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Suorituskyvyn mittaaminen jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä on tärkeää 

yrityksen kilpailukyvyn säilyttämisen kannalta. Tämän tutkimuksen tavoitteena on luoda 

kohdeyritykselle ohjeistus siitä, miten tulevaan tehokkuudenseurantajärjestelmään 

tarvittavat numeeriset arvot saadaan laskettua käytössä olevasta 

varastonhallintajärjestelmästä. Suorituskyvyn mittarit on annettu tutkimukseen yrityksen 

puolesta.  

Teoriaosiossa selvitetään mitä suorituskyvyn mittaamisella tarkoitetaan ja miten Business 

Intelligenceä voidaan hyödyntää suorituskyvyn mittaamisessa. Empiriaosioon mukaan on 

valittu viisi asiakkuutta kaikista yrityksen asiakkuuksista, jotka edustavat toimintatapoja 

mahdollisimman monipuolisesti. Osiossa käydään läpi mukaan valittujen 

varastointiasiakkuuksien prosessit ja niiden pohjalta miten halutut tehokkuuden arvot 

saadaan laskettua sekä miten tehokkuutta mitataan tällä hetkellä. 

Koska varastonhallintajärjestelmä on identtinen kaikilla asiakkuuksilla, saadaan 

tehokkuudenseurantajärjestelmään tarvittavat arvot samoista lähteistä. Työssä selvitettiin 

yksityiskohtaisesti miten prosessien tehokkuudet tulee laskea ottaen huomioon 

eroavaisuudet asiakkuuksien välillä. Eron eri asiakkuuksien välille muodostaa erilaiset 

työskentelytavat ja varastonhallintajärjestelmän käyttö. Lisäksi työn lopussa pohditaan 

tehokkuudenseurantajärjestelmän tulevaisuutta järjestelmän käyttöönoton jälkeen. 
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Performance measurement is essential in a constantly changing business enviroment to 

preserve the companys competitiveness. The aim of this study is to create a guidance for 

target company how to get the numerical values for upcoming performance management 

system from warehouse management system. Performance indicators have been given to 

study on behalf of the company. 

Theoretical section explains what performance measurement means and how business 

intelligence can help when measuring performance. In empirical section five different 

customers were studied. Section contains customers' warehouse processes, how the de-

sired values of performance can be calculated as well as how process performance is cal-

culated at the moment.  

Warehouse management system (WMS) is the same for all the customers and values for 

performance management tool can be found from identical sources. Studys purpose was 

to find out the small differences between customers when calculating performance indica-

tors. Different working methods and different use of warehouse management system is 

the reason why there are differences between customers. At the end of the study is dis-

cussed the future of performance management after implementation is completed.  
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1 JOHDANTO 

Suorituskyvyn mittaamisella on keskeinen merkitys yritystoiminnassa, sillä se auttaa 

asetettujen tavoitteiden saavuttamisessa. Yritysten toimintaympäristön jatkuva 

muuttuminen luo omat haasteensa suorituskyvyn johtamiselle ja mittaamiselle. Jotta 

suorituskyvyn mittaaminen onnistuu, tulee yritysjohdon ja henkilöstön sitoutua 

mittausjärjestelmän suunnitteluun, rakentamiseen ja käyttöön. Suorituskykyä tulee mitata 

mahdollisimman laajasti sekä monipuolisesti ja mittariston tulee olla yhtenäinen. 

Mittariston avulla voidaan panostaa olennaiseen ja se auttaa keskittämään huomion 

menestymisen kannalta tärkeisiin osa-alueisiin. (Ukko et al. 2007) 

Suorituskyvyn mittaamisessa on yleistä seurata pelkkiä taloudellisia mittareita, mutta 

niiden antama näkökulma on hyvin kapea ja johtaa helposti osaoptimointiin. 

Johtopäätöksien tekeminen pelkän historiatiedon perusteella saattaa johtaa 

kohtalokkaisiin virhearviointeihin, sillä taloudelliset mittarit eivät esimerkiksi kerro 

mitään palvelun laadusta tai henkilöstön tyytyväisyydestä. Jotta yritys voi menestyä 

jatkuvassa kilpailussa, on suorituskykyä seurattava monipuolisesti ja tunnistettava 

mittareihin vaikuttavat tekijät. Mittariston perusperiaatteena on, että sen tulee olla 

johdettu yrityksen strategiasta. Tällöin mittareita seuraamalla saadaan tietää onko 

toiminta menossa strategian määrittämään suuntaan. (Ukko et al. 2007) 

Työn kohdeyritys on yksi maailman johtavista logistiikkapalveluiden tarjoajista, jonka 

toimintoihin kuuluvat maa-, lento- ja merikuljetukset sekä logistiikan muut palvelut. 

Työssä tutkitaan 3PL-logistiikkapalveluita. 

Kohdeyritykseen ollaan käyttöönottamassa Performance Management -työkalua, jonka 

tarkoitus on yhdistää varastonhallinta- ja työajanseurantajärjestelmän tiedot 

automaattisesti luoden reaaliaikaisen tehokkuudenseurantajärjestelmän. Järjestelmän 

käyttöönoton myötä tehokkuuslukuja ei tarvitse enää ylläpitää manuaalisesti. Seurannasta 

saatava tieto on saatavilla jatkuvasti eikä vain tietyllä mittaushetkellä. 
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1.1 Tavoitteet ja rajaus 

Työn tavoitteena on tehdä tutkimus siitä, mitä työvaiheita työajanseurantajärjestelmään 

tarvitaan ja miten tehokkuuden seurantaan tarvittavat suoritteet saadaan laskettua 

varastonhallintajärjestelmästä. KPI-mittarit on annettu valmiiksi yrityksen puolesta. 

Pääasiassa työssä tutkitaan, miten varastointiprosessien tehokkuutta voidaan seurata 

automaattisesti työajanseuranta- ja varastonhallintajärjestelmän avulla. Työssä on myös 

mukana joitakin KPI-mittareita, joiden seurantaan tarvitaan Excel-taulukoiden käyttöä. 

Jos tutkittavalla asiakkuudella on tehty työajanseuranta, otetaan myös kantaa hyvän ja 

huonon tehokkuuden raja-arvoihin. 

Työssä tutkimuksen apuna toimivat seuraavat tutkimuskysymykset: 

1. Mitä suorituskyvyn mittaamisella tarkoitetaan ja miksi sitä tulee mitata?  

Ensimmäisen tutkimuskysymyksen tarkoituksena on auttaa etsimään teoreettinen tausta 

työn aihepiirille, eli tehokkuuden seurannalle. Teoriaosuus selvittää miksi suorituskyvyn 

mittaaminen on tärkeää ja näin ollen perustelee PM-työkalun käyttöönottoa.  

2. Millaiset ovat nykyiset varastointiprosessit? 

Toisen tutkimuskysymyksen avulla on tarkoitus selvittää työhön mukaan valittujen 

asiakkuuksien nykyiset varastointiprosessit. Toinen tutkimuskysymys toimii pohjana 

kolmannelle tutkimuskysymykselle. Varastointiprosessien kuvaaminen auttaa 

ymmärtämään miksi kullekin asiakkuudelle on valittu seurantaan juuri tietyt KPI-mittarit.  

3. Miten tehokkuutta voidaan seurata tai seurataan nyt? 

Kolmannen tutkimuskysymyksen avulla selvitetään työajanseurantaan tarvittavat 

prosessit ja työvaiheet, jotta tehokkuutta voidaan seurata PM-työkalun avulla, sekä 

selvitetään, miten varastonhallintajärjestelmään tallentuvaa tietoa voidaan hyödyntää 

tehokkuuden laskemisessa.  
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4. Miten tehokkuudenseurantaa voitaisiin kehittää tulevaisuudessa? 

Kappaleessa seitsemän, tulokset ja niiden arviointi, käydään läpi työn keskeiset tulokset, 

niiden arviointi sekä jatkotoimenpiteet ja suositukset. Pohditaan miten 

varastointiprosessien muutokset vaikuttavat tehokkuuden seurantaan ja miten sitä tulisi 

kehittää. 

Työ on rajattu koskemaan kohdeyrityksen viittä varastointiasiakkuutta. Asiakkuuksien 

valinta on tehty sillä perusteella, että ne edustavat mahdollisimman laajasti erilaisia 

toimintatapoja varastossa, jotta työn tuloksia voidaan hyödyntää helposti myös muiden 

asiakkuuksien suorituskyvyn mittaamisessa. Lisäksi työssä on keskitytty pääasiassa vain 

prosessien tehokkuuden laskemiseen, eli esimerkiksi työhön ei sisälly mitään taloudellisia 

mittareita.  

1.2 Tutkimuksen toteutus ja menetelmät 

Teoriaosuudessa tehtiin kirjallisuuskatsaus suorituskyvyn mittaamiseen ja seurantaan sekä 

Business Intelligenceen. Osuuteen etsittiin tietoa niin kirjallisuuslähteistä kuin aiheeseen 

liittyvistä artikkeleista. Business Intelligence on laaja termi ja sen osalta tutkittiin vain 

yrityksen sisäisen suorituskyvyn mittaamisen kannalta oleellista tietoa.  

Empiirisen osion materiaali on koottu haastattelemalla asianomaisia sekä tekemällä itse 

havaintoja työskentelytavoista. Haastattelut toteutettiin melko vapaamuotoisesti ilman 

tarkkaa kysymyspatteristoa. Haastateltavat olivat vaihtelevasti joko varaston työnjohtajia 

tai varastopäällikköjä. Työnjohtajilta saadut tiedot olivat enemmän käytännön työhön 

liittyvää kun taas varastopäälliköiden antama informaatio otti mukaan myös taloudellisen 

näkökulman tehokkuuden seurannassa. Haastattelut toteutettiin pääasiassa tammi- ja 

helmikuussa 2016. Haastattelujen yhteydessä tehtiin myös aina kierros varastolla, jonka 

tarkoituksena oli auttaa ymmärtämään prosessit käytännössä. Lisäksi tarkentavia 

kysymyksiä on esitetty tarvittaessa sähköpostitse.  

Asiakkaan A osalta prosessien kuvaukseen ja varastonhallintajärjestelmän tutkimiseen 

käytettiin isolta osalta apuna omaa työkokemusta sekä muiden työntekijöiden ajatuksia 

aiheeseen liittyen. Mitään virallisempaa haastattelua ei kyseisen asiakkuuden osalta tehty.  
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1.3 Raportin rakenne 

Työ sisältää kaksi teorialukua, kolme empiiristä osiota sekä johtopäätökset ja 

yhteenvedon. Luvussa kaksi esitellään teoriaa suorituskyvyn mittaamisesta ja 

seuraamisesta. Luvussa käsitellään miten suorituskyvyn mittaristo tulee suunnitella ja 

implementoida sekä miten mittaristoa voidaan käyttää toiminnan kehittämisessä ja miten 

sitä tulee ylläpitää. Lisäksi tutustutaan varastotoiminnan suorituskyvyn seurannan ja 

mittaamisen erityispiirteisiin. Luvussa kolme tutustutaan käsitteeseen Business 

Intelligence ja miten sitä voidaan hyödyntää suorituskyvyn mittaamisessa. Osuuden 

tarkoitus on selvittää, millä tavalla suorituskykyä voidaan seurata reaaliaikaisesti. 

Teoriaosuuden tehtävänä on tutustuttaa lukija suorituskyvyn mittaamisen teoriaan ja se 

vastaa ensimmäiseen tutkimuskysymykseen. 

Luvussa neljä esitellään työhön mukaan valitut varastointiasiakkuudet ja käydään läpi 

niiden varastointiprosessit sekä saapuvan ja lähtevän tavaran määrä. Luku neljä vastaa 

tutkimuskysymykseen kaksi. Luvussa viisi tutustutaan lyhyesti 

työajanseurantajärjestelmään, joka otetaan käyttöön Performance Management –työkalua 

varten. Luku kuusi pitää sisällään jokaiselle asiakkuudelle valitut KPI-mittarit ja siinä 

selvitetään miten niihin tarvittava tieto saadaan laskettua varastonhallintajärjestelmää 

hyödyntäen. Jokaisella asiakkuudella on samankaltaiset varastointiprosessien 

tehokkuuden mittarit, mutta seurattavat suoritteet vaihtelevat ja raja-arvo hyvä ja huonon 

tehokkuuden välillä ei ole kaikilla asiakkuuksilla sama. Luku kuusi vastaa kolmanteen 

tutkimuskysymykseen.  

Johtopäätökset esitellään luvussa seitsemän. Luku kahdeksan eli yhteenveto kasaa yhteen 

työn keskeisen sisällön.   
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2 SUORITUSKYVYN MITTAAMINEN JA SEURANTA 

Yrityksen suorituskyvyn määritelmänä voidaan pitää sen kykyä aikaansaada tuotoksia 

annetuilla resursseilla suhteessa asetettuihin tavoitteisiin. Tavoitteena on maksimoida 

omistajien hyöty sekä samalla huomioida ja täyttää sidosryhmien tarpeet sekä odotukset. 

Sidosryhmien tarpeiden tärkeysjärjestys on muuttuva ja viime vuosina kasvavana 

toiminnan ohjaajana on ollut osakkeenomistajien voittojen maksimointi. Sen rinnalle on 

kuitenkin alkanut nousta muitakin ajattelutapoja, esimerkiksi ympäristönäkökulmat. 

(Ukko et al. 2007) 

Suorituskykyä voidaan tarkastella joko painopisteenä suorituksen korostuminen tai 

organisaation kykynä selviytyä tavoitteista. Kun painopiste on suorituksien 

korostamisessa, tarkastelu kohdistuu onnistumisiin ja saavutuksiin. Suorituksen 

onnistumista voidaan analysoida erilaisilla mittaristoilla ja järjestelmillä. Organisaation 

kykyä selviytyä annetuista tavoitteista voidaan tutkia tarkastelemalla resursseja ja niiden 

kyvykkyyttä, käyttömahdollisuuksia tai laatua. Olennaisessa osassa on potentiaalin ja 

kapasiteetin tarkastelu. (Ukko et al. 2007) 

Kun puhutaan suorituskyvyn mittaamisesta, kannattaa huomioida, että suorituksen ja 

suorituskyvyn mittaaminen ovat kaksi eri asiaa. Kun mitataan suorituskykyä, arvioidaan 

kykyä saada aikaan suorituksia. Pelkän suorituksen mittaaminen puolestaan viittaa jo 

toteutuneen suorituksen mittaamiseen eli menneisyyteen. Suorituskyvyn mittaamisen 

avulla voidaan arvioida myös tulevaisuuden suorituksia. (Ukko et al. 2007) 

2.1 Suorituskyvyn mittaaminen 

Suorituskyvyn mittaaminen voidaan jakaa ulkoiseen ja sisäiseen mittaamiseen. Sisäistä 

suorituskykyä analysoi yleensä yritys itse ja analyysien tekoon käytetään tietoja, jota 

ulkopuolisilla ei ole. Ulkopuoliset tahot voivat puolestaan tarkastella yritystä ulkoisesti 

kokonaisuutena, jolloin analyysi tehdään yleensä pelkkien julkisten tietojen perusteella, 

kuten esimerkiksi tutkimalla vuosikertomusta tai tilinpäätöstä.  (Tenhunen & Ukko 2001) 

Suorituskyvyn mittaamisen tulisi ulottua muuallekin kuin taloudellisten mittareiden 

arviointiin. Myös taloudelliset mittarit ovat tärkeitä, mutta tulevaisuuden menestymisen 
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arviointiin soveltuvat paremmin muut mittarit. Arviointiin voidaan käyttää esimerkiksi 

tuotannon tehokkuutta ja tuottavuutta sekä laadun mittareita. Yleistettynä voidaan sanoa, 

että mitä alemmas organisaatiorakenteessa mennään, sitä enemmän käytetään ei-

taloudellisia mittareita suorituskyvyn mittaamiseen. (Ukko et al. 2007) 

Yleensä suorituskyvyn mittaamista käytetään johtamisen tukena. Mittaamisen ja 

mittaustulosten analysoinnin avulla tuetaan päätöksentekoa ja viestitään strategisista 

tavoitteista eli mittareiden tulee kertoa onko strategiaa toteutettu halutulla tavalla. 

Mittaamisella on myös muita käyttötarkoituksia, joita voivat esimerkiksi olla henkilöstön 

toiminnan ohjaus, toiminnan arviointi ja ongelmien havainnointi. Lisäksi suorituskyvyn 

mittaamista voidaan käyttää tulospalkkauksen välineenä. (Ukko et al. 2007) 

Suorituskyky on laaja termi ja pitää sisällään sekä taloudellisen että operatiivisen 

näkökulman. Korkea suorituskyky on tavoitetila, jossa prosessit ovat loppuun asti 

hiottuja. Jotta saavutetaan korkea suorituskyky, tulee prosessien olla: 

1) korkealaatuisia 

2) nopeita  

3) luotettavia 

4) joustavia 

5) kustannuksiltaan matalia  

Korkealaatuiset prosessit eivät tuhlaa aikaa tai resursseja, koska asioita ei tarvitse tehdä 

useasti. Nopeat prosessit takaavat nopeat läpimenoajat. Luotettavat prosessit toimivat 

kuten niiden pitääkin, joka tekee niistä tehokkaita. Joustavat prosessit pystyvät 

mukautumaan muuttuviin olosuhteisiin nopeasti sotkematta prosessin jäljellä olevia 

vaiheita. Kustannustehokkaat prosessit johtavat korkeampiin tuottoihin sekä takaavat 

palveluiden ja tuotteiden kilpailukykyisen hinnan. (Richards 2014, s. 295) 

Suorituskyvyn osa-alueita ovat kannattavuus, tuottavuus, taloudellisuus, tuloksellisuus ja 

tehokkuus. Usein näitä termejä käytetään ristiin ja tarkoituksena on pyrkiä kuvaamaan 

toiminnan menestyksellisyyttä. Jokaisella termillä on kuitenkin oma lähestymistapa 

suorituskyvyn kuvaamiseen. Kannattavuudella voidaan tarkoittaa esimerkiksi pitkän 

tähtäimen tulontuottamiskykyä verrattuna sidosryhmien tuottamiin vaatimuksiin. Usein 
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kannattavuutta kuitenkin tarkastellaan vain tutkimalla syntyvää voittoa tulojen ja menojen 

erotuksena. Tuottavuudella tarkoitetaan yksinkertaisuudessaan työntekijöiden kykyä 

aikaansaada tuotoksia. Toisin sanoen se voidaan määritellä tuotosten ja panosten väliseksi 

suhteeksi. Taloudellisuus kertoo yrityksen tuottamiskyvystä mahdollisimman pienillä 

kustannuksilla tai vaihtoehtoisesti kuinka se saa nykyisillä kustannuksilla suuremman 

tuotoksen. Tuloksellisuus kuvaa saavutettuja tuotoksia asetettuihin tavoitteisiin eli sitä 

miten hyvin asetetut tavoitteet on saavutettu. Tehokkuuden määritelmä on melko 

samankaltainen tuottavuuden määritelmän kanssa. Tehokkuus pitää yleensä kuitenkin 

sisällään aikarajoitteen ja sillä voidaan mitata kykyä saavuttaa annetut tavoitteet 

määräajassa. (Ukko et al. 2007)  

Mittarit ja niiden tavoitteet luodaan yleisesti päämääränä kannattava yritystoiminta. 

Kannattavan toiminnan lisäksi yrityksen tulee varmistaa toimintaedellytykset pitkällä 

aikavälillä. Ominaista suorituskyvyn mittaamiselle onkin se, että sen avulla pyritään 

ennakoimaan tulevaisuutta. Mittareiden avulla pitäisi pystyä päättelemään erilaisia syy-

seuraus-ketjuja ja esimerkiksi pelkät taloudelliset mittarit ovat tähän huono keino, koska 

ne kertovat vain aikaisemmasta toiminnasta ja sen kannattavuudesta. Jatkuvuuden 

takaamiseksi toiminnassa tulisi mitata myös niitä asioita, jotka lopulta muodostavat 

tuloksen. Tällaisia asioita ovat muun muassa asiakastyytyväisyys, tuotteiden laatu ja 

henkilöstön tyytyväisyys. Näitä voidaan pitää erilaisina syytekijöinä. (Ukko et al. 2007) 

Suorituskyvyn mittausprosessi voidaan jakaa neljään päävaiheeseen: mittariston 

suunnittelu, käyttöönotto, käyttö ja ylläpito. Nämä vaiheet on esitetty kuvassa yksi.  
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Kuva 1. Suorituskyvyn mittaamisen vaiheet (Neely et al. 2000) 

Mittausprosessi lähtee käyntiin suunnitteluvaiheesta, jossa valitaan mittauskohteet sekä 

mittarit, joilla haluttuja kohteita mitataan. Mittareiden tavoitearvojen tulee olla 

kokonaistavoitteiden mukaisia eikä niiden tule kannustaa osaoptimointiin. Jo 

suunnitteluvaiheessa tulisi aloittaa henkilöstön koulutus mittaristoon liittyen. 

Käyttöönottovaihe pitää sisällään määrittelyt siitä, mistä tieto kerätään ja miten saadut 

tiedot esitetään. Lisäksi tulee suunnitella miten tietoa tullaan keräämään mittareita varten. 

Mittaustulosten esittämistapaa pohdittaessa kannattaa ottaa henkilöstö mukaan 

suunnitteluun, jotta mittarit ja niiden tulokset saadaan esitettyä mahdollisimman 

ymmärrettävässä muodossa. Suorituskyvyn mittaamisen tulisi muodostua osaksi 

normaalia toimintaa, jonka avulla tuetaan toiminnan eri osa-alueita. Jotta tähän 

tavoitteeseen päästään, mittareiden käytön tarkoitus tulee ymmärtää eli miten mittareita 

käytetään ja miten ne palvelevat yrityksen kokonaistavoitteita. Tällä tavoin mittaaminen 

mielletään motivoivaksi toiminnaksi. (Ukko et al. 2007) 

Suorituskyvyn mittaamisen yksi päätarkoitus on tuottaa jäsenneltyä ja luotettavaa tietoa 

niin, että sitä voidaan hyödyntää päätöksenteossa. Jotta voidaan tehdä oikeita päätöksiä 

pitkällä tähtäimellä, tulee olla käytössä luotettavaa ja riittävää tietoa. Pelkät talouden 

mittarit kannustavat helposti vain lyhyen tähtäimen suunnitteluun, joka johtaa helposti 

osaoptimointiin. Tasapainoinen mittaristo pitää sisällään sekä taloudellisia että ei-
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taloudellisia mittareita, jotta toiminnan tuloksia ja toimintaedellytyksiä pystytään 

tarkastelemaan myös pidemmällä tähtäimellä. (Tenhunen & Ukko 2001) 

2.2 Suorituskyvyn mittareiden suunnittelu 

Oikeiden suorituskyvyn mittareiden valitseminen on tärkeää, jotta ne kertovat totuuden 

toiminnan tehokkuudesta. Mittareita saatetaan usein valita niin, että ne saavat toiminnan 

näyttämään hyvältä vaikka totuus olisi toinen. Yksittäisten mittareiden lukemia on helppo 

manipuloida ja siksi mittareiden tulee kertoa toiminnasta mahdollisimman monipuolisesti. 

Jos mittareiden lukemat ovat kytköksissä tulospalkkaukseen, manipulointia tapahtuu 

helposti. Esimerkiksi jos tuotannossa työskentelevien palkka kasvaa tuottavuuden 

perusteella, voivat työntekijät helposti laittaa linjalta läpi kelvottomia tuotteita. Samalla 

kuitenkin laatu kärsii. Mittareiden tulisi siis kertoa toiminnasta kokonaisuutena, eikä 

keskittyä vain yhteen osa-alueeseen. (Hammer 2007) 

Hammer (2007) on esitellyt seitsemän suorituskyvyn mittaamisen perisyntiä. Perisynnit 

ovat suorituskyvyn mittaamisessa tehtyjä yleisiä virheitä, joiden takia mittaristo ei kerro 

totuutta toiminnan kokonaistehokkuudesta. Hammerin määrittelemät perisynnit siis 

kertovat millainen mittariston ei tule olla ja niitä ovat: 

1. Turhamaisuus (vanity): käytetään mittareita, joka saa toiminnan näyttämään 

hyvältä. Jokaisella organisaatiolla on heikkoutensa ja niitä tulisi kohentaa. 

Heikkouksia on mahdoton parantaa, jos niitä ei mitata. 

2. Ahdasmielisyys (provincialism): kapeakatseinen mittaaminen johtaa 

osaoptimointiin ja ristiriitoihin. 

3. Narsismi (narcissism): mittariston kehittämisen tulisi lähteä asiakkaiden 

vaatimuksista eikä yrityksen omasta näkökulmasta. 

4. Laiskuus (laziness): oletetaan, että tiedetään sopivat mittarit, ilman että niitä 

pohditaan riittävästi. 

5. Pikkumaisuus (pettiness): mitataan ainoastaan vain pientä osaa siitä, millä on 

todella merkitystä. Ei oteta huomioon kokonaisvaikutuksia.  

6. Merkityksettömyys (inanity): otetaan käyttöön mittaristo, ilman että mietitään sen 

vaikutuksia ihmisten käyttäytymiseen ja lopulta organisaation suorituskykyyn. Jos 
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ihmisille kerrotaan tietyn mittarin olevan tärkeä, he pyrkivät parantamaan sitä, 

vaikka se vaikuttaisi muihin mittareihin negatiivisesti. 

7. Kevytmielisyys (frivolity): mittaamista ei oteta tosissaan. Huonoille tuloksille ei 

etsitä todellisia syitä, vaan syytellään muita ja keksitään erilaisia tekosyitä. 

Näiden perisyntien välttämiseksi on olemassa neljä askelta: valitaan oikeat 

mittauskohteet, mitataan asioita oikein, upotetaan mittarit prosesseihin ja luodaan 

mittaamiseen positiivisesti suhtautuva organisaatiokulttuuri. Tehokkuuden mittaaminen 

vaatii johdolta jatkuvaa sitoutumista, jotta mittareiden käytöstä on todellista hyötyä. 

(Hammer 2007) 

Oikeiden mittauskohteiden valitsemiseen on kaksi askelta. Ensimmäiseksi tulee kuvata 

prosessit, jotka luovat arvoa asiakkaille. Prosessikuvausten avulla havainnollistetaan 

toimintoja ja yksiköitä, jotka muodostavat liiketoiminnan tulokset. Kun mittareiden 

valitsemisessa keskitytään kokonaisiin prosesseihin eikä yksittäisiin toimintoihin, 

kuvaavat mittaustulokset kokonaisuutta eikä osaoptimointia kussakin prosessin vaiheessa 

synny, koska tehokkuuden määrittelee lopulta koko prosessin lopputulos. Lisäksi 

mittareiden tulee olla kytköksissä liiketoiminnan keskeisiin ajureihin. (Hammer 2007) 

Mittauskohteiden valitsemisen jälkeen etsitään oikea mittaustapa valituille kohteille. 

Mittareiden tulee olla tarkkoja ja hyvin määriteltyjä, jotta niiden tulkitsemisessa ei ole 

varaa epäselvyyksille. Mittareiden tuloksiksi ei riitä arviot, vaan tulosten tulee olla 

tarkkoja. Mittareiden tulee olla mahdollisimman yksinkertaisia, vaikka monesti houkutus 

rakentaa monimutkainen mittausjärjestelmä on suuri. Useissa tapauksissa 

yksinkertaisemmalla mittaustavalla päästään samaan lopputulokseen kuin 

monimutkaisella järjestelmällä. Mittareita kehitettäessä tulee ottaa myös huomioon se, 

että mittarit eivät houkuttele ketään toimimaan epätoivotusti. Osaoptimoinnin välttäminen 

tulee esiin tässäkin vaiheessa suunnitteluprosessia, jotta yksi hyvä mittaustulos ei vaikuta 

muihin mittareihin negatiivisesti. (Hammer 2007) 

Mittareita tulee käyttää systemaattisesti. Mittareita ei tule käyttää vain palkitsemiseen ja 

moittimiseen, vaan niiden tulee auttaa toiminnan ohjaamisessa. Jos mittarit eivät ole 

saavuttaneet tavoitearvojaan, tulee selvittää miksi niin on tapahtunut. Tämä voi johtua 

siitä että mittareiden tavoitearvot eivät alun perin ole olleet realistisia eikä olemassa 
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olevien prosessien avulla tavoitteita pystytä saavuttamaan tai prosessien suoritustavassa 

on jotakin vikaa. Ongelmien pohjimmaisten syiden selvittäminen tärkeää, jotta niiden 

ratkaisemiseksi ja tehokkuuden parantamiseksi tehdään oikeita toimenpiteitä. (Hammer 

2007) 

Organisaatiokulttuurin muuttaminen mittaamisen hyväksyväksi on haastava tehtävä, joka 

vaatii johdon sitoutumista. Mittareihin suhtautuminen vaatii usein asennemuutosta 

henkilöstössä, sillä niiden käytön nähdään olevan usein pikkumaista. Kun johtoporras 

näyttää omalla esimerkillään sitoutumisensa mittareiden käyttöön, asenteet muuttuvat 

koko organisaatiossa. (Hammer 2007) 

Suorituskyvyn mittareiden valinta on täysin yrityskohtaista ja siihen vaikuttavat yrityksen 

omat prioriteetit, asiakkaat ja prosessit. On järkevää käyttää yleisiä mittareita, jotta niitä 

voidaan helposti vertailla ja omaa toimintaa voi näin helposti peilata esimerkiksi 

kilpailijoihin. Oikeiden mittareiden valitsemiseksi tulee ymmärtää yrityksen liiketoiminta 

ja strategia. Mittarit tulee rakentaa toiminnan tueksi ja ne pitää kohdistaa oikein. Kaikkien 

yrityksessä työskentelevien tulee tehdä töitä tavoitteiden saavuttamiseksi.  (Richards 

2014, s. 299) 

Tavoitteet voidaan asettaa joko yritys-, yksikkö-, tiimi- tai työntekijätasolla. Yrityksen 

tavoitteet tulevat esille strategiassa ja visiossa. Strategian pohjalta luodaan eri yksiköiden 

tavoitteet ja niiden tulee olla linjassa keskenään. Tiimien tavoitteet johdetaan yksikön 

tavoitteista. Tiimin tavoitteet ovat konkreettisia, jotta tiedetään mitä kohti pyritään. 

Työntekijöiden tavoitteet ovat osatavoitteita tiimin tavoitteista ja niiden tulee olla hyvin 

tarkkoja ja vastata työtehtäviä hyvin. Työntekijöiden tavoitteiden tulee edesauttaa tiimin 

tavoitteita. (Ukko et al. 2007) 

Tavoitteiden asettaminen lähtee siis liikkeelle yrityksen tavoitteista, josta edetään 

portaittain alas työntekijätasolle asti. Kun siirrytään tasolta toiselle ja määritetään halutut 

tavoitteet, tulee molempien tasojen edustajien olla mukana päätöksenteossa. Kaikkien 

osapuolien mukana oleminen varmistaa kaikkien näkökulmien esilletuonti ja yhdistää ne 

hallituksi kokonaisuudeksi. Tällä varmistetaan myös se, että eri tasojen tavoitteet ovat 

linjassa toistensa kanssa. Mitä alemmas tasoilla mennään, sitä yksityiskohtaisempia ja 

tarkempia tavoitteet ovat. (Ukko et al. 2007) 
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Tavoitteiden saavuttaminen lähtee alimmalta tasolta, sillä operatiivinen toiminta on 

yrityksen perusta. Alemman tason tavoitteiden tulee edesauttaa ylempien tasojen 

tavoitteiden saavuttamista. Jos näin ei ole, ovat tavoitteet muotoiltu väärin ja johtavat 

harhaan. Tämän takia alemman tason mittareita luotaessa tulee ymmärtää ylemmän tason 

tavoitteet. Työntekijöiden tulisi päästä vaikuttamaan omaa työtä mittaaviin mittareihin ja 

niiden tavoitearvoihin, sillä heillä on paras asiantuntemus omasta työstään ja sen 

kehittämisestä. (Ukko et al. 2007)  

Jotta tavoitteet ovat käyttökelpoisia, tulee niiden olla hyväksyttäviä, joustavia, motivoivia, 

johdonmukaisia, ymmärrettäviä ja saavutettavia. Hyväksyttävillä tavoitteilla tarkoitetaan 

oikeudenmukaisia tavoitteita. Tavoitteiden ollessa epäoikeudenmukaisia, syntyy niitä 

kohtaan helposti vastustusta tai välinpitämättömyyttä. Joustavat tavoitteet kykenevät 

muutokseen jos toimintaympäristö muuttuu. Jotta tavoitteet ovat motivoivia, tulee niiden 

olla tarpeeksi korkealla. Tavoitteiden pitää innostaa työntekijöitä, mutta niiden tarkoitus 

ei ole olla lannistavia. Liian korkealla olevat tavoitteet turhauttavat ja liian matalalla 

olevat eivät luo oikeaa motivaatiotasoa. Johdonmukaisuudella tarkoitetaan sitä, että 

tavoitteiden tulee olla linjassa ylimmästä alimpaan tasoon. Selkeät tavoitteet auttavat 

ymmärtämään mitä halutaan saavuttaa. (Ukko et al. 2007) 

Mittariston suunnitteluun kuuluu myös mittariston viimeistely. Viimeistelyvaiheeseen 

kuuluu mittariston kriittinen arviointi, jolloin karsitaan pois muun muassa päällekkäiset 

mittarit. Pois tulee karsia myös sellaiset mittarit, joiden käytön arvioidaan olevan syystä 

tai toisesta liian työlästä. Varsinkin ohjausmittaristoa luodessa, tulisi muistaa että 

mittareita tulee olla mahdollisimman vähän. Karsinta on usein kuitenkin vaikeaa, sillä 

prosessiin on käytetty jo resursseja eikä kukaan haluaisi luopua niin sanoitusta omista 

mittareistaan. Viimeistelyvaiheeseen kuuluu myös päätökset siitä, kuinka julkisia 

mittariston tulokset ovat. Tässä vaiheessa on myös syytä viimeistään tiedottaa 

henkilöstöä, että suorituskyvyn mittaristo ollaan tuomassa yritykseen ja sen koekäyttö 

ollaan aloittamassa lähiaikoina. (Ukko et al. 2007) 
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2.3 Suorituskyvyn mittariston implementointi 

Ennen varsinaista käyttöönottoa tulee suorittaa erillinen mittariston koekäyttö. Koekäytön 

tarkoitus on arvioida valitun mittaristo käytettävyyttä, tarkoituksenmukaisuutta ja 

tarkkuutta. Mittariston toimivuus varmistuu vasta käytännön kokeilulla. Koekäyttö voi 

esimerkiksi tarkentaa mittariston tavoitearvoja tai sen avulla voidaan karsia tai lisätä 

mittareita. Tarkasteluun kannattaa ottaa myös mittareiden käytön vaatima työmäärä eli 

onko niiden antama informaatio niihin uppoavien resurssien arvoista. Koekäytön jälkeen 

henkilöstön palaute on arvokasta. (Ukko et al. 2007) 

Koekäytön jälkeen ei tule elää siinä harhaluulossa että mittaristo on valmis. 

Suorituskykymittariston ylläpito on jatkuva prosessi, joka ei valmistu koskaan. 

Koekäyttöjakso auttaa kuitenkin arvioimaan mittaristoa kriittisesti ja ennen kaikkea sen 

avulla saadaan käytännön kokemusta. Mittariston kehitys on jatkuva prosessi, koska 

yrityksen toimintaympäristö harvoin pysyy muuttumattomana. (Ukko et al. 2007) 

Kun valittu mittaristo esitellään henkilöstölle, tulee käyttää terminologiaa, joka on 

kaikkien ymmärrettävissä. Työntekijöiden tulee ymmärtää mitä tulee tehdä, jotta 

mittareiden arvoja saadaan paremmaksi ja työntekijöillä tulee olla mahdollisuus vaikuttaa 

mitattuihin arvoihin omalla työpanoksellaan. Ratkaiseva tekijä suorituskyvyn ja 

tehokkuuden mittaamisessa on työntekijöiden yhteistyöhalu. Työntekijöiden tulee tietää 

miten tehokkuutta mitataan ja mistä tehokkuuden mittarit muodostuvat. Heidän tulee 

tietää syyt mittareiden käyttöönottoon, mihin tietoa käytetään ja heidän tulee olla varmoja 

siitä että mittareiden käytöstä on todellista hyötyä toiminnalle ja prosessien 

parantamiselle. (Richards 2014, s. 299) 

Jotta muutosten implementointi onnistuu, tulee ylimmän johdon sitoutua 

muutosprosessiin. Yritysjohdon tulee tukea kehitystyötä riittävästi prosessin 

onnistumiseksi. Jos johto ei ole mukana implementointiprosessissa kunnolla, tarttuu 

epävarmuus helposti myös alempiin portaisiin. Kun johtoporras osallistuu ja sitoutuu 

prosessiin kunnolla, on viesti selkeä koko organisaatiolle: suorituskyvyn mittaaminen on 

tärkeää. (Tenhunen & Ukko 2001) 
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2.4 Mittariston käyttö ja ylläpito 

Mittariston avulla on tarkoitus seurata suorituskykyä jatkuvasti ja reagoida mahdollisiin 

muutoksiin mahdollisimman nopeasti. Suorituskykyä seuraamalla ylläpidetään yrityksen 

kilpailukykyä liiketoimintaympäristössä. Mittariston avulla voidaan löytää toiminnan 

pullonkauloja sekä parantaa kyseisten osa-alueiden suorituskykyä. Mittariston avulla 

voidaan seurata eri prosessien vaiheiden suorituskykyä ja tutkia miten niitä voitaisiin 

tehostaa ja ennenkaikkea tutkia miten tehdyt muutokset vaikuttavat sekä yksittäisten 

prosessien tehokkuuteen että kokonaisuuteen. 

Prosessiparannuksien keksiminen saattaa tuntua helpolta tehtävältä, sillä kehityskohteita 

on yleensä helppo keksiä vain ympärilleen katsomalla. Kuitenkin monesti nämä helpot 

muutokset jätetään tekemättä vain sen takia että vanhaan toimintatapaan on jämähdetty. 

Toisaalta huonot kokemukset vanhoista muutosprojekteista saattaa aiheuttaa 

haluttomuutta lähteä tekemään uusia muutoksia. Muutoksia voidaan pitää liian kalliina tai 

vaikeina, jotta niitä kannattaisi lähteä toteuttamaan. Joskus muutoksien tekemiseen ei ole 

riittävästi kannustimia tai ketään ei kiinnosta muutoksien tekeminen ja siksi kukaan ei 

lähde viemään asiaa eteenpäin. Prosessiparannuksia voidaan etsiä niin ihmistoiminnasta 

että tilan- ja ajankäytöstä. (Waters 2003, s. 216) 

Prosessien tehokkuutta voidaan parantaa monin eri keinoin, kuten esimerkiksi 

laatujohtamisella, teknologian käyttöä kasvattamalla, lean-ajattelutapaa hyödyntämällä, 

resurssien paremmalla hyödyntämisellä, prosessiparannuksilla ja materiaalivirran 

kontrolloinnilla. Yhteistä näissä keinoissa on kuitenkin se, että työntekijöiden 

ahkeruudella on melko vähän tekemistä tehokkuuden kanssa. Jos työvälineet ovat huonoja 

ja prosessit huonosti suunniteltuja, ei niistä ahkerinkaan työntekijä saa paljon tehokkuutta 

irti. Arviolta noin 85 % tehokkuudesta tulee itse prosessin tehokkuudesta ja loput 15 % 

työntekijöiden henkilökohtaisesta panoksesta. Usein tehokkuuden maksimirajat 

määrittävätkin siis prosessit eikä työntekijät. Prosessien optimointi on johtoportaan 

tehtävä ja voidaankin sanoa, että jos kokonaistehokkuus on huono, on syy yleensä 

johdossa eikä työntekijöiden panoksessa. Toki myös työntekijöiden henkilökohtaisessa 

panoksessa voi olla parantamisen varaa. (Waters 2003, s. 216) 
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Prosesseja mitattaessa ja niiden tehokkuuden tavoitearvojen määrityksessä tulee ottaa 

huomioon valmisteluajat, inhimilliset tekijät (henkilökohtaiset taidot, motivaatio, 

väsymys), mekaaniset tekijät (esimerkiksi akkujen vaihto, liitännäisten vaihto ja 

tankkaus) sekä operationaaliset tekijät (muun muassa tuotesijoittelu ja varastopaikkojen 

sijoittelu). Nämä tekijät voivat viedä ison osan prosesseihin käytetystä ajasta. Varsinkin 

3PL-logistiikassa tulee tietää prosesseihin käytetyt ajat todenmukaisesti, jotta asiakkaita 

voidaan laskuttaa oikein perustein. (Richards 2014, s. 298-299) 

Kilpailukyvyn säilyttämiseksi jatkuvat parannukset toiminnassa ovat välttämättömiä. 

Prosessien kehittämisellä ja suorituskyvyn optimoinnilla saavutetaan monia etuja. Näitä 

etuja ovat muun muassa pitkän tähtäimen liiketoiminnan elossa pysyminen, alemmat 

kustannukset, kasvaneet voitot, kasvanut kilpailukyky ja liiketoiminnan kasvu, vähemmän 

resurssien tuhlausta ja yleinen suorituskyvyn parantuminen. Jotta jatkuvaan prossien 

parannukseen pystytään, tulee koko organisaation sitoutua prosessiin ja hyväksyä se että 

jatkuva muutos on välttämätöntä ja hyödyllistä. Pelkästään muutoksen hyväksyvä 

organisaatiokulttuuri ei riitä, vaan myös uusia ideoita, esimerkiksi työtapojen 

parantamiseksi, on synnyttävä jatkuvasti. (Waters 2003, s. 215) 

Mittariston käyttö tulee vakiinnuttaa osaksi yrityksen johtamisrutiineja. Mittariston tulee 

olla osa jokapäiväistä toimintaa ja sen antaman informaation tulee avustaa 

päätöksenteossa. Mittaristoa tulee ylläpitää jatkuvasti eikä tule olettaa että se on 

sisällöltään muuttumaton, sillä esimerkiksi yrityksen tavoitteet ja toimintaympäristö 

voivat muuttua. Mittaristoa tulee arvioida jatkuvasti kokonaisuutena ja varmistaa, että sen 

antama informaatio on tarkoituksenmukaista. Resurssien muuttuessa tulee myös 

varmistaa mittariston sopivuus muuttuneisiin olosuhteisiin. Mitatun datan oikeellisuutta 

tulee myös arvioida säännöllisin väliajoin. Turhaa ja väärää informaatiota antavan datan 

keräämiseen ei tule käyttää resursseja. (Richards 2014, s. 300-301 & Ukko et al. 2007) 

Mittariston ylläpito on siis jatkuva prosessi, joka ei pääty koskaan. Kehittämisideat 

syntyvät mittariston käytöstä ja kokemuksista. Kun mittariston käytöstä saadaan 

kokemuksia ja sen tuomat hyödyt tiedostetaan, voivat asenteet muuttua sitä kohtaan 

positiivisemmiksi. Positiivinen asenne mittaristoa kohtaan synnyttää kehitysehdotuksia 

luonnollisesti ja niiden pohjalta voidaan rakentaa ja kehittää mittaristoa uudelleen. 

(Tenhunen & Ukko 2001) Järjestelmän kehittymisen kierre on esitetty kuvassa kaksi. 
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Kuva 2. Mittausjärjestelmän jatkuva kehittyminen (Tenhunen & Ukko 2001) 

Suorituskyvyn mittaamisella on vaikutuksia henkilöstön käyttäytymiseen. Usein 

järjestelmä, joka mittaa ihmisten toimintaa, muuttaa käyttäytymistä positiiviseen 

suuntaan. Mittarit kertovat henkilöstölle mittaamisen arvoiset kohteet ja viestivät niiden 

olevan kokonaisuuden kannalta tärkeitä osa-alueita. (Tenhunen & Ukko 2001) 

2.5 Varastotoiminnan suorituskyvyn seuranta ja mittaaminen 

Varaston tehtävä on saada tilatut tuotteet asiakkaille ajallaan ja käyttökunnossa. 

Tehokkailla varastotoiminnoilla ylläpidetään ja saavutetaan asiakastyytyväisyyttä. 

Varaston näkökulmasta tehokkuuden seuranta tarkoittaa neljää asiaa: tarkkuutta, laatua, 

ajantasaisuutta ja kustannustehokkuutta. Varastotoimintojen tehokkuutta tulee mitata, 

jotta toimintoja voidaan kehittää jatkuvasti, löydetään potentiaaliset ongelmakohdat, 

osataan kouluttaa henkilökuntaa oikeilla osa-alueilla ja henkilöstöä voidaan palkita 

hyvistä suorituksista. Tehokkuuden mittarit tulee olla linjassa asiakkaan odotuksien 

kanssa. (Richards 2014, s. 293-294)  
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Richardsin (2004, s. 294-295) mukaan varaston tehokkuutta pitäisi mitata neljällä eri osa-

alueella: luotettavuus, joustavuus, kustannukset ja resurssien käyttö. Luotettavuus pitää 

sisällään toimitusvarmuuden, täyttöasteen ja tarkkuuden. Joustavuuden mittaamisen hyvä 

mittari on tilauksen läpimenoaika, koska se pitää sisällään kaikki asiakkaan tilauksen 

vaiheet: tilauksen käsittely, varastosaldojen tarkistus, tilauksen läpimeno varastolla ja 

tilauksen toimitus asiakkaalle. Kustannuksia voidaan mitata esimerkiksi tuottavilla 

työtunneilla. Resurssien käyttöä voidaan mitata muun muassa tutkimalla varaston, 

työntekijöiden ja varaston työvälineiden käyttöastetta. Yleinen tapa mitata varaston 

täyttöastetta on pinta-alan seuraaminen, mutta usein seuranta on realistisempaa kuutioita 

tutkimalla. Täyttöastetta voidaan tutkia myös vertaamalla käytössä olevia varastopaikkoja 

kokonaisvarastopaikkojen määrään. 

3PL-logistiikkassa tärkeä seurantakohde on tilojen täyttöaste. On kuitenkin huomioitava, 

että tehokkuus vähenee, kun tilojen täyttöaste ylittää tietyn pisteen. Myös saapuvan ja 

lähtevän tavaran hallinta on tärkeää, sillä muuten varastoon syntyy pullonkauloja. 

(Richards 2014, s. 295) 

Yleensä varastotoimintojen tehokkuutta mitataan ottamalla aikaa, kuinka paljon 

yksittäisten toimintojen tekemiseen kuluu aikaa ja vertaamalla sitä aikaansaannoksiin. 

Tämä koetaan yleensä aikaa vievänä tehtävänä, jota ei mielellään suoriteta. Kuitenkin jos 

prosesseja halutaan parantaa jatkuvasti, tulee niitä myös mitata tarkasti. Toimintoja tulee 

mitata eri aikaan päivästä eri työntekijöiden tekemänä, jotta saadut tulokset ovat 

realistisia. Mittaaminen helpottuu, jos käytössä on jonkinlainen järjestelmä, joka mittaa 

suorituksiin käytetyn ajan. Usein varastonhallintajärjestelmästä on saatavilla erilaisia 

aikaleimoja, joiden avulla tehokkuutta voidaan mitata. (Richards 2014, s. 297-298) 
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3 BUSINESS INTELLIGENCE 

Business Intelligence (BI) –ohjelmistoilla tarkoitetaan päätöksentekoa tukevia ja 

nopeuttavia järjestelmiä. Ohjelmistojen avulla voidaan tallentaa ja analysoida suuria 

tietomääriä ja näitä analyyseja lopulta hyödyntää päätöksentekoprosesseissa. BI-

järjestelmistä saatava tieto kasvattaa yrityksen kilpailukykyä ja niiden suosio onkin 

kasvanut räjähdysmäisesti viime vuosina. (Chaudhuri et al. 2011)  

Business Intelligence ei ole kovin tarkkaan määritelty termi ja se voidaan selittää useilla 

eri tavoilla. BI:tä voidaan esimerkiksi pitää raportointi-, tehokkuudenseuranta- tai 

statistiikan analysointivälineenä. Yleisesti BI-termillä kuvataan miten raakadata 

muutetaan helposti ymmärrettävään ja käytettävään muotoon liiketoiminnan 

tehostamiseksi. (Azvine et al. 2006) Suomenkielisiä termejä business intelligencelle tai 

sitä kuvaavalle toiminnalle ovat esimerkiksi liiketoimintatiedon rikastus, analyyttinen 

tiedonhallinta, tiedonhallinnan prosessi ja liiketoimintatiedon hallinta. (Hovi et al. 2009, 

s. 78). Kuvaavan ja tarkan suomennoksen löytäminen on hankalaa, joten tässä työssä 

käytetään termiä business intelligence tai sen lyhennettä BI.  

Business Intelligence voidaan jakaa kvalitatiiviseen ja kvantitatiiviseen näkemystapaan. 

Kvantitatiivinen näkemys tarkoittaa organisaation sisäisen tiedon hyödyntämistä ja 

analysointia, jolloin tietolähteitä ovat yrityksen omat sisäiset tietokannat ja 

tietojärjestelmät. Pääasiallisesti tieto on tälläin numeerisessa muodossa. Kvantitatiivinen 

näkemys hyödyntää kilpailijoilta ja markkinoilta saatua tietoa. Tietolähteitä tässä 

tapauksessa ovat muun muassa ulkopuoliset tietopankit ja muut julkiset tietolähteet. 

Tällöin tieto on suurimmaksi osaksi asiakirja- ja dokumenttipohjaista aineistoa. (Hovi et 

al. 2009, s. 78) 

Business Intelligence mahdollistaa tiedon muuttamisen suoraan informaatioksi, joka 

erottaakin sen perinteisestä raportoinnista. Perinteisesti tieto joudutaan etsimään 

järjestelmästä ja sen jälkeen siirtämään se esimerkiksi tietokantaan tai taulukkoon, jonka 

jälkeen siitä vasta voidaan analysoida haluttuja tietoja. BI-järjestelmät tekevät tämän 

automaattisesti. BI-järjestelmän analysoima tieto voidaan esittää muun muassa 

tuloskorttityyppisissä raporteissa ja reaaliaikaisesti päivittyvinä mittaristoina. (Roach 

Partridge 2013) BI:n käyttö helpottaa strategista ja operationaalista päätöksentekoa. Sitä 
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voidaan käyttää esimerkiksi organisaation tehokkuuden seurantaan, asiakassuhteiden 

hallintaan sekä liiketoiminta-aktiviteettien tarkasteluun. BI-järjestelmät ovat luonnollinen 

jatkumo vanhoille päätöksentekoa tukeville järjestelmille. BI-järjestelmien kehityksen 

ovat mahdollistaneet tietotekniikan kehittyminen ja järjestelmien yleistynyt käyttöönotto. 

(Negash 2004) 

Tässä työssä tarkastellaan BI:tä tehokkuudenseurannan näkökulmasta ja tutkitaan miten 

yrityksen sisäisiä tietokantoja ja tietojärjestelmiä voidaan hyödyntää reaaliaikaisessa 

tehokkuudenseurannassa.  

3.1 Business Intelligence -järjestelmän rakenne 

Yksinkertaisimillaan BI-järjestelmän rakenne, joka on esitetty kuvassa kolme, koostuu 

tietolähteistä, tietovarastosta ja loppukäyttäjien sovelluksista. Kerätty tieto siirtyy 

tietolähteistä tietovarastoon, jonka jälkeen tietoja yhdistelemällä analysoidaan ja kuvataan 

halutut tulokset.  

 

Kuva 3. Business Intelligence –järjestelmän rakenne (Ranjan 2008) 

Tietoa voidaan kerätä esimerkiksi tietokannoista ja erilaisista historiatiedoista. Ennen 

kuin data voidaan siirtää tietovarastoon raportointia varten, tulee se muokata 

yhdenmukaiseen muotoon muista lähteistä tulevan datan kanssa. Tietovarasto on tärkeä 

osa BI-järjestelmää, sillä sen sisältämien tietojen perusteella tehdään loppukäyttäjille 

soveltuvat raportit. Datan analysoinnin jälkeen tiedot voidaan esittää esimerkiksi 

erilaisina kaavioina, raportteina ja ennusteina. Lisäksi BI-järjestelmän avulla voidaan 
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saada aikaisia varoituksia, jotta ongelmatilanteisiin osataan reagoida ajoissa ja korjaavat 

liikkeet voidaan tehdä ennakkoon. (Ranjan 2008) 

Tietolähteitä voivat olla lukuisat eri sisäiset ja ulkoiset lähteet. Mitä kauempana data on 

yrityksen sisäisestä tiedosta, sitä monimuotoisempaa ja kompleksisempaa analysoinnin 

kannalta se on. (Hovi et al. 2009, s. 78) Tietolähteiden antamaa datan arvoa voidaan 

kuvata niin sanotulla 4V-mallilla, joka kuvaa datan neljää ulottuvuutta. Ulottuvuudet 

ovat: 

 Volume (määrä): tiedon määrä 

 Variety (tyyppi): tiedon eri lähteet ja missä muodossa tieto on 

 Velocity (nopeus): miten nopeasti tietoa syntyy ja miten nopeasti se siirtyy tai sitä 

voidaan siirtää järjestelmiin 

 Veracity (todenmukaisuus): tiedon laatu (Mohanty et al. 2015) 

Tietovarastoihin varastoidaan eri lähteistä tulevaa dataa yhteen paikkaan. Tietovarastossa 

hajanaisista paikoista tuleva tieto muutetaan raportointikäyttöön sopivaan yhtenäiseen 

muotoon. Oleellinen osa tietovarastoinnissa on ETL-vaihe (Extract, Transform & Load). 

ETL-vaiheessa BI-työkalua varten tarvittavat tiedot haetaan ja muokataan tietokannan 

käyttämään muotoon. Mukana voi olla erillinen työkalu tiedon oikeellisuuden 

tarkamiseksi, jotta virheelliset tiedot huomataan ennen niiden siirtymistä 

raportointityökaluun. Tietoja voidaan säilyttää tietovarastossa, jos käyttäjät tarvitsevat 

historiatietoja. (Hovi et al. 14-16) 

Hyvä loppukäyttäjän sovellus on näkymältään muokattava, interaktiivinen ja 

helppokäyttöinen. Visuaalinen käyttöliittymä ja tarvittaessa tietoihin voi uppotua 

syvemmin ja tutkia numeerista dataa taulukoiden ja kaavioiden takana. (Trujillo, J. & 

Maté, 2012) Konkreettisia esimerkkejä loppukäyttäjien sovelluksista ovat esimerkiksi 

erilaiset laskentataulukot, sääntökoneet ja simulaatiotyökalut. (Davenport & Harris 2007, 

s. 214-215) 
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3.2 Millainen on hyvä Business Intelligence -järjestelmä? 

BI-järjestelmän tehtävä on tuottaa sellaista tietoa loppukäyttäjälle, joka nopeuttaa ja 

parantaa päätöksentekokykyä ja järjestelmän tulee vastata käyttäjien tietotarpeisiin 

nopeasti sekä mahdollisimman reaaliaikaisesti. Järjestelmän tehtävänä on tukea 

organisaation strategiaa ja tavoitteita. Hyvin rakennettu BI-järjestelmä kasvattaa 

käyttäjien omatoimisuutta tietojen haussa ja parantaa työskentelyn tehokkuutta. 

Liiketoiminnan tarpeet määrittelevät käytettävät ratkaisut. Hyvä BI-järjestelmä on 

käyttäjäystävällinen ja sen käyttö ei vaadi syvällistä ymmärtämistä järjestelmän 

toimintaperiaatteesta. Järjestelmän käyttäjän ei siis tarvitse käydä pitkää koulutusta, jotta 

hän osaa hyödyntää järjestelmää koko sen potentiaalilla. (Hovi et al. 2009, s. 80-81) 

Jotta haluttuihin tavoitteisiin päästään, tulee loppukäyttäjien olla mukana 

implementointiprojektissa alusta asti. Heidän toiveiden ja vaatimusten pohjalta voidaan 

rakentaa järjestelmä, jota he haluavat ja osaavat käyttää, jolloin sen käytöstä on todellista 

hyötyä. Jos yrityksellä on jo olemassa olevia raportointityökaluja, kannattaa niitä 

hyödyntää mahdollisimman paljon, koska tällöin kynnys järjestelmän käytölle madaltuu, 

kun mukana on jo olemassa olevia tuttuja elementtejä. Järjestelmä on toimiva vain silloin 

kun käyttäjät osaavat ja haluavat hyödyntää sitä parhaimmalla mahdollisella tavalla. 

(Hovi et. al. 2009, s. 122-123) 

BI-järjestelmän antaman tiedon tulee olla luotettavaa. Luotettavan tiedon mahdollistaa 

puhdas raakadata, jolloin loppukäyttäjän ei tarvitse huolehtia tiedon laadusta. 

Tietolähteitä ja niiden antamia tietoja tuleekin tarkastella jatkuvasti ja muuttaa tarpeiden 

mukaisesti laadukkaiden raporttien takaamiseksi. Toimiva BI-järjestelmä vaatii jatkuvaa 

kehittämistä ja seurantaa. (Hovi et. al. 2009, s. 122-123) 

3.3 Reaaliaikainen Business Intelligence 

Reaaliaikaisen BI:n tehtävä on analysoida haluttu tieto mahdollisimman pienellä 

viiveellä. Reaaliaikainen BI mahdollistaa tiedon tarkastelun heti ja se tuottaa raportteja ja 

analyyseja vallitsevasta tilanteesta eikä historiatiedoista. Tämä tarkoittaa haluttujen 

tietojen käsittelemistä heti kun ne ovat tapahtuneet. Reaaliaikaisen seurannan avulla 

johtoporras ja työntekijät voivat muuttaa omaa työntekoaan vastaamaan vallitsevia 
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olosuhteita ja näin ollen esimerkiksi parantamaan työn tehokkuutta. Reaaliaikainen BI 

auttaa tekemään päätöksiä tarvittavalla hetkellä nopeasti. Perinteiset BI-systeemit 

muodostavat historiatiedoista erilaisia raportteja ja analyyseja, mutta reaaliaikainen BI 

muodostaa halutut tiedot heti tapahtumahetken jälkeen. Toimintaa voidaan peilata 

historiatietoihin ja sen avulla tunnistaa ongelmakohtia tai toiminnan mahdollisuuksia 

automaattisesti. Tämän avulla mahdollisuus tehdä korjaavia liikkeitä etukäteen kasvaa ja 

liiketoimintaprosesseja saadaan optimoitua. Reaaliaikainen BI on hyödyksi mille tahansa 

liiketoiminnalle, koska se tuottaa tuoretta tietoa erilaisista systeemeistä helposti 

ymmärrettävään muotoon. (Ranjan 2008 & Azvine et al 2006) 

Tietovarastointi ratkaisee monimuotoisen datan ja historiatiedon tallennukseen liittyvät 

ongelmat melko helposti, mutta reaaliaikaisen BI-järjestelmän toiminnassa perinteinen 

tietovarasto ei välttämättä enää toimi, sillä ETL-vaihe muodostaa datan haku- ja 

raportointivaiheen välille viiveen. Jos datan määrä on suuri, muodostuu hakuvaiheeseen 

pullonkaula, joka hidastaa tiedon siirtymistä loppukäyttäjälle, jolloin ei voida enää puhua 

reaaliaikaisesta BI-järjestelmästä. (Freudenreich et al. 2013) Vaihtoehtoina on esimerkiksi 

yhdistellä tietoa niin sanotusti lennossa, jolloin dataa voidaan analysoida reaaliaikaisesti, 

mutta se on vaikea toteuttaa teknisesti, koska prosessi on varsin raskas. Vaihtoehtona on 

siirtää dataa pieniä määriä kerrallaan, esimerkiksi tapahtuma kerrallaan, mutta menetelmä 

sopii tiedonhakuun vain yrityksen sisäisistä tietokannoista. (Hovi et al. 2009 s. 67)  
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4 VARASTOINTIASIAKKUUDET 

Tässä osiossa esitellään työhön mukaan valittujen varastointiasiakkuuksien nykyiset 

prosessit. Mukaan valittiin viisi asiakkuutta:  

1. Asiakas A (täyslava- ja kollikeruu)  

2. Asiakas B (täyslava- ja kollikeruu) 

3. Asiakas C (täyslavakeruu) 

4. Asiakas D (täyslavakeruu) 

5. Asiakas E (kollikeruu) 

Koska työn tarkoituksena on tutkia miten varastonhallintajärjestelmä WMSstä saadaan 

tarvittavaa tietoa tehokkuudenseurantajärjestelmään, oli kaikkien valittavien 

asiakkuuksien kohdalla käytettävä jo valmiiksi kyseistä järjestelmää. Lisäksi tarkasteluun 

haluttiin mukaan mahdollisimman erilaisia asiakkuuksia, jotta työstä saatuja tuloksia 

voidaan hyödyntää tulevaisuudessa mahdollisimman laajalti. 

Yleisesti kaikkien asiakkuuksien prosessit varastossa tavaran saapumisesta lähtöön ovat: 

1. Purku 

2. Vastaanotto 

3. Paikoitus 

4. Keräily ja pakkaus 

5. Lastaus 

Kun prosessien eri vaiheita aletaan tarkastella lähemmin, on eri asiakkuuksien välillä 

eroja. Myös saman asiakkuuden sisällä voi olla hyvinkin erilaisia prosesseja riippuen siitä 

mille asiakkaan asiakkaalle tuotteita kerätään. Seuraavassa tutustutaan paremmin 

varastointiasiakkuuksien prosesseihin ja niiden erityispiirteisiin. 

4.1 Asiakas A 

Asiakkaan A tuotevalikoimaan kuuluvat isot koneet ja pienlaitteet. Prosessien 

kuvauksessa on käytetty apuna omaa työkokemusta sekä tietoa hankittu myös 

haastattelujen ja keskustelujen kautta. 



27 

 

Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 

Tavaraa tulee varastoon sisään päivittäin. Purkuun tulevien autojen määrä vaihtelee 

päivittäin jopa 0-15 välillä. Keskimäärin vuonna 2015 tavaraa sekä vastaanotettiin että 

lastattiin satoja kuutioita päivässä. Asiakas A on tällä hetkellä isoin asiakkuus, joka on 

WMSssä. Kuvassa neljä asiakkaan A saapuvat ja lähtevät kuutiot vuodelta 2015, mutta 

yrityksen pyynnöstä tarkkoja määriä tässä työssä ei voida mainita. Kuutiotarkastelu 

soveltuu parhaiten asiakkaalle A. Tiedot on kasattu QlikView-raporteista. 

Kuva 4. Asiakas A saapuva ja lähtevä kuutiot 2015
 

Kuormien purku tapahtuu erilliselle vastaanottoalueelle ja puretut koneet sekä lavat 

kasataan jo purkuvaiheessa ostotilausrivien mukaisesti nippuihin vastaanoton 

nopeuttamiseksi. Itse purkutilanteessa ei käytetä käsipäätteitä ollenkaan, ostotilausrivit 

tulostetaan toimistossa etukäteen ennen kuorman purkua. Joskus purkajat joutuvat 

hakemaan autoja pihalta laitureihin, jos ne eivät ole mahtuneet purkulaituriin tulohetkellä 

tai ne eivät muusta syystä ole saanet lupaa ajaa laituriin saapumishetkellä. Isot koneet 

tulevat autoissa ilman lavoja ja pientavarat pääsääntöisesti lavoitettuina. Kuitenkin 

esimerkiksi merikonttien mukana tulevat pientavarat eivät ole lavoilla. 

Vastaanottovaiheessa myös tarkastetaan tulevien tuotteiden kunto ja tehdään tarvittavat 

toimenpiteet, jos mukana tuli pakkausvaurioisia tai rikkinäisiä koneita.  

Vastaanotto tapahtuu kone tai alusta/lava kerrallaan käsipäätteen avulla. Jokaiseen 

koneeseen ja lavaan liimataan erillinen SSCC-koodi, joiden avulla koneet ja lavat saadaan 
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yksilöityä. Isoissa koneissa sarjanumero ja tuotenumero yhdistetään SSCC-koodiin ja 

pientavaroissa vain tuotenumero. Joskus ennen vastaanottoa pientuotteita joudutaan 

lavoittamaan uudestaan tai kelmuttamaan lavoja.   

Vastaanoton jälkeen tuotteet voidaan paikoittaa varastoon ja paikoitus tapahtuu 

käsipäätteen avulla. Pääsääntöisesti isot koneet varastoidaan massapaikoilla ja pientavarat 

hyllypaikoilla. Alin hyllyrivi on varattu keräilyn aktiivipaikkoja varten ja ylemmät rivit 

varastointia varten. Isot koneet siirretään ruutuihin virtuaalialustan avulla. Virtuaalialusta 

häviää, kun koneet viedään ruutuun. Virtuaalialustoja käytetään paikoitusvaiheessa 

järjestelmäteknisistä syistä, sillä muuten paikoitus joudutaan tekemään yksi kone 

kerrallaan.  

Pientuotteiden ja isojen koneiden keräily tapahtuu toisista erillään. Näiden lisäksi keräily 

voidaan suorittaa täyslava kerrallaan. Hyllypaikoilla olevia pientuotteita keräillään 

aktiivipaikoilta työntömasto- ja pinontatrukeilla. Pientuotteita voidaan kerätä joko 

sekalavoina (monta tilaus/lava) tai yhdelle asiakkaalle menevinä lavoina. Aktiivipaikkoja 

täydennetään keräilyn aikana kun paikka tyhjenee kesken keräilyn. Aktiivipaikkojen 

täydennys tehdään käsipäätteen avulla. Isot koneet kerätään sivupuristetrukeilla. Isoja 

koneita voidaan kerätä monta kerrallaan ja trukkiin tulostunut tarra kertoo mihin 

lähtöruutuun kone pitää viedä.  

Keräily tapahtuu lähtöruutuihin, jotka on jaoteltu lähtösuuntien mukaisesti. Ruuduista 

tavarat lastataan kontteihin tai perävaunuihin kun ne saapuvat laituriin. Lastausvaiheessa 

lavoja ja pinoja joudutaan usein kasaamaan uudestaan. Jokaisesta lastauksesta tehdään 

kuormakartta, josta ilmenee mitä on lastattu mihinkin kohtaan perävaunua. Samaan 

autoon voidaan lastata monen eri lähtöruudun tilauksia, jos ne vain ovat menossa samaan 

terminaaliin. 

Varastossa tehtäviin kuuluu myös massapaikkojen tiivistäminen. Tiivistämisen tarve 

johtuu siitä, että paikoitusvaiheessa tuotteet viedään ruutuihin virtuaalialustalla, sekä 

siksi, että varastonohjausjärjestelmä ei keruuta ruutuja aina tyhjäksi. Vaikka 

virtuaalialusta teoriassa katoaakin ruutuun paikoittaessa, varaa se silti alustalle mahtuvan 

maksimimäärän ruudusta vaikka alusta ei olisikaan täynnä. Ruudussa voi siis hyvinkin 

olla fyysisesti tilaa, vaikka järjestelmän mukaan se on täynnä. Vajaat ruudut aiheuttavat 
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paikkojen puutetta varastossa. Virtuaalialustojen käyttö paikoitusvaiheessa on kuitenkin 

järkevää, sillä se nopeuttaa prosessia huomattavasti, vaikka aiheuttaakin tiivistystarpeen. 

Tiivistyksestä halutaan pitkällä tähtäimellä pois. 

Asiakkaan A varastolla toimii myös erillinen lisäarvopalveluita tuottava työpiste, jossa 

suoritetaan varastoinnin perusprosessista poikkeavat työt. Lisäksi varastolla työntunteja 

aiheuttavat muun muassa asiakaspalautusten käsittely, inventointi, kaluston huolto ja 

varaston siisteyden ylläpito.  

Kuvassa viisi on esitetty työvaiheisiin kuluvan ajan jakautuminen. Työajanseuranta on 

tehty viikon aikavälillä ja seuranta on suoritettu puolen tunnin tarkkuudella. Seurannassa 

on mukana vain varaston työtunnit eli siitä on poistettu toimistotyön osuus. Kuvasta 

huomataan, että keräily on eniten työaikaa vievä yksittäinen prosessi.  

 

Kuva 5. Työvaiheiden prosentuaaliset osuudet 

Seurannan tulokset ovat suuntaa-antavia, koska seurantalomakkeet on täytetty puolen 

tunnin tarkkuudella. Lisäksi työtunnit eivät välttämättä pidä täysin paikkaansa myös siksi, 

että työntekijät ovat saattaneet vasta työpäivän lopuksi muistin varassa merkanneet tunnit 

seurantaan.  

4.2 Asiakas B 

Asiakas B:n valikoimiin kuuluvat päätuotteet ja niiden lisäosat. Prosessikuvaukset on 

tehty vierailemalla varastolla ja haastattelemalla varastotyöntekijöitä sekä 

varastopäällikköä. 
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Saapuvan ja lähtevän tavaran määrä on hyvin sesonkiriippuvaista. Parhaimmillaan 

päätuotteita tulee sisään noin 11 000 kappaletta viikossa ja alimmillaan noin 1000 

kappaletta. Lähtevien tuotteiden määrä on myös todella vaihteleva, keskimäärin noin 

10 000 – 15 000 kappaletta viikossa. Todella hiljaisina päivinä lähtee vain muutamia 

tuotteita päivässä. Kuvissa kuusi ja seitsemän on esitetty varastolle saapuvat ja lähtevät 

määrät kappaleina ja kiloina. Kilot on otettu mukaan tarkasteluun, koska asiakkaan 

toimintaa seurataan tonneina. Tiedot on kasattu QlikView-raporteista vuodelta 2015 

niiden kuukausien osalta, joiden tiedot olivat kokonaisina. Heinäkuu oli siis ensimmäinen 

kuukausi, josta dataa koko kuukaudelta. Tilastoista huomataan hyvin sesonkivaihtelu 

tulevissa ja lähtevissä määrissä. Kuvassa seitsemän tarkat kilomäärät on jätetty pois 

yrityksen pyynnöstä. 

 

Kuva 6. Asiakas B saapuva ja lähtevä kpl 

Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 

Saapuva kpl 51 364 20 829 21 468 23 668 11 376 10 624 

Lähtevä kpl 16 593 39 658 34 988 27 129 13 396 7 285 
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Kuva 7. Asiakas B saapuva ja lähtevä kg 

Saapuvat kuormat eivät jää odottamaan skannausta ja paikoitusta erilliselle 

vastaanottoalueelle, vaan ne vastaanotetaan ja viedään varastopaikalle heti purun 

yhteydessä. Pienet tuotteet lavoitetaan heti purkuvaiheessa ja ne otetaan vastaan lavoina. 

Yksi lava saa yhden SSCC-koodin, lava vastaanotetaan ja viedään käsipäätteen 

osoittamalle hylly- tai massapaikalle. Pieniä tuotteita voidaan säilyttää myös häkeissä, 

joka on tilatehokkaampaa, mutta kerääminen niistä on hitaampaa kuin lavoilta. Isot 

tuotteet otetaan vastaan kappaleina (yksi kappale = yksi SSCC) ja säilytetään ohjeiden 

mukaisesti joko pystyssä tai lappeellaan ruutupaikoilla. Päätuotteiden lisäosat tulevat 

paikoitusvalmiina lavoina. Vastaanotto ja paikoitus tapahtuvat käsipäätteen avulla. 

Ostotilaukset syötetään itse järjestelmään autojen mukana tulevien papereiden mukaisesti, 

mutta jatkossa ovat kuitenkin tulossa automaattisesti EDI-sanomina suoraan 

varastonohjausjärjestelmään.  

Tuotteita keräillään trukeilla joko kollikeruuna tai täyslavakeruuna. Kaikki keräily 

tapahtuu käsipäätteellä. Tilaukset tulevat suoraan asiakkaalta 

varastonohjausjärjestelmään, josta ne siirtyvät keräilyyn. Tilaukset kerätään lähtöalueelle, 

josta ne lastataan perävaunuun. Suurin osa kuormista menee terminaalin kautta 

asiakkaille, sillä tilattujen määrien koosta johtuen että suoratoimituksia ei ole. 

Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 
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4.3 Asiakas C 

Asiakas C:n varastolla varastoidaan moottorinosia. Varasto, jossa tuotteet sijaitsevat on 

moniasiakkuusvarasto ja C on varaston isoin asiakkuus kun tarkastellaan käytössä olevien 

lavapaikkojen määrää. Prosessikuvaukset on tehty tekemällä vierailu varastolle ja 

haastattelemalla varastotyöntekijöitä sekä varastopäällikköä. 

Vuonna 2015 varastolle on saapunut kuukaudessa keskimäärin 1200 lavaa ja ulos lähtenyt 

1000 lavaa. Pääsääntöisesti lavoja saapuu ja lähtee päivittäin. Kuvassa kahdeksan 

asiakkaan C saapuvat ja lähtevät lavat vuodelta 2015. Saapuvien tiedot kasattu QlikView-

raporteista ja lähtevien WMS Movement Task Historyn Shipping-tehtävät.  

 

Kuva 8. Asiakas C saapuvat ja lähtevät lavat 2015  

Tavaraa tulee varastolle päivittäin ja ne saapuvat vastaanotto- ja paikoitusvalmiina 

lavoina. Autot puretaan itse vastaanottoalueelle. Purkamisen jälkeen käydään tulleet lavat 

läpi ja merkitään ylös tuotteet ja määrät. Itse vastaanotto tapahtuu koneella, sillä 

käsipäätteellä vastaanotto on hitaampaa. Kun tuotteet on saatu vastaanotettua 

järjestelmään, tulostuu kuhunkin lavaan niitattavat laput, jotka käydään laittamassa 

paikoilleen. Vastaanoton jälkeen lavat paikoitetaan käsipäätteellä hyllypaikoille. 

Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 

Saapuva 1196 848 2035 1224 1103 1230 740 1033 1617 1355 1298 1341 

Lähtevä 1042 869 987 1178 1094 1231 491 901 1183 1244 1423 1423 
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Keräily tapahtuu käsipäätteillä trukeilla ja kaikki keräily on täyslavakeräilyä. Tilaukset 

syötetään itse varastonohjausjärjestelmään aamulla sähköpostilla tulleen tilauksen 

mukaisesti. Kerätyt tilaukset viedään lähtöalueelle, josta ne lastataan. Kaikki tilaukset 

toimitetaan asiakkaan tehtaalle. Autoja ei lastata itse. 

4.4 Asiakas D 

Asiakkaan D varastoitavia tuotteita ovat täyslavoina käsiteltäviä pientuotteita. 

Prosessikuvaukset on tehty tekemällä vierailu varastolle ja haastattelemalla 

varastotyöntekijöitä sekä varastopäällikköä.  

Varastointi tapahtuu moniasiakkuusvarastossa, mutta asiakkaan D lavat ovat omassa 

hallissa. Sesonkiaikana kesä, jolloin lavoja tulee ja lähtee talvea enemmän. Kaikki keräily 

on täyslavakeräilyä. Kuvassa yhdeksän on asiakkaan D vuoden 2015 saapuneet ja 

lähteneet lavat, niiltä kuukausilta, joilta kokonaisen kuukauden data QlikView-

raporteissa. Tilastossa on huomattavissa selkeä piikki kesällä saapuvissa ja lähtevissä 

lavoissa. Tilasto tehty lavamäärinä, sillä kaikki tuotteet tulevat paikoitusvalmiina lavoina 

ja keräily on täyslavaa. 

 

Kuva 9. Asiakas D saapuneet ja lähteneet lavat 2015 

Yleensä purkuun tulee kerralla kolme kuormaa ja ne puretaan saman päivän aikana. 

Ennakkoilmoitukset kuormien saapumisesta tulevat yleensä edellisenä iltapäivänä eli 

varastolla on vaikea reagoida ajoissa tuleviin purkuihin. Kuskit tuovat mukanaan paperit, 

joista selviää mitä kuorma pitää sisällään ja niiden perusteella ostotilaukset syötetään itse 

Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 

Saapuva 314 688 1 130 834 1 645 995 1 182 724 328 

Lähtevä 820 684 989 922 1 799 784 679 847 654 
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järjestelmään. Pääsääntöisesti yksi kuorma sisältää vain yhtä tuotetta. Saapuvia ei ole 

päivittäin, mutta kuitenkin vähintään viikoittain. 

Kuormat puretaan hallin pihalle, jonka jälkeen niihin liimataan SSCC-koodi, 

vastaanotetaan ja paikoitetaan käsipäätteen avulla ruutupaikoille. Ei varsinaista 

vastaanottoaluetta, joten vastaanotto ja paikoitus tehdään melko pian purkamisen jälkeen, 

jotta lavat eivät jää seisomaan purkualueelle.  

Keräily on täyslavaa trukeilla. Tilaukset tulevat sähköpostiin, josta ne syötetään itse 

järjestelmään. Pihalla aina valmiina yksi traileri, johon kerätyt tilaukset voidaan lastata. 

Kun yksi traileri täysi tai kaikki tilaukset kerätty, niin uusi tuodaan paikalle. Tuotteita ei 

välttämättä lähde päivittäin, mutta joskus niitä voi lähteä useita kuormallisia.  

4.5 Asiakas E 

Asiakkaan E tuotevalikoimaan kuuluvat käyttötavarat. Tuotteita varastoidaan 

moniasiakkuusvarastossa. Prosessikuvaukset on tehty tekemällä vierailu varastolle ja 

haastattelemalla varastotyöntekijöitä sekä varastopäällikköä.  

Tavaraa tulee varastolle sisään lähes päivittäin. Saapuva tavara on todella epätasalaatuista 

sen suhteen millaisissa pakkauksissa ne tulevat. Tuotteita saattaa tulla kokonaisina 

lavoina tai vain muutamia kappaleita. Taulukko yksi esittää kuinka monta kappaletta 

tuotteita on ollut vastaanotetulla alustalla keskimäärin vuonna 2015 kuukausitasolla ja se 

osoittaakin hyvin miten vaihteleva määrä tuotteita voi olla alustalla. Tilasto alkaa vasta 

maaliskuusta, koska se on ensimmäinen kokonainen kuukausi QlikView-raporteissa.  

Taulukko 1. Asiakas E vastaanotto keskimäärin kpl/alusta 

Kuukausi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 

kpl/alusta 560 1 243 1 015 243 146 397 114 292 204 273 

 

Kuvissa 10 ja 11 on vielä kaavion muodossa vuonna 2015 maalis-joulu vastaanotetut 

alustat ja kappaleet.  
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Kuva 10. Asiakas E vastaanotetut alustat 2015 

 

Kuva 11. Asiakas E vastaanotetut kappaleet 2015 

Tuotteet vastaanotetaan toimiston puolella, sillä se on nopeampaa kuin käsipäätteellä 

vastaanotto. Ennen vastaanottoa käydään läpi mitä tuotteita lähetyksessä tuli ja miten 

paljon, jotta nämä tiedot voidaan syöttää koneelle oikein. Tarkistusvaiheessa siirretään 

myös eri tuotteet omille lavoilleen, jos tavaraa on tullut sekalavoina. Tuotteita ei voida 

paikoittaa sekalavoina, ja joskus lavoja joudutaan myös madaltamaan, jos ne ovat niin 

korkeita, etteivät mahdu lavapaikoille. Vastaanoton jälkeen lavoihin tulostuu lavaetiketit, 

jotka käydään liimaamassa lavoihin. Tämän jälkeen tuotteet voidaan paikoittaa. 

Tuotteita voidaan paikoittaa joko lavapaikoille tai verkkokauppapaikoille. Lavavarastossa 

on nimensä mukaisesti lavapaikkoja ja verkkokauppavarastossa on puolestaan pieniä 

laatikoita hyllyssä. Lavavarastossa on sekä reservi- että aktiivipaikkoja. Lavavarastoon 

tuotteet paikoitetaan käsipäätteen avulla, mutta verkkokauppavarastoon tuotteet siirretään 
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jo käsin koneella omille paikoilleen ja paikoittajalle annetaan lista, jonka mukaan tuotteet 

viedään omille paikoilleen. 

Kaikki tilaukset kerätään käsipäätteellä ja keräily tapahtuu korien avulla. Keräily tapahtuu 

aktiivipaikoilta. Tilaukset tulee suoraan järjestelmään eikä niitä tarvitse syöttää itse. 

Keräily on pelkkää kollikeräilyä aktiivipaikoilta eikä täyslavoja kerätä ollenkaan. 

Asiakkaan asiakkailla on todella erilaisia vaatimuksia keräilyyn liittyen, esimerkiksi 

myyntierät voivat olla erilaisia eri asiakkaille, asiakkaasta riippuen laatikoihin ja lavoihin 

liimataan erilaisia lappuja, joillekin asiakkaille pitää laatikoiden sisälle laittaa mukaan 

erillisiä lappuja, kuten laskuja tai tilauslomakkeita. Keräilyn jälkeen tuotteet pakataan ja 

viedään oikealle lähtöalueelle rahdinkuljettajan mukaisesti. 

Kuvissa 12 ja 13 vuonna 2015 kerätyt tilausrivit ja kappaleet.  

Kuva 12. Asiakas E tilausrivit 2015 

 

Kuva 13. Asiakas E kerätyt kappaleet 2015 
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Taulukossa kaksi on tehty vielä samankaltainen tilastointi kuin vastaanotosta. Taulukossa 

on laskettu keskimäärin tuotteita per tilausrivi kuukausitasolla. Keräilyn osalta tuotteet 

per rivi ovat huomattavasti tasaisemmat kuin vastaanotossa. Ongelman keräilyssä 

muodostaakin sen sijaan asiakkaiden erilaiset vaatimukset keräilyprosessin suhteen.  

Taulukko 2. Asiakas E keräilyt keskimäärin kpl/tilausrivi 2015 

Kuukausi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 

kpl/rivi  26 30 25 20 20 26 18 25 31 24 
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5 TYÖAJANSEURANTAJÄRJESTELMÄ 

Työajanseurantajärjestelmän tehtävä on tuottaa aikakirjauksia Performance Management 

(PM) -työkalua varten. Järjestelmä on valittu valmiiksi yrityksen puolesta ja se on 

käytössä jo terminaalien työntekijöillä. Varastoissa työajanseurantajärjestelmää ei 

kuitenkaan ole tarkoitus käyttää työtuntien seuraamiseen palkanmaksua varten, vaan sen 

tehtävänä tulee olemaan aikatiedon tuottaminen tehokkuudenseurantaa varten. 

Jokaiselle varastointiasiakkuudelle tulee erikseen määrittää haluttavat työvaiheet 

työajanseurantajärjestelmään. Leimattavat prosessit tulee pitää mahdollisimman isoina 

kokonaisuuksia leimauksen yksinkertaistamiseksi. Tämä kuitenkin samalla tarkoittaa sitä, 

että prosesseja ei voida pilkkoa kovin pieniin osiin eikä näin ollen seurata tehokkuutta 

kovin yksityiskohtaisella tasolla. 

Leimauspisteiden tulee sijaita keskeisillä paikoilla varastossa ja niiden suunnittelussa 

kannattaa hyödyntää varastotyöntekijöiden ajatuksia, koska he tulevat olemaan 

leimausjärjestelmän lopullisia käyttäjiä. Leimauspisteitä tulee olla riittävästi, jotta 

esimerkiksi työvuorojen aluksi ja lopuksi ei synny jonoja leimauspisteelle. 

Kustannussyistä leimauspisteitä ei voida kuitenkaan sijoittaa joka nurkalle varastossa.  

Kirjauspäätteinä toimivat tietokoneet ja työajanseurantajärjestelmää käytetään selaimen 

kautta. Päätteellä on mahdollisuus lukea RFID-tunnisteita. Järjestelmäntoimittajalla ei ole 

olemassa mobiilisovellusta kirjausten tekoon eikä sitä ole hyvin suurella 

todennäköisyydellä tulossakaan. Mahdollisesti tulevaisuudessa kirjauksia voidaan 

kuitenkin tehdä puhelimen selaimen kautta. 

Seurantajärjestelmään kirjaudutaan RFID-tunnisteilla, jotka ovat olemassa jo lähes 

kaikilla varastotyöntekijöillä, koska ne toimivat kulkulupina. Leimauksen voi tehdä myös 

ilman RFID-tunnistetta käyttäjätunnuksella ja salasanalla, mutta se on huomattavasti 

hitaampaa. Leimaus on erittäin yksinkertaista: 

1. Sisäänkirjautuminen RFID-tunnisteella tai käyttäjätunnuksella 

2. Päivä aloitetaan painamalla ’Aloita päivä’ 

3. Valitaan asiakkuus ja työvaihe, jonka parissa työskennellään 
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4. Kun vaihdetaan asiakkuutta ja/tai työvaihetta, luetaan RFID-tunniste ja valitaan 

päätteessä ’Vaihda työtä’  

5. Päivä lopetetaan painamalla ’Lopeta päivä’ 

Leimauksen vaiheet on esitetty kuvassa 14, joka on koottu järjestelmätoimittajan 

antamien tietojen perusteella. 

 

Kuva 14. Työaikaleimauksen vaiheet 

Leimausten tekeminen ei saa viivästyttää itse työn tekemistä. Esimerkiksi vastaan ei saa 

tulla tilannetta, jossa pelkän leimauksen takia joudutaan siirtymään toiselle puolelle 

varastoa. Koska työntekijöiden palkanmaksu ei määräydy leimausten perusteella, on 

motivointi leimausten tekemiseen tärkeää. Jotta leimaukset muistetaan ja jaksetaan tehdä 

oikein, on leimauksen tekeminen oltava mahdollisimman yksinkertaista ja nopeaa. Tähän 

vaikuttavat käyttöliittymä ja leimauspisteiden sijainnit. Myös puhelimella ja tabletilla 

työvaiheiden kirjaaminen auttaa tässä.  
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Työvaiheiden kirjaukset tulee lopulta yhdistää PM –työkalussa 

varastonhallintajärjestelmän tietoihin. Näin saadaan laskettua halutut KPI-mittarit 

automaattisesti. Järjestelmätoimittajan mukaan valmiiden QlikView-raporttien käyttö on 

mahdollista. Työajanseurantajärjestelmästä tarvittavia tietoja ovat kuhunkin asiakkuuteen 

ja työvaiheeseen käytetty aika.  
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6 KPI-MITTARIT 

Tässä kappaleessa esitellään KPI-mittarit, joilla tehokkuutta halutaan mitattavan kunkin 

varastointiasiakkuuden kohdalla. KPI-mittarit työhön on annettu valmiiksi yrityksen 

puolesta. Kappaleessa tutkitaan, miten varastonhallintajärjestelmän tallentamia tietoja 

voidaan hyödyntää tehokkuudenseurantajärjestelmässä. Lisäksi joillekin asiakkuuksille on 

laskettu mahdollisia tavoitearvoja mittareille historiatietojen pohjalta. Hyvän ja huonon 

tehokkuuden raja-arvot saadaan kuitenkin todellisuudessa selville vasta kun 

tehokkuudenseurantajärjestelmä on saatu käyttöön. Tässä lasketut arvot toimivat 

kuitenkin hyvänä pohjana tavoitearvojen rakentamiselle. 

Työhön valituilla asiakkuuksilla on kaikilla käytössä varastonhallintajärjestelmänä WMS. 

WMSn avulla hallitaan toimitusketjua saapuvasta lähtevään tavaraan. Sen avulla voidaan 

muun muassa ohjata tuotteiden siirtoa, hyllytystä ja keräilyä. WMSssä tehtävät purusta 

lastaukseen on jaoteltu kuvan 15 termien mukaisesti.  

 

Kuva 15. WMS ja varastointiprosessit 

 

•Receipt History Purku 

•Receipt History Vastaanotto 

•Movement Task 

•Put-away -tehtävät 
Paikoitus 

•Movement Task 

•Shipping -tehtävät 

•Pick order 

Keräily ja pakkaus 

•Departure Lastaus 
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6.1 Asiakas A 

Seurattavia asioita ovat: 

 Tehokkuus 

o Purku 

o Skannaus 

o Paikoitus ja täydennys 

o Keräily 

o Tiivistys 

o Lastaus 

 Muut 

o Saapuvien autojen purku ja tuotteiden vastaanotto 

o Keräilyvirheet 

o Keräämättä jääneet tilaukset 

o Vauriotapahtumat varastolla 

Taulukossa kolme prosessit työvaiheiden seurantaan ja miten niille saadaan tarvittavat 

vasta-arvot WMSstä. 
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Taulukko 3. Työvaiheet ja WMS 

Prosessi WMS Yksikkö 

Purku Receipt History m3/h 

Skannaus Receipt history 
m3/h 

item load/h 

Sivupuristetrukki, 

paikoitus 

Movement task -> Put-away -> Moving Unit: Clamp m3/h 

Movement order -> Movement transfer -> from KM3 

to KM1 

tehtävää/h 

Sivupuristetrukkikeräily Movement task -> Shipping -> Moving unit: Clamp 
m3/h 

tehtävää/h 

Kollikeräily Pick order -> Status: Reported (KE1, KE2 ja KE3) 
m3/h 

kpl/h 

Täyslavakeräily Movement task -> Shipping -> Moving Unit: Forklift 
m3/h 

tehtävää/h 

Työntömasto, täydennys 

ja paikoitus 

Movement task -> Pick replenishment m3/h 

Movement task -> Put-away -> Moving Unit: Forklift tehtävää/h 

Movement order -> Movement Transfer -> from KM3 

to KL1 
 

Tiivistys 
Movement task -> Movement transfer -> from KM1 

to KM1 ja from KM1 to KM6, Moving Unit tyhjä 

m3/h 

tehtävää/h 

Lastaus Departure  -> Loading: Ready m3/h 

 

Purun tehokkuuden seurantaan ei ole tällä hetkellä WMSssä mitään valmista keinoa, 

mutta siinä voidaan hyödyntää Receipt Historya, joka kertoo vastaanotettujen koneiden ja 

lavojen määrän. Reaaliaikainen seuranta Receipt Historyn avulla on kuitenkin 

mahdotonta, sillä koneita ei vastaanoteta heti purkuvaiheessa. Tehokkuutta voitaisiin 

kuitenkin seurata esimerkiksi laskemalla edellispäivän purkutehokkuuden. Ongelmallista 

Receipt Historyn käytössä on myös se, että kaikkia kuormia ei aina ehditä vastaanottaa 

samana päivänä kun auto on saapunut varastolle.  

Vaihtoehtona on ottaa käyttöön Dock-moduuli. Moduulin avulla pystytään kohdistamaan 

ostotilaukset kuhunkin autoon ja sen avulla saadaan selville purettu kuutiomäärä. 

Ostotilauksia ei pystytä kohdistamaan tuleviin autoihin käsipäätteellä, vaan se tulee tehdä 

toimiston puolella kun auto saapuu purkuun. Moduulista on kerrottu lisää tulevissa 

kappaleissa. 
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Vastaanottoskannauksen tehokkuuden seurantaan voidaan käyttää WMSn Receipt 

Historya, joka kertoo skannattujen koneiden ja lavojen kuutiot sekä Item Loadien määrän. 

Yksi Item Load on yksi iso kone tai yksi pienlaitelava. Voidaan myös hyödyntää jo 

valmiiksi rakennettua QlickView-raporttia Inbound Orders, josta näkee myös 

vastaanotettujen Item Loadien määrän ja niiden kuutiot.  

Sivupuristetrukilla paikoitetaan isoja koneita ja niiden kuutiot ja tehtävien määrä saadaan 

tutkimalla Movement Taskia, josta valitaan Put-away –tehtävät, joissa siirtovälineenä 

ollut CL1-CL8 (clamp, sivupuristerukki) tai VP1-VP4 (vastapainotrukki). Mukaan myös 

toiselta varastolta päävarastoon siirretyt ja paikoitetut koneet, jotka saadaan Movement 

Orderista, Movement Transfer-tehtävät alueelta KM3 alueelle KM1. Nämä siirrot tehdään 

käsin toimistossa eli niillä ei ole fyysistä siirtovälinettä WMSssä.  

Sivupuristetrukkikeräilyn tarkasteluun tarvitaan Movement Taskin Shipping-tehtävät, 

joissa siirtovälineenä CL1-CL8 tai VP1-VP4.  

Kollikeräilyn tehtävien määrä ja kerätyt kuutiot saadaan Pick Orderista, Statuksen tulee 

olla Reported ja mukaan vain Pick Zonet KE1, KE2 & KE3. Pick Zonelta KLP tehdyt 

keräilyt ovat toimistossa kuitattuja, eli eivät vaadi varastolta fyysistä työtä. 

Täyslavakeruuseen tarvittavat tiedot saadaan Movement Taskin Shipping-tehtävistä, 

joissa Moving Unit työntömasto (K1-K4). Täyslavoja ei yleensä kerätä ollenkaan 

pinontatrukeilla maksiminostokorkeuden vuoksi. 

Työntömastolla ja pinontatrukeilla tehdyt täydennykset ja paikoitukset saadaan 

Movement Taskin Pick Replenishment-tehtävistä ja Put-away-tehtävistä, joiden siirtoon 

on käytetty työntömastoa (K1-K4) tai pinontatrukkia (PN1-PN3). Lisäksi tarkasteluun 

mukaan muualta siirretyt ja paikoitetut lavat, Movement Orderin Movement Task -

tehtävät alueelta KM3 alueelle KL1. Pick Replenishment-tehtävät eli  keräilypaikkojen 

täydennystehtävät on luultavasti hankala erottaa työajanseurannassa, koska 

keräilypaikkoja täydennetään lähinnä kesken keräilyn ja se tulee aiheuttamaan hyppimistä 

työajanseurantajärjestelmässä tehtävien välillä. Pick Replenishment -tehtävät kuitenkin 

muodostuvat vasta kun kolleja aletaan keräillä ja keräilypaikka tyhjenee eli niitä ei voida 

tehdä erikseen. 
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Kaikki tiivistystehtävät tehdään toimistossa varaston toiveiden mukaisesti ja siksi niissä ei 

ole siirtovälinettä (Moving Unit) WMSssä. Koneet joudutaan kuitenkin fyysisesti 

siirtämään varaston puolella. Tiivistystehtävät löytyvät WMSstä Movement Taskien 

Movement Transfer -tehtävistä, jotka on tehty alueelta KM1 alueille KM1 ja KM6. 

Moving Unit -sarakkeen tulee olla tyhjä.  

Lähdöt päätetään WMSssä viimeistään päivän lopussa kun viimeisetkin tilaukset on saatu 

lastattua kuormatiloihin. Päätetyt lähdöt näkyvät WMSssä Departuressa ja Loading-

sarakkeen tulee olla Finished. Päätetyt lähdöt kuitenkin siirtyvät heti Departure Historyn 

puolelle eli lastaukseen tarvittavat arvot tulee hakea sen puolelta. Tarkastelusta tulee 

suodattaa pois noutotilaukset, koska varaston työntekijät eivät niitä lastaa. Lastauksissa 

voi olla pieniä poikkeuksia, eli esimerkiksi joskus kuljetusliike X lastaa itse pienen 

tilauksen ja asiakasnoudot lastaavat varastotyöntekijät, mutta ovat suhteessa erittäin 

pieniä määriä eli eivät vaikuta mittareiden arvoihin radikaalisti.  

Suositeltavaa käyttää Movement Taskia Movement Orderin sijasta ainakin Put-away -

tehtävien kohdalla. Shipping- ja Pick Replenishment -tehtävät pitävät paikkansa 

molemmissa. Kuitenkin osa Put-away tehtävistä muuttuu Movement Transfer -tehtäviksi 

Movement Orderin puolella, mutta löytyvät oikein Put-away –tehtävinä Movement 

Taskin puolelta. Näin tapahtuu, jos Put-away -tehtävän aikana käsipäätteessä painetaan 

virhe. Yhden Movement Orderin alla voi olla useampi Movement Task eli tehtävä. 

Movement Taskeja ja Ordereita haettaessa tulee muistaa etsiä arvot historiapuolelta, sillä 

tehdyt tehtävät siirtyvät sinne heti kun ne on saatu päätökseen.  

Varastolla toteutettiin viikon työajanseuranta, josta saadut tehokkuuden arvot on esitetty 

alla olevassa taulukossa neljä. Kuutiot ja tehtävien määrä on laskettu WMSn tietojen 

perusteella taulukon kolme määrityksien mukaisesti. 
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Taulukko 4. Asiakkaan A seurannan tulokset 

  m3/h määrä/h Määrän selite 

Purku x - - 

Skannaus x x Number of Item Loads 

Paikoitus, sivupuristetrukki x x Number of Tasks 

Keräily, sivupuristetrukki x x Number of Tasks 

Kollikeräily x x Number of Picked Packages 

Täyslavakeräily x x Number of Tasks 

Täydennys ja paikoitus,  
työntömasto 

x x Number of Tasks 

Tiivistys x x Number of Tasks 

Lastaus x - - 

 

Taulukon tarkat arvot on piilotettu salaussyistä. Tehokkuutta mitataan kuutioissa kaikissa 

prosesseissa, sillä asiakkaan A seuranta on kuutiopohjainen. Purun tehokkuus on laskettu 

sillä oletuksella, että kaikki mitä skannataan niin on myös purettu saman päivän aikana. 

Käytännössä tämä ei kuitenkaan aina toteudu, sillä kaikkia kuormia ei ehditä tai pystytä 

skannaamaan saman päivän aikana. Purusta ja lastauksesta ei ole määrällistä mittaria. 

Isojen koneiden kohdalla voisi olla vielä järkevää mitata tehokkuus konekohtaisesti, 

mutta ongelmaksi muodostuvat lavatavarat, sillä niitä puretaan ja lastataan vaihtelevan 

kokoisissa lavoissa eikä tietoa siitä ole WMSssä. Skannausta mitataan määrällisesti 

vastaanotettujen Item Loadien määrällä ja yksi Item Load on yksi iso kone tai yksi 

pienlaitelava. Kollikeräilyssä määrän mittari on kerätyt laatikot, koska yhdellä 

keräilyrivillä voi olla vaihteleva määrä laatikoita. Isommat määrät lavatavaraa kerätään 

kuitenkin lähes poikkeuksetta täyslavakeräilyn kautta. 

Testivaiheessa taulukon neljä arvoja voidaan hyödyntää tehokkuuden raja-arvojen 

määrittämisessä. Koska seurannan tulokset on laskettu arvioitujen työaikojen perusteella, 

on niihin suhtauduttava kriittisesti. Voidaan kuitenkin esimerkiksi sopia, että taulukon 

arvot toimivat hyvän ja huonon tehokkuuden rajana, jos tehokkuus putoaa taulukon arvon 

alle, tulee tutkia miksi ja mitä voidaan tehdä tilanteen korjaamiseksi. Kun testivaihe on 

saatu päätökseen, voidaan oottaa uudestaan kantaa siihen mitkä tavoitearvot tulee olla. 
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Saapuvat autot 

Saapuvien autojen kohdalla seurataan aikaa auton saapumisesta tuotteiden vastaanoton 

päättymiseen ja sitä, kuinka kauan autot joutuvat odottamaan ennen kuin pääsevät 

lähtemään varastolta. Tällä hetkellä näitä aikoja seurataan täyttämällä erillistä Excel-

taulukkoa, johon merkitään varattu purkuaika, auton saapumisaika, purun aloitus- ja 

lopetusaika sekä aika jolloin vastaanotto on saatu päätökseen. Asiakkaan kanssa 

määritetyt tavoitearvot ovat seuraavat: 

 Auton saapumisesta tuotteiden skannaamisen päättymiseen <4:00 

o Jos auto ajoissa, lasketaan Received - Unloading Booked 

o Jos auto myöhässä, lasketaan Received - Arrival 

 Käytännössä tarkoittaa sitä, että saapuvien tuotteiden tulee olla kerättävissä neljässä 

tunnissa joko auton varatusta purkuajasta tai saapumisesta riippuen siitä onko auto 

tullut ajoissa vai myöhässä. 

 

 Purkuajat 

o Jos auto ajoissa, Unloading Finished – Unloading Booked <2:00 

o Jos auto myöhässä, Unloading Finished - Arrival <4:00 

 Autojen purun pitäisi olla saatu päätökseen kahdessa tunnissa varatusta purkuajasta 

jos ne ovat tulleet ajoissa varastolle ja vastaavasti neljässä tunnissa saapumisesta, jos 

ne ovat myöhässä. 

Sadan auton otanta noin neljän viikon aikavälillä, jolla autoista 64 kpl ajoissa ja 34 kpl 

myöhässä. Seuraaviin taulukoihin viisi ja kuusi on listattu tavoitteissa onnistuminen ja 

ajalliset keskiarvot. 

Taulukko 5. Asiakas A auton saapuminen-skannaus päätetty 

Auto ajoissa Tavoite Onnistumis-% Ka 

Kyllä Booked unloading  to Received <4:00 83 % 2:17 

Ei Arrival to Received <4:00 70 % 3:28 
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Taulukko 6. Asiakas A saapuminen-purku saatu päätökseen 
 

Auto ajoissa Tavoite Onnistumis-% Ka 

Kyllä Booked unloading to Unloading finished <2:00 83 % 0:56 

Ei Arrival to Unloading finished <4:00 97 % 2:10 

 

                   

 
                              

                                             
       

Taulukon arvot ovat hyvä lähtökohta tehokkuuden raja-arvoille, sillä keskiarvollisesti 

annetuihin tavoitteisiin pystytään vastaamaan. Seuranta-ajankohdalla purkujen kanssa ei 

ollut ongelmia, joten ne ovat siinäkin suhteessa hyvin suuntaa-antavia tavoitteita, joita 

kohti voidaan tulevaisuudessa pyrkiä. Jos auto on saapunut ajoissa, sekä saapuminen-

vastaanotto että saapuminen-purku lopettu pitäisi onnistumisen olla yli 80 %.  

Saapuminen-vastaanotto, jos auto myöhässä, on 70 %, joka voisi olla parempikin. 

Toisaalta luku on kelvollinen ottaen huomioon, että muista töistä ei irtauduta 

myöhästyneiden autojen takia, ellei kyseessä ole kiirrellinen kuorma. Saapuminen-purku 

lopetettu 97 % onnistumisella on erittäin hyvä suoritus, eikä hyvän raja-arvon tarvitse olla 

edes niin korkealla. Aluksi se voisi olla esimerkiksi 95 %. Taulukossa seitsemän on 

ehdotus siitä mikä saapuvien autojen tarkastelussa on hyvä ja huono arvo.  

Taulukko 7. Asiakas A saapuvat autot tavoitearvot 

Auto ajoissa Tavoite Hyvä Seurantaan Huono 

Kyllä Booked unloading  to Received <4:00 >85 % 85-80 % <80% 

Ei Arrival to Received <4:00 >70 % 70-65 % <65% 

Kyllä Booked unloading to Unloading finished <2:00 >85 % 85-80 % <80% 

Ei Arrival to Unloading finished <4:00 >95 % 95-90 % <90% 

 

Taulukossa olevien arvojen mukaisesti voisi rakentaa esimerkiksi päiväkohtaisen 

seurannan saapuvista autoista. Tavoitearvoja tulee muokata, jos niissä huomataan 

puutteita. 
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Jos näitä mittareita halutaan seurata suoraan varastonohjausjärjestelmästä ilman 

manuaalista Excel-taulukon ylläpitoa, pitäisi ottaa käyttöön Dock-moduuli. Moduuliin 

merkitään auton saapumisaika/auton varattu purkuaika, milloin auton purku on saatu 

päätökseen ja ostotilausten vastaanoton aloitusaika saadaan Receipt Historysta, jossa 

Arrival time kertoo ajankohdan kun ostotilausriviä alettu skannaamaan. Saapuminen-

skannaus seuranta onnistuu, mutta ongelmaksi voi muodostua saapuminen-purku saatu 

päätökseen, sillä eri tavoitearvot riippuen siitä onko auto ajoissa vai myöhässä. 

Moduulissa olemassa Expected Arrival –kohta, jota luultavasti voitaisiin hyödyntää. 

Kenelläkään nykyisellä asiakkuudella ei tätä moduulia kuitenkaan ole käytössä, joten 

hyvin vaikea arvioida miten moduuli toimii käytännössä ja WMSn ohjeet ovat melko 

suppeat moduulin osalta. Tällä hetkellä oleva Excel-taulukointi toimii mutkattomasti ja 

ennen kaikkea vaivattomasti. Uuden moduulin käyttöönotto varastonhallintajärjestelmään 

voi olla melko resursseja kuluttava projekti eikä se välttämättä toisi edes pitkällä 

tähtäimellä ajallista säästöä tehokkuuden seurantaan. Siksi Excel-taulukointia kannattaa 

hyödyntää niin pitkään kuin mahdollista, koska siitäkin pystytään luomaan erilaisia 

raportteja. 

Keräilyvirheet 

Keräilyvirheiden osalta halutaan seurata keräilytarkkuutta kerättyjen tilauksien ja 

tilausrivien osalta. Keräilyvirheet saadaan Excel-taulukosta, jossa viikkotasolla seurataan 

keräilyvirheiden määrää. Pitää kuitenkin huomioida, että yhdellä keräilyvirheellä voi olla 

useampi rivi taulukossa jos esimerkiksi kerätty väärältä paikalta. Siksi virheiden määrä 

pitäisikin merkitä selkeästi kappalemäärissä, jotta tietoa voidaan hyödyntää. Tilausrivit ja 

tilauksien määrä saadaan WMSstä Pick Order Line tai voidaan käyttää valmiita 

QlikView-raportteja. Taulukossa kahdeksan on tutkittu kuukausitasolla marras- ja 

joulukuu 2015 sekä tammikuu 2016 keräilytarkkuutta. Taulukosta on yrityksen pyynnöstä 

poistettu tarkat tiedot tilausriveistä ja -määristä. 

 

 

 



50 

 

 

Taulukko 8. Asiakas A keräilyvirheet ja keräilytarkkuus 

  marraskuu 
2015 

keräily- 
tarkkuus 

joulukuu 
2015 

keräily- 
tarkkuus 

tammikuu 
2016 

keräily- 
tarkkuus 

Virheet  2 - 9 - 3 - 

Tilausrivit  x 99,99 % x 99,95 % x 99,98 % 

Tilaukset  x 99,98 % x 99,89 % x 99,95 % 

 

WMSstä erittäin hankala lähteä tekemään kyseistä tilastointia, koska keräilyvirheiden 

määrää ei saada laskettua. Tilausrivit ja tilaukset saadaan kuitenkin sieltä ja niistä 

olemassa valmis QlikView-raportti. Excel-taulukko on toimiva keino myös 

keräilyvirheiden seurantaan.  

Tilanne hyvä keräilyvirheiden osalta ainakin tällä kolmen kuukauden otannalla ja samaan 

pitäisi pyrkiä myös jatkossa. Sadan prosentin keräilytarkkuus mahdotonta eikä 

tavoiteltavaa, joten jos jatkossakin keräilytarkkuus pysyy 99,9 % yläpuolella on tilanne 

hyvä.   

Keräämättä jääneet tilaukset 

Jotta keräämättä jääneiden tilauksien prosenttiosuutta voidaan seurata päivittäin, pitäisi 

Shortage & Moved orders –excel tallentaa päivittäin tai ylläpitää erillistä taulukkoa, johon 

merkitään keräämättömien tilausten määrä päivän lopuksi. Excel-taulukosta tarvitaan 

tiedot siirretyistä tilauksista (moved) ja vajaista keräilyistä (shortage).  

WMS Customer Orderista tai QlikViewstä saadaan tilauksien määrä yhteensä. Lasketaan 

prosenttiosuus: 

                                
                         

                               
      

Keräämättä jääneitä tilauksia tutkittaessa tulee kuitenkin ottaa huomioon syyt keräilyn 

siirtämiselle/nollaamiselle. Syitä voivat olla asiakkaan pyyntö siirtää tilaus seuraavalle 

päivälle, tavaraa ei löydy varastosta tai se pitää tuoda bufferivarastolta, kerättävä volyymi 

ylittää saatavilla olevat resurssit tai järjestelmäongelmat. 
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Vauriotapahtumat 

Vauriotapahtumat -excelistä saadaan kaikki tarvittava vauriotapahtumien seurantaan. 

Voidaan esimerkiksi luoda kaksi seuraavanlaista taulukkoa 9 ja 10.  

Taulukko 9. Asiakas A vauriotapahtumat ja korjatut koneet 2015 

 

Yhteensä 
Käsitelty 

% 
A  
% 

B 
% 

C 
% 

S 
% 

Tammikuu x 99 % 25 % 14 % 25 % 36 % 

Helmikuu x 93 % 30 % 22 % 2 % 45 % 

Maaliskuu x 87 % 33 % 21 % 6 % 40 % 

Huhtikuu x 85 % 23 % 18 % 7 % 52 % 

Toukokuu x 81 % 37 % 13 % 4 % 46 % 

Kesäkuu x 84 % 39 % 11 % 5 % 45 % 

Heinäkuu x 86 % 41 % 10 % 4 % 46 % 

Elokuu x 93 % 38 % 9 % 4 % 49 % 

Syyskuu x 94 % 41 % 8 % 4 % 47 % 

Lokakuu x 69 % 67 % 5 % 1 % 27 % 

Marraskuu x 60 % 69 % 12 % 2 % 16 % 

Joulukuu x 9 % 89 % 0 % 0 % 11 % 

 

Taulukko esittää kuukausitasolla vauriotapahtumien määrän yhteensä, kuinka paljon niitä 

on käsitelty ja mihin luokkaan siirretty. Taulukossa yksi rivi on yksi vauriotapahtuma.  

Lukumäärät käsitelty –sarakkeeseen saadaan valitsemalla kaikki rivit, joissa Käsitelty –

sarakkeessa merkintä OK. New Class –sarakkeessa luokka, johon käsitelty kone siirretty.  

Taulukon avulla saadaan seurattua miten käsiteltävät koneet kiertävät. Jos huomataan, 

että käsitelty-sarakkeessa ei ala tapahtumaan mitään, selvitetään miksi. Näin ollen 

saadaan vältettyä turha koneiden seisottaminen ja tuotteet myyntiin mahdollisimman pian.  
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Taulukko 10. Asiakas A vauriotapahtumien syykoodit 2015 

  
Yhteensä 

 049  
% 

078  
% 

 Muut 
% 

Tammikuu x 41 % 42 % 17 % 

Helmikuu x 36 % 28 % 35 % 

Maaliskuu x 50 % 26 % 24 % 

Huhtikuu x 35 % 27 % 38 % 

Toukokuu x 61 % 8 % 31 % 

Kesäkuu x 30 % 11 % 59 % 

Heinäkuu x 32 % 17 % 51 % 

Elokuu x 41 % 9 % 50 % 

Syyskuu x 43 % 3 % 55 % 

Lokakuu x 37 % 18 % 45 % 

Marraskuu x 17 % 32 % 51 % 

Joulukuu x 21 % 26 % 53 % 

 

Taulukossa on esitetty syykoodien 049 (asiakaspalautus) ja 078 (vahingoittunut varastolle 

tullessa) prosentuaalinen osuus kaikista tapahtumista. Muut –sarakkeessa kaikki 

varastolla erinäisistä syistä rikotut. Myös tämän taulukon arvot saadaan Damages- Excel-

taulukosta. Syykoodit sarakkeesta Reason Code.  

Raportin voi toteuttaa myös viikkotasolla, koska kyseinen tieto pitää toimittaa asiakkaalle 

viikottain. Tavoitteena mahdollisimman pienet lukemat muut-sarakkeessa, joka onnistuu 

tekemällä huolellisemmin töitä (esimerkiksi ei liian kovia tilannenopeuksia ja 

ohjeistuksen mukainen sivupuristetrukin käyttö) ja tutkimalla tulevat kuormat tarkkaan, 

jotta vauriot huomataan jo tulovaiheessa. Varsinkin kuormien tarkistukseen tulee 

kiinniittää huomiota. Vahinkoja kuitenkin aina tapahtuu ja muut –sarakkeen saaminen 

nollille on mahdoton tehtävä ja ennen kaikkea se ei ole siitä tulevien kustannuksien 

arvoista. Jos lukemat alkavat muut-sarakkessa kasvamaan tulisi tutkia miksi niin 

tapahtuu. Esimerkiksi jotkut pakkaukset saattavat olla liian heikkoja 

sivupuristetrukkikäsittelyyn.  
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6.2 Asiakas B 

Seurattavia asioita ovat: 

 Purku-skannaus-paikoutus –prosessin tehokkuus 

 Keräilyn tehokkuus 

 Täydennykset ja siirrot - tehokkuus 

 Lastauksen tehokkuus 

 Tilatehokkuus 

Seuranta asiakkaalla B on tonniperusteinen ja KPI-mittarit halutaan muodossa kg/h ja 

kpl/h. Kappalemääriä halutaan seurata siksi, koska niistä saatavien arvojen tutkiminen 

paljon konkreettisempaa. Tilatehokkuuden seurantaan ei työajanseurannasta tarvita 

mitään aikaleimoja.  

Taulukossa 11 prosessit työvaiheiden seurantaan ja miten arvot saadaan WMSstä. 

Taulukko 11. Asiakas B työvaiheet ja WMS 

Prosessi WMS Suorite 

Saapuva  

(purku-skannaus-

paikoitus) 

Receipt History kg/h 

kpl/h 

Täyslavakeräily  Movement Task -> Type: Shipping & Client ID: FI-B kg/h 

kpl/h 

tehtävää/h 

Kollikeräily Pick Order -> Status: Reported & Client ID: FI-B kg/h 

kpl/h 

Täydennykset ja 

siirrot 

Movement Task -> Pick Replenishment 

Movement Task -> Movement Transfer 

kg/h 

kpl/h 

Lastaus Departure kg/h 

kpl/h 

 

Koska asiakkaan B osalta seurataan koko purku-skannaus-paikoutus -prosessin 

tehokkuutta, voidaan seurannassa hyödyntää Receipt Historya ja se toimii reaaliaikaisesti. 

Receipt Historysta saadaan helposti vastaanotetut kappalemäärät ja tuotenumeron avulla 
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pystytään hakemaan tuotteen paino. Voidaan myös hyödyntää valmista QlikView -

raporttia Inbound weight+volume.  

Täyslavakeräilyn kilot ja kappaleet saadaan tutkimalla Movement Taskin Shipping -

tehtäviä. Keräilyä voidaan myös seurata laskemalla tehtävien määrä ja koska kyseessä 

täyslavakeräily, on yksi tehtävä aina yksi lava. Lavojen määrä on tässä tapauksessa 

kappalemäärää informatiivisempi vaihtoehto. 

Kollikeräilyyn tarvittavat tiedot saadaan kasattua Pick Orderin puolelta. Statuksen on 

oltava Reported -tilassa.  

Keräilypaikkojen täydennykset saadaan Movement Taskin puolelta tarkastelemalla Pick 

Replenishment -tehtäviä. Muut siirrot näkyvät Movement Taskissa Movement Transfer -

tehtävinä.  

Lastatut kilot ja kappalemäärät saadaan Departuren puolelta, josta valitaan asiakkaalle 

kuuluvat lähdöt. Seurannassa otettava huomioon, että Departure ei toimi automaattisesti 

reaaliaikaisesti, ellei joku heti muuta lähtöjä Loaded -tilaan kun lastaus on tehty. Siksi 

lastauksen tehokkuutta kannattaakin seurata esimerkiksi päivä jäljessä.  

Kaikissa muistettava, että Client ID on oltava FI-B, jotta lasketaan vain asiakkaan B 

tehtäviä. 

Tilatehokkuus 

Asiakkaan B osalta halutaan seurata tilatehokkuutta, sillä varsinkin sesonkina sisään tilaa 

on vähän.  

Massapaikkojen täyttöastetta voidaan seurata laskemalla Locationista (Max Space-Free 

Space)/Max Space. Jotta täyttöasteen laskeminen toimii, tulee ruutujen Max Space olla 

määritetty oikein ja vastaanotettujen alustakokojen (Load Carrier Size) vastata totuutta. 

Jos kaikki vastaanotetut alustat olisivat lavoja, määritysten osalta ei ole ongelmaa. 

Kuitenkin isoja tuotteita vastaanottaessa alustana ei voida käyttää perinteistä lavaa ja tästä 

johtuen lasketut täyttöasteet vääristyvät, sillä jokaiselle erikokoiselle tuotteelle ei ole 

olemassa omaa alustakokoa WMSssä.  
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WMS laskee automaattisesti Area Storagessa eri alueiden täyttöasteen ja lavavaraston 

kohdalla luvut ovat paikkaansapitäviä. Massavaraston kohdalla tilanne on toinen 

alustasysteemin vuoksi. Siksi myöskään Area Storagen lukuja ei voida käyttää 

tilatehokkuuden tarkastelussa. Moniasiakkuusvarastossa ei voida myöskään laskea 

vapaana olevien ruutujen määrää tietyn asiakkaan kohdalla, sillä varastotilat laajenevat ja 

kutistuvat kunkin asiakkuuden kohdalla vallitsevien olosuhteiden mukaisesti.  

Tilatehokkuutta voidaan seurata kuitenkin esimerkiksi laskemalla kuinka monta 

massapaikkaa yksi tuote varaa (auttaa tiivistyksien tekemisessä) sekä tutkimalla ruuduissa 

olevia kappalemääriä ja kiloja per neliö.  Jotta ruutujen koko neliöissä saadaan laskettua 

oikein, tulee ruudun leveys ja pituus olla määritetty oikein. Tilatehokkuutta voidaan 

seurata esimerkiksi seuraavanlaisen taulukon 12 mukaisesti. 

Taulukko 12. Asiakas B tilatehokkuus 

  Alustat 
(kpl) 

KPL KG Ruudun 
koko 
(m2) 

kpl/m2 kg/m2 

Tuote 1         

PMD / DO188 10 60 2 700 30,0 2 90,0 

Tuote 2         

PMD / DO189 5 40 1 800 30,0 1 60,0 

Tuote 3         

PMA / AA082 14 280 2 240 13,8 20 162,3 

PMA / AA105 14 280 2 240 13,8 20 162,3 

PMA / AB115 14 280 2 240 13,8 20 162,3 

PMA / AB134 11 220 1 760 13,8 16 127,5 

PMA / AY028 2 40 320 6,8 6 47,4 

PMB / BE001 10 200 1 600 12,3 16 130,1 

 

Taulukossa on otettu esimerkiksi kolme ensimmäistä tuotetta. Taulukossa on listattu 

tuotenumeroittain millä massapaikoilla tuotteita sijaitsee, eikä siinä ole mukana 

lavapaikkoja. Tuotenumeron alla on ensin Area eli alue, jossa ruutu sijaitsee sekä sen 

jälkeen ruutu. Alustojen määrä kertoo ruudussa olevien Load Carriereiden määrän. 

Kappale- ja kilomäärät saadaan laskettua Item Loadista. Asiakkaan B kohdalla on 
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huomattava, että yksi Item Load on aina yksi Load Carrier, koska käytössä ei ole 

virtuaalisia Load Carriereita. Ruudun koko lasketaan Locationista Width*Depth.  

Esimerkkitaulukkoa tarkasteltaessa huomataan esimerkiksi, että tuotteen 3 kohdalla olisi 

mahdollista viedä ruudussa AY028 sijaitsevat alustat ruutuun AB134. Tarkastelu 

kuitenkin vaatii tämän osalta manuaalista työtä, mutta taulukon avulla pystytään helposti 

huomamaan juurikin yllä olevat tapaukset. Tilannetta helpottaa myös se, jos raportti 

muodostuu automaattisesti, niin sitä ei tarvitse enää päivittäin luoda itse.  

6.3 Asiakas C 

Seurattavia asioita ovat: 

 Purun tehokkuus 

 Vastaanoton tehokkuus 

 Paikoituksen tehokkuus 

 Keräilyn tehokkuus 

 Hyllytyksen tehokkuus 

 Toimistotyön osuus ja tehokkuus 

Taulukossa 13 on esitetty työajanseurantaan tarvittavat työvaiheet ja miten haluttavat 

suoritteet saadaan varastonohjausjärjestelmästä.  

Taulukko 13. Asiakas C työvaiheet ja WMS 

Prosessi WMS Yksikkö 

Purku Receipt History lavaa/h 

Vastaanotto Receipt History  lavaa/h 

Paikoitus Movement Task -> Put-away lavaa/h 

Keräily Movement Task -> Shipping lavaa/h 

Hyllytys Movement Task -> Movement Transfer lavaa/h 

Toimistotyö Receipt History 

Movement Task -> Shipping  

tallennetut rivit/h 

%-osuus kaikista työtunneista 

 

Purun tehokkuuteen tarvittavat tiedot saadaan Receipt Historysta. Asiakkaan C osalta 

ostotilaukset syötetään itse järjestelmään eli ne eivät tule automaattisesti 
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varastonhallintajärjestelmään, joten Dock-moduulin käyttö melko vaivalloista, sillä ensin 

ostotilaukset syötetään järjestelmään ja vasta sen jälkeen ne voidaan yhdistää tuleviin 

kuormiin. Toimistotyön osuutta seurataan muutenkin asiakkuuden kohdalla tarkasti ja 

moduulin käyttö vain lisäisi sitä. Jos seurantaan riittää edellispäivän tehokkuus, on 

Receipt History riittävä työkalu. Ongelmana seurannassa kuitenkin tulee olemaan se, että 

kaikkea purettua ei välttämättä ehditä vastaanottamaan saman päivän aikana, jos kuorma 

esimerkiksi saapuu todella myöhään. Tämä aiheuttaa vääristymiä tehokkuuslukemissa.  

Vastaanottoa voidaan seurata laskemalla vastaanotetut lavat Receipt Historysta. Yksi 

vastaanotettu rivi on aina yksi vastaanotettu lava.  

Paikoitukset tehdään siirtämällä ensin lavat järjestelmässä toimistossa vastaanottoalueelta 

JV VAS lattiapaikalle JL1 000. Tästä muodostuu Movement Taskiin Put-away -tehtävä. 

Tämän jälkeen tehdään käsipäätteellä paikoitus lattiapaikalta hyllyyn, josta muodostuu 

Movement Taskin puolelle Movement Transfer –tehtävä. Muodostuu siis kaksi erillistä 

tehtävää per yksi paikoitustehtävä, mutta seurantaan otetaan mukaan vain yksi, koska yksi 

niitä myös fyysisesti tehdään. Paikoitustehtävät helppo laskea Put-away -tehtävien 

määrästä, sillä niihin ei sekoitu muita siirtotehtäviä kuten Movement Transfer -tehtävissä. 

Myös paikoituksissa yksi tehtävä on yksi lava.   

Koska kaikki keräily on täyslavaa, kerätyt lavat saadaan laskettua Movement Taskin 

Shipping-tehtävistä. Yksi tehtävä on aina yksi kerätty lava.  

Seurannassa ei ole mukana ei ole lastausta, koska varastotyöntekijät eivät itse lastaa 

autoja. 

Hyllytystehtävät saadaan laskettua Movement Taskin puolelta Movement Transfer –

tehtävät. Lajitellaan joukosta pois From Address JL1 000, koska ne ovat paikoitukseen 

liittyviä tehtäviä.  

Lisäksi seurantaan haluttiin mukaan toimistotyön osuus kaikista tehdyistä työtunneista ja 

tehokkuus tallennettujen rivien suhteen. Työtuntien osuus saadaan yksinkertaisesti 

jakamalla toimiston työtunnit kaikilla järjestelmään tallennetuilla tunneilla. Jos 

seurannassa halutaan erottaa asiakkaan C järjestelmään tallennetut rivit omaan 

varastonohjausjärjestelmään tallennetuista, tulee valittavia työvaiheita olla kaksi. Tämä ei 
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kuitenkaan onnistu, jos rivejä tallennetaan niin sanotusti vuorotellen molempiin 

järjestelmiin, koska muuten työvaihetta pitäisi vaihtaa jatkuvasti. Näiden lukuen 

laskemiseksi työajanseurantajärjestelmään tarvitaan kaksi eri vaihetta, esimerkiksi 

Toimistotyö rivien tallennus ja Toimistotyö muut.  

Asiakkaan C osalta tallennetaan sekä saapuvat että lähtevät lavat C:n omaan järjestelmään 

sekä syötetään ostotilaukset ja tilaukset itse myös omaan järjestelmään. Saapuvien lavojen 

tallennetut rivit saadaan Receipt Historysta ja lähtevien Movement Taskin Shipping-

tehtävät.  

Kaikkia varaston työvaiheita halutaan seurata lavaa/h, koska kaikki tapahtumat 

täyslavana. Toimistotyöstä seurantaan halutaan työn prosentuaalinen osuus kaikesta 

työstä ja rivien tallennuksen tehokkuus riviä/h.  

Asiakkuuden osalta tällä hetkellä seurataan vastaanoton ja keräilyn tehokkuutta. 

Aikaleimat saadaan alihankkijan työntekijöiden leimaussysteemistä ja tiedot saapuvista ja 

lähtevistä lavoista kerätään manuaalisesti Excel-taulukkoon. Alla olevassa kuvissa 16 ja 

17 tehokkuus kuukauden aikavälillä. Piikki sisään tulleissa johtuu siitä että osa lavoista 

hyllytettiin vasta seuraavana työpäivänä. Keskiarvo saapuvalle 24 lavaa/h ja lähtevälle 36 

lavaa/h. Saapuvat tunnit pitävät sisällään purun ja vastaanoton ja lähtevät keräilyn. 

 

Kuva 16. Asiakas C saapuva (lavaa/h) 
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Kuva 17. Asiakas C lähtevä (lavaa/h) 

Hyvän ja huonon tehokkuuden raja-arvot on määritetty jo itse. Saapuva huono <14,5 

lavaa/h ja lähtevä <26 lavaa/h. Tehokkuus tällä hetkellä siis hyvä näiden itse määritettyjen 

raja-arvojen perusteella ja aina jos tehokkuus on mennyt rajan alle, on siihen joku syy 

(esimerkiksi järjestelmäongelmat ja vaikea purku). Työtehokkuus nykyisillä prosesseilla 

melko tasaista ja jos sitä halutaan lähteä parantamaan, on tutkittava 

prosessiparannuskohteita.  

Asiakkuus on helppo kohde tehokkuudenseurannan kannalta, koska käsiteltävä yksikkö 

on aina yksi lava. Tämän vuoksi tietojen etsiminen WMSstä myös kohtuullisen helppoa, 

jossa yksi rivi tarkoittaa aina yhtä lavaa. Koska kyseessä on kuitenkin 

moniasiakkuusvarasto, niin WMSn käytössä huomioitava, että tehtävissä voi olla 

muidenkin asiakkaiden tehtäviä ja ne pitää ehdottomasti lajitella ensin pois, varmistetaan 

siis että tutkitaan vain asiakkaan C Client ID:llä varustettuja tehtäviä.  

6.4 Asiakas D 

Seurattavia asioita ovat: 
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 Vastaanotto 

 Paikoitus 

 Keräily 

 Lastaus 
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Taulukossa 14 esitetty haluttavat vaiheet työajanseurantaan ja miten niille saadaan 

tarvittavat suoritteet WMSstä.  

Taulukko 14. Asiakas D prosessit ja WMS 

Prosessi WMS Yksikkö 

Purku Receipt History lavaa/h 

Vastaanotto Receipt History lavaa/h 

Paikoitus Movement Task -> Type: Put-away & Client: Asiakas D lavaa/h 

Keräily Movement Task -> Type: Shipping lavaa/h 

Lastaus  Departure lavaa/h 

 

Puretut lavat lasketaan myös asiakkaan D kohdalla Receipt Historysta, koska käytössä ei 

ole Dock-moduulia. Moduulin käyttöönottossa samat ongelmat kuin asiakkaan C 

kohdalla, koska ostotilaukset syötetään itse järjestelmään vasta kun kuormat ovat 

saapuneet varastolle. Moduulin käyttöön kuluva aika tuskin on siitä saatavien hyötyjen 

arvoista.  

Vastaanotetut lavat myös Receipt Historysta, jossa yksi rivi on yksi vastaanotettu lava.  

Kaikki lavat paikoitetaan vastaanottoalueelta (VAS R001) alueelle U1. Movement 

Taskeista valitaan Put-away –tehtävä ja yksi Put-away-tehtävä on yksi paikoitettu lava.  

Kerätyt lavat saadaan Movement Task Shipping-tehtävät. Kaikki keräily täyslavaa, joten 

yksi keräilytehtävä on yksi kerätty lava.  

Lastatut lavat saadaan laskettua Departuren puolelta, jossa Number of Load Carriers 

kertoo lavojen määrän. Koska kyseessä moniasiakkuusvarasto, voi lähdöistä olla hankala 

löytää pelkät asiakkaan D lavat eikä Departuren avulla saada seurattua lastausta 

reaaliaikaisesti. Voidaan hyödyntää jo valmiiksi olevaa QlikView -raporttia Order Lines 

& Pallets Outbound-puolelta. Lisäksi vaihtoehtona on tutkia D:n tilauksia (Customer 

Order) ja laskea lastatut määrät sen avulla, jolloin seurannasta saadaan mahdollisimman 

reaaliaikainen. Customer Orderin käytön mahdollistaa D:n kohdalla se, että kaikki kerätyt 

tilaukset lastataan samana päivänä eikä ennakkotilauksia ole.  
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Tehtyjen muiden siirtojen määrä on todella pieni, mutta jos ne halutaan vielä mukaan 

seurantaan, niin saadaan ne laskettua Movement Taskin puolelta ja Movement Transfer –

tehtävät. Esimerkiksi helmikuussa 2016 lavoja siirretty paikalta toiselle 13 kpl eli määrä 

on todella vähäinen.  

Asiakas D on todella samankaltainen tehokkuudenseurannan suhteen kuin asiakas C, sillä 

molemmissa käsitellään pelkkiä täyslavoja. Siksi kaikki seurattavat yksiköt myös lavaa 

tunnissa. Koska kyseessä moniasiakkuusvarasto, on WMSn käytössä huomioitava se, että 

Client ID on FI-D.   

6.5 Asiakas E 

KPI-mittareita ovat: 

 Purun tehokkuus 

 Vastaanoton tehokkuus 

 Paikoituksen tehokkuus 

 Keräilyn tehokkuus 

 Hyllytyksen tehokkuus 

 Toimistotyön osuus ja tehokkuus 

Prosessit työajanseurantaan ja miten arvot saadaan WMSstä taulukossa 15. 

Taulukko 15. Asiakas E työvaiheet ja WMS 

Prosessi WMS Yksikkö 

Purku Receipt History  

Vastaanotto Receipt History   

Paikoitus Movement Task -> Put-away -> JV VAS to area JL1 & JV VAS 

to area JP 

 

Keräily Pick Order -> Status: Reported  

Hyllytys Movement Task -> Movement Transfer 

Movement Task -> Pick Replenishment 

 

Toimistotyö Receipt History %-osuus 

tallennetut rivit/h 
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Purun tehokkuus saadaan laskettua Receipt Historyn avulla. Myös asiakkaan E kohdalla 

voidaan hyödyntää Dock-moduulia, mutta sen käyttöönotossa on samat haasteet kuin 

asiakkaiden C ja D kohdalla, sillä ostotilausrivit tallennetaan järjestelmään itse. Jos 

seurantaan riittää päivän viive, on Receipt Historyn käyttö perusteltua. 

Vastaanoton tehokkuus saadaan laskettua purun tapaan Receipt Historysta. Kaikki 

tuotteet vastaanotetaan tietokoneella JV VAS -paikalle.  

Paikoitustehtävät löytyvät WMSstä Movement Taskin alta ja valitaan tarkasteluun Put-

away -tehtävät. Kaikki put-away -tehtävät ovat JV VAS -paikalta alueelle JL1.   

Kaikki asiakkaan E keräily on kollikeräilyä eikä täyslavoja kerätä ollenkaan, joten 

keräilyn tehokkuudenseurantaan tarvittavat tiedot saadaan Pick Orderista, Statuksen tulee 

olla Reported tilassa, joka kertoo että keräily on jo suoritettu. Keräilyä suoritetaan sekä 

JL1 (lavavarasto) että JP (verkkokauppavarasto) -alueilta. Koska asiakkaiden vaatimukset 

keräilyprosessien suhteen ovat todella erilaisia, on tehokkuudenseuranta keräilyn kannalta 

hankalaa. Prosessit voitaisiin erottaa työajanseurantaan esimerkiksi asiakkuuksittain, 

mutta se tarkoittaisi sitä että varastotyöntekijät joutuisivat hyppimään työvaiheiden välillä 

jatkuvasti keräillessään. Tämä on hankalaa myös siksi, että kaikki leimaukset tulee tehdä 

leimauspisteellä.  

Täydennystehtävät saadaan laskettua Movement Taskien Pick Replenishment -tehtävistä. 

Mukaan otetaan myös Movement Taskista Movement Transfer -tehtävät, jotka eivät ole 

JL1 000 -paikalta tai JP -alueelle siirrettyjä. Nämä molemmat ovat paikoitukseen liittyviä 

movement-tehtäviä.  

Toimistotyön osuutta ja tallennettuja rivejä voidaan seurata ottamalla työajanseurantaan 

mukaan sekä Toimistotyö rivien tallennus ja Toimistotyö muu -työvaiheet. Asiakkaan E 

osalta tallennetaan ainoastaan saapuvat rivit järjestelmään itse ja ne saadaan laskettua 

Receipt Historysta.   

Asiakkaan E Client ID on FI-E ja se tulee huomioida kaikissa WMSstä otetuissa 

tiedoissa, ettei mukaan tule muiden asiakkuuksien tehtäviä.  

Asiakkaan E prosessien tehokkuutta seurataan tällä hetkellä seuraavasti: 
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 Vastaanotto 

o Tuoteryhmittäin 

 rivit/h 

 alustat/h 

 kpl/h 

 Keräily 

o Vastaanottajittain 

 tilausta/h 

 keräilyriviä/h 

 tuotetta/h 

Alla olevissa kuvissa 18, 19 ja 20 esitetty E:n vastaanoton tehokkuuslukuja aikaväliltä 

28.1.-17.2.2016. Vastaanoton tehokkuutta mitataan tuoteryhmittäin ja siksi samalla 

päivämäärällä voi olla useampi kuin yksi pylväs. 

 

Kuva 18. Asiakas E vastaanotto riviä/h 
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Kuva 19. Asiakas E vastaanotto alustaa/h 

 

Kuva 20. Asiakas E vastaanotto kpl/h 

Kuvista huomataan heti suuri haaste tehokkuudenseurannan kannalta, sillä saadut 

tehokkuuslukemat ovat todella erilaisia riippuen vastaanotetusta tuoteryhmästä. Taulukko 

16 kuvastaa ongelmaa vielä lisää. 
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Taulukko 16. Asiakas E vastaanoton tehokkuus 

 Keskiarvo Minimi Maksimi 

riviä/h 9 2 38 

alustaa/h 10 3 38 

kpl/h 2 695 12 15 000 

 

Vastaanoton tehokkuudelle on lähes mahdoton asettaa minkäänlaisia tavoitearvoja, sillä 

tehokkuus vaihtelee eri tuoteryhmien välillä niin paljon. Kappalemäärissä mitatessa 

varsinkin erot ovat suuria, tarkasteluajanjaksolla pienin lukema on ollut 12 kpl/h ja suurin 

15 000 kpl/h. Kyse ei ole vain kertaluontoisista heitoista, vaan suuret vaihtelut ovat 

jatkuvia. Myös alustojen ja rivien kohdalla erot ovat melko huomattavia.  

Saapuvalla tavaralla ei ole mitään vakiintunutta tapaa mitata tehokkuutta. Vastaanottoon 

kulunut aika voi vaihdella paljon esimerkiksi uudelleenlavoittamisen takia, kun tuotteet 

tulevat sekalavoilla. Jos rivejä on vähän, voi kappalemäärä olla suuri. Selityksiä 

näennäisesti huonoille luvuille on monia, vaikka tehokkuudessa ei todellisuussa olisikaan 

vikaa. Ongelmakohta löytyy lähinnä varastoinnin luonteesta.  

Keräilyssä jaettu vastaanottajat seuraavanlaisesti: 

 Anttila 

 Citymarket - Keräily 

 H&M - Keräily 

 Keräily muut 

 Kicks ja Åhlens 

 Verkkokauppa 

 SOK 

 Matas - Keräily 
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Lisäksi työaika otetaan ylös seuraavista: 

 Citymarket - Myyntieräpakkaaminen 

 H&M - Myyntieräpakkaaminen 

 Matas - Myyntieräpakkaaminen 

Kuvissa 21, 22 ja 23 on kuvattu asiakkaan E keräilyn tehokkuutta tilauksina, riveinä ja 

tuotteina. Tarkasteluajankohta sama kuin vastaanotossa. Mukaan ei ole otettu 

myyntieräpakkaamista. Tarkasteluajankohta oli puuttellinen sen suhteen, että Matas -

keräilyjä ei ollut ollenkaan. 

 

Kuva 21. Asiakas E keräily tilausta/h 
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Kuva 22. Asiakas E keräilyriviä/h 

 

Kuva 23. Asiakas E keräily tuotetta/h 

Keräilystä saatu data taulukoissa eri tavalla jäsenneltyä kuin vastaanotto, koska keräilyssä 

tehokkuus lajiteltu asiakkaittan. Kuvissa on laskettu kunkin asiakkaan keräilyn keskiarvo 

tarkasteluajanjaksolla. Realistisemman kuvan saamiseksi tarkasteluajanjakson pitäisi olla 

reilusti pidempi. Kuvista kuitenkin huomataan selkeästi, kuinka tehokkuus eri 
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asiakkuuksien välillä vaihtelee todella huomattavasti. Tämä aiheuttaa suuria haasteita 

keräilyn osalta tehokkuudenseurantaan.  

Kuvien perusteella voidaan päätellä se, että keräilystä on lähes mahdoton luoda vain yhtä 

työvaihetta työajanseurantajärjestelmään. Hyvän ja huonon tehokkuuden raja-arvon 

määrittäminen olisi tuolloin mahdotonta.  

Asiakas E on erittäin haastava asiakkuus tehokkuudenseurannan kannalta, koska tavaraa 

saapuu ja lähtee todella vaihtelevissa erissä. Vaikea tehdä työajanseurantajärjestelmästä 

tarpeeksi yksinkertainen ja samalla dataa kuitenkin pitäisi saada mahdollisimman 

monipuolisesti tehokkuudenseurantaa varten.   
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7 TULOKSET JA NIIDEN ARVIOINTI 

Tässä luvussa pohditaan työn keskeisiä tuloksia ja arvioidaan niiden 

totuudenmukaisuutta. Lisäksi pohditaan jatkotutkimusaiheita ja jatkotoimenpiteitä. 

7.1 Työn keskeiset tulokset 

Työn tehokkuuden laskeminen on todella samankaltaista kaikilla asiakkuuksilla. WMS 

mahdollistaa seurannan niin varastotasolla kuin asiakkuustasolla. Varastotasolla 

tehokkuutta tarkasteltaessa joukosta on helppo suodattaa haluttu asiakkuus tarkastelun 

kohteeksi jos työajanseuranta vain mahdollistaa sen. Jos moniasiakkuusvarastossa WMS 

antaa tehtävät sijainnin eikä asiakkuuden mukaan, on tehokkuutta järkevä seurata 

varastotasolla. 

Jos tehokkuutta halutaan seurata varastotasolla, tulee mittaustuloksissa huomioida eri 

asiakkuuksien varastointiprosessien toimintatavat. Joidenkin kohdalla prosessit voivat 

olla hyvinkin suoraviivaisia ja yksinkertaisia, kun taas toisena ääripäänä on monia 

erilaisia pieniä työaiheita vaativat prosessit. Jos varastointiprosessit kaikilla varaston 

asiakkuuksilla ovat yhteneväisiä, on tehokkuuslukemien seuranta helppoa.  

Työn tehokkuuteen vaikuttavat monet eri asiat, muun muassa varaston layout, työvälineet 

ja työntekijöiden henkilökohtaiset kyvykkyydet. Tehokkuudenseurannassa olennaista 

onkin tunnistaa poikkeamat normaalista toiminnasta ja puuttua mahdollisimman nopeasti 

poikkeaman aiheuttajaan ja tehdä korjaavat liikkeet. Mitä reaaliaikaisemmin tehokkuutta 

voidaan seurata, sitä nopeammin poikkeamiin voidaan reagoida. Tehokkuudenseuranta 

mahdollistaa myös optimaalisen resursoinnille kullekin prosessille juuri kyseisessä 

tilanteessa.  

Tutkimus osoittaa sen, että tehokkuudenseurannassa kyse ei ole niinkään asiakkuuksista 

vaan liikuteltavan tavaran luonteesta. Jokaisella asiakkuudelle tarvittavat tiedot saadaan 

WMSstä lähes identtisesti, mutta jokaisella varastointiasiakkuudella on omat 

toimintatapansa varastonhallintajärjestelmän käytössä. Näiden pienien eroavaisuuksien 

löytäminen vaatii paneutumista prosesseihin ja tutkimista miten 

varastonhallintajärjestelmää käytetään juuri tutkittavan asiakkuuden hoitamisessa. Jotta 
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tehokkuuslukemat olisivat mahdollisimman realistisia, tulee tehokkuudenseurannassa 

käytettävän numeerisen datan olla mahdollisimman puhdasta.  

Koska varastonhallintajärjestelmän toimintalogiikka on kaikilla asiakkuuksilla sama, 

saadaan tehokkuudenseurantaan tarvittavat arvot samasta paikasta asiakkuudesta 

riippumatta. Taulukossa 17 on esitetty miten PM-työkaluun tarvittavat arvot saadaan 

WMSstä. Lisäksi taulukossa on kuvattu onko seuranta reaaliaikaisesti mahdollista vai ei.  

Taulukko 17. WMS ja työvaiheet 

Prosessi WMS 
Reaali-

aikainen 

Ei reaali-

aikainen 

Purku Receipt History  x 

Vastaanotto Receipt History x  

Paikoitus Movement Task -> Put-away x  

Keräily Movement Task -> Shipping  

JA 

Pick order -> Status: Reported 

x  

Täydennykset ja 

siirrot 

Movement Task -> Pick Replenishment 

JA  

Movement Task -> Movement Transfer 

x  

Lastaus Departure  x 

 

Tällä hetkellä WMSn käyttö ei mahdollista purun tehokkuuden seuraamista 

reaaliaikaisesti. Sekä purun että vastaanoton tehokkuuten tarvittavat arvot saadaan 

Receipt Historysta, joka listaa vastaanotetut määrät item load kerrallaan. Purun tehokkuus 

tässä mallissa luottaa siihen, että kaikki mitä puretaan, vastaanotetaan samana päivänä. 

Vastaanoton tehokkuutta voidaan sen sijaan seurata reaaliajassa, koska vastaanoton tiedot 

siirtyvät heti vastaanottotapahtuman jälkeen historiatietoihin. Paikoituksessa, keräilyssä, 

täydennyksissä ja siirroissa voidaan hyödyntää Movement Taskia. Poikkeuksena on 

kollikeräily keruupaikkojen kautta, johon tarvittavat arvot saadaan Pick Orderista 

valitsemalla kaikki Reported-tilassa olevat tehtävät. Movement Task listaa kaikki 

varastossa tehdyt siirrot paikoituksesta keräilyyn ja heti siirtotehtävän valmistumisen 

jälkeen siirtyy se historian puolelle. Lastauksen tehokkuuden laskeminen perustuu 

oletukseen että kaikki WMSssä päätetyt tilaukset on lastattu saman päivän aikana.  
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On asiakkuudesta ja keräilytavasta riippuvaista millä yksiköillä tehokkuutta kannattaa 

mitata. Laskutusperuste tulee aina olla mukana, mutta seurannassa mukana voi olla myös 

jotakin konkreettisempaa. Esimerkiksi jos asiakas maksaa varastoinnista 

kuutioperusteisesti, voidaan tehokkuuta kuutioiden lisäksi mitata myös tehtävää/h, sillä 

kuutiot yksinään eivät välttämättä kerro koko totuutta tehokkuudesta.  

Jotta mittaustulokset ovat luotettavia on ehdottoman tärkeää että 

työajanseurantajärjestelmää käytetään oikein ja totuudenmukaisesti. Jos järjestelmää 

käytetään huolimattomasti, se väärentää lopputuloksia ja saattaa pahimillaan johtaa 

vääriin arvioihin tehokkuudesta ja työtehtäviä priorisoidaan väärin. Siksi 

käyttöönottovaiheessa on ehdotonta korostaa että työaika pitää muistaa kirjata ja se pitää 

muistaa kirjata oikein. Jotta tähän lopputulokseen päästään, on järjestelmän käyttö oltava 

helppoa ja nopeaa.  

7.2 Tulosten arviointi 

Tutkimuksen tulokset eivät ole muuttumattomia. Kun prosesseja hiotaan ja toimintatapoja 

muutetaan, muuttuu seurantaan mukaan otettavat tiedot.  

Asiakkaan A kohdalla tehty historiatietoon perustuva tehokkuudenseuranta auttaa 

tavoitearvojen asettamisessa, mutta siitä saadut arvot ovat vain arvioita. Työajanseuranta 

on suoritettu varastotyöntekijöiden omien merkintöjen perusteella ja seurantalomakkeisiin 

työaika on merkitty puolitunnittain. Mittauksen tulokset ovat hyödynnettävissä, mutta 

implementointiprosessin aikana mittariston tavoitearvojen tulee muuttua tilanteen 

vaatimalla tavalla. Jos samankaltainen seuranta tehdään muilla asiakkuuksilla ennen 

tehokkuusmittariston koekäyttöä, tulee nämä samat asiat huomioida tuloksissa. 

Tutkimuksessa asiakas A on ollut kiistämättä tarkimman ja laajimman tarkastelun 

kohteena. Koska asiakkuus on iso ja toiminta monipuolista, voidaan siitä saatavia tuloksia 

kuitenkin hyödyntää hyvin muiden asiakkuuksien tehokkuudenseurannan 

käyttöönottoprojektissa. Asiakkuus oli mukana olevista asiakkuuksista ehdottomasti 

monimutkaisin toimintatavoiltaan. Asiakkaan A tarkan tutkimuksen mahdollisti oma 

työkokemus.  
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Excel-taulukoiden käyttö seurannassa on muistinvaraista toimintaa. Taulukot ovat 

yksinkertainen ja helppo tapa seurata tehokkuutta jos tietoa on muuten lähes mahdoton 

saada. Tuloksia tarkasteltaessa on kuitenkin aina otettava huomioon, että kaikki tieto ei 

välttämättä löydy taulukoista. Reaaliaikainen seuranta taulukoiden avulla on myös 

haastavaa.  

7.3 Jatkotoimenpiteet ja suositukset 

Mittariston jatkuva ylläpito ja tarkastelu tärkeää prosessien ja toimintaympäristön 

muuttuessa, jotta seurannasta saatavat tulokset ovat totuudenmukaisia. Kun käyttöönotto 

on tehty, tulee mittareita ja niiden tavoitearvoja säätää vallitsevan tilanteen mukaisesti. 

Mittariston ylläpidossa ja optimoinnissa tulee ottaa aina huomioon kokonaistehokuus ja 

seurataan koko prosessin tehokkuutta eikä yksittäisten toimintojen. Jos prosessimuutoksia 

tehdään vain yksi mittari mielessä, voi se johtaa tehokkuuden laskemiseen muissa 

toiminnoissa. Mittariston yksi tehtävä onkin ohjata resursseja sinne minne niitä kullakin 

hetkellä tarvitaan.  

Tulevaisuudessa seuranta voidaan yksinkertaistaa seuraaviin prosesseihin: purku, 

siirtotehtävät ja lastaus. Siirtotehtävät voidaan yhtenäistää yhdeksi kokonaisuudeksi, sillä 

tehokkuuden kannalta ei ole väliä mitä tehtävää suoritetaan. Perusidealtaan kaikki 

tehtävät ovat tavaran siirtämistä paikasta toiseen. Jos kuitenkin keräillään erikseen 

täyslavaa ja pientavaraa, on ne pidettävä erillisinä seurantakohteina. Tällöin seurattavat 

mittarit olisivat purku, siirtotehtävät, kollikeruu ja lastaus. Kollikeruu on luonteeltaan niin 

erilaista kuin täyslavojen siirtely, että yhdistäminen saman mittarin alle ei onnistu.  

Tehokkuudenseurannan yksinkertaistuminen johtaa myös siihen että työajan kirjaaminen 

yksinkertaistuu. Valittavien työtehtävien määrä vähenee ja vaihtoja eri työtehtävien 

välillä ei tarvitse enää tehdä niin useasti. 

Jotta saadaan selville tehokkuuden raja-arvot, pitää kaikille tehokkuudenseurantaan 

mukaan haluttaville asiakkuuksille tehdä asiakkaan A kaltainen työajanseuranta. Ei riitä, 

että tehdään tämän työn kaltainen seuranta kerran, mutta se riittää koekäytön alkuun raja-

arvojen määrittämiseen. Mittariston koekäytön jälkeen tulee tehdä lopulliset päätökset 
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raja-arvoista ja niitä tulee arvioida jatkuvasti ovatko ajan tasalla. Esimerkiksi muutokset 

työtavoissa voivat muuttaa raja-arvoja huomattavasti.  

Raja-arvojen ja onnistumisprosenttien määrityksessä tulee huomioida, että esimerkiksi 

onnistumisprosentin saaminen sataan prosenttiin on mahdollista, mutta ei järkevää. Jotta 

tavoitteessa onnistuttaisiin sataprosenttisesti, vaatisi se tietyn prosessin priorisointia, joka 

tarkoittaa sitä, että muut työt odottavat, koska resursseja ei ole käytettävissä loputtomasti. 

Tämä johtaa osaoptimointiin, eli tilanteeseen jota tulee välttää, sillä toiminnan tehokkuuden 

ratkaisee lopulta koko ketjun toiminta eikä yksittäinen prosessi. Päätökset työvaiheiden 

priorisoinnista ratkaisee vallitseva tilanne. Optimaalisessa tilanteessa kaikkiin prosesseihin on 

käytössä juuri oikea määrä resursseja, mutta esimerkiksi joissakin tapauksissa tulevien 

keräilyjen määrää on lähes mahdotonta ennustaa. Työvaiheiden priorisoinnissa onkin tärkeää 

tarkastella tilannetta kokonaisuutena. 

Mittariston jatkuva ylläpito tärkeää, jotta raja-arvot pysyvät realistisina. Kun tapahtuu 

muutoksia esimerkiksi työskentelytavassa tai layoutissa, niin tehokkuus toivotusti kasvaa, 

jolloin tavoitearvoja voidaan nostaa. Mittaristoa voidaan hyödyntää hyvin myös 

tutkittaessa prosessimuutoksien vaikutusta tehokkuuteen. Kun työn tehokkuuden mittaus 

on reaaliaikaista, nähdään nopeasti onko tehdyt muutokset parantaneet tehokkuutta vai 

hidastavatko ne työntekoa. Tällaisia muutoksia voivat olla esimerkiksi keräilytavan 

järjestelmämuutokset, keräilypaikkojen uudelleensijoittaminen tai layoutin muutokset. 

Uuteen toimintatapaan tottumiseen tulee kuitenkin antaa aikaa, jotta vaikutukset 

tehokkuuteen nähdään realistisesti. 

Tulevaisuudessa tehokkuudenseurantajärjestelmän käyttöönotto pilotointivarastossa tulisi 

aloittaa mahdollisimman pian, jotta siitä saatavaa tietotaitoa voidaan hyödyntää muissa 

tehokkuudenseurannan käyttöönottoprojekteissa. Jokaiselle asiakkuudelle ja/tai varastolle 

tulee määrittää tavoitearvot yksilöllisesti ja tutkia tarkasti, miten 

varastonhallintajärjestelmästä saadaan mahdollisimman puhdasta tietoa raportteja varten, 

jotta loppukäyttäjän tehtäväksi ei jää tietojen suodattaminen. Kun dashboardeille ja 

raportteihin saadaan valmiiksi puhdistettua tietoa, voidaan seurantatyökalun antamiin 

analyyseihin luottaa ja mittariston käyttäjän tehtäväksi ei jää arvojen todenmukaisuuden 

arviointi.   



74 

 

8 YHTEENVETO 

Tämän tukimuksen tarkoituksena oli luoda yritykselle tehokkuudenseurantajärjestelmän 

käyttöönottoa helpottava esitys. Tutkimus kattoi ainoastaan viisi varastointiasiakkuutta, 

mutta niiden avulla saatiin laaja ja monipuolinen kuva siitä minkälaisia 

varastointiasiakkuudet voivat olla luonteeltaan. Tutkimuksessa käytiin läpi nykyiset 

varastointiprosessit, kerrotiin minkälainen tuleva työajanseurantajärjestelmä tulee 

olemaan sekä käytiin läpi jokaisen varastointiasiakkuuden erityispiirteet 

tehokkuudenseurantaan liittyen ja miten tehokkuudenseurantaan varten tarvittavat tiedot 

saadaan WMSstä. Tutkimuksen aikana tehtiin yhdelle varastointiasiakkuudelle 

historiatietoon pohjautuva tehokkuudenseuranta, jonka perusteella voidaan määritellä 

tehokkuuden raja-arvot mittariston koekäyttöä varten. 

Teoriaosuus käsittää kaksi osa-aluetta: suorituskyvyn mittaaminen ja Business 

Intelligence. Kappale suorituskyvyn mittaaminen on kirjallisuuskatsaus 

tehokkuudenseurantaan ja siinä tutkitaan miksi tehokkuutta tulee seurata ja miten 

tehokkuudenseurantajärjestelmä voidaan toteuttaa. Business Intelligence -kappale on 

lyhyt katsaus siihen, miten tehokkuudenseuranta voidaan toteuttaa järjestelmällisesti. 

Vaikka aihealueet ovat asiasisällöltään hyvin erilaisia, eivät ne silti työssä ole irrallisia 

käsitteitä vaan nitoutuvat toisiinsa reaaliaikaisen tehokkuudenseurannan muodossa. 

Työ toteutettiin pääsääntöisesti haastatteluiden ja seurannan avulla. Haastattelut olivat 

hyvä tapa tutustua asiakkuuksiin ja niiden toimintatapoihin, jotta pystyttiin luomaan 

kullekkin asiakkuudelle sopivat ehdot tietojen hakemiseen varastonhallintajärjestelmästä 

työn tehokkuuden arviointiin. Yhden asiakkuuden viikon mittaisen seurannan avulla 

pystyttiin luomaan lähtökohdat tehokkuuden viitearvoille kun mittariston koekäyttö 

aloitetaan. Taustatyön tekeminen totuudenmukaisten ehtojen löytämiselle oli työn aikaa 

vievin osuus. Prosessien ja varastonhallintajärjestelmän ymmärtäminen oli pitkälti 

haastatteluiden ja keskusteluiden  ansiota. 

Empiriaosiossa käytiin ensin läpi kunkin asiakkuuden varastointiprosessit. Tämän jälkeen 

kerrottiin lyhyesti tulevan työajanseurantajärjestelmän toimintaperiaate, jotta lukija tietää 

minkälaisesta järjestelmästä on kyse, miksi sitä tarvitaan ja minkälainen sen tulee olla. 
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Lopuksi tutkittiin, miten yrityksen antamat seurannan kohteet saadaan laskettua 

varastonhallintajärjestelmästä kaikille viidelle asiakkuudelle.  

Tutkimus osoittaa, että tehokkuutta on helppo seurata asiakkuuksilla, joiden 

varastoinnissa käsitellään vain täyslavoja tai siihen verrattavissa olevia yksikköjä. Kun 

siirrytään tutkimaan kolli- ja sekalavakeräilyn tehokkuutta, on vaikea löytää oikeaa 

mittausyksikköä mahdollisimman realistisen tuloksen saamiseksi. 

Tutkimuksen tuloksena oli jokaiselle mukana olleelle asiakkuudelle yksilöllisesti luodut 

ohjeet tehokkuudenseurantaa varten. Annettuihin ehdotuksiin on otettu huomioon kaikki 

varastonhallinnan tehtäviin vaikuttavat tekijät ja suodatettu pois kaikki epäoleelliset 

tehtävät, jotka voivat tehokkuuden arvoja vääristää. Samankaltainen tutkimus tulee tehdä 

jokaiselle asiakkuudelle, jonka prosessien tehokkuutta halutaan alkaa seuraamaan. 
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