asiakasnäkökulma huomioituna ja tilaus-toimitusprosessissa 

onnistumisen kannalta sen merkitys vain korostuu. Asiakkaan näkökulmasta halu-

tun tuotteen oikea-aikainen toimitus määrittelee hyvin pitkälti asiakkaan tyytyväi-

syyden saamaansa palveluun. (Sakki, 1997, 19-25.) 

 

Suomessa päivittäistavarakaupan toimijat ovat vahvasti ketjuuntuneita toimijoita, 

joissa tavoitteena on kokonaisvaltaisesti tehokas prosessi, jolla pyritään tuotta-

maan asiakkaille parasta mahdollista palvelua. Ketjumainen liiketoiminta sisältää 

keskitetyt hankinta-, valikoima-, logistiikkaprosessit. Jokaiselle tuotteelle on määri-

telty tarkka myyntitila myymäläkohtaisesti ja tilanmääritysprosessissa on huomioitu 

tuotteen arvioitu menekki, tuotteen minimitoimituspakkauskoko sekä toimitusti-

heys. Optimaalinen toimitusväli on mahdollista selvittää EOQ-menetelmällä. EOQ-

menetelmässä lasketaan täydennysväli tuotteen varastoimisen kustannuksista 
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sekä tuotteen tilaamisen kustannuksista. Varastoimisen kustannuksiin lasketaan 

sisäinen korko ja hyllytilan kustannukset. Tilaamisen kustannuksiin sisältyvät 

kaikki tilaamiseen, keräilyyn, jakelukustannuksiin kuuluvat kulut sekä myymälän 

vastaanottoon ja hyllytykseen liittyvät kustannukset. Tehokkaimmillaan tuotteet ti-

lataan myymälään automaattisten tilausjärjestelmien kautta. (Sakki, 2009, 147-

150.) Varastosaldopohjainen tilausjärjestelmä vapauttavat parhaimmillaan run-

saasti työntekijöiden aikaa asiakaspalveluun ja tuotteiden hyllyttämiseen. Parhaim-

millaan automaattisilla tilausjärjestelmillä voidaan hoitaa 90 prosentin osuus koko-

naistilauksista. Huomioitavaa on kuitenkin se, että myymälälle tulee jättää myös 

mahdollisuus tehdä manuaalitilauksia. Tehokkuutta automaattiseen tilaamiseen 

tuovat oikeat tilausmäärät ja niiden muodostamiseen tarvitaan täsmällistä tilaami-

sen ohjaamista ja kehittyneimmillään ennusteita. Pitkässä arvoketjussa ennusteita 

voidaan jakaa tavarantoimittajille, jolloin heille luodaan pohjaa tehokkaampaan 

tuotannonsuunnitteluun. Haasteita ennustamiseen vähittäiskaupassa tuovat muun 

muassa vuodenaikojen ja sään vaihtelut ja tuotteiden markkinointitoimenpiteet. 

Automaattisen tilaamisen optimoinnissa tulee huomioida myös tuotteiden tilaus-toi-

mitusrytmit, tilattavat toimituspakkauskoot, varaston minitaso (Finne, Siivonen, 

2009,  243-246.) Tilaus-toimitusketjun ennustamisessa myynneistä voidaan esi-

merkiksi laskea liukuvaa keskiarvomenekkiä, jota päivitetään viikoittain. Ennusta-

misessa voidaan lisäksi laskea tuotteelle trendiä, jolla tarkoitetaan tietojen nousua 

tai laskua. Nouseva trendi on positiivinen trendi ja laskeva trendi on nimeltään ne-

gatiivinen trendi. (Sakki, 2009, 136-140.) 

 

2.4.2 Hävikki 
 

Laamasen (2004) mukaan hävikkiä ovat ne kustannukset, joita ei synny, mikäli 

kaikki sujuu suunnitelmien mukaan. (Laamanen, 2004, 161). Kinkin ym. (2001) 

mukaan hävikkiä ovat kaikki ne vähittäistavarakaupan myyntitarkoitukseen osta-

mat tuotteet, joista ei saada täyttä hintaa asiakkailta niiden epäkuranttiuden vuoksi 
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tai kaikki ostetut raaka-aineet, joita ei voida käyttää tuotteiden valmistuksessa. Hä-

vikkiin sisältyvät myös myymättä jääneet tai kadonneet tavarat. (Kinkki ym. 2001, 

145-146.) 

 

Hävikki on suoraan menetettyä myyntiä ja se jaetaan tunnistettuun ja tunnistamat-

tomaan osaan. Tunnistettua hävikkiä ovat esimerkiksi tuotteiden rikkoutuminen tai 

vanheneminen ja ne kirjataan tietojärjestelmiin suoraan myymälässä. Tunnistama-

tonta hävikkiä ovat esimerkiksi tuotteiden varkaudet. Tunnistamattoman hävikin 

syytä on usein vaikea määritellä. Hävikin taloudelliset vaikutukset voivat olla vuosi-

tasolla huomattavia. (Finne, Kokkonen, 2005, 280-281.) 

 

Retail (2008) julkaisun mukaan hävikki on jaettavissa neljään pääryhmään:  

1. hyväksyttävä hävikki (syntyy tuotteiden myyntikunnostuksessa/val-

mistuksessa) 

2. hallinnollinen hävikki (sisältää inhimilliset virheet tuotteeseen liitty-

vissä prosesseissa) 

3. fyysinen hävikki (syntyy tuotteen rikkoutuessa/heitettäessä tuote 

roskiin) 

4. rikollinen hävikki (varkaushävikki). 

 

Retail (2008) julkaisun mukaan hyväksyttävää hävikkiä on myös niin sanottu luon-

nollinen hävikki. Luonnollista hävikkiä syntyy kun halutaan ylläpitää tiettyä palvelu-

tasoa kuten esimerkiksi tuoreen leivän saatavuus tai hedelmien myyntikuntoisuus. 

Hallinnollista hävikkiä ovat muun muassa tuotteiden lähetyksissä tapahtuneet vir-

heet tai tuotteiden laskutuksessa tapahtuneet virheet. Hävikki, joka syntyy tuottei-

den myyntipäivän umpeutuessa, kuuluu fyysiseen hävikkiin. Vähittäiskaupassa 

myymälän pitäisi pystyä omilla toimillaan pienentämään fyysistä hävikkiä laitta-

malla tuotteet ajoissa alennettuna myyntiin. Alennettuna myydyn tuotteen hävikki 

on pienempi kuin roskiin heitetyn tuotteen, jolloin koko tuotteen hankintahinta jää 
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kaupan tappioksi. Rikolliseen hävikkiin luetaan asiakkaiden ja myymälähenkilökun-

nan tekemät varkaudet. Vähittäiskaupassa varkaushävikin arvellaan olevan noin 

yhden prosentin suuruusluokkaa. (Retail, 2008, 95-96.)  

 

Vähittäistavarakaupassa on tyypillistä se, että hävikkiä voi syntyä toimitusketjun eri 

vaiheissa: kuten esimerkiksi tavarantoimittajan keräilyssä,  tuotteiden kuljetuk-

sessa toimittajalta kauppaan, varastoitaessa sekä myymälän hyllyssä (Finne & 

Kokkonen 2005, 281). Myymälä  ei voi vaikuttaa siihen hävikin määrään, joka syn-

tyy tuotteiden ollessa matkalla myymälään. Myymälän tulee aina tarkastaa tuottei-

den laatu toimitushetkellä ja tarvittaessa reklamoida heti toimittajaa tuotevirheistä. 

Se mihin myymälä pystyy omilla toimillaan vaikuttamaan ovat tuotteiden tilaus-

määrät ja toimitusten oikea-aikaisuus suhteessa tulevaan myyntiin. Liian suuret ti-

lausmäärät aiheuttavat tuotteiden alentamisen kun tuotteiden parasta ennen- päi-

vämäärät lähestyvät ja pahimmillaan tuotteita joudutaan heittämään roskiin ylitilaa-

misen vuoksi. (Kinkki ym. 2001, 146 - 147.) 

 

Kuviossa 8 on esitetty Suomen vähittäiskauppojen hävikin aiheuttajat. Eniten hä-

vikkiä aiheuttavat asiakkaat myymälävarkauksien kautta (49,6%). Toiseksi eniten 

hävikkiä aiheutuu kauppojen oman henkilökunnan tekemistä varkauksista (28,4%) 

ja kolmanneksi suurin syy hävikkiin ovat organisaatioiden sisäiset virheet proses-

seissa. Sisäisiä virheitä ovat esimerkiksi laskutuksen virheet tai virheet tuotteiden 

hinnoittelussa. Vähittäiskaupassa tavarantoimittajat aiheuttavat 6,9% hävikistä. 

(Laakkonen 2010, 6.) 
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Kuvio 8. Mukaeltu Laakkonen (2010) hävikin aiheuttajat Suomen vähittäiskau-

passa.  

 

 

 

2.4.3 Asiakastyytyväisyys 
 

Aarnikoivun (2005) mukaan asiakaspalvelun voidaan määritellä seuraavasti: ”Asia-

kaspalvelu on asiakkaan ja asiakaspalvelijan välinen kohtaaminen, jossa asiakas-

palvelija ilmentää toiminnassaan yrityksen arvoja ja suhdetta asiakkaaseen. Asia-

kaspalvelu on rajapinta, jossa asiakas ja asiakaspalvelija koko yrityksen ilmentä-

jänä kohtaavat”. (Aarnikoivu, 2005, 16.) Asiakkaat muuttuvat ja heidän vaatimuk-

sensa kiristyvät ja entistä useammin asiakas vaatii sekä laadukasta palvelua että 

edullista hintaa. Tärkeää on muistaa se, että jokaisen asiakkaan näkemys palve-

lun laadukkuudesta voi olla erilainen. Palveluntuottajan tulee pyrkiä asettautumaan 

asiakkaan asemaan ja määrittelemään mahdollisimman asiakaslähtöisesti tarjoa-

mansa palvelun laadukkuus. Vain asiakas voi kertoa, että onko tuotteen tai palve-

lun laatu hyvää vai huonoa. Asiakkaan määrittelemä laadukkuus koostuu useasta 

eri prosessin vaiheesta ja on huomioitava se, että vaikka itse ostettava tuote olisi 
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kunnossa, niin jos palvelun ostamisen prosessi ei toimi, ei asiakas koe saavansa 

laadukasta palvelua. Asiakkaan kokemaan laadukkuuteen vaikuttavat myös asiak-

kaan mielikuvat kohdeorganisaatiosta. Jos organisaatiolla on asiakkaan mielestä 

hyvä imago niin silloin asiakas antaa helpommin anteeksi pienet haasteet palvelu-

prosesseissa tai tuotteen laadussa. Asiakas voi kuitenkin muuttaa käsitystään or-

ganisaation imagosta, mikäli joutuu pettymään usein organisaation tarjoamien pal-

veluiden laatuun. Asiakkaan odotuksilla on suuri merkitys asiakkaan kokeman laa-

dun muodostumisessa. Asiakas aloittaa palvelun saamisen tietyin odotuksin ja 

koko palveluprosessin ajan hän arvioi saamaansa palvelua ja vertaa sitä koke-

muksiinsa. (Ylikoski, 1999, 117-123.) 

 

Asiakkaan laatuun kohdistuvat odotukset syntyvät asiakkaan oman arvomaailman 

ja aiempien kokemusten kautta. Asiakkaan omat ominaisuudet kuten esimerkiksi 

ikä, sukupuoli ja elämänvaihe muokkaavat asiakastarpeita. Asiakkaan palveluo-

dotukset voivat painottua palvelun nopeuteen, palvelun hintaan tai esimerkiksi pal-

velun luotettavuuteen (asiakas saa sitä mitä haluaa).  Asiakkaan aiemmat koke-

mukset sekä kohdeyrityksestä että sen kilpailijoista vaikuttavat myös asiakkaan 

odotuksiin palvelun laadusta.  Laadun odotuksiin vaikuttavat myös asiakkaan si-

dosryhmien kokemukset sekä tilannetekijät ja organisaation mainonta. Esimerkiksi 

organisaation mainonnassa luvattu tuotteiden tuoreus ja laadukkuus nostavat odo-

tuksia tuotteiden ostamisprosessiin ja asiakas pettyy, mikäli myynnissä olevat tuot-

teet eivät olekaan tuoreita ja laadukkaita. (Ylikoski, 1999, 123-125.)  

 

Kärkkäisen (2009) mukaan vähittäistavarakaupassa tuotteiden hyllysaatavuus on 

perusedellytys kaupanteolle ja 3,9% liikevaihdosta menetetään hyllypuutteiden 

vuoksi. Coca colan raportti (1996) osoittaa hyllypuutteiden syiden jakaumat ja sen 

mukaan 54% hyllypuutteista aiheutuvat myymälöiden tilaamisesta. Kuviossa 9 on 

hyllypuutteiden syyt tarkemmin jaoteltuna.  Toiseksi suurin hyllypuutteiden syy on 

kampanjoiden hallinta (19%). Kolmanneksi eniten hyllypuutteita (16%) aiheutuu 

hyllykoosta johtuvista seikoista (paljonko tuotteella on tilaa hyllyssä) ja tämä liian 
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pieni tila aiheuttaa 16% hyllypuutteista. Kuviossa 9 esitettyjen tulosten mukaan 8% 

hyllypuutteista aiheutuu hyllyttämisestä ja 3% keskusvarastojen ongelmista.  

 

 

Kuvio 9. Mukaeltu Coca cola- artikkeli (1996) hyllypuutteiden syistä vähittäiskau-

passa. 

 

Artikkelissa (2003) on koostettu maailmanlaajuisesti tutkimustuloksia asiakkaiden 

käyttäytymiseen liittyen silloin kun asiakas kohtaa tarvitsemansa tuotteen hylly-

puutteen myymälässä. Kuviossa 10 on esitetty mukaeltuna tulokset, joiden mu-

kaan 31% asiakkaista ostaa tuotteen toisesta kaupasta mikäli ei saa sitä parhail-

laan asioimastaan kaupasta. On siis erittäin tärkeää, että asiakas saa tarvitse-

mansa tuotteen kaupasta. Tutkimusten mukaan 26% asiakkaista ostaa korvaavan 

tuotteen toisen tuotemerkin tuotteista ja 19% asiakkaista ostaa haluamansa tuot-

teen toista toimituspakkauskokoa. 15 prosenttia asiakkaista siirtää tuotteen osta-

mista myöhemmäksi ja yhdeksän prosenttia jättää tuotteen kokonaan ostamatta.  
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Kuvio 10. Mukaeltu asiakkaiden käyttäytyminen silloin kun asiakas kohtaa hylly-

puutteen kaupassa (artikkeli 2003).  

 

Yrityksen toiminnan oikeellisuuden näkökulmasta on tärkeää kerätä asiakkailta pa-

lautetta toiminnasta esimerkiksi asiakastyytyväisyystutkimusten avulla. Asiakkailta 

kerätyn tiedon tulee olla niin konkreettista, että sitä todella voidaan hyödyntää or-

ganisaation toiminnan kehittämisessä. Asiakastietojen hankintaprosessin tulee olla 

suunnitelmallista ja hyvin mietittyä. (Selin, Selin, 2013, 131-133.)  Asiakastyytyväi-

syystutkimuksen tulosten kautta saadaan varmuus siitä, että toimitaanko asiak-

kaan odotusten mukaisesti vai onko toiminnassa kehitettävää. Vastausten tallenta-

misen näkökulmasta selkeät ja yksinkertaiset kysymykset nopeuttavat ja helpotta-

vat asiakkaan vastaamista kyselyyn. Tärkeää olisi antaa asiakkaalle myös mah-

dollisuus vapaaseen palautteeseen, jotta tarvittaessa asiakas pystyy antamaan 

haluamastaan asiasta palautetta kyselyn yhteydessä. Asiakaspalaute voidaan ke-

rätä anonyymisti, mutta tarvittaessa olisi hyvä antaa asiakkaalle mahdollisuus yh-

teystietojen antamiseen. Tarvittaessa asiakas tulee kontaktoida asiakaspalautteen 

pohjalta ja mahdollisesti tehdä tarvittavat reklamaatiot asiakkaalle. Asiakastyyty-
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väisyyden tutkimisessa tutkimustulosten lisäksi on oleellista palautteen säännölli-

nen kerääminen. Säännöllisen asiakastyytyväisyysmittauksen kautta organisaation 

toimintaa voidaan kehittää ja kehitystoimenpiteiden tuloksia seurata johdonmukai-

sesti. Asiakastyytyväisyystutkimusten kautta myös asiakkaille välittyy viesti siitä, 

että heidän mielipidettään arvostetaan. Vastausten jatkohyödyntämisen näkökul-

masta kyselyn vastausten tulee tallentua automaattisesti ja selkeästi tietojärjestel-

mään, josta niitä voidaan helposti analysoida. Palautteiden käsittelyyn tulee olla 

selkeä prosessi, jossa on määritelty palautteen jatkokäsittelyn prosessi. On tär-

keää, että koko organisaatio on sitoutunut asiakaspalautteiden keräämiseen ja kä-

sittelyyn. Organisaation johdon tulee seurata organisaatioiden eri tahojen saamia 

asiakaspalautteita ja varmistaa, että ne johtavat kehittämistoimenpiteisiin. (Aarni-

koivu, 2005, 67-71.) 

 

Asiakastyytyväisyyskyselyt keräävät palautetta organisaatiossa on toteutuneesta 

toiminnasta. Mikäli asiakas ei ole tyytyväinen organisaation toimintaan, tulisi hä-

nen antaa välittömästi palautetta eikä vasta muutaman kuukauden ongelmia tar-

kasteltuaan. On siis huomioitava se, että jokainen asiakas pitäisi saada tyyty-

väiseksi yksittäisellä palvelutapahtumalla. Asiakastyytyväisyyttä tulisi mitata riittä-

vän suurelta asiakasjoukolta, jotta sen tulokset olisivat luotettavia. Asiakastyytyväi-

syyskyselyiden tulokset riippuvat myös siitä, että millaista palvelua asiakas on vii-

meisimmäksi saanut ennen kyselyyn vastaamista. Asiakkaan tunnetilat vastaus-

hetkellä pääsevät vaikuttamaan vastaustuloksiin. Jokainen ihminen kokee numerot 

eri tavoin ja voi olla, että täysin tyytyväinen asiakas ei kuitenkaan anna parasta ar-

vosanaa kyselyssä. Toisaalta asiakastyytyväisyyskyselyissä on se haaste, että ne 

eivät välttämättä paljasta sitä miksi asiakas antaa tietyn arvosanan palauttees-

saan.  (Reinboth, 2008, 106-108.) Asiakastyytyväisyyden kautta johtamisessa on 

myös riskinsä. Miten toimitaan jos asiakkaat ovat tyytyväisiä organisaation toimin-

taan? Asiakastyytyväisyys ei saa olla kehityksen jarruna vaan organisaation tulee 

kehittää toimintaansa myös omaehtoisesti. (Storbacka, Lehtinen, 2005, 17.) 
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3. TUTKIMUKSEN EMPIIRINEN OSA 

 

Tutkimuksessa tietoja kerättiin case-yrityksen tutkimusmyymälöistä sekä raportoin-

tijärjestelmän tietoja analysoimalla, että haastattelemalla tutkimustuotealueen ti-

laamisesta vastaavia henkilöitä viidessä myymälässä. Lisäksi tarkasteltiin vuoden 

2015 tehtyjä asiakastyytyväisyystutkimuksia (3 kpl). Tutkimuksessa keskityttiin 

kohdeorganisaation toiveesta vuoden 2015 niin sanottujen normaalien viikkojen 

tietoihin (29 kpl) ja kyseisten viikkojen tilaamisen hoitamiseen valitussa tutkimus-

tuotealueessa. Tästä syystä juhlapyhiä tai lehti-ilmoitteluita sisältävät viikot rajau-

tuivat tutkimuksen ulkopuolelle.  Tutkimuksen tuotealueessa oli vuonna 2015 yh-

teensä noin 25 tuotetta.  

 

Käsitteet: 

 myynti kpl: tuotteiden kappalemääräinen myynti. Myyntikappaleet sisältävät 

myös mahdolliset alennuksella (ns. punalaputettuna) tapahtuneet myynnit. 

 tilattu kpl: tietylle toimituspäivälle tilattu kappalemäärä tuotetta 

 hyllypuute: tuotteesta kirjataan myymälässä päiväkohtaisesti hyllypuute, mi-

käli tuote on loppu hyllystä illalla 

 rivialennus kpl: miten monta kappaletta tuotetta on myyty rivialennuksella 

 poisheitto kpl: miten monta kappaletta tuotetta on heitetty roskiin 

 tilaus-toimitusrytmi: miten monta päivää ennen toimituspäivää tilauksen tu-

lee lähteä myymälästä tavarantoimittajalle 
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3.1 Tutkimuksen kohdeorganisaatio ja tutkimuksen toteutus 
 

Tutkimusorganisaatio on osa suomalaista vähittäiskaupan ja palvelualan yritysver-

kostoa S-ryhmää, jolla on kaiken kaikkiaan Suomessa yli 1600 toimipaikkaa. S-

ryhmä muodostuu 20 itsenäisesti alueosuuskaupasta, kahdeksasta paikallisosuus-

kaupasta sekä alueosuuskauppojen omistamasta Suomen Osuuskauppojen Kes-

kuskunnasta. Osuuskauppojen jäsenet eli omistajat omistavat osuuskaupat. 

Vuonna 2015 S-ryhmän vähittäismyynti oli noin 10,8 miljardia euroa ja sen yhteen-

laskettu tulos ennen satunnaisia eriä ja veroja oli 304 miljoonaa euroa. (S-kanava). 

S-ryhmän arvot kuvattu kuviossa 11 ja niistä käy selkeästi esiin se, että toiminnan 

tavoitteena on tuottaa lisäarvoa asiakkaalle ja se mahdollistetaan muun muassa 

jatkuvalla toimintojen uudistamisella.  

 

 

Kuvio 11. S-ryhmän arvot (S-kanava 1.11.2016.) 

 

Seuraavina vuosina S-ryhmän keskeisimpiä strategisia tavoitteita ovat asiakastyy-

tyväisyyden kasvattaminen ja kannattavuuden parantaminen. Toiminnan tehosta-

misen ohella pyritään tarjoamaan kuluttajille uusia palveluita ja uudenlaisia asioin-

timahdollisuuksia. Kuluttajille pyritään tarjoamaan tärkeitä tuotetietoja kuten hinta-, 
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tuote ja saatavuustiedot helposti ja paikasta riippumatta. Lisäksi S-ryhmä pyrkii 

olemaan edelläkävijä vastuullisuudessa. (S-kanava, 1.11.2016.) 

 

Tutkimusorganisaatio on S-ryhmän toiseksi suurin alueosuuskauppa ja se tarjoaa 

marketkaupan, tavaratalo- ja erikoisliikekaupan, liikennemyymälä- ja polttoneste-

kaupan, matkailu- ja ravitsemiskaupan sekä rautakaupan, autokaupan ja pankin 

palveluita Kanta- ja Päijät-Hämeen alueella. (S-kanava, 1.11.2016.) Tutkimuksen 

kohdeorganisaatio on rajattu tietyn toiminta-alueen tiettyyn myymäläjoukkoon (viisi 

kappaletta) ketjussa, jossa myymälöitä on yhteensä 41 kappaletta.  

 

Kuusiluoman (2015) mukaan S-ryhmän euromääräinen hävikki on vuositasolla 

merkittävä. Vuonna 2013 päivittäistavarakaupan ketjujen kirjattu nettohävikki oli 

113 milj.eur (1,79%), josta poisheittohävikin osuus oli 100,9 milj.eur (1,6%). 

Vuonna 2013 rivialennusten osuus oli 68 milj.eur (0,9%). Kirjattu nettohävikki ei si-

sällä selittämätöntä hävikkiä (inventointierot), joka on päivittäistavarakaupassa 

vuosittain noin 60-70 milj.eur (0,9-1,0%). Päivittäistavarakaupan ketjujen tulosra-

portoinnissa on seurattu vuosittain alueosuuskauppa- ja ketjukohtaisia hävikkipro-

sentteja. S-ryhmän päivittäistavarakaupan osalta arvioitu hävikkipotentiaali on noin 

17,9 milj.eur mikäli tavoitteellinen kirjattu nettohävikki 1,6% toteutuisi kaikissa 

alueosuuskaupoissa (oletuksena, että hyllysaatavuus ei heikkene). (Kuusiluoma, 

2015, 53.) Hyllysaatavuus ilmoitetaan prosentteina myymälän tuotevalikoiman tuo-

telukumäärästä. Tällä tarkoitetaan sitä, kuinka monta prosenttia myymälän vali-

koimiin kuuluvia tuotteita on hyllypuutteiden kirjaushetkellä ollut asiakkaan saata-

villa. Yleensä hyllypuutteiden kirjaaminen tehdään myymälässä iltaisin. 

 

Kohdeorganisaation tutkimustuotealueen tutkimusmyymälöiden koko ketjun (41 

myymälää) myynti vuonna 2015 oli 5,98 milj. eur ja tutkimusviikoilla (29 kpl) 2015 

oli 3,33 miljoonaa euroa. Tutkimusviikkojen myynnit ovat 56% koko vuoden myyn-

neistä tutkimustuotealueen koko ketjun myymälöissä.  
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Tutkimuksen rajauksen näkökulmasta niin sanottuja normaaliviikkoja vuonna 2015 

oli 29 kappaletta ja ne olivat viikot: 

201505 201528 201550 

201506 201529 201551 

201508 201530 

201510 201531 

201511 201532 

201513 201536 

201514 201538 

201516 201539 

201517 201540 

201522 201541 

201523 201542 

201524 201546 

201526 201547 

201527 201548 

  

 

Juhlapyhiä vuonna 2015 oli yhteensä 16 viikolla ja lehti-ilmoittelua tutkimustuote-

alueen tuotteista vuonna 2015 oli yhteensä 14 viikolla. 

 

Raportointijärjestelmän kautta tutkittiin tilausmäärien oikea-aikaisuutta suhteessa 

toteutuneeseen myyntiin. Organisaation uudistumisen näkökulmasta raportointijär-

jestelmän tiedoissa pitäisi näkyä kehitystä, mikäli tutkimusmyymälä on onnistunut 

uudistamaan toimintaansa samassa suhteessa asiakaskäyttäytymisen muutoksen 

kanssa. Myynnin mukainen tilaaminen mahdollistaisi asiakkaalle aina tuoreimpien 

tuotteiden tarjonnan. Raportointijärjestelmästä tutkittiin myös tutkimustuotealueen 

tuotteiden hyllysaatavuutta, eli sitä miten usein tuote oli päässyt loppumaan myy-

mälästä. 
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Haastatteluissa haastateltiin kunkin myymälän tutkimuskohteena olevan tuotealu-

een tilaamisesta vastaavaa henkilöä. Haastattelutekniikkana käytettiin strukturoi-

tua lomakehaastattelua. Haastatteluosuudessa kartoitettiin tilaamiseen liittyvää ny-

kytilaa, haasteita ja parhaita käytäntöjä sekä tilausjärjestelmän että raportointijär-

jestelmän näkökulmasta. Lomakehaastattelun jälkeen avoimesti pyydettiin haasta-

teltavaa näyttämään sekä tilaus- että raportointijärjestelmästä ne työvälineet, joita 

he käyttävät tilaamisen hoitamisessa. Haastattelut nauhoitettiin ja järjestelmien 

käyttö videoitiin. Haastateltavat vastaavat 3-5 tuotealueen tilaamisen hoitamisesta 

omassa myymälässään. Haastattelu muodostui 17 kysymyksestä ja vapaasta 

osuudesta, jossa haastateltavat näyttivät tilaamisen hoitamiseen käyttämänsä jär-

jestelmäominaisuudet radiopäätteellä (ns. käsipääte, jolla pääsee muuttamaan ti-

laamisen tietoja) ja taustakoneella (tilausjärjestelmä ja raportointijärjestelmä). Jo-

kaisella haastateltavalla oli vähintään kolmen vuoden, enintään 10 vuoden, käyttö-

kokemus tilausjärjestelmän käytöstä. Haastateltavat myymälät oli valittu siten, että 

osassa seurattavat mittarit esim. hävikki ja saatavuus olivat kunnossa, osassa 

myymälöitä jommassakummassa niistä oli haasteita. 

 

Vuoden 2015 aikana tehdyistä asiakastyytyväisyyskyselyistä (kolme kappaletta) 

tarkasteltiin kysymystä tuotteiden tuoreuteen ja laadukkuuteen liittyen sekä tuottei-

den saatavuuteen iltaisin liittyen. 

 

3.1.1 Tutkittava tuotealue 
 

Tutkimusalueen tilaamisen hoitamiseen vaikuttaa se, että kyseisen tuotealueen 

tuotteita tilataan pääsääntöisesti 48 tunnin tilaus-toimitusrytmillä. Pientä osaa tuot-

teita tilataan jopa 72 tunnin tilaus-toimitusrytmillä. Edellä kuvatulla tarkoitetaan 

sitä, että 48 tunnin tilaus-toimitusrytmissä tuotteet tulee tilata 48 tuntia ennen toi-

mituspäivää. Esimerkiksi keskiviikon toimituksiin tulee tilausten lähteä myymälästä 

maanantaina päivällä tiettyyn kellonaikaan mennessa. Viikonloppu tuo omat haas-

teensa tilaus-toimitusrytmeihin, sillä saattaa olla niin että torstaina tulee tehdä ti-

laukset, jotka halutaan maanantain toimituksiin. Tuotteiden tilaus-toimitusrytmit 
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vaikuttavat tilausten lisäksi myös siihen, että missä aikataulussa tilausmääriä tulee 

muuttaa, jotta tilausjärjestelmästä ei ehdi lähteä liian suuret tai pienet tilaukset ta-

varantoimittajille. 

 

Toinen tilaamisen hoitamiseen vaikuttava asia on se, että tutkimustuotealueen 

tuotteet ovat tuoretuotteita ja niissä on melko lyhyet parasta ennen- päivämäärät 

eli käyttöajat. Toisin sanoen, kun tuote saapuu myymälään, on siinä tietty määrä 

päiviä aikaa myydä tuote asiakkaille. Tutkimustuotealueessa tuotteilla on noin 7 

päivää myyntiaikaa jäljellä silloin kun tuote toimitetaan myymälään. 

 

Kolmantena asiana vuodenaikojen, juhlapyhien ja lehti-ilmoittelun lisäksi tilaami-

seen vaikuttaa se, että tuotealueen tuotevalikoima ja -hinnat päivitetään tarvitta-

essa useita kertoja vuodessa. Tämä tarkoittaa sitä, että tuotevalikoima ja tuottei-

den hinnat voivat muuttua vuoden aikana. Yksittäiset muutokset valikoimiin tai hin-

toihin ovat mahdollisia myös valikoimajakson muutoksen ulkopuolella mahdollisia. 

Valikoimien muutoksen yhteydessä saattaa jäädä tuotteita pois valikoimista ja tulla 

uusia tuotteita tilalle. Edellä kuvatut tekijät vaikuttavat tuotteiden tilausmääriin ja 

niitä joudutaan tarkistamaan.  

 

Oletuksena on se, että myymälöissä tehdään päivittäin hyllypuutekirjaus koko 

myymälästä ja tätä kautta järjestelmiin saadaan tieto loppuneista tuotteista.  

 

Tutkimuksessa ja sen tuloksissa huomioitavaa on se, että mikäli myymälässä teh-

dään suoria hinnanalennuksia kassajärjestelmään sen vuoksi, että lähipäivinä van-

hentuvaa tuotetta on paljon jäljellä, niin kyseisellä tavalla alennetut tuotteet eivät 

näy kirjatussa nettohävikissä.  
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Tutkimustuotealueen ketjun kirjattu nettohävikki oli vuonna 2015 kokonaisuudes-

saan 1,33% koko tutkimusalueen tuotteiden myynnistä koko ketjun myymälöissä ja 

tutkimusviikoilla 1,2% koko ketjun tutkimustuotealueen myynnistä. Tutkimustuote-

alueen kirjattu nettohävikki oli tutkimusviikoilla 51% koko vuoden 2015 kirjatusta 

nettohävikistä. Tutkimustuotealueen kirjatusta nettohävikistä oli poisheittohävikkiä 

noin 42%. Tutkimusmyymälöiden tutkimusalueen kirjatun nettohävikin määrä oli 

1% kaikkien tutkimusmyymälöiden tutkimustuotealueen myynnistä. Myymälöittäin 

vaihteluväli oli 0,6-2,4%. Poisheittohävikin osuus kirjatusta nettohävikistä oli tutki-

musmyymälöissä 23%. Myymälöittäin vaihteluväli oli 18-27%. 

 

3.1.2 Tutkimustuotealueessa käytettävä tilausjärjestelmä 
 

Tutkimusorganisaatiossa on käytössä eri tyyppisille päivittäis- ja käyttötavaratuot-

teille soveltuvia tilaustapoja. Päivittäistavaratuotteiden tilaaminen perustuu tällä 

hetkellä toteutuneeseen myyntihistoriaan tai myymälän manuaalisesti tallentamiin 

tilausmääriin. Myymälöillä on käytössään tilaamisen tueksi kehitettyjä raportteja 

erillisessä raportointijärjestelmässä. Raportointijärjestelmässä myymälöillä on käy-

tössään usean vuoden historiatieto. Parhaillaan myymälöiden käyttöön kehitetään 

ennusteisiin perustuvaa tilausjärjestelmää, mutta sen kehitysprosessi on vielä kes-

ken. Tällä hetkellä tilausjärjestelmä ei osaa automaattisesti varautua juhlapyhiin, 

vuodenaikojen vaihteluihin, lehti-ilmoitteluihin tai hinnanmuutoksiin. Tutkimustuote-

alueen osalta kaikki edellä mainitut asiat tulee huomioida myymälässä tilausmää-

rien muutoksilla tai manuaalitilauksilla. 

 

Tutkimuksessa tarkasteltavan tuotealueen tilaamisessa käytetään automaattista 

tilausjärjestelmää, jossa myymälä näkee vain omat tietonsa ja omassa valikoimas-

saan olevat tuotteet. Tilausjärjestelmässä myymälä näkee tuotteittain tuotteen 

myyntieräkoon eli sen, miten monta kuluttajapakkausta yksi tilattava myyntierä si-

sältää. Myymälä tallentaa tuotteille toimituspäiväkohtaisesti tilausmäärät ja tilaus-

järjestelmä lähettää tuotteiden tilaukset tavarantoimittajien haluamalla tilaus-toimi-

tusrytmillä tavarantoimittajille. Myymälä tallentaa tutkimustuotealueen tuotteille niin 
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sanotun pysyvän tilausrungon, joka toistuu tallentamisesta eteenpäin niin kauan, 

kunnes siihen tehdään muutoksia. Tarvittaessa myymälä voi muuttaa pysyvää ti-

lausrunkoa ja muutoshetkestä alkaen tilaukset alkavat lähteä uusien määrien mu-

kaisesti. Mikäli myymälällä on tarvetta niin se voi tehdä pysyvään tilausrunkoon ti-

lapäisiä määrämuutoksia, jolloin voidaan muuttaa tietyn päivän toimitusmääriä tai 

tarvittaessa nollata tuotteen tilausmäärät ja estää tuotteen toimitus kyseisenä päi-

vänä. Pysyvien tilausrunkojen tallentaminen ja muuttaminen ovat mahdollista aino-

astaan selainsovelluksen kautta taustakoneella. Tilapäisiä määrämuutoksia on 

mahdollista tehdä sekä taustakoneella että käsipäätteellä myymälän puolella. Tyy-

pillisesti käsipääte on se, jolla tehdään muutoksia tilapäisiin määriin, sillä se on 

helppoa, kun voi tallentaa muutokset suoraan tuotteiden hyllyn edessä. 

 

Tutkimustuotealueen tilausjärjestelmästä nähdään tuotekohtaisesti viikkotasoinen 

keskimääräinen myynti kappaleina. Tämä keskiarvoinen myynti lasketaan edelli-

sen viiden toteutuneen myyntiviikon pohjalta jalostaen tietoa muun muassa siten, 

että suurin myyntiviikko ei vaikuta viikkotasoiseen keskiarvomenekkiin. Tilausjär-

jestelmässä näkyvä keskiarvoinen viikkomenekki päivittyy kerran viikossa ja se si-

sältää pienen osan alennettua tuotemyyntiä eli myyntiä, joka on tapahtunut, kun 

tuote on alehinnoiteltu. Tuotekohtaisesti on nähtävillä lisäksi se, että miten monta 

kuluttajapakkausta (kpl) tuotteelle on tallennettu pysyviin tilausrunkoihin. Tilausjär-

jestelmästä pysyy siis viikkotasolla vertailemaan toteutuneisiin myynteihin perustu-

vaa keskiarvoista viikkomenekkiä ja pysyvien tilausrunkojen tilausmääriä.  

 

Tilausjärjestelmässä nähdään tuotteittain edellisten viikkojen toteutuneet päivä-

kohtaiset hyllypuutemerkinnät. Hyllypuutekirjaukset tehdään myymälöissä päivit-

täin yleensä iltaisin ja jos tuotteen hyllypaikka on tyhjä, niin siitä tulee kirjata hylly-

puute ko. päivälle. Tutkimustuotealueen tilausjärjestelmässä pystyy hakemaan 

tuotteita, joilla on mahdollinen hävikkiriski (tilataan enemmän kuin myydään) tai 

tuotteita, joilla on heikentynyt saatavuus. Kyseisten tietojen avulla on mahdollista 

pienentää tilaamisesta johtuvaa hävikkiä tai parantaa heikentynyttä saatavuutta 
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muuttamalla tilausmääriä. Tilausjärjestelmästä ei näe viikonpäiväkohtaista ja-

kaumaan toteutuneesta myynnistä. 

 

3.2 Tutkimustulokset 
 

Tutkittaessa tutkimusorganisaation koko ketjun keskiarvoisia myyntejä ja tilaus-

määriä kappaleina nähdään, että enimmillään ketjutasolla on tilattu 29% enemmän 

tuotteita kuin mitä kyseisenä viikkona on myyty. Yksittäisinä viikkoina tilausmäärät 

ovat olleet noin 15% suuremmat kuin myynnit. Kaikkien ketjujen osalta vuoden 

2015 normaaliviikoille tilattiin 1% (noin 12 700 kpl) enemmän tuotteita kuin mitä 

myytiin. Ketjutasoista tietoa käytettiin vertailupohjana myymäläkohtaisten lukujen 

arvioinnissa. 

 

Tarkasteltaessa kaikkien ketjun myymälöiden tutkimustuotealueen viikkotasoista 

myyntiä (kpl) yhteensä ja sen rinnalla rivialennettujen tuotteiden määriä (kpl) (ku-

vio 12) sekä poisheitettyjen yksiköiden määrää (kpl), nähdään rivialennuksella 

myytävän tuotteita viikoittain 5-16% koko viikon myyntikappaleista. Suurin rivialen-

nusten määrä (16%) kirjattiin viikolla 30/2015. Tutkimusviikoista 15 kappaletta oli-

vat sellaisia, jolloin tutkimustuotealueen tuotteita myytiin rivialennuksella yli 10 pro-

senttia koko viikon myynnistä. Poisheitettyjen yksiköiden määrä vaihteli välillä 0,2-

1,3% koko viikon myynnistä. Suurimmat poisheittoviikot olivat 26/2015 (1,3%) ja 

30/2015 (0,9%).  Organisaation kehittymisen ja uudistumisen näkökulmasta kat-

sottuna alennuksella myydyissä tai poisheitetyissä määrissä ei ole nähtävillä sel-

keää kehitystä vaan tiedot vaihtelevat suurestikin tutkimusviikkojen välillä. Verrat-

taessa tutkimusajan alkuviikkoja ja loppuviikkoja nähdään poisheittohävikissä 

pientä laskua loppuvuonna.  
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Kuvio 12. Kaikkien ketjun myymälöiden yhteenlaskettu viikkotasoinen myyntiyksi-

köiden (kpl) sekä rivialennettujen yksiköiden (kpl) jakauma vuoden 2015 normaali-

viikoilla.  

 

Kuviossa 13 nähdään kirjattu hävikki koko ketjun myymälöissä normaaliviikoilla 

2015. Tiedoista nähdään, että kirjatun nettohävikin suurimpina viikkoina myös 

poisheitto on kasvanut. Tämä tarkoittaa sitä, että alennuksella ei ole pystytty myy-

mään kaikkia ylimääräisiä tuotteita vaan tuotteita on jouduttu myös heittämään 

roskiin normaalia enemmän. Ketjutasolla organisaatiot eivät ole kyenneet kehittä-

mään toimintaansa vuoden aikana. Poisheittomäärät ovat loppuvuodesta samalla 

tasolla kuin alkuvuonna ja kirjattu nettohävikki jopa hieman korkeammalla tasolla 

kuin alkuvuonna.  
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Kuvio 13. Kaikkien ketjun myymälöiden kirjattu nettohävikki ja poisheittohävikki 

normaaliviikoilla 2015. 

 

Tarkasteltaessa tietylle toimituspäivälle tilattuja keskimääräisiä tuotemääriä kappa-

leina kaikkien ketjun myymälöiden osalta nähdään, että maanantaille tilataan eni-

ten tutkimustuotealueen tuotteita. Toiseksi eniten tuotteita tilataan perjantaille, joka 

on lähes yhtä suuri toimituspäivä kuin maanantai. Vertailtaessa rinnakkain keskiar-

voisia viikonpäiväkohtaisia myyntejä ja tilausmääriä (kuvio 14) nähdään, että maa-

nantaille tilataan selkeästi enemmän (38%) kuin mitä maanantaisin myydään. 

Kaikkien ketjun myymälöiden perjantain, lauantain ja sunnuntain keskiarvoisia 

myyntejä ja tilausmääriä vertailemalla nähdään se, että viikonlopuksi tilataan 12% 

vähemmän kuin mitä viikonloppuisin keskiarvoisesti myydään.  Tilausmääristä voi-

daan todeta se, että maanantaille tilataan hieman liian suuri määrä tuotteita. Toi-

saalta taas viikonlopun myynteihin voisi varautua enemmän esimerkiksi lauantai-

toimituksilla.  
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Kuvio 14. Kaikkien ketjun myymälöiden keskiarvoinen myynti (kpl) verrattuna kes-

kiarvoiseen tilattujen määrään (kpl) viikonpäivittäin.  

 

Kuviossa 15 nähdään koko myymäläketjun kaikkien myymälöiden (41 kpl) hylly-

puutteiden yhteensä määrien jakautuminen normaaliviikoille 2015. Kuvasta on sel-

keästi nähtävissä kolme viikkoa, jolloin hyllypuutteiden määrä on huomattavasti 

muita viikkoja suurempi: vk 26, vk 31, vk 39. Viikolle 26 tilattiin 3% myyntejä enem-

män, joten tilausmäärät eivät selitä heikkoa saatavuutta. Viikko 26 on juhannuksen 

jälkeinen viikko ja ko. viikon suureen hyllypuutemäärään on saattanut vaikuttaa 

myös tavarantoimittajien mahdolliset saatavuusongelmat (toimitusongelmia ei 

pysty raportoimaan). Organisaation kehittämisen kannalta hyllypuutteiden mää-

rissä ei ole selkeästi nähtävissä laskevaa trendiä. Alkukesästä alkusyksyyn väli-

senä aikana hyllypuutteiden määrät heittelehtivät suuriksi ja loppuvuonna nähdään 

kehitystä parempaan suuntaan. 

 



57 
 

 

Kuvio 15. Hyllypuutteet yht. kaikki myymälät normaaliviikot 2015. 

 

Tarkasteltaessa normaaliviikkojen keskiarvoisia hyllypuutteiden lukumääriä viikon-

päivittäin kaikkien ketjun myymälöiden osalta, nähdään sunnuntain olevan selke-

ästi suurin päivä hyllypuutteissa. Tämä tarkoittaa sitä, että sunnuntaisin asiakas 

löytää tutkimustuotealueen hyllystä kaikkein eniten tyhjiä tuotepaikkoja. Toiseksi 

eniten hyllypuutteita on tiistaisin ja kolmanneksi eniten maanantaisin.  
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3.2.1 Tutkimustulokset myymälöittäin 
 

Raportoinnin tietojen mukaan tutkimusmyymälät tilasivat noin 3200 kappaletta 

enemmän kuin mitä myivät tutkimusviikoilla. Tämä tilausmäärä on 2% myyntikap-

paleita enemmän.   

 

Tutkimusmyymälöiden keskiarvoinen myynninjakauma vastaa kaikkien myymälöi-

den viikonpäiväkohtaista myynninjakaumaa. M3 ja M1 myymälöitä lukuun otta-

matta kaikissa tutkimusmyymälöissä on suurin myyntipäivä normaaliviikoilla per-

jantai samoin kuin keskiarvoisesti kaikissa ketjun myymälöissäkin oli.  

 

Kuviossa 16 nähdään tutkimusmyymälöiden poisheittohävikkieurot ja nettohävikki-

eurot tutkimusviikoilla. Luvuista nähdään, että tutkimusaikana ei hävikki ole pie-

nentynyt. Sydänmaanlakan (2009) mukaan älykäs organisaatio osaa itse muuttaa 

ja kehittää toimintaansa. Tutkimusmyymälöiden osalta kehitystä ei ole nähtävillä 

vaikka myymälät kertoivat käyttäneensä aikaa tilaamisen ohjaamiseen. Tutkimuk-

sesta ei selviä, että mitä hävikki olisi ilman mitään toimenpiteitä. Viikkokohtaisista 

hävikeistä voidaan havaita, että hävikkipiikit ovat yksittäisiä viikkoja eikä hävikki 

ole jäänyt pysyvästi korkealle tasolle. Tämä voi tarkoittaa sitä, että hävikkiin on 

reagoitu myymälässä ja siten estetty sen negatiivinen kehittyminen.  
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Kuvio 16. Tutkimusmyymälöiden hävikkimäärät tutkimusviikoilla 2015. 

 

Kuviosta 17 nähdään  tutkimusmyymälöiden myynti (kpl) ja tilattujen tuotteiden 

(kpl) ja havaitaan, että määrät käyttäytyvät samansuuntaisesti kuin koko ketjun 

myymälöiden tiedot.  

 

 

Kuvio 17. Tutkimusmyymälöiden keskiarvoinen myynti (kpl) verrattuna keskiarvoi-

seen tilattujen määrään (kpl) viikonpäivittäin.  
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Verrattaessa viikkotasolla tutkimusmyymälöiden hyllypuutteita kaikkien myymälöi-

den hyllypuutteiden käyttäytymiseen, voidaan havaita se, että tutkimusmyymä-

löissä hyllypuutteiden määrät eivät käyttäytyneet kaikilta osin samalla tavoin kuin 

kaikkien myymälöiden määrät. Viiden tutkimusmyymälän viikkokohtaiset hyllypuu-

temäärät (kuvio 18) eroavat ketjukohtaisista määristä siten, että ketjun luvuista oli 

erotettavissa kolme muita suurempaa hyllypuuteviikkoa kuten tutkimusmyymälöis-

säkin, mutta suuria hyllypuuteviikkoja on tutkimusmyymälöissä useita peräkkäisiä. 

Eli saatavuuden heikentyessä (hyllypuutteiden määrän kasvaessa) se myös jää 

seuraavallekin viikolle heikentyneelle tasolle. Etenkin viikon 31 hyllypuutteiden 

kasvun osalta tutkimusmyymälöiden hyllypuutemäärät jäivät kaikkien myymälöiden 

tasoa suuremmaksi useamman viikon ajaksi. Tutkimusmyymälöissä hyllypuuttei-

den huippuviikkoja löytyy yhteensä kahdeksan kappaletta. Sydänmaanlakan 

(2009) mukaan tiedon hankkiminen ja jatkojalostaminen ovat tärkeässä osassa or-

ganisaatioiden jatkuvaa oppimista ja kehittämistä. Organisaatioiden uudistumisen 

näkökulmasta tutkimusmyymälöiden hyllypuutemäärät ovat kuitenkin loppuvuo-

teen päin laskusuuntaisia. Tästä voidaan päätellä, että tutkimusorganisaatiot ovat 

pystyneet kehittämään toimintaansa oikeaan suuntaan ja parantamaan tutkimus-

tuotealueen saatavuutta.  

 

 

Kuvio 18. Hyllypuutteet yht. tutkimusmyymälät normaaliviikot 2015. 
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Tutkimusmyymälöissä oli sunnuntaina eniten hyllypuutteita. Toiseksi eniten hylly-

puutteita on tiistaisin ja kolmanneksi eniten maanantaisin. Neljänneksi eniten hylly-

puutteita on torstaisin ja viidenneksi eniten keskiviikkoisin. Lauantaisin on toiseksi 

vähiten hyllypuutteita ja perjantaisin vähiten. Liian pienet tilausmäärät eivät ole 

syynä tutkimusmyymälöiden hyllypuutteisiin, sillä tutkimusmyymälöissä tilattiin riit-

tävästi tuotteita maanantaille, tiistaille ja keskiviikolle. 

 

 

 

M1 myymälä 

 

M1 myymälään tilataan vaihtelevan osuvasti lähelle sitä määrää mitä kyseisessä 

myymälässä viikoittain myydään. Koko vuoden 2015 aikana tutkimusmyymälään 

M1 tilattiin 2,8% enemmän tutkimustuotealueen tuotteita kuin mitä niitä myytiin. 

Tutkimusviikoille M1 myymälässä tilattiin 4,5% enemmän tuotteita kuin mitä ky-

seisten viikkojen aikana myytiin. 

 

Viikonpäivittäin tarkasteltuna M1 myymälässä tilataan perjantaille huomattavasti 

enemmän kuin mitä kyseisenä päivänä myydään. Tämä tarkoittaa sitä, että perjan-

tain toimituksissa ovat lähes koko viikonlopun myyntejä vastaavat määrät, sillä lau-

antaille ei tule kuin pieni toimitus. M1 myymälän osalta myös tiistaille ja keskivii-

kolle tilataan enemmän tuotteita kuin mitä kyseisinä päivinä myydään ja torstaille 

suurin piirtein myyntiä vastaava määrä tuotteita. Maanantain toimituksiin tilataan 

myyntejä vähemmän tuotteita. Tämä näkyy maanantain hyllypuutemäärissä, sillä 

maanantai on suurin hyllypuutteiden kirjauspäivä. Verrattaessa perjantain, lauan-

tain ja sunnuntain keskimääräisiä myyntejä perjantain ja lauantain toimitusmääriin 

nähdään, että M1 myymälässä tilataan 5,5% vähemmän tuotteita viikonlopulle kuin 

mitä viikonloppuna myydään.  
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Retail (2008) mukaan osa tuoretuotteiden hävikistä on luonnollista hävikkiä, jolla 

pyritään ylläpitämään tuoreusmielikuvaa. Tutkimustuotealueen tuotteissa on melko 

lyhyet käyttöajat, mutta ei kuitenkaan niin lyhyet kuin esimerkiksi tuoreissa leipä-

tuotteissa. Luonnollista hävikkiä ei todennäköisesti ole yritetty tietoisesti saada tut-

kimustuotealueeseen. M1 myymälässä tutkimustuotealueen kirjattu nettohävikki oli 

tutkimusviikoilla 0,78% myynnistä. Normaaliviikoilla kirjatusta nettohävikistä 25% 

oli poisheittohävikkiä. Kirjatun nettohävikin osalta M1 myymälä sijoittuu ketjun 

myymälöiden keskiosaan olemalla sijalla 21. hävikissä. Loppuvuonna 2015 M1 

myymälällä kokonaishävikin osuus oli alkuvuotta pienemmällä tasolla, mutta 

poisheittohävikin osuus oli alkuvuotta korkeammalla tasolla.  

 

M1 myymälässä oli 12. vähiten hyllypuutteita koko ketjun 41. myymälästä. Aiem-

min todettiin, että M1 myymälään tilataan keskiarvoisesti maanantaisin vähemmän 

tuotteita kuin mitä kyseisenä päivänä myydään. Tarkasteltaessa M1 myymälän 

viikkotasoisia hyllypuutemääriä nähdään, että hyllypuutteiden määrä on loppu-

vuonna korkeammalla tasolla kuin alkuvuonna. Organisaation kehittymisen kan-

nalta tämä tarkoittaa sitä, että organisaatio ei ole pystynyt tehostamaan toimin-

taansa.  

 

M1 myymälän asiakastyytyväisyyskyselyissä tutkimustuotealue pärjäsi hyvin tuot-

teiden tuoreudessa ja laadukkuudessa. Tutkimustuotealueen ilta- ja viikonloppu-

saatavuuden osalta kaikissa kolmessa asiakastyytyväisyyskyselyssä 20-30% vas-

taajista koki saatavuuden heikkona. Tutkimuksessa asiakaskäyttäytymisestä silloin 

kun tuotetta ei ole saatavilla havaittiin asiakkaista 31% osuuden menevän ostok-

sille toiseen kauppaan, mikäli heidän haluamaansa tuotetta ei ole saatavilla. Saa-

tavuuteen tulisi panostaa, jotta asiakkaiden tyytyväisyys pystyttäisiin palautta-

maan. Organisaation kehittymisen näkökulmasta asiakastyytyväisyys ei ollut kehit-

tynyt vuoden aikana. 
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Sydänmaanlakan (2012) mukaan organisaation kehittämisen ja oppimisen es-

teenä voivat olla esimerkiksi motivaation puute tai asettamatta jääneet tavoitteet. 

Kehittämisen esteenä voi olla myös se, että ei ole aikaa käytettävissä tiedon han-

kintaan ja toiminnan kehittämiseen. Tilaamisen toimintamalleiltaan M1 myymä-

lässä ei hyödynnetty raportointijärjestelmän tai tilausjärjestelmän kautta saatavilla 

olevia tietoja. Tilaamista ohjattiin hyvin manuaalisesti tekemällä päivittäin tilapäisiä 

muutoksia tilausmääriin sen mukaan mikä oli myymälän varastotaso kunakin vii-

konpäivänä. Tilapäisiä määrämuutoksia pyrittiin tekemään 3-4 kertaa viikossa. 

Haastattelussa haastateltava ei esittänyt mitään syytä sille, että miksi hän ei hyö-

dynnä säännöllisesti käytettävissä olevia tietoja toiminnan kehittämiseksi. Myymä-

län toimintamallit näkyvät raportoinnin kautta heittelehtivinä tuloksina, jossa pysy-

viin tuloksiin ei ole päästy. Tilaamisen toimintamalleissa ei ollut nähtävillä organi-

saation kehittämisen näkökulmia. Nonakan ja Takeuchin mukaan tietoa syntyy hil-

jaisen tiedon ja näkyvän tiedon yhdistämisestä. M1 myymälässä käytännössä oh-

jattiin tilaamista ilman faktoja perustuen vain näkyvään varastosaldoon ja tilaami-

sen vastaavan hiljaiseen tietoon siitä, että paljonko tuotteita tullaan myymään.  

 

M2 myymälä 

Tutkimusmyymälään M2 tilattiin koko vuoden 2015 aikana 1,2% enemmän kuin 

mitä tutkimustuotealueen tuotteita myytiin. Tutkimusmyymälässä M2 tilataan hyvin 

lähelle sitä määrää, mitä viikkotasolla myydään. Vuoden 2015 normaaliviikkojen 

osalta M2 myymälä tilasi 2,6% enemmän tuotteita kuin mitä se tutkimustuotealu-

eesta myi.  

 

Tutkimusmyymälässä M2 keskiarvoiset myydyt ja tilatut kappalemäärät jakautuvat 

melko tasaisesti viikonpäivittäin. Myyntejä enemmän tuotteita toimitetaan myymä-

lään ainoastaan maanantaina ja perjantaina ja perjantaille tilataan selkeästi sun-

nuntain myyntejä varten.  Verrattaessa perjantain, lauantain ja sunnuntain keski-
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määräisiä myyntejä perjantain ja lauantain toimitusmääriin nähdään, että M2 myy-

mälässä tilataan 4,3% vähemmän tuotteita viikonlopulle kuin mitä viikonloppuna 

myydään. 

 

M2 myymälällä suurimmat hyllypuutteiden määrät ovat sunnuntaina ja toiseksi 

suurimmat torstaina. M2 myymälässä oli 14. vähiten hyllypuutteita koko ketjun 41. 

myymälästä. M2 myymälässä hyllypuutteiden määrä oli saatu loppuvuonna pie-

nemmäksi kuin alkuvuonna. Tuotteiden saatavuudessa oli siis pystytty saavutta-

maan kehitystä.  

 

Kirjatun nettohävikin osalta M2 myymälä sijoittuu ketjun myymälöiden keskiosaan 

olemalla sijalla 19. hävikissä. Viikkotasolla tarkasteltuna M2 myymälä oli pystynyt 

kehittämään hävikkiään oikeaan suuntaan loppuvuoden aikana.  

 

Asiakastyytyväisyyskyselyissä M2 myymälän tutkimustuotealueen osalta noin 4-

19% asiakkaista koki tuotteiden tuoreudessa ja laadukkuudessa kehitettävää. Tut-

kimustuotealueen ilta- ja viikonloppusaatavuuden osalta kaikissa kolmessa asia-

kastyytyväisyyskyselyssä 12-37% vastaajista koki saatavuuden heikkona. Asia-

kastyytyväisyydessä tilanne oli heikentynyt loppuvuonna.  

 

M2 myymälässä tilaamisen perustana oli raportointijärjestelmässä oleva tilaamisen 

ohjaamisen tueksi tarkoitettu raportti sekä top-tuoteraportit, joiden kautta näkee 

tuotteet, joille on kirjattu eniten hyllypuutteita tai joilla on ollut eniten hävikkiä. Ra-

portointijärjestelmän lisäksi tilaamisessa hyödynnettiin tilausjärjestelmässä olevaa 

viikkomenekkiä ja hyllypuutetietoja. Lisäksi tilaamisesta vastaava henkilö pyrki vä-

hintään kaksi kertaa viikossa läpikäymään tutkimustuotealueen ja tekemään tarvit-

taessa tilapäisiä määrämuutoksia. Tuotealueen läpikäynti tehtiin maanantaisin ja 

keskiviikkoisin. Selkeiltä ja määrätietoisilta vaikuttavat toimintamallit eivät kuiten-

kaan näy raportoinnin kautta tuloksina. Tilaamisen muutokset on tehty liian suurina 
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muutoksina, jolloin hävikin pienentämisen kautta on tuotettu saatavuusongelma ja 

saatavuusongelman korjaamisen kautta aiheutettu hävikin kasvaminen. Tiedolla 

johtamisen näkökulmasta M2 myymälässä näytti siltä, että tietoa hyödynnetään 

säännöllisesti ja toimien tuloksia myös seurataan säännöllisesti. Anderssonin 

(2015) mukaan tietoa on usein käytettävissä paljon ja avainasema on sillä, miten 

paljon tietoa pystytään hyödyntämään organisaation kehittämisessä. Tiedon hyö-

dyntämiseen tulee olla käytettävissä helppokäyttöiset järjestelmät. M2 myymä-

lässä käytettävissä olevia tietoja osattiin hyödyntää säännöllisesti ja ne koettiin 

helposti saatavilla oleviksi.  

 

M3 myymälä 

M3 tutkimusmyymälä tilasi vuoden 2015 aikana vain 1,6% enemmän tutkimustuo-

tealueen tuotteita kuin mitä se myi. Tutkimusviikoilla M3 myymälä tilasi 1,2% 

enemmän tuotteita kuin mitä se tutkimusviikkojen aikana myi.  

 

M3 myymälässä myytyjen ja tilattujen tuotteiden määrät ovat jakautuneet aivan eri 

tavalla kuin muissa tutkimusmyymälöissä tai ketjun keskiarvoissa. M3 myymälässä 

tilataan maanantaille huomattavasti enemmän kuin mitä keskimääräisesti maanan-

taisin myydään. Tiistaille ja torstaille tilataan myyntiä vähemmän tuotteita ja keski-

viikolle myyntiä enemmän. Perjantaille tilataan myyntiä enemmän ja varaudutaan 

viikonlopun myynteihin.  Verrattaessa perjantain, lauantain ja sunnuntain keski-

määräisiä myyntejä perjantain ja lauantain toimitusmääriin nähdään, että M3 myy-

mälässä tilataan 21% vähemmän tuotteita viikonlopulle kuin mitä viikonloppuna 

myydään. 

 

M3 myymälän viikonpäiväkohtaisia hyllypuutteiden keskiarvoja tarkasteltaessa 

nähdään, että sunnuntai on selkeästi suurin hyllypuutteiden esiintymispäivä. M3 
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myymälä oli heikoimpien kymmenen myymälän joukossa hyllypuutteiden osalta ol-

len sijalla 34. Tutkimusmyymälä pystyi parantamaan tuotteiden saatavuutta hie-

man loppuvuonna verrattuna alkuvuoden saatavuustasoon.  

 

Kirjatun nettohävikinosalta M3 myymälä sijoittuu ketjun myymälöiden heikoimpien 

10 myymälän joukkoon olemalla sijalla 32. hävikissä. M3 myymälässä on 

tutkimusmyymälöiden suurimmat hävikkiluvut. M3 myymälän kokonaishävikki oli 

loppuvuonna huomattavasti suurempaa kuin alkuvuonna ja myös poisheittohävikki 

oli kasvusuuntaista.  

 

Asiakastyytyväisyyskyselyissä M3 myymälän tutkimustuotealueen osalta noin 10% 

asiakkaista koki tuotteiden tuoreudessa ja laadukkuudessa kehitettävää. Tutki-

mustuotealueen ilta- ja viikonloppusaatavuuden osalta kaikissa kolmessa asiakas-

tyytyväisyyskyselyssä 12-38% vastaajista koki saatavuuden heikkona. M3 myymä-

län asiakastyytyväisyys oli heikentynyt loppuvuonna ja asiakkaiden näkökulmasta 

organisaatio ei ollut pystynyt kehittämään riittävästi toimintaansa.  

 

M3 myymälässä oli oma mallinsa tilaamisen tunnuslukujen seurantaan. Tilaamisen 

ohjaamiseen tarkoitettua raportointijärjestelmän raporttia oli aiemmin hyödynnetty 

tilaamisessa, mutta haastatteluhetkellä tilaaminen pohjautui paljon 

tilausjärjestelmän viikkomenekkiin ja hyllypuutetietoihin. Lisäksi tilaamisen 

ohjaamisessa hyödynnettiin top-hävikki- ja top-saatavuus-raportteja. Selkeältä ja 

järjestelmälliseltä vaikuttavat toimintamallit eivät mittareiden valossa näytä 

toimivan ja myymälällä on suurta ylitilaamista tutkimustuotealueessa.  

 

Tiedolla johtamisen toimintamallit ja käytettävissä olevat työvälineet näyttivät 

olevan kunnossa kun M3 myymälää haastateltiin. Lisäksi myymälän oma seuranta 

toi esiin selkeästi tuotealueiden tilaamisen lukujen kehityksen. Lopputuloksena 

kaiken tämän jälkeen kuitenkin oli se, että myymälän tilaaminen oli tunnuslukujen 
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ja asiakkaiden näkökulmasta huonosti hoidettu. Saralan & Saralan mukaan 

oppivan organisaation toiminta edellyttää sen jäseniltä oppimishalukkuutta. M3 

myymälässä tilaamisen vastuuhenkilö oli edellä kuvattujen säännöllisten toimien 

lisäksi myös erittäin innostuneen ja motivoituneen kuuloinen. Lisäksi M3 

myymälässä tuettiin toiminnan kehittämistä kun tilaamisen vastuuhenkilölle oli 

annettu mahdollisuus säännölliseen tietojen hyödyntämiseen ja oman seurannan 

tekemiseen.  

 

M4 myymälä 

M4 myymälä tilasi kokonaisuudessaan vuonna 2015 tutkimustuotealueen tuotteita 

99,97% myyntiä vastaavan määrän. Tutkimusviikoilla 2015 M4 myymälä tilasi 

99,15% myyntiä vastaavan määrän tuotteita tutkimustuotealueessa.  

 

Myymälän M4 myyntikappaleet ja tilatut kappaleet jakautuvat viikonpäivittäin 

melko samassa suhteessa. Myyntejä enemmän tilataan selkeästi vain lauantaille 

ja tällä varmistetaan sunnuntain saatavuus. Lisäksi hieman myyntejä enemmän 

tuotteita toimitetaan perjantaina ja maanantaina sekä keskiviikkona. Tiistain myyn-

nit ovat suuremmat kuin toimitusmäärät.  Verrattaessa perjantain, lauantain ja sun-

nuntain keskimääräisiä myyntejä perjantain ja lauantain toimitusmääriin nähdään, 

että M4 myymälässä tilataan 1,4% enemmän tuotteita viikonlopulle kuin mitä vii-

konloppuna myydään. 

 

Tarkasteltaessa myymälän M4 hyllypuutteita viikoittain nähdään, että kyseisessä 

myymälässä hyllypuutteiden määrä on sekä huomattavan pieni verrattuna muihin 

tutkimusmyymälöihin, että sen taso säilyy alhaisena useita peräkkäisiä viikkoja. 

M4 myymälässä oli 7 vähiten hyllypuutteita koko ketjun 41. myymälästä. M4 myy-

mälässä oli tutkimusmyymälöiden paras hyllysaatavuus tutkimustuotealueessa. 

Viikkotasolla tarkasteltuna hyllysaatavuus oli heikentynyt kesän ajaksi ja palannut 

syksyllä samalle tasolle kuin alkuvuoden aikana.  
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Kirjatun nettohävikin osalta M4 myymälä sijoittuu ketjun myymälöiden parhaimpien 

joukkoon olemalla sijalla 12. hävikissä. Viikkotasolla tarkasteltuna normaalivii-

koista löytyi muutamia hävikkipiikkejä, joiden jälkeen hävikki laski. Poisheittohävi-

kin osuus hävikistä laski loppuvuoden aikana verrattuna alkuvuoden tilanteeseen. 

Organisaation kehittymisessä oli siten onnistuttu kun hyllysaatavuus ei ollut hei-

kentynyt ja poisheittohävikkiä oli onnistuttu pienentämään.  

 

Asiakastyytyväisyyskyselyissä M4 myymälän tutkimustuotealueen osalta noin 10% 

asiakkaista koki tuotteiden tuoreudessa ja laadukkuudessa kehitettävää. Tutki-

mustuotealueen ilta- ja viikonloppusaatavuuden osalta kaikissa kolmessa asiakas-

tyytyväisyyskyselyssä 10-22% vastaajista koki saatavuuden heikkona. Asiakastyy-

tyväisyys oli vuoden puolivälissä tehdyssä tutkimuksessa parempaa kuin alku-

vuonna ja loppuvuonna tehdyssä tutkimuksessa.  

 

M4 myymälässä tilaaminen pohjautui raportointijärjestelmän tilaamisen ohjaami-

seen tarkoitettuun raporttiin sekä säännölliseen varaston seurantaan ja tarvitta-

essa tilapäisten määrämuutosten tekemiseen. Tilausjärjestelmästä hyödynnettiin 

tilaamisessa viikkomenekkiä ja hyllypuutetietoja. M4 myymälässä selkeät toiminta-

mallit näyttävät johtavan hyviin tuloksiin. Tiedolla johtaminen oli selkeästi osa or-

ganisaation viikoittaista toimintaa ja tilaamisen vastuuhenkilöllä oli käytettävissään 

siihen tarvittava aika. Kestin (2013) mukaan yksi tietojen hyödyntämisen haas-

teista on sen saavutettavuus. Myymälöillä on itsellään käytettävissä työvälineet ti-

laamisen ohjaamiseen, ja M4 myymälässä työvälineitä osattiin hyödyntää hyvin.  
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M5 myymälä 

Kokonaisuudessaan vuonna 2015 M5 myymälä tilasi 1,6% enemmän tutkimustuo-

tealueen tuotteita kuin mitä se myi niitä. Tutkimusviikoilla M5 myymälä tilasi 2,4% 

enemmän tuotteita kuin mitä se myi tutkimusviikoilla.  

 

Tutkimusmyymälän M5 osalta myydyt ja tilatut kappalemäärät viikonpäiväkohtai-

sesti näyttävät hyvin samoilta kuin ketjun keskiarvot. Selkeästi myyntejä enemmän 

tuotteita toimitetaan maanantaina ja perjantaina. Lisäksi keskiviikkona toimitetaan 

hieman enemmän kuin mitä myydään. Tiistaina ja torstaina toimitetaan vähemmän 

kuin mitä myydään ja lauantaille toimitetaan vain pieni määrä tuotteita. Verratta-

essa perjantain, lauantain ja sunnuntain keskimääräisiä myyntejä perjantain ja lau-

antain toimitusmääriin nähdään, että M5 myymälässä tilataan 17% vähemmän 

tuotteita viikonlopulle kuin mitä viikonloppuna myydään. 

 

M5 myymälällä eniten hyllypuutteita esiintyy sunnuntaisin ja toiseksi eniten hylly-

puutteita on tiistaisin. M5 myymälä oli sijalla 28. hyllypuutteiden osalta ja sen hylly-

puutemäärä oli tutkimusmyymälöiden toiseksi suurin. Viikkotasolla tarkasteltuna 

M5 myymälä oli pystynyt parantamaan hyllysaatavuuttaan lähes 50% verrattaessa 

alkuvuotta ja loppuvuotta 2015. Organisaatio oli siis pystynyt kehittämään omaa 

toimintaansa, vaikka muihin nähden tekemistä vielä riittääkin.  

 

Kirjatun nettohävikin osalta M5 myymälä sijoittuu ketjun myymälöiden keskijouk-

koon olemalla sijalla 17. hävikissä. Viikkotasoista hävikkiä tarkasteltaessa myymä-

län hävikki oli loppuvuonna samalla tasolla kuin alkuvuodestakin. Kun samalla hyl-

lysaatavuutta oli onnistuttu parantamaan, voidaan todeta, että toiminnan kehittymi-

nen on ollut oikeaan tietoon pohjautuvaa. 
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Asiakastyytyväisyyskyselyissä M5 myymälän tutkimustuotealueen osalta noin 9-

25% asiakkaista koki tuotteiden tuoreudessa ja laadukkuudessa kehitettävää. Tut-

kimustuotealueen ilta- ja viikonloppusaatavuuden osalta kaikissa kolmessa asia-

kastyytyväisyyskyselyssä 8-25% vastaajista koki saatavuuden heikkona. Loppu-

vuonna asiakastyytyväisyys oli heikompaa kuin alkuvuonna.  

 

M5 myymälässä tilaaminen pohjautui raportointijärjestelmän tilaamisen ohjaami-

seen tarkoitettuun raporttiin sekä säännölliseen varaston seurantaan ja tarvitta-

essa tilapäisten määrämuutosten tekemiseen. Tilausjärjestelmästä hyödynnettiin 

tilaamisessa viikkomenekkiä ja hyllypuutetietoja. Sydänmaanlakan (2012) mukaan 

tietojen hyödyntämiselle tulee olla johdon tuki ja johdon antama aika. M5 myymä-

län tilaamisen vastuuhenkilö koki, että tilaamisen ohjaamiseen ei ole aikaa ja sii-

hen voisi käyttää enemmän aikaa, jos se olisi mahdollista. Laamasen (2004) mu-

kaan organisaation toiminnan tueksi erilaiset prosessit on tunnistettava ja kuvat-

tava tarkasti. Laamanen toteaa, että vain edellä kuvatulla tavalla toimien proses-

seja voidaan hyödyntää organisaation toiminnan kehittämisessä. Tilaamisen toi-

mintamalleja ei ole tarkasti kuvattu ja määritelty tutkimusorganisaatiossa. Tilaami-

sen vastuuhenkilöillä pitäisi kuitenkin olla tiedossa tärkeimmät työvälineet tietojen 

hyödyntämiseen ja toiminnan kehittämiseen. Tilaamisen toimintamallit eivät olleet 

kunnolla käytössä ko. myymälässä, mutta silti M5 myymälä pääsee keskitason tu-

loksiin.  

 

3.2.2 Tuotekohtaisia raportoinnin lukuja 
 

Tarkasteltaessa tutkimustuotealueen mittareita normaaliviikkojen osalta nähdään, 

että yksi tuote myy noin 29% tuotealueen kappalemääräisestä myynnistä. Viisi eni-

ten myytyä tuotetta muodostavat yhteensä 58,5% koko tuotealueen myynnistä. 

Loppujen valikoimatuotteiden tuotekohtainen osuus koko tuotealueen myynnistä 

on 5,5% tai vähemmän. 
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Eniten hyllypuutteita tutkimusviikkoina aiheuttanut tuote aiheuttaa 10,1% koko tut-

kimustuotealueen hyllypuutteista. Viisi useimmiten loppunutta tuotetta muodosta-

vat 33,6% tutkimusalueen hyllypuutteista. Loppujen valikoimatuotteiden tuotekoh-

tainen hyllypuutteiden osuus oli 5,5% tai vähemmän. 

 

Tuote, joka aiheuttaa eniten kirjattua nettohävikkiä muodosti 11,4% koko tutkimus-

tuotealueen kirjatusta nettohävikistä. Viisi suurinta hävikkituotetta muodostivat yh-

teensä 47% koko tuotealueen kirjatusta nettohävikistä. Loppujen valikoimatuottei-

den tuotekohtainen kirjattu nettohävikki oli 6,8% tai vähemmän koko tuotealueen 

kirjatusta nettohävikistä. 

 

 

3.2.3 Yhteenveto tuloksista 
 

Yhteenvetona keskiarvoisista viikonpäiväkohtaisista myynti- ja tilausmääristä voi-

daan todeta se, että määrien jakautuminen viikonpäivittäin vaihtelee myymä-

löittäin. Myynnin mukaista tilaamista ei juurikaan tutkimusmyymälöissä tapahtunut. 

Ainoastaan yhdellä myymälällä (M4) myyntimäärät ja tilausmäärät jakautuvat hyvin 

tasaisesti ja tuotteita tilataan selkeästi oikeassa suhteessa myyntilukuihin nähden. 

Kyseinen myymälä oli sekä saatavuuden että kirjatun hävikin osalta tutkimusmyy-

mälöiden paras. 

Kun 2015 vuoden normaaliviikkojen kirjatut hyllypuutteet lasketaan myymälöittäin 

(41 kpl) yhteen ja vähiten hyllypuutteita on ollut myymälässä nro 1 niin tutkimus-

myymälät sijoittuvat seuraavasti: 

 M1 12.sija 

 M2 14.sija 

 M3 34.sija 

 M4 7.sija 

 M5 28.sija. 
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Tarkasteltaessa kaikkien ketjun myymälöiden myymäläkohtaisia yhteenlaskettuja 

nettohävikkejä normaaliviikoilla 2015, sijoittuvat tutkimusmyymälät seuraaville si-

joille (paras sija 1. heikoin sija 41.): 

 M1 21.sija 

 M2 19.sija 

 M3 32.sija 

 M4 12.sija 

 M5 17.sija. 

 

Tuotekohtaisia myynti- ja hävikkilukuja tarkastelemalla voidaan todeta se, että ti-

laamisessa tulisi keskittyä  eniten hävikkiä tai eniten saatavuuspuutteita aiheutta-

viin tuotteisiin. Reagoimalla ko. tuotteisiin voidaan saada suuriakin muutoksia ai-

kaan kokonaisuuden näkökulmasta. 

 

Taulukossa 1. nähdään haastateltavien arvioimat ajankäytöt per myymälä per tuo-

temäärä /viikonpäivä/viikko. Haastateltavien ajankäyttö ei juurikaan eronnut toisis-

taan verrattaessa samoja tekemisiä toisiinsa. Ainoastaan pysyvien tilausrunkojen 

päivityksessä syntyi eroja myymälöiden välillä ja erot ajankäytössä syntyvät siitä, 

että millä tavoin tilaamisen hoitajat pyrkivät varmistamaan tuotteiden saatavuuden 

ja hallitsemaan hävikkiä.  
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Myy-

mälä 

Tuote-

määrä 

Py-

syvä/päivä 

min. 

Py-

syvä/vk 

Tilapäi-

nen/päivä 

Tilapäi-

nen/vk 

M1 20 - -   

M2 19 - 30 joka 

toinen 

viikko = 

1 

2*5+ 3*2-3 2*5+ 3*2-3 

M3 15 - 15 5 5*5 

M4 20 2-3 5*3  3 5*3 

M5 17 - 15 min 

joka toi-

nen 

viikko 

15 2*15 

Taulukko 1. Tilaamisen ohjaamisen ajankäyttö tutkimusmyymälöissä. 

 

Haastatteluissa tuli selkeästi esiin se, että tilaamisen ohjaaminen tehdään hyvin 

usein – jopa pääsääntöisesti – tilausjärjestelmässä näkyvien tietojen pohjalta. Ti-

laamista ohjataan tilausjärjestelmässä näkyvien viikonpäiväkohtaisten hyllypuuttei-

den sekä keskiarvoisen viikkomyynnin avulla, sillä raportointijärjestelmän käyttöön 

ei ole aikaa. 

 

Tutkimuksessa ei selvitetty tilaamisen vastuuhenkilöiden asennetta, motivaatiota 

tai tilaamisen ohjaamiseen annettua aikaa. Osa haastateltavista kertoi, että tilaa-

misen kehittämiselle ei ole annettu aikaa. Tiedolla johtamisen tukea ei siis välttä-

mättä annettu riittävästi tilaamisen hoitajalle. 

 

Tutkimusorganisaatiossa ei ole määritelty tarkasti tilaamisen prosesseja ja sen 

vuoksi tutkimuksessa tuli esiin erilaisia toimintamalleja tilaamisen kehittämiseen 

liittyen. Laamasen (2004) mukaan prosessilla on aina omistaja, joka vastaa myös 
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siitä, että prosessi on ymmärretty organisaation sisällä ja että prosessin mukaan 

pystytään toimimaan. Esimiesten tehtävä on varmistaa prosessien toteutuminen 

omassa organisaatiossaan.  

 

3.2.4 Tilaamisen toimintamalli-ehdotus 
 

Virtainlahti (2009) kuvaa, että organisaation kehittämisen kannalta kehitystoimen-

piteille pitäisi varata aikaa. Tutkimuksen pohjalta ehdotetaan, että tilaamisen hoita-

miseen tulisi olla varattuna viikoittain tietty selkeä aika tilaamisen hoitajilla ja tä-

män tulisi olla huomioituna tärkeimpien päivien työvuoroissa. On erittäin tärkeää, 

että tilaamisesta vastaava henkilö myös itse hyllyttää omien tuotealueidensa tuot-

teita, sillä tuolloin näkee helposti tuotteet, joita hyllyssä on selkeästi liikaa tai liian 

vähän. Etenkin maanantaisin ja keskiviikkoisin olisi tärkeää käyttää aikaa varaston 

seurannalle niin ajoissa, että tarvittaessa tilaamisen vastaava ehtii pienentämään 

tai kasvattamaan tilausmääriä loppuviikolle tai alkuviikolle. 

 

Laamanen (2004) mukaan organisaation prosessien kehittämiseksi ne on ensin ol-

tava kuvattuina. Prosesseissa on tärkeää sisällyttää niihin aina asiakasnäkökulma 

ja niiden aina alkaa asiakkaasta ja päättyä asiakkaaseen. Tutkimuksen tulosten 

pohjalta tutkimusorganisaatiossa tulisi tilaamisen vastaavien henkilöiden työpro-

sessien kuvaamisella voitaisiin selkeyttää myymälän toimintoja nykyisestään. Päi-

vittäiselle tilaamisen hoitamiselle ei tarvitsisi varata montaa tuntia aikaa vaan jo 

esimerkiksi päivittäisellä 15 minuutin määrätyllä tilaamisen hoitamisella/tuotealue 

saataisiin varmasti tuloksia aikaiseksi. Suunnitelmallisella ajankäytöllä todennäköi-

sesti vahvistettaisiin myös tilaamisen vastuuhenkilöiden sitoutumista ko. tehtä-

vään. 
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Oppivan ja uudistumiskykyisen organisaation on tarjottava työntekijöilleen mahdol-

lisuus kehittää osaamistaan ja organisaation toimintaa. Tutkimustuloksissa tuli 

esiin se, että myymälöissä ei ole tällä hetkellä aikaa tai osaamista hyödyntää ra-

portointi- tai tilausjärjestelmässä olevia tietoja. Ratkaisuna tähän voidaan tarjota 

lisäkoulutusta tietojärjestelmien käytöstä. Tuloksia halutaan nopeasti, joten tutki-

musorganisaatiossa otetaan käyttöön keskitetysti tuotettava tuotealuekohtainen tu-

kiraportointi, jossa viikoittain konttorilta ajetaan myymälöille edellisten 4 normaali-

viikon tuotekohtaiset keskiarvotiedot viikonpäivittäin. Raportti on lajiteltuna siten, 

että eniten kirjattua hävikkiä saaneet tuotteet nousevat listalle ensimmäisinä. Täl-

löin läpikäymällä tilausjärjestelmään esimerkiksi 10 ensimmäistä tuotetta ko. rapor-

tin tietojen pohjalta, saadaan pahimpien ongelmatuotteiden tilannetta korjaantu-

maan. Kun raportilla on mukana yhteenlaskettu hyllypuutekirjausten määrä niin la-

jittelemalla raportilta tuotteet, joihin kohdistui eniten hyllypuutekirjauksia, päästään 

korjaamaan saatavuusongelmista pahiten kärsivien tuotteiden tilaamista. Esi-

merkki raportin rakenteesta taulukossa 2. 

 

 

Taulukko 2. Uusi tilaamisen tukiraportti, jossa tiedot näkyvissä myymälöittäin 

omilla välilehdillään. 

 

Uuden valmiiksi tuotetun tiedon rinnalla organisaatiossa tulisi tämän tutkimuksen 

pohjalta myös lähteä kehittämään tilaamisen vastuuhenkilöiden perusosaamista 

tilausjärjestelmiin ja raportointijärjestelmiin liittyen. Keskitetysti tuotettujen raport-

tien kautta myymälän tulee päivittää tuotteiden pysyviä tilausrunkoja tilausjärjestel-

mään noin kerran kuukaudessa. Tärkeää on varmistaa, että päiväkohtainen tilaus-

määrien rakenne vastaa myynninrakennetta. Lisäksi valikoimajaksojen vaihdokset 
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ja mahdolliset hintamuutokset tulee huomioida tilausmäärissä. Suositeltavaa on 

varata työvuoroihin aikaa pysyvien tilausrunkojen päivitykselle joko tiistaille tai kes-

kiviikolle. Ensisijaisesti tulee tarkastella 10 eniten hävikkiä tuottaneen tuotteen ti-

lausrungot ja 10 eniten hyllypuutekirjauksia saanutta tuotetta. 

 

Tärkeää tilaamisen hoitamisessa on lisäksi päivittäinen varaston seuranta ja 

tarvittaessa reagointi (sis. päiväysten huomioiminen) = tilapäiset määrämuutok-

set 

 käytä enemmän aikaa maanantaina ja keskiviikkona 

 muina päivinä ns. pintapuolinen tsekkaus ja pahimpiin määriin 

reagointi 
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4 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

4.1 Yhteenveto 

 

Tämän tutkimuksen tekijällä on usean vuoden vankka tietojärjestelmäosaaminen 

S-ryhmän market-kaupan tilausjärjestelmistä. Tämä asiantuntemus järjestelmistä 

yhdistettynä käytännön prosessien tuntemiseen ovat pohjana tässä tutkimuksessa 

esiin saaduille havainnoille. Tutkijan oman asiantuntemuksen kautta on mahdol-

lista arvioida käytössä olevien työvälineiden hyödyntämistaso kun verrataan niitä 

raportointijärjestelmien kautta raportoitaviin lukuihin.   

 

Tässä tutkimuksessa on selvitetty tutkimusorganisaation tutkimusmyymälöiden ti-

laamisen toimintamalleja valitussa tuotealueessa. Tutkimusaineistot kerättiin haas-

tattelemalla viiden myymälän tutkimustuotealueen tilaamisesta vastaavia henki-

löitä lomakehaastattelulla. Haastattelussa haastateltavat myös näyttivät tietojärjes-

telmistä sen, miten he niitä tilaamisen ohjaamisessa käyttävät ja tutkimuksessa tuli 

esiin se mitä tietojärjestelmäominaisuuksia myymälät tällä hetkellä käyttävät tutki-

mustuotealueen tilaamisen hoitamisessa. Haastattelut äänitettiin ja tietojärjestel-

mien käyttö videoitiin.  

 

Nonakan & Takeuchin (1995) mukaan hiljainen tieto muuttuu täsmällisesti silloin 

kun siitä kommunikoidaan. Usein hiljaista tietoa omaavat henkilöt eivät itse tun-

nista omia tietojaan. Haastatteluissa tuli esiin paljon tilaamiseen liittyvää hiljaista 

tietoa, jota ei olisi saatu esille esimerkiksi pelkän raportointijärjestelmän tietojen 

avulla. Tutkimuksessa havaittiin, että tilaamisesta vastaavat henkilöt tietävät mitä 

tietoja heillä on käytettävissä tilaamisen tehokkaaseen ohjaamiseen. Valitettavasti 

käytettävissä olevia tietoja ei myymälöillä ole aikaa hyödyntää riittävästi. Haastat-

teluissa tuli myös esiin syitä siihen, miksi tilaamisessa ei hyödynnetä kaikkia käy-
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tettävissä olevia tietoja. Suurin syy käyttämättömyyteen oli ajanpuute. Tutkimuk-

sessa tuli esiin hiljaisena tietona se, että myymälöissä olisi tutkimustuotealueen ti-

laamisen hoitamiseen eniten aikaa tiistaisin tai keskiviikkoisin. 

 

Sydänmaanlakan (2012) mukaan organisaatioiden on pystyttävä muuttumaan ja 

kehittymään muuttuvan toimintaympäristön myötä, jotta sillä olisi mahdollisuudet 

kehittää toimintansa tuloksia. Organisaatioiden oppimisen ja kehittymisen tulee 

olla suunnitelmallista ja päämäärätietoista. Organisaatioiden tulee tukea innovaati-

oita ja antaa yksilöille ”lupa” olla erilaisilla lähtökohdilla, joista osaamista lähdetään 

kehittämään tarvittavalle tasolle. Oppivassa organisaatiossa on mahdollistettava 

hiljaisten signaalien kuuntelu ja toiminnan muuttaminen jopa todella radikaalistikin, 

mikäli toimintaympäristökin on muuttunut. Tilaamista ei voida tehdä vuosikausia 

eikä edes puolta vuotta täysin samoilla tiedoilla, sillä asiakas ei käyttäydy jatku-

vasti yhdellä ja tietyllä tavalla.  

 

Virtainlahden (2009) mukaan oppivan organisaation tunnuspiirteitä ovat tehokas 

tiedon luominen ja sen hankkiminen ja jakaminen yhteisen vision määrittelemissä 

puitteissa. Tutkimuksessa analysoidut tiedot ovat saatavilla raportointijärjestel-

mästä, jonne ne siirtyvät automaattisesti myymälöissä tapahtuneiden tapahtumien 

(myynti, hävikkikirjaus, hyllypuutekirjaus) mukaisesti. Myymälöiden tilaamisen tun-

nuslukuja raportoidaan säännöllisesti ja esimerkiksi hävikille on asetettu myymälä-

kohtaisesti tavoitearvot kolmelle eri jaksolle/vuosi. Sen sijaan hiljaista tietoa ei ole 

kerätty suunnitelmallisesti. Virtainlahden (2009) mukaan oppivassa organisaa-

tiossa sen jäsenillä on mahdollisuus kehittää omaa osaamistaan ja omaa työtään 

sallien virheet ja niistä oppimisen. Tutkimuksessa tuli ilmi se, että tilaamisen hoita-

jilla ei aina ole aikaa hyödyntää tilaamisen tueksi olemassa olevia tietoja. Haasta-

teltavilla oli myös osaamisessa kehitettävää ja se vaikutti siihen, että heillä ei ollut 

kaikilta osin tietämystä käytettävien tietojen hyödyntämismahdollisuuksista.  
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Sydänmaanlakan (2009) mukaan jatkuvan oppimisen ja uudistumisen osia ovat 

muun muassa tiedon hyödyntäminen, innovatiivisuuden ja osaamisen kehittämi-

nen sekä oppisen ja uudistamisen tukeminen. Tilaamisen vastuuhenkilöillä pitäisi 

siis olla resurssit säännölliseen tietojen hyödyntämiseen ja tarvittaessa osaamisen 

kehittämiseen. Osaltaan tämän tutkimuksen havaintojen pohjalta tilaamisen ja ra-

portointijärjestelmien perusosaamista tullaan kouluttamaan myymälähenkilökun-

nalle ja tätä kautta varmistamaan osaamisen taso. Tämän avulla organisaatiossa 

pyritään varmistamaan kyky uudistua. Tutkimuksessa saatujen tulosten pohjalta 

havaittiin, että tutkimustuotealueen tilaamisen toimintamalleja tulee kehittää. Tutki-

mustuotealueen tilaamisen tueksi luotiin uusi myymäläkohtainen raportti, jota tul-

laan lähettämään myymälöihin viikoittain. Tämän raportin pohjalta myymälät näke-

vät suoraan eniten hävikkiä tuottaneet tuotteet ja pystyvät muuttamaan pysyvien 

tilausrunkojen tilausmääriä tilausjärjestelmään. Uudella mallilla pyritään varmista-

maan tuotteiden myynninmukainen tilaaminen mahdollisimman hyvällä päiväkoh-

taisella saatavuudella ja pienellä hävikillä. Hävikki on aina pois suoraan yrityksen 

tuloksesta (Finne, Kokkonen, 2005), joten hävikin pienentämisellä on suorasti pa-

rantava vaikutus tulokseen. Nykyistä paremmalla myynninmukaisella tilaamisella 

todennäköisesti on myös positiivisia vaikutuksia  asiakastyytyväisyyteen, sillä asi-

akkaille tulee nykyistä paremmin tuotteita saataville ja siten, että niissä on enem-

män käyttöaikaa kuin nyt (kun tuotteet on toimitettu juuri ennen myyntiä myymä-

lään). Aiemmin tässä tutkimuksessa esitettyjen tutkimustulosten mukaan 54% 

tuotteiden hyllypuutteista johtuu myymälöiden tilaamisesta ja 31% asiakkaista siir-

tyy toiseen kauppaan ostamaan tarvitsemansa tuotteen mikäli sitä ei myymälän 

hyllystä löydy. Uudella tilaamisen toimintamallilla pyritään vähentämään hyllypuut-

teita ja sitä kautta kasvattamaan myyntiä. Uuden toimintamallin vaikutuksia asia-

kastyytyväisyyteen päästään seuraamaan kolme kertaa vuodessa tehtävästä asia-

kastyytyväisyyskyselystä.  

 

 

.  
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4.2 Johtopäätökset 

 

Tutkimuksen tavoitteena on tutkimusorganisaation valitseman tutkimustuotealueen 

tilaamisen ohjaamiseen liittyvien tilaamisen toimintamallien nykytilan selvittäminen 

haastatteluilla ja sitä kautta kehityskohtien löytäminen ja ratkaisuehdotuksen tuot-

taminen niihin. Tutkimuksessa selvitettiin tutkimusmyymälöiden tilaamisen toimin-

tamallit valitussa tutkimusalueessa. Haastatteluissa myös selvitettiin haasteet ti-

laamisen ohjaamisessa. Tutkimuksessa pyrittiin selvittämään myös tilaamisen par-

haat käytännöt ja niiksi löydettiin mahdollisimman oikeanlaisen pysyvän tilausrun-

gon tekeminen, sen säännöllinen päivittäminen. Tärkeää on myös seurata tuottei-

den varastotasoja päivittäin ja tarvittaessa muuttaa tulevia tilausmääriä suurem-

miksi tai pienemmiksi ja tätä kautta hallita saatavuutta ja hävikkiä. 

 

Tutkimuksessa haastatellut henkilöt olivat pääsääntöisesti halukkaita uudistamaan 

toimintaansa ja pitämään tilausmäärät mahdollisimman hyvin asiakaskäyttäyty-

mistä vastaavina. Käytännössä tämä kuitenkin tehtiin usein päiväkohtaisilla tilaus-

määrien pikamuutoksilla eikä muuttamalla pysyviä tilausmääriä käytettävissä ole-

vien faktojen pohjalta. 

 

Raportointijärjestelmien lukuja analysoimalla havaittiin, että ovatko selkeitä toimin-

tamalleja käyttävät myymälät oikeasti tehokkaita vai onko toiminta siltikin teho-

tonta. Tutkimuksessa tuli ilmi se, että vaikka haastatteluiden mukaan tilaamisesta 

vastaava henkilö kuulostaisi toimivan oikein ja hyödyntävän oikein käytössä olevia 

työvälineitä, niin tilaamisen lukujen kannalta toiminta ei siltikään ole tehokasta ja 

laadukasta. Jokaisen käyttäjän osaamistaso ja myymälän asiakkaiden käyttäytymi-

sen stabiilisuus myös vaikuttavat siihen, miten paljon tilaamista joudutaan ohjaa-

maan. Asiakaslähtöisen ajattelun näkökulmasta hyllyssä tulisi aina olla mahdolli-

simman tuoreita tuotteita, joita ostaessaan asiakas kokee selkeästi ostavansa tuo-

retta tuotetta. Mikäli tuote myydään alennuksella ja sen viimeinen käyttöpäivä on 
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ostamista seuraava päivä, ei tuoreusmielikuva toteudu. Koko viikon ostoksia teke-

vien asiakkaiden kohdalla tuotteet saattavat jopa jäädä ostamatta, mikäli niissä ei 

ole riittävästi käyttöpäiviä jäljellä.   

 

Organisaatioilta vaaditaan päivä päivältä tehokkaampaa toimintaa ja samalla kai-

ken keskiössä olevaa asiakasta ja hänen tyytyväisyyttään ei saisi heikentää. Myy-

mälöissä pitäisi olla asiakkaille päivittäin oikea määrä oikeita tuotteita ja vielä mah-

dollisimman tuoreina juuri sinä kellonaikana, kun asiakas niitä tarvitsee. Asiakkaat 

muuttavat ostokäyttäytymistään muun muassa tuotteiden hinnoittelun tai vuoden-

ajan mukaan ja myymälöiden on uudistettava tilaamistaan oikea-aikaisesti, jotta 

asiakas saisi myymälöistä haluamiaan tuotteita eikä toisaalta myymälöille tulisi 

tuotteista suuria hävikkejä. Kun ei ole käytössä ennustepohjaista tilaamista, niin 

tehokkuus on pyrittävä saavuttamaan nykyisillä työvälineillä ja niiden käytön uu-

silla innovaatioilla. 

 

Virtainlahden (2009) mukaan hiljaisen tiedon esiin saaminen on yleensä haasteel-

lista ja sen keräämiseen voidaan käyttää esimerkiksi osaamiskartoituksia tai haas-

tatteluita. Tutkimuksessa tehtyjen haastatteluiden kautta tuli esiin paljon myymä-

löissä olevaa hiljaista tietoa siitä, että milloin tilaamisen hoitamiseen tehtäviä asi-

oita olisi hyvä tehdä ja millä tavoin. Tärkeä tieto oli myös se, että käytettävissä ole-

via tietoja ei ehditä hyödyntämään. Ilman haastatteluita eivät nämä hiljaiset sig-

naalit olisi tulleet esiin eikä niitä olisi voitu huomioida organisaation toiminnan ke-

hittämisessä. Valitettavasti tutkimusmyymälöissä tiedettiin käytettävissä olevia työ-

kaluja hyvin, mutta ajankäytöllisesti heillä ei koettu olevan riittävästi aikaa työkalu-

jen hyödyntämiseen. Saatujen hiljaisten tietojen kautta pystytään kehittämään or-

ganisaation toimintaa oikeaan suuntaan. 
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Tutkimuskohteena olevassa organisaatiossa on sekä tilausjärjestelmässä että ra-

portointijärjestelmässä työvälineitä, joita tutkimuksessa mukana olleet yksiköt eivät 

hyödyntäneet lainkaan tilaamisen optimoinnissa. Haastatteluissa tuli esiin se, että 

raportteja ajettaisiin enemmän, jos siihen vain olisi aikaa. Ajanpuutteen syyt eivät 

tulleet tässä tutkimuksessa esiin. Tutkimusmyymälöissä tavarakuormat puretaan 

tiimeittäin ja yksi haastateltava mainitsee vastauksissaan sen, että ei ”pysty” jättä-

mään tiimin muita purkajia tekemään hommia ja itse lähteä ajamaan raportteja 

taustakoneelle. Tutkimuksen haastatteluissa esiin tullut myymälä, jossa haastatel-

tavan mukaan hyödynnettiin säännöllisesti oikeita raportteja, osoittautui kuitenkin 

mittareiden valossa tehottomaksi myymäläksi. Tiedolla johtamisessa onkin tärkeää 

osata hyödyntää tietoa oikealla tavalla eikä muutoksista ole hyötyä jos tehdään 

esimerkiksi liian pieniä tai liian suuria muutoksia.  

 

Kaikissa tutkimuksen tutkimusmyymälöissä tilaamisen toimintamallit erosivat hie-

man toisistaan. Samojakin työkaluja ja toimintamalleja myymälöistä löytyi, mutta 

yhdessäkään myymälässä eivät kaikki käytettävissä olevat työkalut olleet säännöl-

lisessä käytössä. Kaikille tutkimusmyymälöille yhteinen tekijä oli se, että kaikki 

haastatellut mainitsivat ajan puutteen ja kiireen yhdeksi syyksi siihen, että tilaami-

sen hoitamisessa eivät kaikki työvälineet ole säännöllisessä käytössä. Ajankäytölli-

sesti myymälät olivat melko saman tasoisia. Myymälöiden ajankäyttö jakautui sen 

mukaan, mitkä toimintamallit myymälässä olivat käytössä.  

 

Tutkimuksen tulosten mukaan tutkimuskohteena olleet myymälät eivät hyödyntä-

neet juuri lainkaan/ lainkaan seuraavia työvälineitä: 

*tilausjärjestelmä: saatavuuden ja hävikin hallinnan lisätyövälineet (1/5 

hyödynsi) 

*raportointijärjestelmä: hävikkityöpöytä (1/5 hyödynsi), top-raportit hä-

vikki & saatavuus (1/5 hyödynsi). 
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Yllätyksellinen tutkimuksen tuloksissa on etenkin se, että juuri pysyvien tilausrun-

kojen ylläpitoon tarkoitettua raportointijärjestelmän raporttia (raportti 02-08) ei 

enää hyödynnetty. 

 

Kun tiedetään, että tilausjärjestelmät ovat muuttumassa lähivuosina ennustepoh-

jaisiksi, niin tässä vaiheessa pyrimme mahdollisimman tehokkaasti saamaan tulok-

sia. Tutkimustulosten perusteella kehitetään organisaation toimintaa siten, että 

myymälöille aletaan tuottamaan viikoittain valmista raporttia tilausmäärien ylläpi-

toon. Tutkimustulosten mukaan tilaamisen hoitajat eivät joko osaa tai ehdi hyödyn-

tää tietojärjestelmissä olevia tietoja. Edellisestä johtuen on siis turha lähteä kehit-

tämään toimintaa esimerkiksi siten, että rakennettaisiin uusi raportti myymälöiden 

itsensä ajettavaksi. Valmiiksi myymälöille ajettavalla raportilla saadaan todennä-

köisesti huomattavasti nopeammin tuloksia aikaan kuin sillä, että jatkettaisiin toi-

mintamallilla, jossa myymälä itse ajaisi raportteja. Tärkeää tuloksien saamiseksi 

on sitouttaa esimiehet varmistamaan uuden raportin hyödyntäminen myymälässä. 

Tämä tarkoittaa myös sitä, että uuden raportin tietojen hyödyntämiselle on annet-

tava myymälöissä aikaa. Organisaatioiden uudistumisen ja kehittymisen näkökul-

masta valittu uusi tilaamisen tukiraportointi osoittaa kevään 2017 aikana sen, että 

miten hyvin sillä on mahdollista saada tuloksia aikaan. Uuden toimintamallin koke-

musten kautta tilaamisen toimintamalleja päästään jatkokehittämään ja uutta toi-

mintamallia mahdollisesti ottamaan käyttöön myös muissa tuoretuotealueissa.  
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4.3 Jatkotutkimusehdotukset 

 

Kattavampi otos tutkimuksessa olisi saatu mikäli tutkimuskohteeseen olisi otettu 

mukaan kaikki viikot ja laajemmat tuotealueet. Laajemmassa tutkimuskohteessa 

käsiteltävät toimintamallit ja raportoinnista analysoitavat tiedot olisivat kuitenkin ol-

leet liian laaja kokonaisuus tutkittavaksi. Jatkotutkimuskohteeksi tälle tutkimukselle 

olisi luonnollisesti tutkia juhlapyhiin, kausiin, lehti-ilmoituksiin sekä eri tuotealueisiin 

liittyvät toimintamallit. Haasteena edellä mainittujen poikkeusviikkojen tilaamiseen 

liittyy se, että esimerkiksi joululle tutkimustuotealueen tuotteiden saatavuus var-

mistetaan keskitetyillä sesonkitoimintamalleilla. 

 

Jatkokehityskohteena tutkimusalueen tuotteiden tilaamiseen on selkeästi nähtä-

vissä tutkimustuotealueen saldopohjaisen tilaamisen pilotointi, sillä sille ei nähty 

suuria esteitä tutkimusmyymälöissä. Tutkimustuotealueen saldopohjaisen tilaami-

sen pilotti käynnistetään useassa myymälässä alkuvuonna 2017. 

 

Jatkotutkimusehdotuksena tähän tutkimukseen voisi myös olla keskitetty tilaami-

sen hoitaminen organisaation konttorilta käsin. Keskitettyä tilaamisen ohjaamista 

on käytössä osassa S-ryhmän alueosuuskauppoja. Tulokset keskitetyissä mal-

leissa ovat olleet rohkaisevia, mutta niiden on havaittu työllistävän paljon. Jos kes-

kitettyyn tilaamisen ohjaamiseen lähdettäisiin, niin asia pitäisi resursoida hyvin tut-

kimusorganisaation konttorilla.  

 

Yhtenä jatkotutkimuksena tälle tutkimukselle voitaisiin kuvata markettien tuoretuo-

tetilaamiseen liittyvät myymäläprosessit ja laajentaa kuvaukset tämän jälkeen 

myös muihin tuotealueisiin. Myymälän tilaamisen prosessien kuvaaminen vaatii li-

sätutkimuksia myymälöiden toiminnasta ja sen nykytilasta ja mahdollisista haas-

teista. Prosessien kuvaaminen yhdessä uuden ennustepohjaisen tilaamisen pilo-

toinnin kanssa voisi olla jatkotutkimuskohde tälle tutkimukselle. Uutta ennustepoh-

jaista tilaamista päästää todennäköisesti pilotoimaan lähivuosina. 
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Mielenkiintoinen tutkimuskohde olisi myös tilaamisen vastuuhenkilöiden asenteet 

tilaamiseen ja sen ympärillä oleviin toimintamalleihin liittyen. Asenteita tutkimalla 

saataisiin selville se, että mikä on nykytila tilaamisen vastuuhenkilöiden asenteelli-

sella puolella ja että tarvittaisiinko siihen kehitystoimenpiteitä.  
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LIITTEET 

Liite 1. Haastattelun kyselylomake 

Kyselylomake tilaamisesta vastaavalle henkilölle 

 
5hlö haastatellen 

  
1 Kokemus vakiotilaamisen käytöstä vuosina 

  
2 Mistä tuotealueista vastaat tilaamisessa? 

  

3 

Miten paljon käytät päivässä aikaa pysyvien tilausrunkojen päivityk-

seen jauhelihoissa? 

  

4 

Miten paljon käytät päivässä aikaa tilapäisten tilausrunkojen päivityk-

seen jauhelihoissa? 

  

5 

Miten paljon käytät viikossa aikaa pysyvien tilausrunkojen päivityk-

seen jauhelihoissa? 

  

6 

Miten paljon käytät viikossa aikaa tilapäisten tilausrunkojen päivityk-

seen jauhelihoissa? 

  

7 

Mitä Martin tietoja hyödynnät (ei juhlapyhiä) jauhelihojen tilaamisen 

hoitamisessa? 

  

8 

Mitä Tahtin tietoja hyödynnät (ei juhlapyhiä) jauhelihojen tilaamisen 

hoitamisessa? 

  

9 Seuraatko konttorilta lähetettäviä viikkoraportteja/kuukausiraportteja 

 
 ->koetko ne hyödyllisiksi, perustele 

 
 -> jos et koe niitä hyödyllisiksi niin perustele 
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10 Mitkä asiat ovat haasteita tilausmäärien osuvuuden onnistumisessa? 

  

11 

Jos päivittäisit pysyviä tilausrunkoja kerran viikossa niin mikä olisi pa-

ras viikonpäivä päivitykselle 

  
12 Kaipaatko lisätukea tilaamisen hoitamiseen? 

  
13 Vapaa palaute tilausrunkojen ylläpitoon liittyen 

  

14 Millä toimilla varmistat tuotteiden saatavuuden? 

  

15 Millä toimilla minimoit tuotteiden hävikin? 

  

16 Mitkä ovat parhaimmaksi kokemiasi toimintamalleja tilaamisessa? 

  

17 

Voisiko ko. tuotteita mielestäsi tilata saldopohjaisella tilausjärjestel-

mällä? 

 


