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Käyttöpääoman hallinnalla on merkittävä rooli yrityksen lyhytaikaisessa rahoituksessa. 

Mitä paremmin yhtiö hallitsee käyttöpääomaansa, sitä enemmän sillä on käytettävissä va-

roja tavoitella strategisia tavoitteita ja harjoittaa kannattavaa yritystoimintaa. 

 

Tutkimuksen tavoitteena oli määrittää, millaisilla toimenpiteillä ja strategioilla käyttöpää-

oman tarvetta voitaisiin vähentää muovituotteita valmistavassa yrityksessä. Lisäksi tavoit-

teena oli selvittää, millainen merkitys yrityksen käyttöpääoman optimoinnilla on sen kan-

nattavuuteen. Tutkimukseen teoriaosuudessa käydään läpi käyttöpääoman ja sen osateki-

jöiden sekä johtamisen teoriaa. Tutkimuksessa on mukana case-yritys, jonka avulla käyt-

töpääoman teoriaa tutkitaan käytännössä haastattelujen kautta. Tutkimuksen lopputulok-

sena haluttiin saada ohjeistus, jolla käyttöpääoman tasoa voidaan optimoida case-yrityk-

sessä ja näin parantaa sen kannattavuutta.  

 

Tutkimuksessa saatiin selville muovituotteita valmistavan yrityksen käyttöpääoman tar-

kempi muodostuminen rahoituksen, myyntisaamisten, ostovelkojen ja vaihto-omaisuuden 

tekijöistä. Tutkimuksen myötä saatiin luotua ohjeistus konkreettisista toimenpiteistä käyt-

töpääoman tehostamiseksi kullakin osa-alueella. Tutkimuksessa saatiin selville alentu-

neen käyttöpääoman vaikuttavan yrityksen kannattavuuteen positiivisesti ainakin tehostu-

neen pääoman tuoton ja pienentyneiden rahoituskulujen muodossa. Kohtalaisen strategian 

katsottiin olevan yritykselle paras tapa johtaa käyttöpääomaansa. Tutkimus vastasi hyvin 

sille asetettuihin tavoitteisiin, ja tutkimuskysymyksiin saatiin vastaukset. Tutkimuksen 

empiirisen osan tulosten voidaan katsoa vastaavan hyvin tutkimuksen teoriaa 
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Working capital management plays a significant role in the company's short-term financ-

ing. The better the company manages its working capital, more funds are available when 

pursuing strategic goals and profitable business. 

 

The aim of the study was to determine the measures and strategies to reduce the need for 

working capital in a manufacturing company of plastic products. In addition, the objective 

was to determine the significance of the company's working capital optimizing for its 

profitability. Theoretical part of the study examines the theory of working capital, its com-

ponents and management. The study involves a case company, whereby the theory of 

working capital was investigated with empiric interviews. As a result of the research, a 

guidance on how to optimize the level of working capital was required and thus improve 

the profitability of the case company. 

 

The study revealed a better formation of the working capital of a manufacturing company 

of plastic products in terms of finance, accounts receivable, trade payables and inventories. 

The study also provided guidance on concrete measures to make working capital more 

efficient in each area. The study found a positive impact on the profitability of the com-

pany at least in terms of reduced working capital, improved equity return and reduced 

financing costs. A moderate strategy was considered the best way for the company to 

manage its working capital. The research responded well to the objectives set for it, and 

the research questions were answered. The results of the empirical part of the study can 

be considered as well in line with the theory of the study 
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1. JOHDANTO 

 

1.1 Tutkimuksen tausta 

 

Käyttöpääoman hallinnalla on merkittävä rooli yrityksen lyhytaikaisessa rahoituksessa. Mitä 

paremmin yhtiö hallitsee käyttöpääomaansa, sitä enemmän sillä on käytettävissä varoja ta-

voitella strategisia tavoitteita.  Mullinsin (2009, s. 5) mukaan, vuonna 2007 alkaneen finans-

sikriisin seurauksena monet yritykset kärsivät huonosta käyttöpääoman johtamisesta, ei-

vätkä tämän seurauksena pystyneet pitämään liiketoimintaa pystyssä. Erityisesti laman ai-

kana yrityksen on kiinnitettävä huomionsa jopa enemmän kassavirtaan kuin kannattavuu-

teen. Yritys voi toimia hetkellisesti vaikka se ei tuottaisikaan voittoa, mutta käteisen loppu-

minen kassasta voi kaataa kannattavankin yrityksen.  

 

Yrityksen kannattavuus ja likviditeetti kuitenkin korreloivat vahvasti keskenään. Mitä pa-

remmin yritys hoitaa käyttöpääomaansa, sitä parempi maksuvalmius sillä myös on. Käyttö-

pääoman johtamiseen kuuluu lyhytaikaisten velkojen, eli yleensä ostovelkojen, myyntisaa-

misten sekä varastonarvon hallinta. Meszek et al. (2006, s.222) mukaan, näiden tekijöiden 

huono ohjaus aiheuttaa usein likviditeettiongelmia ja on usein syynä yrityksien konkurssei-

hin. Tehokas käyttöpääoman hallinta onkin perusedellytys kannattavan liiketoiminnan har-

joittamiselle ja omistajien lisäarvon luomiselle (Nazir et al. 2009, s. 20). Erityisesti valmis-

tavan teollisuuden yrityksissä käyttöpääoman tehokas hallinta on tärkeää. Näissä yrityksissä 

suurin osa varoista on sitoutunut lyhytaikaisiin varoihin. Valtaosa yrityksen varoista voi olla 

kiinni varastoissa, eli raaka-ainevarastoissa, keskeneräisissä tuotteissa ja omissa vanhoissa 

tuotteissa. (Karjalainen 2013, s. 55) 

 

Yritysten käyttöpääoman hallinnassa on ollut poikkeuksellinen ajanjakso, sillä lainojen kor-

kotaso on ollut pitkään ennätyksellisen alhaalla. Ennusteiden mukaan Euroopan keskus-

pankki alkaa vähentää toimiaan rahapolitiikan keventämiseksi ja nostaa ohjauskorkoaan vii-

meistään vuoden 2019 aikana (Kauppalehti 2018). Yritykset ovat siis saaneet toimintaansa 

varten tarvittavaa vierasta pääomaa jo pitkään todella halvalla. Korkojen noustessa alkavat 

myös rahoituskustannukset nousta, mikä pienentää yrityksen taloudellista suorituskykyä, eli 

kannattavuutta. Tätä voidaan kompensoida sillä, että yritykseen sitoutuneen käyttöpääoman 

määrää saadaan pienemmäksi. 
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1.2 Tavoitteet ja tutkimuskysymykset 

 

Tutkimuksen tavoitteena on määrittää, millaisilla toimenpiteillä ja strategioilla käyttöpää-

oman tarvetta voitaisiin vähentää muovituotteita valmistavassa yrityksessä. Lisäksi tavoit-

teena on selvittää, millainen merkitys yrityksen käyttöpääoman optimoinnilla on sen kannat-

tavuuteen. Näitä varten selvitetään myös yksityiskohtaisemmalla tasolla käyttöpääoman 

merkittävät tekijät muovituotteita valmistavassa yrityksessä. Käyttöpääoman osatekijöistä 

tutkitaan myyntisaamisia, ostovelkoja sekä vaihto-omaisuutta. Vaihto-omaisuus ja sitä 

kautta varastonhallinta korostuvat työssä muita tekijöitä enemmän. Tutkimuksessa on mu-

kana case-yritys, jonka avulla käyttöpääoman teoriaa tutkitaan empirian avulla 

 

Työn pääkysymys on: 

Kuinka muovituotteita valmistavan yrityksen käyttöpääoman tarvetta voidaan vähentää, ja 

mikä on vähentymisen vaikutus kannattavuuteen? 

 

Alakysymyksiä ovat: 

Mistä osatekijöistä muovituotteita valmistavan yrityksen käyttöpääoma muodostuu? 

 

Millaisilla toimenpiteillä muovituotteita valmistavan yrityksen tarvitsemaa käyttöpääomaa 

voidaan vähentää kunkin osatekijän alueella? 

 

1.3 Tutkimuksen rajaus 

 

Tutkimus kohdistuu ostovelkoihin, myyntisaamisiin ja vaihto-omaisuuteen. Tutkimuksessa 

painottuu varaston vaikutus käyttöpääomaan muita osatekijöitä enemmän, sillä varastonhal-

linnalla oletetaan olevan suurin potentiaali yrityksen kannattavuuden paranemiseksi. Tutki-

muksen laajuuden puitteissa työstä on jätetty pois tuotannonsuunnittelu ja sitä kautta kes-

keneräisten ja valmiiden tuotteiden varastot. Tutkimuksessa ei juurikaan syvennytä tutki-

maan tai määrittelemään case-yrityksen nykytilan tunnuslukuja tai tasoa, vaan keskitytään 

luomaan tapoja ja keinoja joilla tilannetta voi parantaa. Tutkimuksen aikataulun puitteissa 

uuden mallin avulla saavutettuja tuloksia ei verrata nykytilaan ja siten tutkita mallin onnis-

tumista.  
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1.4 Tutkimusmetodologia ja tutkimuksen rakenne 

 

Kvalitatiiviselle tutkimukselle on tyypillistä, että tutkimusaineistona käytetään vapaamuo-

toisia haastatteluja ja sen lopputuloksena ennemmin kehitetään teoriaa, kuin koetellaan sitä. 

Koska haastattelutilanteet ovat avoimia, on aineiston rajatkin hieman avoimia ennemmin 

kuin täsmällisesti rajattua. Aineiston kerääminen, käsittely ja analyysi kietoutuvat melko tii-

viisti yhteen. (Uusitalo 1991, s. 81-82) Tässä tutkimuksessa tarkastellaan yksittäistä yritystä 

ja lopputuloksena halutaan saada ohjeita käyttöpääoman hallintaan, ennemmin kuin testata 

pitääkö esitetty teoria paikkaansa. Tavoitteena ei myöskään ole numeerisessa muodossa esi-

tetyt johtopäätökset.  Tästä syystä kvalitatiivinen tutkimustapa on soveltuva menetelmä tä-

hän tutkimukseen. Muutamia yrityksen taloudellisia tunnuslukuja ja niiden avulla laskettavia 

suureita on otettu mukaan tutkimukseen. Luvut eivät ole todellisia, vaan ne on liikesalai-

suuksien säilymisen takia muutettu tiettyjen periaatteiden mukaan. Niiden avulla saadaan 

yleisellä tasolla oleva kuva käyttöpääoman eri osa-alueiden tilanteesta tutkimuksen tekohet-

kellä. Kun nykyisestä tilanteesta on olemassa näkemys, voidaan saatavan ohjeistuksen kun-

kin osion tärkeysjärjestystä määritellä paremmin.  

 

Kasanen et al. (1993, s. 257) sijoittavat konstruktiivisen tutkimusotteen kuvan 1 mukaisesti 

nelijakoiseen tutkimusotetypologiaan.  

 

 

Kuva 1. Konstruktiivinen tutkimusote metodologiana (Kasanen et al. 1993, s. 257) 
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Käsiteanalyyttinen tutkimusote eroaa konstruktiivisesta otteesta jo perusluonteensa perus-

teella. Se tuottaa uutta tietoa ensisijaisesti teoriaan perustuvalla ”päättelyn metodilla”, ja tu-

loksena on ilmiön ymmärtäminen ja kuvaileminen ennemmin kuin suunnitelman tai ohjeen 

laatiminen. Nomoteettinen lähestymistapa perustuu kausaalisen (syy-seuraus) selitysmalliin 

ja tavoittelee yleisten säännönmukaisuuksien löytämistä, ennemmin kuin tuottaa suunnitel-

man muuttaa ilmiötä. Toiminta-analyyttinen tutkimusote antaa osittain vaihtoehdon nomo-

teettiselle lähestymistavalle tuomalla ihmisen mukaan olennaiseksi osaksi analyysia. Tässä 

mallissa selvitetään historiallinen tausta ilmiölle huolellisesti. Myös tässä metodologiassa 

keskeisenä pyrkimyksenä on ilmiön syvällinen ymmärtäminen, enemmin kuin ohjeiden luo-

minen uusille rakenteille. Päätöksentekometodologinen lähestymistapa perustuu analyytti-

seen mallintamiseen ja tuloksena voi olla toiminnan ohjeita. Tämä tutkimus on kuitenkin 

teoreettisempaa kuin konstruktiivisen tutkimusotteen tutkimus. Konstruktiivinen tutkimus-

ote eroaa muista siis siten, että siinä käytäntö ja ihminen otetaan mukaan tutkimukseen ja 

tuloksena saadaan toiminnan ohjeita. (Kasanen et al. 1993, s. 255-257) 

 

Ojasalo et al. (2009, s. 65-68) määrittelevät konstruktiivisen tutkimusotteen metodologiaksi, 

jossa pyritään hyvin käytännönläheiseen lopputulokseen luomalla jokin uusi tuotos, esimer-

kiksi uusi järjestelmä, malli tai suunnitelma. Uuden tuotoksen aikaansaamiseksi tarvitaan jo 

olemassa olevaa teoreettista tietoa sekä käytännöstä kerättävää uutta empiiristä tietoa. Kon-

struktiivisen tutkimuksen ydin on sitoa käytännön ongelma ja sen ratkaisu teoreettisen tie-

toon, eli teoreettisen tiedon tarve on tässä metodologiassa ehdoton. Konstruktiivisessa tutki-

muksessa korostuu tutkimuksen toteuttajan ja hyödyntäjän välinen kommunikointi. (Ojasalo 

et al. 2009, s. 65-68) Tämän tutkimuksen tavoitteena on saada aikaan teoriaan perustuva 

ohjeistus sille, kuinka muovituotteita valmistavassa yrityksessä tulisi toimia, jotta sen tarvit-

sema käyttöpääoma pienenisi ja kannattavuus paranisi.  Kommunikointi tutkijoiden ja hyö-

dyntäjien välille saadaan puolistrukturoiduilla haastatteluilla, joilla hankitaan käytännöstä 

kerättävää empiiristä tietoa. Näistä syistä johtuen konstruktiivinen tutkimusote on soveltuvin 

tähän tutkimukseen. 

 

Tutkimuksen teoreettinen osio koostuu kirjallisuuskatsauksesta, jossa käsitellään käyttöpää-

omaa, sen muodostumista ja hallintaa käsittelevää kirjallisuutta sekä aihetta käsitteleviä kan-

sainvälisiä vertaisarvioituja artikkeleita. Tämä osuus työstä on melko laaja, sillä konstruktii-
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visen tutkimusotteen mukaisesti teorian tuntemus on ehdoton edellytys tutkimuksen onnis-

tumiselle. Tutkimuksen tapaus-osuudessa verrataan yhden muovituotteita valmistavan yri-

tyksen käyttöpääoman tekijöitä ja sen hallintaa kirjallisuudessa esitettyyn teoriaan. Tämän 

empiirisen, eli käytännöstä kerättävän tiedon keräämisen, tutkimusstrategiana käytetään ta-

paustutkimusta. Lähteeksi on valittu yksi muovituotteita valmistavan alan yritys, josta kerä-

tään yksityiskohtaista tietoa. Tämä on tapaustutkimuksen merkittävä ominaispiirre, Hirsjärvi 

et al. (2007, s. 130), toteavat. Ojasalo et al. (2009, s. 52), taas kertovat, että tapaustutkimus 

on hyvä menetelmä silloin kun halutaan saada kehittämisehdotuksia nykyajassa tapahtuvaan 

ilmiöön sen todellisessa tilanteessa ja toimintaympäristössä. Ojasalo et al. (2009, s. 52-55) 

myös jatkavat, että tapaustutkimus on hyvä metodologia silloin kun halutaan ymmärtää sy-

vällisesti kehittämiskohdetta. On tärkeämpää saada selville suppeasta joukosta paljon kuin 

laajasta joukosta vähän. Tapaustutkimus myös vastaa usein kysymykseen miten tämä on 

pääkysymys tässäkin tutkimuksessa. Tapaustutkimuksissa käytetään tiedonkeruumenetel-

mänä erilaisia haastatteluja, mikä usein tekee tapauksesta laadullisen (kvalitatiivinen) tutki-

muksen. Koska tutkimus liittyy siihen, kuinka ihmiset toimivat eri tilanteissa, saadaan haas-

tatteluilla asiantuntijat kuvaamaan ja selittämään ilmiötä. (Ojasalo et al. 2009, s. 52-55) 

Tässä työssä esimerkiksi toimittajien ja asiakkaan maksuehtojen sopiminen, sekä varas-

tonohjauksen parametrien määrittäminen, ovat ihmisten toimintaa eri tilanteissa. Tutkimuk-

sella pyritään selvittämään miten ihmisten tulisi toimia, jotta toiminnan tuloksena käyttöpää-

oman tarve yrityksessä pienenisi.  

 

Tutkimus muodostuu viidestä eri osioista, joissa on yhteensä kahdeksan päälukua. Tutki-

muksen rakenne on esitetty tarkemmin kuvassa 2. Ensimmäinen osio on johdanto tutkimuk-

seen, jossa käydään läpi tutkimuksen tavoite, pääkysymykset, rajaus ja tutkimusmenetelmät. 

Toinen osio on teoriaosuus, jossa käydään läpi käyttöpääoman, sen osatekijöiden ja johta-

misen teoriaa. Vaihto-omaisuuteen, eli varastonarvoon, liittyvää teoriaa on käsitelty tässä 

syvällisemmin. Kolmas osio on työn empiirinen osuus, jossa esitellään tapaustutkimuksen 

kohteena toiminut yritys, sekä kuvataan sen käyttöpääoman tekijöitä ja hallinnan menetel-

miä. Case-yrityksessä tehtyjen haastattelujen ja muiden tietojen tuloksia verrataan aiemmin 

esitettyyn teoriaan. Neljännessä osiossa esitetään tutkimuksen tuloksena syntynyt käyttöpää-

oman tehostamista koskeva ohjeistus case-yritykselle ja muut johtopäätökset. Viides osio on 

yhteenveto, jossa kerrataan tutkimuksen tavoitteet, suorittaminen sekä keskeiset lopputulok-

set. 
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Kuva 2. Tutkimuksen rakenne 
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2. KÄYTTÖPÄÄOMA JA SEN OSATEKIJÄT 

2.1 Käyttöpääoman määrittely 

 

Käyttöpääoma on yrityksen tarvitsemaa pääomaa, jonka avulla se voi pyörittää toimintaansa 

lyhyellä aikavälillä.  Viitalan (2006, s. 97) määritelmän mukaan ”Käyttöpääomalla, eli lii-

kepääomalla, tarkoitetaan sitä omaisuutta, joka tarvitaan myyntisaamisten, varastojen ja 

maksuvalmiusreservien rahoittamiseen”.  Yrityksen käyttöpääoma voidaan määritellä kaa-

van 1 avulla, kaavan tekijät saadaan yrityksen taseesta. (Rauhala 2011, s. 202) 

 

käyttöpääoma =  

+ myyntisaamiset  

+ maksetut ennakot                (1) 

+ vaihto-omaisuus 

- ostovelat 

- saadut ennakot 

 

Ennakot eivät ole käytössä kaikilla toimialoilla yleisesti, joten tässä työssä syvennytään vain 

ostovelkoihin, myyntisaamisiin ja vaihto-omaisuuteen käyttöpääoman osatekijöinä. Näiden 

muodostumista on havainnollistettu kuvassa 3. 

 

 

Kuva 3. Käyttöpääoman osatekijät 
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Mikäli yrityksiä halutaan vertailla keskenään, ei sitä voida tehdä pelkästään käyttöpääoman 

määrän kautta, sillä muun muassa yrityksen koko vaikuttaa käyttöpääoman määrään. Ver-

tailuun voidaan käyttää käyttöpääomaprosenttia, jossa käyttöpääomaa verrataan liikevaih-

toon kaavan 2 mukaisesti. (Rauhala 2011, s. 202)  

 

Käyttöpääomaprosentti = (100*käyttöpääoma) / 12 kk:n liikevaihto            (2) 

  

2.2 Käyttöpääoman rahoitus 

 

Yleensä yrityksen tuotannon pyörittämisen kulut tulevat ensin ja toiminnan tuotot vasta 

myöhemmin, joten käyttöpääomaa varten tarvitaan rahoitusta. Kuten kuvasta 4 nähdään, voi 

käyttöpääoman lähteinä olla yrityksen toiminnasta syntyvä tulorahoitus tai pääomarahoitus. 

Pääomarahoituksella on lähes aina kuluja, jotka muiden kulujen tavoin täytyy pystyä katta-

maan tulorahoituksella. Pääomarahoitus koostuu vieraasta rahoituksesta, eli lainarahoituk-

sesta ja omasta rahoituksesta (Viitala 2006, s. 101). 

 

 

Kuva 4. Yrityksen rahoitusmuodot (Sutinen et al. 2007, s. 97)  
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Tulorahoitus 

 

Pidemmällä aikavälillä yrityksen rahan riittävyyden ratkaisee pelkästään tulorahoitus, eli sen 

oma toiminta ja kannattavuus. Se taho joka maksaa yrityksen tuotteista tai palveluista, on 

ainoa oikea yrityksen toiminnan rahoittaja. Kaikki muut rahaa antavat tai lainaavat tahot 

tekevät sitä vain tilapäisesti ja olettavat yleensä saavansa sijoittamansa rahan kuluineen ta-

kaisin (Karjalainen 2013, s. 90). 

Pääomarahoitus, oma pääoma 

Oman pääoman rahoituksen lähteinä ovat omistajan sijoitukset yritykseen (Viitala 2006, s. 

101). Oman pääoman rahoitusta saadaan joko suoraan omistajilta tai pääomamarkkinoiden 

kautta ja omana pääomana sijoitettu raha on tarkoitettu jäämään yritykseen määrittämättö-

mäksi ajaksi.  Etenkin pääomamarkkinoiden kautta saatu raha on sellaista jonka omistajuus 

voi vaihdella, vaikka itse pääoma säilyy yrityksessä. Tällaiset pääomasijoittajat usein odot-

tavatkin, että sen irtautumismahdollisuudet yrityksestä ovat realistiset. Omalle pääomalle 

tulee kuluja tuottovaatimusten muodossa, sillä omistaja haluaa saada sijoittamastaan pää-

omasta tuottoa. Tämä tuotto tulee olla sijoittajan näkökulmasta riittävä, mutta sen suuruus 

voi vaihdella hyvinkin paljon (Sutinen et al. 2007, s. 99-102). Etenkin pääomasijoittajilla on 

hyvinkin selkeä ja tasainen tuotto-odotus omistukselleen. Mikäli yritys ei täytä tätä odotusta, 

käyttävät he irtaantumismahdollisuuttaan hakeakseen sijoittamalleen pääomalle paremmin 

tuottavan kohteen. Pienissä yrityksissä oman pääoman sijoittajat ovat myös yrityksen johta-

jia, kun taas isommissa yrityksissä johto ja omistus ovat eriytyneitä (Sutinen et al. 2007, s. 

99). Oman pääoman tuottovaatimus on usein korkeampi kuin vieraan pääoman korko, sillä 

omistaja haluaa saada ottamastaan yritysriskistä rahan lainaamista paremman tuoton sijoit-

tamalleen pääomalle.  

Pääomarahoitus, vieras pääoma 

Vieraan pääoman rahoitus voidaan jakaa laina-aikojen mukaan joko lyhytaikaiseen tai pit-

käaikaiseen vieraaseen pääomaan. Erilaiset avustukset ovat vierasta pääomaa, jota ei odoteta 

maksettavan takaisin. Näitä yritys voi saada etenkin siinä vaiheessa kun toimintaa aloitetaan. 

(Viitala 2006, s. 101) Vieraan pääoman kulut ilmaistaan korkona. Yleiseen korkotasoon vai-

kuttaa muun muassa sen hetkinen markkinatilanne ja EU-alueella Euroopan keskuspankin 
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(EKP) korko- ja inflaatiotasoon vaikuttamaan pyrkivät toimenpiteet. Toki korkotaso on riip-

puvainen EU:n kehityksen ja ohjauksen lisäksi myös koko maailmantaloudesta. Korolla ei 

kuitenkaan ole olemassa yleistä hintaa kaikille asiakkaille, vaan sen hinnoittelu riippuu siitä 

mikä on rahan lähteen tuottovaatimus ja millaiseksi asiakassuhde ja lainan riski koetaan. 

Tämän lisäksi korko on usein enemmän tai vähemmän neuvottelukysymys. (Sutinen et al. 

2007, s. 104) Jotta vieraan pääoman saaminen on ylipäätään mahdollista, tarvitaan siihen 

yleensä myös omaa pääomaa. Luotonantajat tutkivat oman ja vieraan pääoman suhdetta ei-

vätkä myönnä luottoa, mikäli yritys ei heidän kriteeriensä mukaan kestä lisävelkaantumista. 

(Sutinen et al. 2007, s.99) Mitä tehokkaammin yritys pystyy käyttämään siihen sitoutunutta 

pääomaa, muun muassa käyttöpääomaa, sitä paremmat asemat sillä on neuvotella pienempää 

korkoa. Näin ollen hyvällä käyttöpääoman johtamisella on kerrannaisvaikutuksia kannatta-

vuuteen. Viime vuosina yrityslainoja on saanut Suomen Pankin tilaston mukaan keskimäärin 

1,5 – 3% korolla, mutta tilanne tullee lähivuosina muuttumaan ylöspäin kohti normaalimpaa 

korkotasoa, joka tilastojen mukaan on helposti 1,5% - 4% korkeampi kuin tämän hetkinen 

taso. (Suomen Pankki 2017a) Mutta kuten jo aiemmin mainittiin, yrityksestä ja sen riskisyy-

destä riippuen korko voi olla, ja useasti onkin, selvästi korkeampi kuin Suomen Pankin ti-

laston taso. 

 

2.3 Myyntisaamiset 

 

Yrityksen myyntisaamiset liittyvät siihen, että yritykset myyvät tuotteitaan tai palveluitaan 

luotolla. Asiakkaille annetaan tietty maksuaika, millä viiveellä he voivat maksaa saamansa 

hyödykkeet. Hyödykkeitä voidaan myydä myös käteisellä, jolloin yritykselle ei kerry myyn-

tisaatavia. Yritysten välinen kauppa on lähes aina luotollista kauppaa, kun taas kuluttajakau-

passa myynti tapahtuu pääsääntöisesti käteisellä. Mitä pidempi maksuaika asiakkaille anne-

taan, sitä enemmän on saatava muuta rahoitusta jolla rahoitetaan jo valmistetuista hyödyk-

keistä aiheutuneet kustannukset. Kun rahoitusta lasketaan, on varovaisuussyistä rahan tarve 

mitoitettava siten, että yrityksen rahoitus toimii vaikka asiakkaiden maksukäyttäytyminen 

olisi ennakoitua hitaampaa (Viitala 2006, s. 98). Mikäli asiakkaat maksavat laskunsa myö-

hässä, suurenee yritysten myyntisaatavat. Toisaalta, myöhästymisestä peritään asiakkaalta 

korkoa, joka voi olla suurempi kuin yrityksen pääomarahoituksen kulu-prosentti. Vuoden 

2018 korkolain mukainen viivästyskorko kaupallisissa sopimuksissa oli 8% vuodessa, joka 

lisätään käytettävän viitekoron päälle (Suomen Pankki 2017b). Myyntisaamisten kiertoaika 
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saadaan kaavasta 3, ja se kertoo kuinka monessa päivässä yrityksen asiakkaat keskimäärin 

maksavat hankintansa (Kauppalehti Tietopalvelut 2018). Mitä nopeampi on myyntisaatavien 

kierto, sitä paremmin yrityksen tulorahoitus riittää kattamaan yrityksen toimintaa, ja sitä vä-

hemmän tarvitaan kuluja tuottavaa pääomarahoitusta. Tämä taas vaikuttaa yrityksen kannat-

tavuuteen positiivisesti, sillä sama toiminta saadaan aikaan vähemmillä kuluilla.  

 

Myyntisaamisten kiertoaika (päivää) = 365 * myyntisaamiset / liikevaihto 12 kk          (3) 

 

Tunnusluvun arvoa ja tavoiteltavaa tulosta mietittäessä, on syytä tutkia toimialan keskimää-

räisiä maksuaikoja. Myyntisaamisten kiertoaika muodostuu usein toimialalla vallitsevien 

maksuaikakäytäntöjen mukaan ja voi vaihdella paljonkin toimialasta riippuen. Yrityksen 

maksukyvyn kannalta pidetään tasapainoisena tilannetta, jossa myyntisaamisten ja ostovel-

kojen kiertoajat ovat suunnilleen yhtä suuret. Tai vielä mieluimmin niin, että myyntisaamis-

ten kierto on hieman pienempi kuin ostovelkojen kierto. (Kauppalehti Tietopalvelut 2018)  

 

2.4 Ostovelat 

 

Ostovelat syntyvät kun yritys ostaa tuotteita, palveluita tai raaka-aineita maksuajalla, eli hyö-

dykkeet maksetaan myyvälle yritykselle viiveellä. Ostovelat ovat siis lyhytaikaista vierasta 

pääomaa, jolla ei ole korkoa. Tämä edellyttää sitä, että yritys maksaa ostovelkansa neuvot-

telemansa maksuajan puitteissa, eikä täten maksa viivästyskorkoa. Mitä pidempiä maksueh-

toja toimittajien kanssa saadaan neuvoteltua, sitä vähemmän tarvitaan muuta rahoitusta yri-

tyksen toiminnan pyörittämiseksi. Ostovelkojen kiertoaika saadaan kaavasta 4. Se kertoo, 

kuinka monessa päivässä yrityksen hankinnat maksetaan keskimäärin (Kauppalehti Tieto-

palvelut 2018).  

 

Ostovelkojen kiertoaika (päivää) = 365 * ostovelat / aine- ja tarvikeostot (12 kk)           (4) 

 

Myös tämän tunnusluvun tavoitetaso määräytyy toimialan mukaan ja yrityksiä vertaillessa 

on syytä ottaa huomioon toimialan keskimääräisiä maksuaikoja. Mitä nopeammin ostovelat 

kiertävät, sitä nopeammin yritys on pystynyt hoitamaan ostovelkansa ja hyödyntämään esi-

merkiksi käteisalennukset. Kuten aiemmin onkin jo mainittu, yrityksen ostovelkojen kierron 
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olisi hyvä ylittää hieman myyntisaamisten kierto. Tällöin tavarantoimittajilta saadulla luo-

tolla voidaan rahoittaa asiakkaiden luototus sekä osa juoksevista menoista. (Kauppalehti 

Tietopalvelut 2018) 

 

Rauhalan (2011, s. 207) mukaan maksuajalla on suuri merkitys, kun mietitään oikeaa kerta-

tilauserää ja sen vaikutusta varastonarvoon. Silti maksuaikaa käytetään usein houkuttimena 

ostaa suurempia varastoeriä, ja ostaja sokaistuu tilaamaan kulutukseen nähden liikaa varas-

toa. Maksuaika poistaa kuitenkin vain sen osan varaston säilytyskustannuksista, joka koh-

distuu varastoon sitoutuneen pääoman korkokustannuksiin. Varaston toiminnalliset kulut 

jopa ylisuurista varastoista jäävät rasittamaan ostavaa yritystä. Pitkä maksuehto ei siis yksi-

selitteisesti vaikuta yrityksen kannattavuuteen postitiivisesti, vaan sitä tarkasteltaessa on rin-

nalle mukaan otettava myös varaston kierto. Toimittajat voivat myös antaa käteisalennuksia 

kannustaakseen nopeampaan maksamiseen. Alennuksia on syytä tarkastella tapauskohtai-

sesti laskemalla alennuksesta saatava todellinen vuosikorko. Jos takaisinmaksettavaan las-

kuun käytetty pääomankustannus on pienempi kuin vuosikorko, kannattaa alennus käyttää. 

(Rauhala 2011, s. 207.) 

 

2.5 Vaihto-omaisuus 

Vaihto-omaisuus tarkoittaa yrityksen varastoja ja niihin tavalla tai toisella sitoutunutta pää-

omaa. Varastoilla pidetään yllä yrityksen toimituskykyä asiakkaille, mikä onkin toimialasta 

riippumatta yksi yrityksen ehdottomasti tärkeimmistä menestystekijöistä. Toimituspulmat 

ratkaistaan kuitenkin aivan liian usein varastoinnin avulla, jolloin valtaosa yrityksen käyttö-

pääomasta on kiinni raaka-ainevarastoissa, keskeneräisissä tuotteissa ja omissa vanhoissa 

tuotteissa. (Karjalainen 2013, s. 55) Tikan (2017, s. 58-59) mukaan paras vaihtoehto olisi 

toimia kokonaan ilman varastoja, mikä on toki käytännössä mahdotonta. Keskeisin syy va-

rastojen pitämiselle on siis se, että kysyntä ja tarjonta kohtaavat hyvin harvoin ajallisesti 

toisensa.  Mikäli asiakas ei löydä haluamaansa tuotetta, menetetään myyntiä ja pahimmillaan 

jopa pettynyt asiakas. Vähittäiskaupan alalla tehdyissä tutkimuksissa asiakasuskollisuudesta 

on todettu asiakkaiden vaihtavan helposti myyjää, mikäli tuotepuutteet ovat aiheuttaneet 

heille pettymyksiä. Varastoinnilla varaudutaan myös kysynnän vaihteluun ja puskuroidaan 

siten kysyntäpiikkien aiheuttamia tavarapuutoksia. Valmistavassa teollisuudessa valmiiden 
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tuotteiden varastoilla pyritään varmistamaan tuotannon sujuva eteneminen tai vältetään lo-

mautuksia ja irtisanomisia huonon kysynnän aikana. Myös volyymietujen saaminen, eli hal-

vemman hinnan saaminen voi houkutella varastoimaan todellista tarvetta enemmän. (Tikka 

2017, s. 59-60)  

Muut syyt varastoiden kertymiselle voivat johtua psykologisista tekijöistä. Tällainen voi olla 

esimerkiksi inflaationpelko, eli että uskotaan tavaran maksavan huomenna enemmän kuin 

tänään. Voidaan myös uskoa, että suuret varastot tuovat uskottavuutta yrityksen maksuval-

miudesta. Kolmas asenteellinen tekijä voi olla se, että uskotaan kohoavien myyntihintojen 

korvaavan varastoinnista aiheutuvat kustannukset. (Sutinen et al. 2007, s. 164) Kuitenkaan 

itse varastointi ei sinällään tuota lisäarvoa asiakkaalle ja siitä ei olla valmiita maksamaan 

lisähintaa. Asiakas maksaa palvelukyvystä ja ihanteellisessa tapauksessa hyvään tulokseen 

päästäisiin oikea-aikaisella tilaamisella ja valmistuksella ilman varastoinnista aiheutuneita 

kustannuksia. 

Usein vaihto-omaisuus on merkittävässä asemassa, kun tarkastellaan yrityksen käyttöpää-

oman eri tekijöitä. Yrityksen varoista jopa puolet voi olla sidottuna sen vaihto-omaisuuteen. 

(Holsenback & al. 2007, s. 112) Vaihto-omaisuutta pienentämällä voidaan merkittävästi vai-

kuttaa yrityksen kannattavuuteen (Deloof 2003, s. 585). Näistä syistä johtuen tässä työssä 

paneudutaan erityisesti varastonhallinnan keinoihin käyttöpääoman pienentämiseksi ja kan-

nattavuuden lisäämiseksi. 
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3. VARASTOINNIN KUSTANNUKSET 

3.1 Varastointikustannusten osatekijät 

Varastointikustannukset muodostuvat seuraavista tekijöistä (Sutinen et al. 2007, s. 164): 

- Tilakustannukset 

- Kalusto 

- Työvoimakustannukset 

- Hävikki 

- Sidotun pääoman korko 

Toisen luokittelun mukaan varastoimisen kustannukset muodostuvat kolmesta tekijästä 

(Sakki 2009, s. 56): 

- Vaihto-omaisuuden korkokustannukset 

- Säilyttämiseen tarvittavien tilojen ja laitteiden kustannukset 

- Hävikin, vanhenemisen ja epäkurantin kustannukset 

Näistä tekijöistä vaihto-omaisuuden korkokustannuksia on jo tarkasteltu aiempana. Säilyttä-

miseen tarvitaan tila tai alue, josta yritykselle syntyy kustannuksia. Nämä ovat joko tilojen 

tai alueiden pääomakustannuksia tai ulkopuolisille maksettuja tilavuokria. Myös omat hyl-

lyt, säiliöt, laatikot, kuormalavat ja muu kalusto kuuluvat tähän ryhmään, samoin kuin tilojen 

puhtaanapidon, valaistuksen, lämmittämisen, vakuuttamisen ja jäähdyttämisen kustannuk-

setkin kuuluvat. Mikäli varastorakennukset ovat omia, ei aleneva vaihto-omaisuus vaikuta 

yhtä joustavasti näihin kustannuksiin kuin esimerkiksi sitoutuneen pääoman korkokustan-

nuksiin. Pidemmällä aikavälillä vaikutus ulottuu myös näihin, sillä vapautuvia tiloja voidaan 

käyttää muuhun liiketoimintaan tai vuokrata tai myydä pois. Tehokas vaihto-omaisuuden 

käyttö pienentää epäkuranttiuden määrää, sillä vanhenevien ja vaurioitumisen riskit vähene-

vät, mikäli tuotteet ovat vähemmän aikaa varastossa. (Sakki 2009, s. 56) 

Sakin (2009, s. 56) luokittelussa ei oteta huomioon henkilöstön kuluja, sillä ne sijoittuvat 

mallissa tulevaan tai lähtevään prosessiin, eikä niitä pidetä varastoinnin kuluna. Osaa henki-

löstökuluista voisi toki pitää varastoinnin kuluna, mikäli työtunteja kuluu tavaroiden turhaan 

siirtelyyn täyttyvien varastojen takia tai liian pienien ostoerien tuomiin liian korkeisiin kä-

sittelykustannuksiin. Myös osaa IT-kuluista voidaan pitää varaston aiheuttamia, esimerkiksi 
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varaston hallintaan ja kysynnän ennakointiin hankitut ohjelmistot ja lisenssit, sekä niiden 

ylläpito ja kehitys. 

3.2 Aktiivi- ja passiivivarasto 

 

Tuotteen tilaamisen mallista riippumatta, tuotteen varasto muodostuu käsitteellisesti kah-

desta eri varastosta. Nämä ovat aktiivivarasto, eli kiertovarasto ja passiivivarasto, josta käy-

tetään myös nimitystä varmuusvarasto tai puskurivarasto. Näiden kahden varaston muodos-

tumista on käsitelty kuvassa 5. Tuotteen aktiivivarasto muodostuu, kun saapuva tavaraerä 

on tarvetta suurempi ja osa tuotteista jää varastoon. Hokkanen et al. (2013, s. 76-77) määrit-

tävät, että tuotteen aktiivivarasto on puolet sen saapuneiden ostoerien keskikoosta. Tuotteen 

hankintaerän kautta voidaan siis vaikuttaa sen varaston arvoon. Toisaalta jokaiselle tilauk-

selle muodostuu käsittelykustannuksia, joten ei ole syytä optimoida tilauseriä liikaa varas-

tonarvon pienentämiseksi, he toteavat. Passiivivarasto, eli varmuusvarasto, on varastoa, jota 

pidetään puskurina, mikäli kysyntä äkkiä nousee tai toimitusaika viivästyy. Mikäli tuotteen 

kulutus olisi täydellisesti tiedossa ja toimitukset saapuisivat aina ajallaan, ei varmuusvaras-

toja tarvittaisi. Todellisuudessa tilanne ei toki ole tämä. Käytännössä varastoissa ei ole eril-

lään olevia aktiivi- ja passiivivarastoja, vaan nämä ovat teoreettisia määrittelyjä, joita tarvi-

taan tilauksen tekohetken määrittelyä varten. (Sakki 2014, s. 84) 

 

Kuva 5. Aktiivi- ja passiivivaraston muodostuminen (Pirttilä. 2016. s. 14) 
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3.3 Palveluasteen suhde varastonarvoon 

 

Täydelliseen palveluasteeseen ei ole syytä pyrkiä, sillä varastonarvon kustannukset nousevat 

eksponentiaalisesti mitä lähemmäs mennään 100%:n palveluastetta. Tätä on havainnollis-

tettu kuvassa 6. Palveluasteen tulee kuitenkin olla hyvä. Yleisesti hyvänä pidetään n. 96 – 

98%:n tasoa, ellei asiakkaana ole oma tuotanto, jolloin voidaan pyrkiä 100% palvelutasoon 

(Tikka 2016, s. 48-49). Hokkanen et al. (2013, s. 83) korostavat myös, että jos tuotteen puut-

tumisesta syntyy asiakkaalle suuri ja mitattava haitta, tai tuotteen puuttumista ei voida kor-

vata toisella tuotteella ja asiakkaan on siirryttävä muualle hankintoineen, on palveluastetta 

pidettävä tavanomaista korkeammalla tasolla. 

 

 

Kuva 6. Palvelukyvyn ja varastoimiskustannusten suhde (Tikka. 2016. s.49)  

 

Palveluasteen nostamisen ja varastokustannusten nousemisen tarkemmat syyt saadaan esille 

kaavasta 5. Kaavassa B on varmuusvarasto, k on varmuuskerroin, s on standardipoikkeama 

ja L on hankinta-aika eli toimittajan toimitusaika (Sakki 2014, s. 83).  

 

B = k * s* √                (5) 

 

Standardipoikkeama on kulutuksen keskihajonta, eli tekijä on sitä suurempi, kuinka paljon 

enemmän kulutuksessa on vaihtelua halutulla aikajaksolla tarkasteltaessa. Tämä saadaan 

määriteltyä, mikäli kulutuksesta on riittävästi historiatietoja. Varmuuskerroin saadaan halu-

tun palveluasteen avulla standardinormaalijakauman taulukosta. Tämä arvo muuttuu kuvan 
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6 käyrän osoittamalla tavalla sitä korkeammaksi, mitä lähemmäs 100%:n palveluasetta men-

nään. Toimitusaika on tuotteen valmistusaika tai toimittajan toimitusaika.  Mitä lyhyempi 

toimitusaika on, sitä vähemmän tuotteen ennustamisen virhe aiheuttaa hajontaa ja sitä kautta 

nostaa varmuusvarastoa. Hokkanenkin (2013, s. 83-84) toteaa, että mikäli tuotteella on lyhyt 

toimitusaika ja kokonaiskysyntä on tasaista, voidaan sille ylläpitää korkeampi palvelutaso. 

Tällöin varastointikustannukset eivät nouse kohtuuttomasti, sillä muut tekijät kompensoivat 

korkeaa varmuuskerrointa.  

 

3.4 Puutekustannus 

 

Yhtenä varastoinnin kustannuksen muotona voidaan myös pitää puutekustannusta. Tämä 

kustannus syntyy, kun varastossa ei ole sisäisen tai ulkoisen asiakkaan haluamaa tuotetta, 

mikä aiheuttaa myynnin menetystä tai odottelua tuotannossa. Mikäli puutekustannukset ovat 

pieniä, kertoo se hyvästä varaston toimivuudesta ja asiakaspalvelusta. Toisaalta se myös tar-

koittaa käytännössä sitä, että varastossa täytyy olla paljon tavaraa ja varastonarvo on tällöin 

suuri.  (Tikka 2016, s. 48-49) Hokkanen et al. (2013, s. 82) mukaan puutekustannus on yksi 

tärkeimpiä tekijöitä tavaran toimitusketjussa toimittajalta asiakkaalle. Palvelun laadun eri 

tekijät tulisi selvittää asiakkaan näkökulmasta säännöllisin väliajoin  ja näiden pohjalta tulisi 

kehittää toimintaa. Yleisimmin käytetyt tärkeät laadun osatekijät ovat saatavuus, toimitus-

varmuus ja tilaus-toimitusviive. 

 

Puutekustannus on usein haastava mitattava, sillä ei ole mahdollista yksiselitteisesti selvittää 

ja tilastoida mitä kaikkea ja kuinka paljon asiakas olisi ostanut jos sitä olisi ollut valikoi-

massa. (Sutinen et al. 2007, s 168) Jossain malleissa kustannuksia mitataan puutepäivien 

kautta, eli niiden nimikkeiden määrää joiden varastosaldo on nolla mittaushetkellä. Tässä 

mallissa tulee se ongelma, että listoille eivät päädy ne tuotteet joissa järjestelmiin lukittu tai 

realistinen myyntierä on suurempi kuin varaston saldo. (Salmivuori 2010, s. 84) Puutekus-

tannuksen arvoa varastotuotteille voidaan arvioida esimerkiksi siten, että jokaiselle varas-

toidulle tuotteelle on olemassa laskennallinen arvo, kuinka monta kappaletta sitä myydään 

keskimäärin päivässä. Näin saadaan tietää mikä on keskimääräinen päivämyynti ja -kate eu-

roissa. Keskimääräinen päivän kate kerrotaan puutepäivien lukumäärällä, jolloin saadaan 
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tietää myymättä jääneiden tuotteiden kate eli tulos. Tämäkään ei ota huomioon sitä, jos ta-

varaa on varastossa, mutta liian vähän suhteessa myyntierään, mutta on jo paljon realisti-

sempi arvo. Tällöin suuren volyymin tai katteen omaavien nimikkeiden puuttuminen aiheut-

taa isomman vaikutuksen mittaustulokseen ja pienemmän omaavien puuttuminen pienem-

män.  
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4 VARASTON HALLINNAN MENETELMÄT JA MITTAAMINEN 

 

4.1 Tuotteiden luokittelu 

 

Liiketoiminta koostuu monista osista ja yrityksien varastoissa voi olla tuhansia nimikkeitä. 

Myös asiakkaita ja toimittajia on paljon. Varaston käyttöä suunniteltaessa tulee kokonaisuus 

jakaa osiin nimikkeiden kulutuksen mukaan ja määrittää kullekin ryhmälle omanlaisia toi-

menpiteitä varastonarvon optimoimiseksi (Sakki 2014, s. 61). Myös asiakkaita ja toimittajia 

tulisi B2B-yrityksessä luokitella samoin tavoin ja vaikka esimerkiksi sopimusasiakkaiden 

kanssa neuvotellut ehdot vaikuttavat myös varastonarvoon, jätetään asiakas- tai toimittaja-

luokittelu tämän työn ulkopuolelle. 

 

Tunnetuin luokittelu perustuu sata vuotta sitten eläneen italialaisen kansantaloustieteilijän 

Vilfredo Pareton havaintoon, että 19. vuosisadan Englannissa 20% kansasta keräsi 80% tu-

loista ja varallisuudesta. Pareto-käyrä on esitetty kuvassa 7. Saman ilmiön ovat muutkin ma-

temaatikot todenneet myöhemmin. Vaikka prosenttiosuudet eivät jakaannu käytännössä näin 

tasaisesti, on oleellista se, että tulot tai kustannukset jakaantuvat pienelle osalle joukosta. 

Riippuvuus on siis lähempänä 20/80- kuin 50/50-suhdetta ja tuloksen kannalta suurin osa 

tuotteista on turhia. Se kuinka turhia ne ovat, täytyy analysoida tarkemmin yritys- ja tuote-

kohtaisesti. Säännön perusteella voidaan todeta esimerkiksi, että 80% tuotteista tuo vain 20% 

liikevaihdosta tai, että 20% tuotteista tuo 80% tuloksesta. (Sakki 2014, s. 62) Tältä pohjalta 

esimerkiksi saatavuuden määrittäminen voidaan tehdä siten, että tärkeimmille tuotteille taa-

taan korkeampaa saatavuutta kuin vähemmän tärkeille. Toisaalta tutkimuksessa on esitetty 

myös, että C-luokan tuotteille tulisi taata korkeaa saatavuutta, sillä näiden puutteiden selvit-

telyyn ei kannata juuri käyttää aikaa (Teunter et al. 2010, s. 343).  
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Kuva 7. Pareto-kuvaaja (Hokkanen et al. 2013. s. 75) 

 

Pareton lain pohjalta varastoitaville tuotteille on luotu ABC-analyysimalli, joka pohjautuu 

80/20 sääntöön mutta luokkia on useampia, yleensä 3-5 kpl. Tämä luokittelu on kaikkein 

tunnetuin ja yleisin tapa luokitella varastoitavia nimikkeitä. ABC-analyysi on helppo ottaa 

käyttöön ja se on myös tehokas menetelmä. Menetelmän avulla pyritään saamaan käsitys 

siitä miten varastonohjausta tulee kehittää, mitkä ovat tärkeitä tuotteita joihin tulee keskittyä 

ja mitkä tuotteet eivät liiku tai tuo juuri ollenkaan tulosta ja joiden varastoimista on syytä 

harkita uudelleen. Analyysin avulla suuri määrä nimikkeitä saadaan karsittua rajattuun ni-

mikejoukkoon, joiden toimenpiteisiin kannattaa keskittyä. (Hokkanen et al. 2013, s. 74) 

 

Perinteisessä ABC-luokittelussa luokkia on ollut kolme, A, B ja C, ja tuotteet on jaoteltu 

niihin alla olevan mukaan: 

- A-luokkaan kuuluvat tuotteet jotka kattavat 80% myynnistä tai katteesta 

- B-luokkaan kuuluvat tuotteet jotka kattavat seuraavat 15% myynnistä tai katteesta 

- C-luokkaan kuuluvat tuotteet jotka kattavat seuraavat 5% myynnistä tai katteesta 

Tätä perinteistä luokittelua on muokattu usein niin, että käytetäänkin kolmen asemasta viittä 

kategoriaa (A, B, C, D ja E) ja toisinaan jopa kategoriaan I saakka menevää luokittelua. 

(Salmivuori 2010, s. 37) Viiden kategorian tuotteet on usein jaettu alla olevan muun muassa 

Sakin (2014, s. 63) esittämän mukaan. 
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- A-tuotteet = ensimmäiset 50% kumulatiivisesta myynnistä tai kulutuksesta 

- B-tuotteet = seuraavat 30% kumulatiivisesta myynnistä tai kulutuksesta 

- C-tuotteet = seuraavat 18% kumulatiivisesta myynnistä tai kulutuksesta 

- D-tuotteet = seuraavat 2% kumulatiivisesta myynnistä tai kulutuksesta 

- E-tuotteet = ei myyntiä tai kulutusta 

ABC-analyysissa luokitellaan yksittäisiä tuotteita eikä esimerkiksi tuoteryhmiä. Analyysin 

avulla ei voi suoraan päätellä lopetettavaksi huonon myynnin tai katteen antavia tuotteita, 

vaan on otettava huomioon myös muut seikat jotka vaikuttavat varastointipäätöksiin. Uudet 

tuotteet eivät usein mene suoraan oikeaan kategoriaan, varaosat eivät aina kierrä tasaisesti, 

jotkin tuotteet on voitu asiakassopimuksessa luvata pidettävän varastossa, tai tuote voi liittyä 

isompaan kokonaisuuteen. ABC-analyysi pohjautuu myös aina historian kulutukseen, mutta 

nykyhetken toimenpiteillä pyritään tehokkaaseen toimintaan tulevaisuudessa. Näin ollen en-

nakointi kysynnän muuttumisesta olisi myös pyrittävä huomioimaan. (Sakki 2014, s. 63-64)  

 

ABC-analyysin rinnalle on tuotu myös XYZ-analyysi, joka perustuu samoihin kategoria-

osuuksiin, mutta luokittelu tehdään myynnin tai kulutuksen tapahtumamäärien perusteella 

eurojen sijaan. Nämä kaksi analyysia täydentävät toisiaan. XYZ-analyysin avulla voidaan 

optimoida esimerkiksi varastopaikkojen määrittelyä, antamalla X-nimikkeille paikat joissa 

keräilymatkat ovat mahdollisimman lyhyitä (Sakki 2014, s. 133). XYZ-analyysin avulla saa-

daan myös selville ne tuotteet, joiden loppumisen suurin määrä asiakkaita huomaa useimmi-

ten. Tämä vaikuttaa mielikuvaan yrityksestä etenkin verkkokauppojen yleistymisen myötä. 

Jos tuote loppuu varastosta, on yritysimagon ja puutekustannuksen kannalta eri asia mikäli 

tuotetta myydään 10 kertaa päivässä, kuin jos sitä myydään 10 kertaa vuodessa. Silti myyn-

nillisesti nimikkeet voisivat olla samassa luokittelussa, mikäli niiden hinnat eroavat merkit-

tävästi toisistaan. 

 

ABC- ja XYZ-luokittelut voidaan yhdistää nelikenttä-malliksi, jossa tuote sijoitetaan ABC-

luokittelun mukaan pystyakselille ja XYZ-luokittelun mukaan vaaka-akselille, kuten on esi-

tetty kuvassa 8. Tämän luokittelun mukaan tuoteryhmiä tulee 9, joista voidaan johtaa erilai-

set hankinta- ja varastoimisstrategiat kullekin ryhmälle. (Sakki 2014, s. 133) 
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Kuva 8. Tuotteiden ABC-XYZ-analyysin luokittelu (Sakki 2014, s. 133)  

Kuten jo aiemmin todettiin, tuotteiden nimikkeiden käsittely ryhminä on usein kannattavam-

paa kuin käsitellä tuotteita yksitellen. Eri tärkeyden omaaville ryhmille voidaan asettaa eri-

laisia saatavuus- ja kierto-tavoitteita. Tilanteesta riippuen tuotteita voidaan, ja toisinaan niitä 

kannattaakin, ryhmitellä esimerkiksi myynnin sijasta nimikkeen katteen sijaan. Tällöin kan-

nattavimmille tuotteille taataan korkeampaa saatavuutta ja varastoon käytettäviä pääomia 

priorisoidaan niihin. Tässä mallissa keskitytään ensisijaisesti lisäämään yrityksen kannatta-

vuutta varastonarvon pienentämisen sijaan. (Mitchell et al. 2014, s. 79-80)     
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4.2 Ohjausparametrit 

 

4.2.1 Tilauspistemenetelmä 

 

Varaston ohjauksen parametrien määrittämiseen on olemassa monia tapoja, muun muassa 

tilauspiste-menetelmä, minimi-maksimimenetelmä ja taloudellinen eräkoko- eli EOQ-las-

kenta. Näissä kaikissa lasketaan tavalla tai toisella optimaalisinta varmuusvarastoa, sekä ti-

lauserän kokoa. Kaikki laskennallisiin kaavoihin perustuvat varaston määrää ohjaavat mallit 

ovat enemmän tai vähemmän suuntaa-antavia ja vanhanaikaisia. Niissä on reunaehtoja, joi-

den toteutuminen käytännössä on haastavaa. Nämä ovat kuitenkin hyvä lähtökohta varaston 

koon järkevöittämiselle. Kaikkia tuloksia ei kannata noudattaa pilkuntarkasti vaan käytäntö 

edellä, suuntaa-antavasti. (Hokkanen et al. 2013, s. 76) Valmistavassa teollisuudessa tarpeita 

voidaan ohjata joko imu- tai työntöperusteisesti, mikä vaikuttaa varastonarvoihin (Sakki 

2009, s. 127).  

 

Tilauspistemenetelmä on tapa, jossa nimikkeillä on ennakkoon määritelty tilauspiste, jonka 

alittuessa tuotetta tilataan lisää määritellyn tilauserän verran. Mikäli kaikki menee hyvin, on 

varastossa toimitushetkellä tavaraa varmuusvaraston verran. Tilauspiste saadaan määriteltyä 

kaavalla 6, jossa T on tilauspiste, D on hankinta-aikayksikön keskimääräinen menekki tava-

rayksikössä, L on hankinta-aika ja B on varmuusvarasto tavarayksiköissä. (Sakki 2014, s. 

84-85) 

 

T = D * L + B               (6) 

Käytännössä ostot tehdään yleensä määrävälein, jolloin tilauspisteen määrittelyyn tulee huo-

mioida myös ostopäivien välisen viiveen vaikutus toimitusajan lisäksi. Kuvassa 9 tämä on 

havainnollistettu tarkemmin. S on hetki jolloin tilaus saapuu, M on hetki jolloin uusi tilaus 

on juuri saapunut varastoon ja T on tilauspiste. (Sakki 2014, s. 84-85) Tilauspisteen määrit-

tely on yritykselle haastavampaa kuin esimerkiksi oikean tilauserän määrittely. Tilauspisteen 

määrittelyyn vaikuttaa suuressa määrin kysyntä, johon taas vaikuttaa esimerkiksi taloudelli-

nen 
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tilanne, kilpailijoiden toimet, muutokset markkinoissa ja kuluttajien käyttäytymisessä sekä 

toimittajien luotettavuudessa toimitusten suhteen, toteaa Hokkanen et al. (2013. s. 78). 

 

Kuva 9. Tilauspistemenetelmän varastonarvon kuvaaja (Sakki 2014, s. 85)  

 

4.2.2 Minimi-maksimimenetelmä 

 

Toisinaan saattaa olla tarkoituksenmukaista määritellä pidettävälle varastolle minimi- ja 

maksimitasot, joiden välissä varastomäärä saa liikkua. Maksimi-tasoa määriteltäessä on 

etenkin kalliimmille tuotteille hyvä ajatella myös sitoutuneen pääoman korkokustannuksia. 

Minimitaso määritellään sen perusteella, millainen varmuusvarasto nimikkeelle tarvitaan. 

Varastonarvon määrittyminen tällaisessa tapauksessa on esitetty kuvassa 10. Mikäli tuotteen 

varastotaso on asetetun minimi- ja maksimiarvojen välissä, sitä ei tilata lisää. Mikäli arvo 

alittaa alarajan, tilataan tuotetta lisää määrä, joka nostaa varaston sen ylärajaan. Tavaran 

saapuessa varastoon, varastosaldo on siten toimitusajan kulutuksen verran alempana maksi-

mitasosta. Tilauserän koko siis vaihtelee tässä mallissa. (Sakki 2014, s. 85-86) Minimi-mak-

simi malli on toimiva silloin, kun varastolla on tuotteelle määritelty tietty tila, johon sen 

tulee mahtua, esimerkiksi tietty lavapaikka tai myymälän hyllypaikka.  
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Kuva 10. Min-Max- menetelmän varastonarvon kuvaaja (Sakki 2014, s. 86)  

 

4.2.3 Optimaalinen eräkoko 

 

Optimaalinen eräkoko, eli EOQ (Economic Order Quantity), on varastonhallinnan tekijä, 

jossa otetaan kantaa vain tilauserään. Varastoinnin ja sen hankkimisen kustannukset voidaan 

jaotella varastointi-, eli pitokustannuksiin ja tilauskustannuksiin. Varastointikustannukset 

muodostuvat muun muassa varastotilan ja –laitteiden pääomakustannuksista, varastoinnin 

palkkakustannuksista, vakuutuksista ja varastoon sitoutuneen pääoman kustannuksista. Ti-

lauskustannukset taas muodostuvat muun muassa tilausten käsittelyyn kuluvasta ajasta, tuot-

teiden vastaanotosta ja hyllytyksestä sekä ostolaskujen käsittelystä. Mitä pienemmissä erissä 

tuotteita tilataan, sitä pienempänä pysyy varastonarvo, mutta sitä suuremmat tilaamisen ja 

toimittamisen kustannukset nimikkeille muodostuu. (Salmivuori 2010, s. 52) Näiden kahden 

tekijän välinen riippuvuus on esitetty kuvassa 11. 
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Kuva 11. Optimaalinen tilauserän koko (Hokkanen et al. 2013, s. 78) 

Optimaalinen tilauserä voidaan laskea kaavalla 7. Tässä D on nimikkeen vuotuinen kysyntä 

(kpl), S on yhden erän tilauskustannukset (€/erä) ja H on nimikkeen vuotuiset varastointi-

kustannukset (€/kpl). (Salmivuori 2010, s. 52) 

EOQ = 
√ ∗ ∗

              (7) 

Kaava on käyttökelpoinen ainakin suuntaa-antavana, mutta esimerkiksi toimituserän kustan-

nuksia tai vuotuista varastokustannusta ei ole usein mahdollista yksiselitteisesti määrittää 

oikeaksi. Kaavassa ei myöskään huomioida kustannusten vaihteluita tai haluttua palveluta-

soa. Silti sen avulla voidaan päätellä riittävällä tasolla, missä suuruusluokassa optimaalinen 

tilauserä kullekin nimikkeelle olisi. (Hokkanen et al. 2013, s. 77) Mikäli tuotteet vanhenevat 

nopeasti, tai niiden hinta muutoin laskee nopeasti, esimerkiksi nopean kellotaajuuden omaa-

villa aloilla, on nimikkeitä usein syytä tilata useammin kuin mitä optimaalinen eräkokolas-

kenta osoittaisi (Khouja et al. 2003, s. 543). Käytännössä laskettua EOQ:ta täytyy verrata 

myös tuotteen pakkauskokoihin. Laskennallinen EOQ on usein pyöristettävä täysiksi toimit-

tajan pakkauksiksi, sillä vajaiden pakkausten tilaaminen on tehotonta ja usein käytännössä 

mahdotontakin. EOQ ei sovi minimi-maksimimenetelmään, sillä siinä varastoon tilataan 

määrä, joka tilaushetkellä täyttää varaston maksimitasoon saakka. Tällöin tilataan käytän-

nössä suurin mahdollinen erä, jolloin tilaus- ja käsittelykustannuksetkin ovat optimoitu sii-

hen varastotilan kustannukseen nähden joka tuotteelle on varattu.  
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4.3 Imu- ja työntöohjaus 

 

Valmistavassa teollisuudessa materiaalien kulutukset ovat osittain tai kokonaan riippuvaisia 

toisen tuotteen menekistä. Kun tiettyä nimikettä aletaan valmistaa, siihen kuluu osia tietty 

määrä, aina kulloinkin samassa suhteessa valmistettavaan yksikköön nähden. Tuotetasolla 

tarvittavat määrät voivat vaihdella hyvinkin paljon sen mukaan, miten eri lopputuotteiden 

valmistusajat sijoittuvat. Toisinaan voi olla tilanne, että tiettyjä osia ei kulu lainkaan. Val-

mistavassa teollisuudessa onkin hyvä pohtia, onko varastolähtöiseen ohjaukseen kuuluvia 

varmuusvarastoja syytä pitää laisinkaan. Valmistustoiminnassa onkin kaksi erilaista tapaa 

ohjata materiaaleja. Toinen perustuu materiaalitarvelaskentaan ja sitä kutsutaan usein työn-

töohjaukseksi. Toinen perustuu pitkälti tämän hetkiseen tarpeeseen, jossa ei juuri mietitä 

tulevaa ja sitä kutsutaan usein imuohjaukseksi. Molemmilla malleilla pyritään varmistamaan 

se, että oikeita tuotteita olisi oikea määrä oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Kumpaakaan 

mallia voidaan harvoin kuitenkaan noudattaa puhtaasti koko toiminnassa, vaan näitä peri-

aatteita yhdistetään käytännön vaatimusten mukaisesti. (Sakki 2009, s. 127-130) 

 

Sakin mukaan (2009, s. 128) työntöohjauksessa päätökset materiaalivirtojen kulusta tuotan-

non läpi tehdään keskitetysti ja komponentit työnnetään seuraavaan vaiheeseen odottamaan 

käsittelyä. Keskeinen työkalu tässä mallissa on materiaalitarvelaskenta. MRP:n (material re-

quirements planning) avulla valmistusvaiheissa tarvittavat komponentit lasketaan ja tuote-

taan tai ostetaan kerralla pidemmäksi aikaa. Suunnittelun pohjana ovat myyntiennusteet, ra-

kennetiedot ja sen hetkiset varastomäärät. Tämä malli voi vaikuttaa loogiselta ja kokonais-

kustannuksiltaan edulliselta tavalta valmistaa tuotteita. Yksittäisen tuotteen valmistuskus-

tannus pienenee, kun yhden ajon tarvitsemalla kiinteällä työllä (koneen asetus- ja vaihtoaika) 

saadaan tuotteita ajettua enemmän. Jos tuotteita ostetaan muualta, muodostuu yksittäisen 

tuotteen logistiset kulut pienemmäksi kun tavaraa kuljetetaan kerralla enemmän.  Osa tule-

vasta tarpeesta on oikeita asiakastilauksia, mutta osa on ennusteeseen perustuvaa oletettua 

kulutusta, ja muutokset näissä ovat enemmän kuin mahdollisia. Epäonnistuessaan työntöoh-

jaus johtaa ylisuuriin varastoihin, joissa tavara voi olla epävalidia tai vanhentuessaan epäku-

ranttia tarpeeseen nähden.  

 

Imuohjaus on saanut alkunsa japanilaisen autoteollisuuden lean-ajattelusta, joka on paljon 

enemmän kuin pelkkä materiaalin ohjauksen menetelmä. Imuohjauksen keskeisin tavoite on 
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pienemmät keskeneräisen työn varastot. Tavaroita tuotetaan tai tilataan lisää vasta silloin, 

kun sille on oikea tarve. Pienillä varastoilla on myös muitakin etuja, joita ovat muun muassa 

laadulliset seikat. Mahdolliset laatuvirheet tulevat esiin heti, sillä kun tuotetta ei ole tuotettu 

ylisuuria varastoja, niin epäkurantin tavaran määrä on suhteellisen pieni. Jotta lyhyemmät 

sarjat ja pienemmät varastot olisivat mahdollisia, tulee valmistuksen asetusaikoja saada ly-

hyemmäksi. Mikäli tuotteet ostetaan tai kuljetetaan muualta, tulee toimitusajat ja logistiikan 

vaatimat ajat saada lyhyiksi. Mikäli yrityksen sortimentti on laaja, voi kulutus yksittäisellä 

tuotteella olla melko pieni, jolloin keskitetty erätuotanto voi olla paikallaan. Imuohjausta voi 

silti selvittää A-luokan tuotteiden ohjausmalliksi, tai silloin kun lyhyeenkin varastoimiseen 

tarvitaan paljon tilaa. Pk-yrityksissä mahdollisuudet imuohjaukseen voi olla vähäiset. Neu-

votteluvoimaa lyhyisiin toimitusaikoihin ei juurikaan ole. Osa tavarantoimittajista sekä asi-

akkaista sijaitsee kaukana ja yleensä ulkomailla, joten tavaroita joudutaan varastoimaan. 

(Sakki 2009, s. 127-131) 

 

4.4 Ennusteet 

 

Teollisuudessa materiaalitarpeiden ennakointiin perustuvia menetelmiä voidaan myös kut-

sua työntöohjaukseksi, kuten aiempana on jo mainittu. Päätökset materiaalivirtojen kulusta 

tehdään keskitetysti käyttäen apuna materiaalitarvelaskentaa. Tarvelaskennan toteutumi-

sessa on monia haasteita. Osa tulevasta tarpeesta voi olla oikeita asiakastilauksia, mutta osa 

on ennusteeseen pohjautuvaa arvausta ja menekin muutokset ovat enemmän kuin mahdolli-

sia. Eri vaiheiden läpimenoajat ja toimitusajat voivat muuttua kesken kaiken, mikä aiheuttaa 

muutoksia laskentaan. (Sakki 2014, s. 90-91) Läpimyyntituotteiden, eli vain varastoitavien 

ja sieltä myytävien tuotteiden, ennustaminen perustuu usein historian kulutustietoon ja/tai 

saatuihin ennakkotietoihin asiakkaiden kulutuksesta. Myös näissä kulutus kuukausitasolla 

voi poiketa paljonkin historian kulutuksesta tai saaduista kulutustarpeista.  

 

Ennustamisen yksi haaste on toimitusketjun tasolta toiselle siirtyvän kulutustiedon vääristy-

minen, eli piiskaniskuilmiö (bullwhip effect). Vaikka loppuasiakkaan kulutus olisikin suh-

teellisen tasaista, tilataan tuotteet ylemmiltä tasoilta harvemmalla aikavälillä ja isommissa 

ostoerissä. Mitä enemmän toimitusketjussa mennään alkupäätä kohti, sitä vaihtelevammalta 

ja epätasaiselta kulutus vaikuttaa. (Krajewski et al. 2013, s. 433) Tutkimuksessa on todettu 

piiskaniskuilmiön olevan tehottoman toimitusketjun yksi lähde (Nienhaus et al. 2006, s. 
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547). Tiedon jakaminen toimitusketjun eri toimijoiden välillä vähentää piiskaniskuilmiötä, 

joten esimerkiksi asiakkaalla itsellään olevat kulutusennusteet voitaisiin etenkin kumppa-

nuus-luontoisissa toimittajasuhteissa jakaa avoimesti toimittajalle. Lapiden mukaan (2017, 

s. 27-28) liian tarkkoihin yksityiskohtiin menevä tiedonvaihto ei kuitenkaan välttämättä tuo 

haluttuja tuloksia, sillä ainakin koko sortimentin ennustamiselle kulutustietojen läpikäynti 

on liian yksityiskohtaista ja hankalaa. Eniten tällaisesta ennustamistavasta on hyötyä nimik-

keille, joissa kysyntä vaihtelee ajoittain suuresti tai esimerkiksi kampanjoiden tai uutuus-

tuotteiden kysyntää arvioitaessa. 

 

Pelkkä ennusteiden laatiminen jo tiedossa olevista kulutuksista ja optimaalisten tilauserien 

ja – ajankohtien laskeminen ei sekään enää välttämättä riitä nopeudeltaan nykymaailmassa. 

Lapiden (2017, s.24) mukaan on syytä aloittaa miettimään kulutusennusteiden rinnalle no-

pean vasteajan ennakointia (Quick Response Forecasting), eli pyrkiä havaitsemaan kulutuk-

sen alavirrasta heikkoja signaaleja, jotka hyödynnetään liikemahdollisuuksiksi. Tällöin esi-

merkiksi sosiaalisesta mediasta etsitään ohjelmistojen avulla signaaleja siitä, mitä kuluttajien 

ostokäyttäytymisessä on juuri sillä hetkellä tapahtumassa. Tätä tietoa peilataan nykyhetken 

kulutustietoihin ja suunniteltuihin ostoihin. 

 

4.5 Vendorisointi 

 

Vendorisonti eli VMI-menetelmä (Vendor Management Inventory) on tapa, jossa toimittaja 

hallitsee asiakkaan varastotasoa. Tämä vaatii yleensä toimittajaan päin pidempiaikaista 

kumppanuutta ja integroituja tietojärjestelmiä. VMI-mallissa toimittaja ottaa vastuun asiak-

kaan varaston ohjaamisesta ja hallinnasta ja voi myös hoitaa oma-aloitteisesti varaston täy-

dentämistä. Varastot voivat olla sopimuksen mukaan joko myyjän tai ostajan taseessa siihen 

saakka, kunnes ne myydään loppuasiakkaalle. Tuotteet voidaan laskuttaa joko myyntihet-

kellä tai sovitusti koontilaskuna tietyin väliajoin. (Danese 2006, s. 888-889) Mikäli varastot 

ovat myyjän taseessa myyntihetkeen asti, ei asiakkaalla ole käytännössä pääomia lainkaan 

kiinni varastoissa. Tällöin asiakkaalla ei myöskään ole vaihto-omaisuuden kustannuksia. 

Toisaalta toimittaja saa pitää oman varastonsa asiakasrajapinnassa koko ajan myytävissä ja 

näkyvillä, sekä toimittaja näkee tuotteen todellisen kulutuksen ilman piiskaniskuilmiötä ja 

voi ottaa tämän huomioon tuotannonsuunnittelussaan. Mikäli toimittajan ja asiakkaan välillä 

on todellinen kumppanuus, voi asiakas tässä mallissa ostaa tuotteet hieman korkeammalla 
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ostohinnalla varastointikustannusten puuttuessa. Tällöin kahden varaston poistumisesta 

saatu kustannushyöty on jaettu kumppaneiden kesken niin, että molemmat hyötyvät saavu-

tetusta edusta. (Hokkanen et al. 2013, s. 79) Vendorisoinnissa merkittävää on sanottu olevan 

se, että tilausten sijaan asiakkaat lähettävät informaatiota toimittajalle (Danese 2006, s. 889).  

Samassa tutkimuksessa on myös todettu, että vendorisoinnista saatava hyöty on ilmeinen, 

sillä kokonaisvarastonarvot laskevat samalla kun saatavuus paranee. Silti malli ei ole levin-

nyt kovinkaan yleisesti käyttöön. Syynä tähän voi olla esimerkiksi tietojärjestelmien yhteen-

sovittamisen haaste, tai yritysten haluttomuus jakaa tietoa toiselle yritykselle. (Danese 2006, 

s. 903) 

 

4.6 Toimittajan kumppanuus 

 

Perinteisessä passiivisessa ostotoiminnassa toimittajat nähdään usein mustana laatikkona, 

joiden sisään ei voida nähdä ja tuote ostetaan puhtaasti hinnan perusteella. Modernissa han-

kintatoimessa kehitystyö ja toiminnan parantaminen nähdään yli juridisten organisaatioiden 

rajojen tapahtuvana yhteistyönä ja sisäisten ja ulkoisten raja-aitojen ylittämistä ei ainoastaan 

hyväksytä, vaan sitä jopa vaaditaan. (Iloranta et al. 2008, s. 327) Liian syvän kumppanuuden 

rakentamisessa on myös riskinsä, joita ovat muun muassa kilpailun luoman tehostamispai-

neen menetys toimittajan suuntaan, vaikeus valvoa toimittajan todellista kustannustasoa ja 

suoritusta, sekä vaikeus ohjata toimittajan kehittymisen suuntaa (Iloranta et al. 2008, s. 317). 

Hankintojen kokonaisvaltainen suunnittelu ja toteuttaminen vaatii täten kokonaisvaltaista 

tuntemusta markkinasta, toimittajien tuntemusta ja tarjouksien arvioimista kokonaiskustan-

nusajattelun perusteella. Usein parhaimpaan lopputulokseen päästään syvempien toimittaja-

siteiden rakentamisella eli kumppanuudella. Samalla tarvitaan kuitenkin myös toimittajan ja 

yhteistyön jatkuvaa seurantaa, jotta osataan asettaa toiminnalle oikeantasoisia vaatimuksia 

ja vaihtaa toimittajaa tarvittaessa. (Iloranta et al. 2008, s. 328) Kumppanuuden rakentami-

seen ja ylläpitämiseen tarvittavia käytäntöjä on esitetty kuvassa 12. 
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Kuva 12. Toimittajan yhteistyöhön liittyvät tehtävät (Iloranta et al. 2008, s. 328) 

 

Yksi toimittajayhteistyöhön liittyvä näkökulma on kulutustiedon jakaminen ja sen hyödyn-

täminen tilausten luotettavassa toimittamisessa ja varastotasojen ohjauksessa. Varaston hal-

lintaan vaikuttavaa tietoa saadaan kerättyä valtavasti eri puolilta ja sen hyödyntäminen mal-

linnuksilla, sekä jakaminen eri ohjelmistojen ja eri toimijoiden välillä on entistä helpompaa.  

Toimitusketjun peräkkäiset toimijat voivat esimerkiksi analysoida molemmille osapuolille 

ostoista ja toimituksista aiheutuneita kuluja siihen suunnitellulla palvelualustalla ja näin li-

sätä avoimuutta ja syventää kumppanuutta toimitusketjussa (Sakki 2014, s.121).  Loppu-

asiakkaan kulutus ja sen vaihtelu on usein asiakkailla tiedossa ja nykyisillä varastonohjaus-

ohjelmilla tulevista tilauksista saadaan historian kulutukseen perustavat ennusteet.  Näitä 

voitaisiin hyödyntää toimittajan tuotannonsuunnittelussa ja näin vähentää piiskaniskuil-

miötä. Asiakkaalle tämä tiedon jakaminen näkyisi luotettavampina toimituksina ja mahdol-

lisesti jopa lyhentyneinä toimitusaikoina.  

 

Kuten aiempana todettiin, toimittajan toimintaa kumppanuudenkin aikana tulee seurata ja 

ohjata. Muun muassa toimittajien saatavuus ja toimitusvarmuus luvattuihin toimitusaikoihin 

nähden tulisi käydä läpi säännöllisin väliajoin. Tuotteen varmuusvaraston tasoon vaikuttaa 

korottavasti se, mitä enemmän nimikkeen kulutuksessa esiintyy varianssia. Yhtä lailla toi-

mitusajan vaihtelu aiheuttaa joko puutoksia tai ylivarastoja asiakkaan toiminnassa. Mikäli 

puutoksia paikataan määrittämällä varmuusvarastoa suuremmaksi, aiheutuu tästä kohonneita 

käyttöpääomakustannuksia. Kun sekä tuotteen kulutus, että toimitusaika vaihtelevat, voi-

daan varmuusvarasto määrittää kaavalla 8. (Krajewski et al. 2013, s. 343-344) 
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B = k *  √ ∗ +  ∗               (8) 

  

Kaavassa B on varmuusvarasto. k on varmuuskerroin, joka saadaan halutun palveluasteen 

avulla standardinormaalijakauman taulukosta. L on keskimääräinen hankinta-aika, eli toi-

mittajan toimitusaika ja LT on sen standardipoikkeama. d on nimikkeen keskimääräinen 

kulutus ja d on sen standardipoikkeama. (Krajewski et al. 2013, s. 344) Toisinaan olisi siis 

hyvä tehdä vaihtoehtoisten toimittajien välillä vertailu, kuinka paljon toimituskyvyn eroa-

vaisuudet ovat aiheuttaneet asiakkaan päässä saatavuusongelmia tai lisääntynyttä varmuus-

varastoa. Monesti tuotteille kannattaa ylläpitää useampia hankintakanavia, jotta voidaan var-

mistaa haluttu saatavuustaso, mikäli toimitusajoissa esiintyy vaihtelua tai toimittajalla toi-

mitusvaikeuksia.  

 

Yaner et al. (2015, s. 166) ovat todenneet tutkimuksessaan, että toimitusketjun keskittämisen 

taso tulisi määritellä kahden eri tekijän perusteella. Nämä ovat toimitusketjun hankintojen 

epävarmuus ja toimitusketjun kilpailun taso. Keskitetympi ketju näkyy asiakkaille päin pa-

rempana tuotteiden saatavuutena ja alhaisempana hintana. Jos ketjun hankintojen riski on 

korkea ja kilpailu on alhaista, on keskitetyn toimitusketjun käyttö erityisen suositeltavaa. 

Toimittajien sopimuksissa tulisikin olla lineaarisesti määritellyt ehdot, mikäli toimituksissa 

siedetään epävarmuutta tai hyväksytään toimittajalta kilpailun lisäämistä. Jos toimitusketjun 

markkinassa on intensiivistä kilpailua ja ketjun hankintojen epävarmuus on pieni, voi olla 

syytä miettiä myös vaihtoehtoa, jolla tuotteet toimitetaan useampien toimitusketjujen kautta. 

 

4.7 Varaston tunnusluvut 

 

Tässä luvussa esitetään määrittelyt varaston ohjauksen keskeisille tunnusluvuille, joiden 

kautta voidaan arvioida ja vertailla varaston suorituskykyä eri tekijöiden kautta. Kun varas-

tointia kehitetään edellä mainittujen keinojen avulla, pitäisi muutokset näkyä suorituskyky-

mittareiden tuloksissa. Tavoitteesta ja toiminnan luonteesta riippuen täytyy seurattavat tun-

nusluvut osata valita oikein. 
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Varaston kiertonopeus 

 

Tämä tunnusluku kertoo, kuinka monta kertaa vuodessa varasto vaihtuu keskimäärin, ja se 

lasketaan kaavasta 9: 

 

Varaston kiertonopeus =  Vuoden myynti hankintahinnoilla /                                                (9) 

   Keskimääräinen varasto hankintahinnoilla 

 

Tunnusluku vaihtelee todella paljon toimiala- ja tuotekohtaisesti, ollen suurinta elintarvike-

alalla, jossa tuotteet pilaantuvat nopeasti. Toimialakohtaisesti tunnusomaista on, että hitaam-

man kierron aloilla myyjien ansaitsema kate olisi korkeampi kuin nopeamman kierron 

aloilla. Mitä suuremmaksi varaston kierto saadaan, sitä pienempi on siihen sitoutunut pää-

oma ja sitä parempi on yrityksen kannattavuus.  (Sutinen et al. 2007, s 166)  

 

Varaston riitto 

 

Varaston riitto on kiertonopeuden käänteinen tunnusluku, se kertoo tuotteen riiton varastossa 

päivinä. Toisin sanoen se kertoo, kuinka moneksi päiväksi tavaraa riittää, mikäli kulutus 

säilyy nykyisellään. Riitto lasketaan kaavalla 10. (Sutinen et al. 2007, s 168) 

 

Riitto (päivää) = 365 / kiertonopeus                                  (10) 

 

Neliöteho (vähittäiskaupassa) 

 

Neliöteho on vähittäiskaupassa usein parempi tunnusluku tehokkuudelle kuin varaston 

kierto. Neliöteho paljastaa sen myymälän pitäjän ammattitaidon, eli kuinka paljon myydään 

samoista neliömääristä keskiarvoon verrattuna. Saattaa olla, että parhaat myymälät myyvät 

tuplasti enemmän kuin keskiverto myymälät.  Neliöteho lasketaan kaavalla 11. (Sutinen et 

al. 2007, s 168) 

 

Neliöteho = myynti (€) / myyntipinta-ala (m3)            (11) 
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Kate-% x kierto 

 

Rauhalan (2011, s. 135) mukaan yksittäisen tuotteen vaikuttavuutta yrityksen kannattavuu-

teen ei voi laskea pelkästään kiertonopeuden tai siitä saatavan katetuoton perusteella. Siksi 

niistä johdettu tuottoluku on kätevä, helppo ja lahjomaton tunnusluku, joka ottaa kantaa mo-

lempiin tekijöihin. Yrityksen kannalta kiertonopeus ja myyntikate muodostavat tuotteen 

kannattavuuden ja nämä molemmat on syytä selvittää sortimenttipäätöksiä tehdessä. Kate% 

x kierto saadaan yksinkertaisesti kertomalla nämä tuotteen tunnusluvut keskenään. (Sutinen 

et al. 2007, s 168) Rauhalan (2011, s. 137) mukaan ”Kokoonpanoteollisuudessa ja vastaa-

vassa tuotannollisessa liiketoiminnassa tuottoluvun on oltava vähintään 250, tavoitearvo on 

yli 350.  Tuottoluvun vähimmäisarvo tarkoittaa sitä, että toimialalla sen saavuttaminen on 

edellytys, jotta toiminta ylipäätään olisi mahdollista. ” 

 

Varaston palvelukyky % 

   

Tämä tunnusluku kertoo yrityksen toimitusvalmiudesta, eli palvelukyvystä. Tunnusluku ker-

too, kuinka montaa tuotetta joita asiakas halusi ostaa, löytyi valikoimista. Tämä luku on 

usein haastava mitattava, sillä ei ole mahdollista yksiselitteisesti selvittää ja tilastoida mitä 

kaikkea ja kuinka paljon asiakas olisi ostanut, jos sitä olisi ollut valikoimassa. (Sutinen et al. 

2007, s 168)  
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5 KÄYTTÖPÄÄOMAN JOHTAMINEN 

 

5.1 Käyttöpääoman yhteys kannattavuuteen 

 

Kaikki liiketoiminta tähtää siihen, että yritys olisi kannattava ja tuottaisi voittoa. Liiketoi-

mintaan sitoutuneen pääoman tuottoprosentti on yksi tärkeimmistä yrityksen tunnusluvuista. 

Sijoitetun pääoman tuottoprosentti ROI (Return on Investment), kertoo yrityksen suhteelli-

sesta kannattavuudesta, eli siitä tuotosta jonka yrityksessä olevat ihmiset ovat pystyneet tuot-

tamaan. Tähän vaikuttaa erityisesti yrityksen käyttöpääoma, eli siihen sijoitetun omaisuuden 

määrä. Sijoitettuun pääomaan kuuluvat sekä omat varat ja korolliset velat ja se lasketaan 

tunnuslukuun tilikauden alun ja lopun pääomaerien keskiarvona. Sijoitetun pääoman tuotto-

prosentti saadaan 12 kuukauden tilinpäätöksestä kaavan 12 avulla. (Rauhala 2011, s.134 -

135)  

 

 ROI = 100 * (nettotulos + rahoituskulut + verot) / sijoitettu pääoma keskimäärin          (12) 

 

Toinen ja tarkempi tapa määritellä pääoman tuotto on esitetty kuvassa 13. Tässä Neilimon 

et al. (2007, s. 279) esittämässä mallissa on erikseen määritelty tuloslinjan ja pääomalinjan-

komponentit esimerkkilukuineen. Yritys voi parantaa suhteellista kannattavuuttaan lisää-

mällä tulosta ja sitä kautta voittoprosenttia. Toinen tapa lisätä kannattavuutta on nopeuttaa 

pääomankiertoa. Mallin avulla saadaan tehtyä myös yrityksen kannattavuussuunnittelua. 

Voidaan esimerkiksi laskea, miten ROI-prosentti muuttuu tapauksessa, jossa käyttöpääoman 

tehostamisella, esimerkiksi varastoja pienentämällä, toimintaan sitoutunut pääoma pienenee  

2000€:lla muiden tekijöiden pysyessä ennallaan. ROI:n lisäksi tärkeä kannattavuuden tun-

nusluku on nettorahoituskustannusten jälkeen laskettu tulos. Pienentynyt varastonarvo no-

peuttaa pääomankiertoa, mikä näkyy ROI:ssa. Tämän lisäksi pienentynyt varastonarvo nos-

taa yrityksen nettorahoituskustannusten jälkeen laskettua tulosta pienentyneiden rahoitus-

kustannusten muodossa. (Neilimon et al. 2007, s. 277-279) 
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Kuva 13. Pääoman tuottoastemalli ROI-komponenttiensa avulla esitettynä (Neilimo et al. 

2007, s.279) 

 

Yritykseen sijoitetun tuottoprosentin tulisi pitkällä aikavälillä olla vähintään 20, yleisesti ot-

taen 15 on hyvä taso, jonka avulla on mahdollista myös kehittää yritystä. Liiketoiminnassa 

on yleensä sääntö ”kehity tai kuole”, joten yrityksen elinvoimaisuuden säilyttämiseksi ke-

hittämiseen on jäätävä rahaa. Kriittisenä ROI:n arvona kannattamattomalle yritykselle voi-

daan pitää 4, jolloin yritys kuluttaa enemmän kuin tienaa, mutta sillä on vielä mahdollisuuk-

sia nousta. (Rauhala 2011, s.134 -135) Rauhalan mukaan voidaan myös ajatella, että tuotto-

tason minimin tulisi olla vähintään yrityksen vieraan pääoman koron suuruinen.  

 

5.2 Käyttöpääomasykli 

 

Yrityksessä käyttöpääomaa tarvitaan siis siihen, että päivittäistä toimintaa saadaan pyöritet-

tyä ja haluttuja projekteja voidaan toteuttaa. Käyttöpääoman tasoon vaikuttaa toiminnan 

luonteen ja optimoinnin tason lisäksi se ajanjakso joka kuluu, kun raha lähtee ulos yrityk-

sestä ja palaa takaisin yritykseen. Yritys ostaa usein toimintaansa tarvittavia tuotteita luo-
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tolla, varastoi tuotteet ja usein myös myy tuotteet asiakkaalleen luotolla. Tätä aikaväliä kut-

sutaan käyttöpääomasykliksi (CCC = Cash to Cash Cycle) ja se on esitetty kuvassa 14. Käyt-

töpääomasykli kuvaa, kuinka pitkään yrityksen on rahoitettava operatiivisessa toiminnassa 

sitoutunutta pääomaa. Käyttöpääoma vaihtelee hyvin paljon eri toimialojen välillä. (Berk et 

al. 2011, s. 849–850 ja Hofmann et al. 2011, s. 14) 

 

Kuva 14. Käyttöpääomasykli (Mukaillen Berk et al. 2011, s. 849) 

 

Käyttöpääoma voidaan myös laskea kaavasta 13 (Deloof. 2003, s. 577). Kaavan suureiden 

laskentakaavat on esitetty aiemmin, kaikissa suureissa on otettava lukemat yksikössä päivää. 

 

Käyttöpääomasykli = Myyntisaamisten kiertoaika + varaston riitto            (13)

                 – ostovelkojen kiertoaika 

 

Tutkimuksessa on todettu negatiivinen korrelaatio yrityksen pidentyneen käyttöpääomasyk-

lin ja kannattavuuden välillä. (Enqvist et al. 2014, s. 48)  

 

5.3 Käyttöpääoman hallinta 

 

Käyttöpääoman hallinta tarkoittaa valintoja, joilla ohjataan yrityksen lyhytaikaisen rahoituk-

sen järjestämistä, vaihto-omaisuuden hankintaa ja käyttöä. Hallinnan tärkeimpänä tavoit-

teena on ylläpitää myyntisaamisten, vaihto-omaisuuden ja ostovelkojen välistä tasapainoa. 
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Kun tiedostetaan ja ymmärretään käyttöpääoman merkitys ja sen tekijöiden vaikutukset, voi-

daan näiden avulla tehostaa sitoutuneen pääoman suorituskykyä ja pienentää liiketoimintaan 

kohdistuvia riskejä. 

 

Käyttöpääomaa voidaan hallita erilaisilla strategiolla, joita yhden luokittelun mukaan ovat 

aggressiivinen, konservatiivinen ja kohtalainen hallinta. Luokka määräytyy sen perusteella, 

mikä on yrityksen lyhytaikaisten omaisuuden sekä velkojen suhde koko sen omaisuuteen, 

mikä on esitetty kuvassa 15. Aggressiivisessa strategiassa pyritään pitämään lyhytaikainen 

omaisuus pienenä ja lyhytaikainen velka suurena. Omaisuuden pienentämisen keinoja ovat 

myyntisaamisten kasvattaminen muun muassa tiukalla luottoehto- ja perimispolitiikalla, 

sekä varaston kierron kasvattaminen esimerkiksi varmuusvaraston tasoa madaltamalla ja 

neuvottelemalla lyhyempiä toimitusaikoja tuotteille. Lyhytaikaista velkaa suurennetaan pi-

dentämällä maksuehtoja toimittajaan päin ja maksamalla mahdollisimman myöhään. Näillä 

toimenpiteillä pyritään vapauttamaan pääomaa muuhun käyttöön ja parantamaan kannatta-

vuutta alentuneiden pääomakustannusten muodossa. Toisaalta aggressiivisessa strategiassa 

lyhytaikaisten velkojen osuus on suuri, mikä kasvattaa yrityksen riskiä maksuvaikeuksien 

syntymiselle. Konservatiivinen strategia on päinvastainen aggressiiviselle, siinä lyhytaikai-

sia varoja pidetään korkeammalla tasolla ja hyväksytään myyntisaamisten ja varastonkierron 

hitaampi kiertoaika. Lyhytaikaisia velkoja pyritään pitämään kohtuullisina. Tällöin yrityk-

sen käyttöpääomaan sitoutuu enemmän rahaa, jolloin sen hankkimisen kustannukset nouse-

vat ja yrityksen kannattavuus siltä kannalta heikkenee. Toisaalta yrityksen maksuvalmius-

riski on alhaisempi ja uhka joutua maksuvaikeuksiin tai jopa konkurssiin pienenee. Kohta-

lainen strategia on aggressiivisen ja konservatiivisen väliin sijoittuva käyttöpääoman hallin-

nan tapa. (Nazir et al. 2009, s. 19-20 & Meszek et al. 2006, s. 225-226) 
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Kuva 15 Käyttöpääoman hallinnan menetelmät ja vaikutukset (Meszek et al. 2006, s. 225) 

 

Tutkimuksessa on todettu, että aggressiivista käyttöpääoman hallintaa harjoittavat yritykset 

ovat usein vähemmän kannattavia, tämä korrelaatio on havaittu jokaisen osatekijän kohdalla 

(Lazaridis et al. 2006, s. 11). Tämä johtunee siitä, että kun optimoidaan käyttöpääoman mää-

rää, aiheuttaa se muun muassa vaikeuksia varaston operatiivisissa toiminnoissa ja haasteita 

maksuvalmiudessa. Tämä taas aikaansaa negatiivisen vaikutuksen yrityksen tulokseen.  Toi-

saalta voidaan myös miettiä, kumpi tekijä on ollut ensin olemassa. Menestyvätkö aggressii-

visen strategian valinneet yritykset huonommin, vai ovatko yritykset ajautuneet aggressiivi-

seen strategiaan koska ovat vähemmän kannattavia? Kannattavan toiminnan ylläpitämiseksi 

kohtalainen käyttöpääoman hallinta on oletettavasti hyvä vaihtoehto, sillä tällöin käyttöpää-

omaan sitoutunutta pääomaa seurataan ja optimoidaan, mutta ei kuitenkaan osaoptimoida 

sitä liikaa muun toiminnan kustannuksella. Kohtaisella strategialla yrityksellä on myös pa-

rempi maksuvalmius suoriutua lyhytaikaisista velvoitteistaan, mikä suojaa yritystä likvidi-

teettiriskiltä etenkin taantuman tai muun epäsuotuisan ilmiö aikana. (Enqvist et al. 2014, s. 

48)  
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6. TUTKIMUKSEN TOTEUTUS JA TULOKSET 

 

6.1 Case-yrityksen perustiedot ja tutkimuksen toteutus 

 

Tutkimuksen case-yrityksenä käytetään Etelä-Suomessa sijaitsevaa muovituotteita valmis-

tavaa yritystä. Yritys valmistaa pääosin tontti- ja kunnallistekniikan rakentamisessa käytet-

täviä tuotteita. Yritys on vuonna 1980-luvulla perustettu suomalainen pk-yritys, joka on kuu-

lunut suurempaan konserniin vuoden 2016 alusta alkaen. Konsernilla on useita tehtaita sekä 

Suomessa, että ulkomailla. Suomessa valmistavia pisteitä on yhteensä yhdeksän. Koska yri-

tys on kuulunut konserniin melko vähän aikaa, ovat yhtenevä ohjaus ja johtaminen vielä 

implementointi-vaiheessa. Case-yritykselläkin on useampia tuotantolaitoksia ja niiden va-

rastoja, mutta yksi näistä on selvä pääpaikka. Yritys on kannattava, mutta aikaisempi johta-

minen ei ole ohjannut tarkemmin käyttöpääoman hallinnan menetelmiä. Tiedonsaamisen ja 

varastonohjauksen työkalut ovat olleet puutteellisia. Aikaisempi toiminnanohjausjärjestelmä 

oli mennyt aikojen saatossa osittain epäkuntoon ja esimerkiksi varastonhallinnassa sitä ei 

pystynyt käyttämään kuin yhden tuoteryhmän osalta. Tämä aiheutti puutteita tiedonkulussa 

sekä saatavan tiedon huonoa määrää ja laatua. Emo- ja tytäryritykseen on vaihdettu äskettäin 

uusi toiminnanohjausjärjestelmä, mikä mahdollistaa toiminnan systemaattisemman ohjauk-

sen ja seurannan. Emoyritys haluaa panostuksiensa vastapainoksi parempaa kannattavuutta. 

 

Varastonhallinnassa työ on rajattu koskemaan yrityksen suurinta toimipistettä ja vain ostet-

tavien tuotteiden ja komponenttien varastoja. Ostettaviksi komponenteiksi luetaan tässä 

myös konsernin muista yksiköistä tilattavat tuotteet, jotka toinen tehdas valmistaa. Muovin 

raaka-ainetta ostetaan konsernisopimuksilla kertaostoina isoissa erissä, joten muovin raaka-

aineiden ostot rajataan tästä työstä pois. Suurin osa yrityksen myymistä tuotteista on niin 

sanottuja räätälikaivoja, jotka valmistetaan asiakkaan tilauksen perusteella juuri oikean-

laiseksi. Valmistusaika tällaisille tuotteille on melko lyhyt, usein muutama vuorokausi, ja 

tuotantoa ei voida ennakoida ennen kuin asiakas tilaa tuotteet. Tästä syystä tuotannonsuun-

nittelu ja valmiiden tuotteiden varastot jätetään tästä työstä pois.  

 

Tutkimus on toteutettu puolistrukturoituina haastatteluina, haastattelun runko löytyy tutki-

muksen liitteestä 1. Puolistrukturoidut haastattelut on valittu menetelmäksi siksi, että kysy-

mysten ollessa ennalta mietittyjä pysyvät haastattelut paremmin halutuissa aiheissa. Ennalta 
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mietityt kysymykset on esitetty kaikille haasteltaville samanlaisina. Vaikka haastateltavilta 

on kysytty suunnitelman mukaiset kysymykset, on niihin kuitenkin voinut vastata vapaasti. 

Tällainen haastattelutapa sopii kvalitatiiviselle tutkimukselle paremmin kuin täysin struktu-

roitu haastattelu. Haastateltavat voivat kertoa laajemmin tutkittavasta ilmiöstä, avata niihin 

vaikuttavia tekijöitä enemmän, kuin mitä tutkija olisi osannut kysyä haastattelurunkoa teh-

dessään. Kysymyksiä on myös painotettu sen mukaan, mikä haastateltavan henkilön rooli 

on yrityksessä. Haastatteluissa ovat olleet mukana tuotantolaitoksen yksikönjohtaja, myyn-

tireskontran hoitaja, myyntihenkilö, tuotantopäällikkö ja ostaja. Haastatteluista on tehty 

muistiinpanoja ja ne on suurelta osin nauhoitettu, joten tutkija on voinut palata haastatelta-

van dokumentoituun vastaukseen tutkimuksen raporttia tehdessään.  

 

Taulukkoon 1 on koottu tutkimuksessa tarvittavat tiedot käyttöpääomaan ja sen tunnuslu-

kuihin vaikuttavista arvoista. Luvut eivät ole todellisia, vaan muutettuja tiettyjen periaattei-

den mukaan, mutta niiden avulla saadaan laskettua halutut arvot tähän tutkimukseen riittä-

vällä tarkkuudella. Niiden avulla saadaan yleisellä tasolla oleva kuva käyttöpääoman eri osa-

alueiden tilanteesta tutkimuksen tekohetkellä. Kun nykyisestä tilanteesta on olemassa näke-

mys, voidaan saatavan ohjeistuksen eri osatekijöiden tärkeysjärjestystä määritellä parem-

min. 

 

Taulukko 1. Yrityksen käyttöpääoman tunnuslukuihin vaikuttavat arvot  

 

 

 

 

 

€
Liikevaihto 31 162 700              
Myynti hankintahinnoin 29 969 300              
Myyntisamiset 4 098 700                
Ostovelat 2 371 500                
Tarvikeostot 19 302 100              
Vaihto-omaisuus 3 389 800                
Saadut ennakot 1 269 900                
Maksetut ennakot -                             
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6.2 Käyttöpääoma ja sen rahoitus yrityksessä 

 

Yritys saa tarvitseman käyttöpääomansa kokonaan konsernilta. Kuukauden viimeisenä päi-

vänä konserni tyhjentää yrityksen tilit ja laittaa saman tien kassaan rahaa tarvittavan käyttö-

pääoman verran. Tällä tavalla toimien yrityksellä on aina tarvitsemansa määrä rahaa muun 

muassa ostovelkoja ja muuta tarvetta varten. Kuukauden tuotot tai tappiot eivät muuta tätä 

tilannetta, sillä niiden vaikutus jää tällä mallilla konsernille vuoden aikana. Yritys toimii 

vahvan kausivaihtelun alalla, jolla talvikuukaudet ovat usein myynnillisesti pieniä ja menot 

ylittävät tulot. Näin ollen yrityksellä oleva malli on hyvä etenkin alkuvuodesta, sillä vaikka 

tulos olisi useita kuukausia peräkkäin tappiollinen, on yrityksen toimintaan tarvittava rahoi-

tus kuitenkin varmistettu konsernin avulla. Teoriassa esitetyn kaavan 1 mukaan yrityksen 

tarvitsema käyttöpääoma on 3 847 000 €. Näin ollen kaavalla 2 laskettu yrityksen käyttö-

pääomaprosentti on 12%, jota tällä hetkellä pidetään hyväksyttävänä tasona. Arvon suu-

ruutta voitaisiin seurata jatkossa ja katsoa kehittyykö se oikeaan suuntaan käyttöpääoman 

optimoimiseksi tehdyillä toimenpiteillä. Koska tähän tunnuslukuun vaikuttaa myös liike-

vaihdon kehitys, käyttöpääoman tehostamisen seurantaan on jäljessä esitetty parempiakin 

tunnuslukuja.                                   

 

Yritys saa tarvitsemansa pääomarahoituksen kokonaan konsernilta, vaikka siinä onkin piir-

teitä vieraan pääoman rahoituksesta eli perittävä korko. Konserni perii kulua käyttöpää-

omasta vuosittain muuttuvan prosentin mukaan, WACC (Weighted average cost of capital). 

Tällä hetkellä se on noin 9 %. Tämä käyttöpääoman rahoituksen kustannus on konsernin 

johdon määrittelemä, joten yrityksellä itsellään ei ole mahdollisuutta neuvotella pienempää 

korkoa tarvittavalle pääomalle. Tehtävät toimenpiteet tulee siis kohdistua siihen, että tarvit-

tavan käyttöpääoman määrää saadaan pienemmäksi. Näin rahoituskustannusten euro-mää-

räistä arvoa saadaan omilla toimilla pienemmäksi. 

 

6.3 Myyntisaamiset yrityksessä 

 

Yrityksen myyntisaamisten kiertoaika saadaan laskettua teorian kaavalla 3 ja se on yrityk-

sessä 48 päivää. Yrityksessä myynti neuvottelee maksuehdot asiakkaalle. Asiasta ei ole vi-

rallista ohjeistusta, mutta pääsääntöisesti pienille asiakkaille maksuehto on yleensä 14 päi-

vää ja isoille 30 päivää. Mikäli muuta ei ole myyjän kanssa sovittu, niin uusille asiakkaille 
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maksuehto on 14 päivää. Yksikönjohtajan mielestä maksuehto uusille asiakkaille voisi olla 

vain 7 päivää, tai joissain tapauksissa voitaisiin pyytää ennakkomaksua tilausta vastaan, mi-

käli asiakkaan luottokelpoisuudesta ei ole takeita. Kokonaisuutena maksuehdot vaihtelevat 

aina 7 päivästä 90 päivään. Kaikista vakaavaraisimmat yritykset haluavat maksuehdoksi esi-

merkiksi 14 pvä -2%, jolloin he hyödyntävät maksuehdosta saatavan alennuksen. Asiakkaan 

luottoluokitus voi johtaa siihen, että maksuehto on vain 7 päivää. Yrityksellä ei ole käytössä 

asiakaskohtaisia luottorajoja, joten 7 päivän maksuajalla seurataan, että saatavien summa ei 

ehdi kasvaa kovin suureksi. Pisimmät maksuehdot ovat käytössä isoimmille asiakkaille ku-

ten tukkuliikkeille. Tukkuliikkeillä on ammattimaiset neuvottelijat ja neuvottelut maksueh-

doista käydään vain kerran vuodessa, joten maksuehtojen osalta päivittäinen kauppa heidän 

kanssaan on helppoa. Myyntihenkilö toteaakin: 

 

”Tukkuliikkeet ovat turvallisia maksajia ja suureksikin kasvaneet myyntisaamiset saadaan 

sieltä varmasti” 

 

Yrityksen myynnissä on kolmenlaista kauppatapaa, jotka on esitetty kuvassa 16. Ensimmäi-

nen tapa on kauppaa loppuasiakkaille, joissa myös lasku lähtee yrityksestä loppuasiakkaalle. 

Tässä kauppatavassa maksuehto on loppuasiakkaan kanssa sovitun mukainen ja yritys kan-

taa itse luottotappioriskin. Suoralaskutuksessa voi siis tulla luottotappioita, mikäli asiakas 

menee konkurssiin. Yrityksen toimialalla konkursseja sattuu jonkin verran ja etenkin laman 

aikana tukkuliikkeet alkoivat karsia asiakkaitaan, jolloin likviditettihaasteessa olevat asiak-

kaat saattoivat kääntyä suoralaskutusasiakkaiksi.  Luottotappioita on vuodessa joitakin kym-

meniä tuhansia, mikä on kuitenkin liikevaihtoon suhteutettuna aika pieni summa. Myynti-

henkilön haastattelussa tuli ilmi, että useina huonon markkinatilanteenkaan vuosina yritys ei 

välttämättä ole kärsinyt yhtään luottotappioita.  Kun maksu on myöhässä 186 päivää, mer-

kataan myyntisaaminen luottotappioksi, mutta sitä ennen se kasvattaa myyntisaamisten mää-

rää ja rasittaa käyttöpääomantarvetta.  
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Kuva 16. Yrityksen erilaiset kauppatavat 

 

Toinen kauppatapa on tehdä myyntiä loppuasiakkaille niin, että lasku kiertää tukkukaupan 

kautta. Näissä myynneissä tukkukauppa kantaa luottoriskin asiakkaan suuntaan ja yritys saa 

maksunsa varmasti vakavaraisilta tukkukaupoilta. Koska yrityksen laskutusasiakkaana on 

tukkukauppa, ovat maksuehdot niiden mukaisia eli hyvinkin pitkiä. Tukkukauppa perii pal-

velusta ennalta sovitun mukaisen maksun. Tässä kauppatavassa luottotappioiden riskiä ei 

ole, mikäli laskutuslupa kysytään tukkurilta ennen kuin tilaukset tuotetaan ja toimitetaan. 

Toisinaan myynti ei kysy laskutuslupaa etukäteen, vaan tavara on saatettu toimittaa loppu-

asiakkaalle jo useita viikkoja aiemmin ja laskutusluvan puute tulee esiin vasta kun myynti-

reskontran pitäisi laskuttaa kauppa. Tässä vaiheessa tukkuliike tarkistaa omasta näkökul-

mastaan asiakkaan luottokelpoisuuden ja joissain tapauksissa voi ilmoittaa, että laskutuslu-

paa heiltä ei ole. Tällöin huonolla luottoluokituksella olevan asiakkaan luottoriski jää yri-

tyksen kannettavaksi ja vaarana on, että myyntisaamiset maksetaan reilusti myöhässä tai ei 

ollenkaan. Näin toimien muutenkin pitkillä maksuajoilla toimivat tukkuliikkeet saavat en-

tistä pidemmän maksuajan yrityksen kannalta katsottuna.  

 

Kolmas kauppatapa on vakiotuotteiden myynti tukkureiden varastoon. Näissä tapauksissa ei 

laskutuslupaa tarvitse kysyä erikseen. Tässä ja edellä mainitussa tukkurien laskutuskaupassa 
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myyntisaamisia rasittaa tukkuliikkeiden pitkät maksuajat. Osa tukkureista myös maksaa las-

kunsa tietoisesti myöhässä. Myyntireskontran hoitaja kuitenkin kertoi, että vaikka laskut toi-

sinaan maksetaan tietoisesti myöhässä, niin ne tulevat kuitenkin oikean suuruisena siinä ajan 

kohdassa kun niiden on ilmoitettu tulevan. Näissä myöhästymisissä ei ole laitettu korkolas-

kuja asiakkaille.  

 

Yritys ei ole ottanut kovin tiukkaa linjaa maksuehtojen optimoinnissa, mikä tuli esiin etenkin 

myyntihenkilön haastattelussa.  Tämä johtuu siitä, että myyntisaamisten tilanteen katsotaan 

olevan hyvällä tasolla, sekä liiketoiminnan luonne edellyttää pidempiä maksuehtoja. Raken-

nusurakkaan tarvittavat materiaalit tarvitaan työmaan alkupään vaiheissa, jotta työtä saadaan 

eteenpäin. Asiakkaiden projektien palkkiot ovat usein sidottu urakan edistymiseen, joten he 

saavat omat maksunsa usein vasta, kun työmaa on edistynyt tiettyyn vaiheeseen. Sitä ennen 

asiakas ei pysty maksamaan laskujaan yritykselle vaikka maksuehtoa lyhennettäisiin, mutta 

he maksavat heti kun saavat omat maksunsa työn tilaajalta. Mikäli asiaa alettaisiin kovinkin 

tiukasti optimoimaan yrityksen kannalta, on vaarana asiakkaan siirtyminen kilpailijalle. 

Aiemmin yrityksessä ei ole ollut asiakaskohtaista seurantaa myyntisaamisten määrästä ja 

myös uusia asiakkaita on perustettu tarkastamatta asiakkaan luottotietoja etukäteen. Tilan-

teeseen on tullut järjestelmällisyyttä ja yhteistyö eri osastojen välillä on lisääntynyt uuden 

myyntireskontran hoitajan myötä. 

 

Yksikön johtajan haastattelussa tuli esille, että pidemmän pään pitkät maksuehdot ovat 

haaste yritykselle, sillä käyttöpääomaa on paljon kiinni myyntisaamisissa. Yksikönjohtaja 

totesi maksuehtojen lisäksi haasteena olevan sen, että asiakkaat maksavat laskut hieman tai 

reilusti myöhässä. Myyntihenkilö kertoi, että myynti siirtää myöhässä olevien saamisten pe-

rään kysymisen helposti myyntireskontralle, jotta myyjä ei menettäisi kasvojaan asiakkaa-

seen päin ja näin uusien tarjousten ja kauppojen tekeminen ei vaikeutuisi myyjän ja asiak-

kaan välillä. Kun myöhästyneiden saatavien perään kysyy talousosasto, joka ei palvele asia-

kasta muissa asioissa, saadaan asiat yleensä paremmin hoidettua ja asiakassuhde säilyy hy-

vänä.  

 

Myyntireskontran hoitaja puolestaan kertoi, että syyt maksujen myöhästymisiin ovat moni-

naiset. Toisinaan hän ei saa riittäviä tietoja myynniltä siitä, saako työn laskuttaa tai laittaa jo 

perintään. Hän myös totesi, että kun myöhästyneiden saamisten perään kysellään, on yleensä 
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kaksi seikkaa joita asiakkaat ilmoittavat syyksi. Toinen on jo edelläkin mainittu urakoiden 

maksuaikataulu, eli yritykset maksavat sitten kun saavat itse maksunsa työn tilaajalta. Toi-

nen syy oli se, että asiakkaat kertovat etteivät ole saaneet paperista laskua, joka heille on 

lähetetty. Siinä vaiheessa lasku lähetetään sähköisenä uudestaan ja maksuaikaa voi olla sa-

man verran kuin alkuperäisestikin on ollut. Myyntireskontran hoitaja soittaa asiakkaille ja 

kyselee myöhässä olevien saatavien perään usein 2-3 kertaakin, ennen kuin laittaa saamiset 

perintään. Myös jos lasku alkaa olla 50 päivää myöhässä, laitetaan se perintään, mikäli 

muuta syytä myöhästymiselle ei ole. Välillä tiedon kulun puute myyntiosaston, asiakkaan ja 

myyntireskontran hoitajan välillä voi olla puutteellista, esimerkiksi liittyykö myyntiin rek-

lamaatio, joka estää perintään laiton ja korkojen perimisen.  

 

6.4 Ostovelat yrityksessä 

 

Yrityksen ostovelkojen kiertoaika saadaan laskettua teorian kaavalla 4 ja se on yrityksessä 

45 päivää. Yrityksen ostamat tuotteet ostetaan useasti 30 päivän maksuajalla ja pienin hy-

väksyttävä maksuehto on 14 päivää. Ostojen maksuehdoillekaan ei ole tehty ohjeistusta yri-

tyksen linjauksesta. Toimittajien maksuehtoja neuvotellaan usean tahon toimesta, sillä kes-

kitettyä hankintaorganisaatiota ei ole.  Osa ehdoista neuvotellaan konsernin toimesta, emo-

yhtiön eräs tehtaanjohtaja ja ostaja neuvottelevat osan maksuehdoista, case-yrityksen ostaja 

neuvottelee joitain maksuehtoja ainakin tilauskohtaisesti ja tiettyihin tuotekehitysprojektei-

hin liittyvät maksuehdot neuvottelee projektin vetäjä. Ostaja ja tuotantopäällikkö myös pai-

nottivat, että suuri osa yrityksen tarvike- ja komponenttiostoista tehdään emoyritykseltä tai 

konsernin muista yhtiöistä ja näihin maksuehtoihin ei yrityksellä ole mahdollista vaikuttaa. 

Molemmilla oli myös käsitys, että viime vuosien yrityskaupan jälkeen tytäryrityksen ja emo-

yrityksen maksuehdot toimittajilta olisi neuvoteltu olevan yhtenevät pidemmän maksuehdon 

mukaan, mutta tästä ei ollut täyttä varmuutta. Yrityksellä ei ole ollut järjestelmällistä seu-

rantaa toimittajien maksuehdoista tai projektia niiden pidentämiseksi. Viime aikoina on pu-

heeksi tullut se, kuinka molempien yritysten yhdeksän toimipisteen välillä räätälöitävien 

tuotteiden komponentteja ostetaan toimipistekohtaisesti eri toimittajilta. Toimipisteissä sa-

maan tarkoitukseen käytettävät komponentit tulisi harmonisoida yrityksen edun mukaan par-

haalla tavalla. Samalla tiettyjen toimittajien tuotteiden kulutus kasvaisi ostojen keskittyessä 

harvemmille toimittajille ja tässä yhteydessä olisi mahdollisuus neuvotella parempia osto- ja 

maksuehtoja. 
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Yritys ei maksa ostolaskujaan tietoisesti myöhässä. Toimittajilta on jonkin verran käytössä 

maksuehtoa, jossa on kassa-alennus, esimerkiksi 14 pvä netto -2%. Näiden käytöstä oli ole-

massa konsernilta tullut ohje, joten kassa-alennukset pyritään aina käyttämään. Ostaja kertoi 

toisinaan ostoja tehdessään mainitsevansa toimittajille, että mikäli maksut halutaan saada 

nopeammin, niin kannattaa suosia kassa-alennuksia maksuehdoissa. Yksikön johtajalla oli 

se käsitys, että käyttöpääoman rahoituskulut ovat yritykselle konsernitasolla sen verran edul-

lisia, että tuo alennus laskulla kannattaa käyttää. Yrityksellä ei siis ole kovin tiukkaa poli-

tiikkaa myöskään ostovelkojen suhteen, eikä tämän lyhytaikaisen korottoman velan suu-

ruutta pyritä tietoisesti optimoimaan, vaan päinvastoin käyttämään lyhyiden maksuehtojen 

tuomia kassa-alennuksia hyödyksi. 

 

6.5 Vaihto-omaisuus yrityksessä 

 

6.5.1 Varasto ja sen ohjausarvot yrityksessä 

 

Yrityksen varastotilat ovat pääosin omassa omistuksessa, mutta sen kapasiteetin vähyyden 

vuoksi yritys on myös joutunut vuokraamaan varastotilaa ulkopuolta. Mikäli varastoinnin 

tarvetta saadaan tehostettua ja ulkopuolisen varastoinnin tarve vähenee, nousee yrityksen 

kannattavuus myös tätä kautta. Yrityksen varastonarvoa ja sen ohjaamisen parametreja tar-

kasteltaessa ei nykytilasta ole mahdollista saada tarkkaa kuvaa, sillä aiempi toiminnanoh-

jausjärjestelmä ei toiminut näihin tarkoituksiin. Myöskään ostetuista määristä, tuotekohtai-

sista kulutuksista tai kierroista ei ole mahdollista saada kovinkaan validia dataa järjestelmän 

kautta. Viimeisen vuoden ajan ostaja oli itse pitänyt kirjaa ostotilauksista ja varasto on in-

ventoitu vuoden aikana säännöllisesti. Näiden avulla on saatu joku kuva koko varaston kier-

rosta ja ainakin menevimpien tuotteiden kulutuksista. Toisaalta nyt uusittu toiminnanohjaus-

järjestelmä antaa mahdollisuuden kehittää varastonohjauksen parametreja ja jatkossa tämän 

käyttöpääoman osatekijän optimointiin on hyvät mahdollisuudet. Kuten aiemmin teoriassa 

onkin jo mainittu, usein vaihto-omaisuudella on merkittävä vaikutus yrityksen tarvitsemaan 

käyttöpääomaan. 

 

Kun varaston käyttöä suunnitellaan, on nimikkeet hyvä jakaa erilaisiin luokkiin esimerkiksi 

kulutuksen mukaan. Kullekin ryhmälle voidaan siten määrittää erilaisia keinoja varastonar-

von optimoimiseksi niiden tärkeyden perusteella. Koska tuotteiden kulutuksista ei vielä ole 
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olemassa riittävästi yksityiskohtaista tietoa, ei luokittelua ole vielä tehty. Sekä tuotantopääl-

likön, että ostajan haastatteluissa tuli esiin, että tuotteiden luokittelu kannattaa tehdä heti kun 

työkalut siihen on olemassa. Molempien mielestä tämä voisi olla seuraava askel varaston-

hallinnan optimoinnissa. Vähintään aktiivinen varastosortimentti tulisi määrittää yhdessä 

myynnin kanssa, sillä nyt varastoon tilataan sellaistakin erikoistavaraa, jota tarvitaan vain 

tiettyyn projektiin. Myynnin mielestä on hyvä ottaa muutama ylimääräinen nimike varastoon 

tulevaisuuden varalle, joten tuotteita on ostettu yli tarpeen. Tämä aiheuttaa sen, että varas-

tonarvoa kasvattaa tuotteet, joilla ei ole juuri ollenkaan taloudellista hyötyä. Tuotantopäälli-

kön sanoin lainattuna: 

 

”Kun varastosortimenttia ja luokittelua ei ole määritelty, niin myynnillä on oletus, että kaik-

kea tavaraa pitää aina olla”.  

 

Ostajan mukaan yhdelle tuoteryhmälle, putkille, varastosortimentin määrittely onkin tehty. 

Kokemukset siitä ovat olleet hyviä. Sortimentin ulkopuoliset tuotteet ovat selkeästi toimi-

tusajalla myytäviä tuotteita, jolloin asiakkaalle osataan jo tilausvaiheessa kertoa hieman pi-

dempi toimitusaika. 

 

Ostajan mukaan tuoteluokittelua voisi miettiä tehtävän myös tuoteryhmätasolla, sillä tär-

keimpänä liiketoiminnan ytimenä on kaivot, joten niihin tarvittavat osat ja komponentit voisi 

laittaa suoraan A-luokkaan. Kun vakiotuotteiden tilaushetki ja -erä saadaan määriteltyä jär-

jestelmään, voisi ostaja käyttää suurimman osan päivästä haastavampien projektiostojen te-

kemiseen. Ostajan mielestä myös tuotteissa käytettävien komponenttien harmonisointi vai-

kuttaisi positiivisesti varastonarvoon, kun komponenttien valikoimaa voitaisiin vähentää. 

Kun tätä työtä ei ole tehty, pidetään samaa tarkoitusta varten useammanlaisia osia varastossa, 

joista tekijät valitsevat omasta mielestään sopivammat komponentit.  

 

Tuotantopäällikkö oli sitä mieltä, että sortimentille olisi hyvä tehdä ABC-XYZ luokittelu, 

jossa määrittävinä tekijöinä on tuotteiden myydyt kappaleet ja tuotteen hinta eli myynti eu-

roissa. Myös toimitusajat on huomioitava luokittelussa siten, että pitkien toimitusaikojen 

tuotteet saisivat enemmän varastokapasiteettia. Hänen mukaansa yrityksen käyttöön ei tar-

vita välttämättä kolmea luokkaa enempää. Tehdyn analyysin avulla muodostuisi aiemmin 

teoriassakin kuvassa 8 esitetty nelikenttä eri ryhmille. Tämän luokittelun avulla voitaisiin 
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määritellä teorian mallin mukaan erilainen saatavuus eri luokan tuotteille. Tuotantopäällikön 

mukaan näin varmistettaisiin saatavuus perustoiminnalle, mutta saataisiin silti optimoitua 

varastonarvoa. Tuotantopäällikön mielestä varastonarvosta pitäisi olla suhteellisen helposti 

vähennettävissä noin neljäsosa. Hänen mukaansa hyvin kiertävässä varastossa ei ole liikoja 

pääomia kiinni, mutta varmuuden vuoksi ostettuja tai todella harvoin kuluvia tuotteita on 

varastossa liikaa. Yksikönjohtajan mukaan saatavuustasojen määrittelyssä on huomioitava 

teoriassakin todettu kuvan 6 mukainen liian korkean palvelukyvyn vaikutus varastonarvoon, 

vaikka kyseessä onkin valmistavan teollisuuden yritys jolle teorian mukaan voisi pitää 100% 

palvelukykyä. Mikäli tavoiteasetanta on liian kunniahimoinen, kasvaa varastonarvo helposti 

kestämättömälle tasolle. 

  

Varasto muodostuu käsitteellisesti kahdesta eri varastosta, aktiivi- ja passiivivarastosta. Pas-

siivivarastosta käytetään yleisimmin nimeä varmuusvarasto, jota pidetään puskurina enna-

koimattomien tilanteiden varalle, esimerkiksi jos kulutus nousee tai toimitus viivästyy. Sekä 

tilauspiste- että minimi-maksimimenetelmässä on varmuusvarasto määriteltävä tavalla tai 

toisella. Varmuusvaraston määrittelemiseksi tarvitaan riittävästi historiatietoa kulutuksesta 

ja sen vaihtelusta, joten tätä arvoa ei saada yrityksessä vielä laskettua aiemmin teoriassa 

esitetyn kaavan 5 mukaan. Kun uuden järjestelmän myötä kulutuksesta alkaa kertyä tuote-

kohtaista validia dataa, voidaan sen avulla laskea varmuusvaraston teoreettinen arvo ja hyö-

dyntää sitä varastonohjausparametrien määrittelyssä. Yrityksen tuotteiden toimitusajat ovat 

usein lyhyitä, mikä pienentää varmuusvaraston tarvetta. Kulutuksessa on kuitenkin paljon 

vaihtelua, mikä taas kasvattaa varmuusvarastoa. Tästä syystäkin saatavuustavoitteet var-

muusvarastolle on mietittävä tuoteluokittain. Yksikönjohtaja oli sitä mieltä, että varmuusva-

raston määrittäminen tulisi tehdä yhdessä myynnin kanssa, sillä heillä pitäisi olla paras kä-

sitys tuotteiden tulevaisuuden kysynnästä. Laskettu arvo kun perustuu vain historiatietoon. 

Myös aiemmin esitetty teoria tulee tätä ajatusta. 

 

Yrityksessä on aloitettu työ varastonohjausparametrien määrittelemiseksi, sillä arvoja saa-

daan vähitellen vietyä uuteen toiminnanohjausjärjestelmään ohjaamaan päivittäistä osta-

mista. Yrityksen valitsema ohjausmenetelmä on minimi-maksimimenetelmä. Tämä johtuu 

muun muassa siitä, että yrityksellä on hyvin rajallinen määrä varastotilaa, joten kullekin 

tuotteelle on varattu tietty paikka ja tila varastosta, johon tuotteiden enimmilläänkin tulee 

mahtua. Tilauspistemenetelmän katsotaan sopivan paremmin tasaisen kulutuksen tuotteille, 
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joilla tilauserä on aina tietyn suuruinen. Yrityksen tuotteiden kulutus vaihtelee paljon ja eten-

kin kausivaihtelu on ollut suurta. Koska tuotteita asennetaan maan alle, tapahtuu suurin ku-

lutus silloin kun maa ei ole jäässä. Ostaja kertoi, että hänen pitämänsä ostotilauskirjanpidon 

avulla nyt on olemassa melko hyvä käsitys vakiotuotteiden kulutuksesta sesonkiaikaan ja 

sen ulkopuolella. Tuotteiden minimitasot hän on määritellyt ottamalla tuotteen toimitusajan 

mukaisen kulutuksen ja kertomalla sen 1,5-kertaiseksi. Tällä tavalla on saatu minimiarvo, 

jossa tilaus tehdään. Tämä arvo siis sisältää määrän, jonka arvioidaan kuluvan toimitusajan 

aikana ja varmuusvarasto on puolet arvioidusta toimitusajan kulutuksesta. Maksimitaso on 

määritelty sen pohjalta, minkä suuruinen tila kullekin tuotteelle on käytössä, jotta kaikkea 

tarvittavaa mahtuu varastoon. Maksimitasossakin on huomioitu myös tuotteiden kulutuksia. 

Koska tiedossa on erilaisten kausien kulutukset, voidaan ohjausarvot muuttaa sesongin al-

kaessa ja loppuessa tasolle, joka on sopiva eri sesongin kulutuksiin. Tämän vuoden aikana 

nähdään, miten malli toimii. Samalla validia ja yksityiskohtaista tietoa kulutuksesta kertyy 

lisää ja varmuusvarastoa voidaan alkaa määrittelemään myös teorian kaavan perusteella, 

joka ottaa kulutuksen varianssin paremmin huomioon. Minimitasoa voidaan sitten säätää 

tähän varmuusvaraston arvoon peilaten.  

 

Sekä tuotantopäällikkö että ostaja olivat sitä mieltä, että teoriassa esitetty kaava 7 taloudel-

lisimman eräkoon laskemiskesi on liian monimutkainen yrityksen käyttöön. Kaavassa tar-

vittavat suureet, muun muassa yhden erän tilauskustannus ja nimikkeen vuosittaiset varas-

tointikustannukset ovat työläitä määrittää ja saatava teoreettinen arvo ei toisi lisähyötyä sen 

saamiseksi tarvittavaan vaivaan nähden. Tuotantopäällikkö totesi, että jo tuotteiden luokit-

telu ja kulutukseen perustuvien minimi-maksimiarvojen määrittely ostamisen perusteena tuo 

niin paljon edistystä nykyiseen tapaan, että käytännössä kannattaa odottaa näiden vaikutus 

varastonarvoon. Tämän jälkeen selviää, tarvitaanko ohjaukseen vielä muita tarkentavia toi-

menpiteitä. Minimi-maksimi menetelmä ei myöskään mahdollista vakioerän määrittelyä 

vaan tilauserän suuruus vaihtelee. Taulukkoon 2 on koottu yhteenveto edellä kerrottujen me-

netelmien toimivuudesta case-yrityksen varastonohjaukseen. 

 

 

Taulukko 2. Erilaisten varastonohjausarvojen toimivuus case-yrityksessä. 
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6.5.2 Varastonarvoon vaikuttavat muut mallit yrityksessä 

 

Imu- ja työntöohjaus  

 

Yritys tilaa oman konsernin yrityksistä ja valmistaa tuotteita pääsääntöisesti imuohjauksen 

periaatteiden mukaan. Tämä johtuu muun muassa siitä, että tuotteita tehdään osittain vasta 

asiakastilauksen perusteella, kertoo tuotantopäällikkö. Vakiotuotteille on nyt määritelty oh-

jausarvot, joiden perusteella tavaraa tilataan. Erikoistuotteita tilataan pääsääntöisesti vain 

tarpeeseen. Koska tuotteilla on melko lyhyet toimitusajat, voidaan varastot pitää kohtuulli-

sen pieninä. Sikäli toiminta muistuttaa enemmän imuohjausta, vaikka ei ihan puhtaasti sitä 

olekaan. Teorian perusteella imuohjaus vaatii lyhyen toimitusajan ja toiminta harvoin on 

puhtaasti jompaakumpaa mallia, joten toiminta on usein sekoitus molempia malleja. Näin 

on siis yrityksenkin tapauksessa.  

 

Yksi tuoteryhmä, kaivojen teleskooppiputket, on otettu emoyhtiössä osittain työntöohjauk-

seen. Tasaisesti kuluvaa tuotetta valmistetaan yhdessä yksikössä, sillä muilta yksiköiltä tu-

levat tilaukset ovat usein pieniä ja sotkevat tuotannonsuunnittelun tehokkuuden. Näissä tuot-

teissa ajoja suunniteltaessa on alettu katsomaan kaikkien yksiköiden varastosaldoja ja ajo 

Menetelmä Toimivuus case-yrityksessä
Tuotteiden luokittelu Kun kulutuksesta, varaston tasoista ja kierrosta kertyy dataa, 

voidaan tuotteiden luokittelu ottaa käyttöön. Vähintään 
määriteltävä varastosortimentti.

Tuotteiden palveluasteet Kun tuotteille on olemassa luokittelu, voidaan eri ryhmien 
saatavuutta priorisoida luokkien avulla.

Varmuusvaraston määrittely Kun kulutuksesta kertyy dataa, voidaan ottaa käyttöön 
varmuusvaraston laskeminen nimikkeille

Tilauspistemenetelmä Sopii parhaiten tasaisen kulutuksen tuotteille, tilauserä aina 
tietyn suuruinen

Minimi-maksimimenetelmä Yritykselle sopiva tapa, kullekin tuotteelle on määritelty 
varastosta tila maksimitason mukaan. Minimiarvoa 
tarkennetaan, kun kulutuksesta saadaan riittävästi tietoa. Myös 
kausivaihtelun huomiointi vuoden aikana.

Optimaalinen eräkoko Liian yksityiskohtiin menevä tapa yrityksen tarpeisiin. Yhden 
erän tilauskustannuksen ja vuotuisen varastokustannuksen 
määrittelystä tulisi enemmän vaivaa, kuin mitä hyötyä 
teoreettisesti oikeasta optimaalisesta eräkoosta saataisiin.
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tehdään tämän tilanteen mukaan. Valmistava yksikkö toimittaa valmistetut tuotteet yksik-

köihin maksimiarvoja vastaan. Tällöin koko yrityksen varastonarvo säilyy samalla tasolla, 

mutta tuotteet ovat oikeassa paikassa siellä missä niitä tarvitaan, eli lähellä kulutuspistettä. 

Tutkimuksen kohteena olevassa yksikössä tätä työntöohjausta ei vielä ole otettu käyttöön. 

Tämä johtuu muun muassa siitä, että teleskooppiputkia valmistava yksikkö on aiemmin ollut 

eri järjestelmässä, eikä ole nähnyt tutkittavan yksikön varastonsaldoja tai ohjausarvoja. Nyt 

tilanne on muuttunut ja tuotantopäällikön sekä ostajan mukaan työntöohjaus nopeasti kier-

täville tuotteille voisi olla mahdollista. Tämä ei kuitenkaan ole tällä hetkellä ajankohtaisin 

kehitettävä asia heidän mielestään. Sekin on jo etu, että tuotteita valmistava yksikkö näkee 

jokaisen muun yksikön varastonsaldot ja ohjausarvot, jotka se voi ottaa huomioon tuotan-

nonsuunnittelussaan. Ostaja voi tilata tällöin kaikkia yksikön tarvitsemia tavaroita samalla 

kertaa, ja voi näin optimoida logistisia kustannuksia. 

 

Ennusteet 

 

Yritys ennustaa tällä hetkellä kulutustarpeitaan nimiketasolla kahdelle kansistotoimittajalle 

ja konsernin sisäisille toimipisteille. Muille, lyhyemmän toimitusajan toimijoille, on annettu 

ennusteita ostoista euroissa vuositasolla. Toimittaja on näissä tapauksissa itse seurannut ni-

miketasoisia ostoja ja suunnitellut tuotantoaan sen perusteella. Tämä malli on ostajan mu-

kaan toiminut hyvin, sillä tuotteet ovat melko vakioituja ja niillä on lyhyet toimitusajat. Mi-

käli omaan toimintaan tulee muutoksia, jotka vaikuttavat toimittajan ostoihin, ilmoittaa os-

taja näistä muutoksista toimittajalle. Myöhemmin esiin tulevassa kumppanuusmallissa on 

myös syitä sille, miksi tarkempi ennustaminen ei näiden toimittajien kohdalla ole tarvittavaa. 

Sen sijaan kansistojen ennusteet ovat olleet viime vuosina erityisen huomion alaisena, sillä 

muutama vuosi sitten voimaan astunut Kiinan tuontitulli-muutos siirsi kulutusta muiden 

maiden toimijoihin. Maailmanlaajuinen kysynnän lisääntyminen näissä maissa aiheutti suu-

ria haasteita saataviin toimituksiin ja niiden luotettavuuteen. Tilanteen ollessa edelleen haas-

tava, on tulevalle kaudelle suunniteltu päätoimittajan kanssa tarkka ennustamisen malli. 

Koko vuodelle annetaan ennuste vanhan kulutustiedon pohjalta ja tätä ennustetta suhteessa 

toteutuneeseen kulutuksen käydään säännöllisesti läpi toimittajan kanssa. Ostajan mielestä 

sopiva sykli ennusteiden muokkaamiseen olisi 3 kuukautta. Toimittaja myös toimittaa vii-
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koittain ostajalle tilanteen tuotteiden globaaleista varastosaldoista, jolloin mahdolliset tule-

vat puutteet havaitaan jo viikkoja ennen ongelmaa. Tällöin on mahdollista reagoida lisää-

mällä ennustetta ja tilauksia toisen kansistotoimittajan suuntaan kohtuullisen hyvissä ajoin. 

 

Myös yksikönjohtaja toteaa, että mikäli ennusteita ja yhteistyötä etenkin strategisesti tärkei-

den toimittajien kanssa saataisiin paremmaksi, paranisi oma toiminta huomattavasti. Hän 

näkee, että tiettyjen toimijoiden kanssa voitaisiin ottaa käyttöön esimerkiksi rullaava ennus-

teen 3 kuukauden syklillä. Tämän periaate on esitetty kuvassa 17. Vuositasoisten yleisen-

nusteiden lisäksi yritys antaisi toimittajalle sitovamman 3 kuukauden ennusteen, jossa se 

voisi jopa sitoutua ostamaan ilmoittamansa määrät jollain aikataululla. Kuukausittain käy-

täisiin läpi ostajan kanssa toteutunut kulutus ja seuraavan 3 kuukauden ennuste. Näin taat-

taisiin oma saatavuus strategisissa ja haastavissa tuoteryhmissä. Toisinaan voitaisiin joutua 

ostamaan tarvetta enemmän tiettyä tuotetta, mutta tämä tulisi huomioitua seuraavien kuu-

kausien vähentyneenä kulutuksena, jonka aikana ylivarasto sulaisi pois.  

 

 

Kuva 17. Rullaavan 3 kuukauden ennusteen malli yrityksessä 

 

Myyntihenkilön mukaan on vaikeaa saada ennusteita omilta asiakkailta, sillä tehtävät pro-

jektit kilpailutetaan ja valtaosassa myynnissä tuotteet räätälöidään juuri sen työmaan tarpei-
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siin sopivaksi. Yksikönjohtaja kutenkin totesi, että tukkureiden varastoon myytäville vakio-

tuotteille pitäisi ainakin olla mahdollista saada ennusteet. Samoin hänen mielestään nyt saa-

tavien toteutuneen kulutusten perusteella myynnin pitäisi pystyä ennustamaan edes yleisellä 

tasolla, väheneekö, kasvaako vai säilyykö kulutus ennallaan, tai onko kulutuksessa siirtymää 

tuotesortimentin sisällä. Myyntiosasto on kuitenkin se, joka on yhteydessä asiakkaisiin, ja 

voi sitä kautta kysyä tulevaisuudennäkymiä. Tuotantopäällikön haastattelussa tuli esiin, että 

jos myyntiä ei osallisteta ennusteiden tekoon, ulkoistavat he liian helposti tämän tehtävän 

kokonaan hankinnan vastuulle. Ostaja totesikin: 

 

”Hankinta voi peilata ennusteitaan vain edellisen vuoden kulutukseen, mikäli myynniltä ei 

saada tarkempaa tietoa tulevaisuuden kulutuksesta”.   

 

Työmaille tilatuissa räätälituotteissa ei tapahdu piiskaniskuilmiötä, sillä loppuasiakas tilaa 

tavarat aina tarpeeseen ja lähellä sitä hetkeä kun tarve on. Tukkureille myytävissä vakiotuot-

teissakaan piiskaniskuilmiötä ei juuri esiinny, sillä yritys on pienehkö toimittaja, eikä juuri-

kaan hoida tukkuriasiakkuuksia kumppanuuden periaatteiden pohjalta. Käytännössä tämä 

tarkoittaa sitä, että yrityksen sortimentilla ei tehdä kampanjoita tai ylimääräisi tankkauksia 

tukkureiden varastoon alennuksien takia, vaan tilaukset sieltä tulevat todellisen kulutuksen 

perusteella. Tilauksen ehdot ovat tukkureille melko hyvät, eli tilauksia voidaan tehdä usein 

ja pienillä rahtivapausrajoilla, mikä myös tasaa piiskaniskuilmiötä. Jo ennusteiden saaminen 

tukkureilta olisi parannus nykyiseen, vaikka piiskaniskuilmiötä ei otettaisikaan huomioon. 

  

Vendorisointi 

 

Käyttöpääoman tehostamisen takia VMI-varastoja ei ole suunnitteilla. Suuri osa tuotteista 

hankitaan konsernin sisäisiltä yrityksiltä, tai toimitusajat tuotteille ovat niin lyhyet, että yri-

tys voi pitää itsellään olevan varaston melko pienenä. VMI-mallin rakentamisen ja ylläpidon 

vaiva olisi liian suuri siitä saatavaan taloudelliseen hyötyyn nähden, tuotantopäällikkö ker-

toi. Yrityksellä on ollut aiemmin olemassa hetken aikaa kansistoihin liittyvä VMI-varasto. 

Varasto sijaitsi yrityksen tiloissa mutta oli toimittajan omaisuutta ja sen laskutus tapahtui 

kuukausittaisten inventointien perusteella. Kokemukset tästä vaihtelivat. Saatavuuden kan-

nalta hankalassa tuoteryhmässä yrityksellä oli hyvä tilanne ja varasto oli yrityksen käyttö-

pääoman kannalta halpa. Henkilöstö ei kuitenkaan pitänyt kuukausittaisesta inventoinnista, 
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sillä se näyttäytyi heille lisätyönä. Tämä toimi hetken aikaa hyvin, mutta silloisesta omista-

janvaihdoksesta johtuen varasto purettiin ja sen jälkeen kansistot ovat olleet yrityksen 

omassa varastossa ja pääomassa. Nyt kansistotoimittajan kanssa on harkittu uutta VMI-va-

rastoa saatavuuden parantamiseksi, mutta siinä on tullut esiin muutamia haasteita. Yrityk-

sellä on melko rajallinen varastotila, joten sinne ei mahdu kovinkaan suurta toimittajan pää-

omissa olevaa varastoa. Tämän avulla katettaisiin kesän sesongissa vain noin viikon kulutus. 

Mikäli toimitusajat toimittajalta venyvät viikkoja ja kuukausia kuten aiempina kesinä, ei 

VMI-varasto tuo ratkaisua siihen haasteeseen, toteaa tuotantopäällikkö. Jo aiemmin kerrottu 

toimittajan globaalin varastotilanteen viikoittainen raportointi tuo enemmän hyötyä tässä ti-

lanteessa kuin VMI-varasto. Toimittajan kanssa on myös sovittu, että tuotteita tilataan kulu-

tukseen nähden etupainotteisesti yrityksen varastoon, mutta näille tilauksille saataisiin rei-

lusti pidempi maksuaika. Tällöin yritys saa hyödyn käyttöpääoman tehostumisesta pienen-

tyneiden rahoituskulujen osuudelta, mutta VMI-varaston ylläpitoon vaadittava työ jää mo-

lemmilta osapuolilta pois. Myös VMI-mallissa varastoinnin tilakustannukset olisivat yrityk-

sen vastuulla. Yritysten välillä ei ole toiminnanohjausjärjestelmien välistä integraatiota, jo-

ten VMI-varastojen ylläpitoon tarvittava työ olisi manuaalista.  

 

Toimittajien kumppanuus 

 

Yrityksen yksikönjohtajan mielestä kumppanuuksia toimittajien kanssa tarvitaan nykyistä 

enemmän etenkin strategisesti tärkeiden tuoteryhmien osalta. Hänen sanoin ilmaistuna: 

 

”Tarvitaan kumppanuuksia, joille voimme ennustaa oikeaa kulutusta ja siten ylläpitää oma 

hyvä saatavuus, mutta emme kuitenkaan sitoudu ostamaan hemmetisti liikaa”  

 

Ostajan haastattelussa tuli kuitenkin ilmi, että on hyvin vähän tuotteita, joissa tehdään pas-

siivista ostamista ja ostopäätökset tehtäisiin puhtaasti hintakilpailutuksen perusteella. Oman 

konsernin yritykset ovat kumppaneita, joiden kanssa on sovitut hinnat ja varmuus siitä, että 

tuotteet ostetaan heiltä. Toimintaa kehitetään avoimella keskustelulla pyrkien siihen, että 

ratkaisut tehdään kokonaistaloudellisesti parhaan mallin luomiseksi. Myös tähän sisäiseen 

kumppanuuteen ja sen toimivuuteen on panostettava samalla tavalla kuin ulkoisen kumppa-

nuuden hoitoon, johon aiemmin teoriassa esitetty kuvan 12 malli sopii hyvin. Ulkoisilta toi-
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mittajilta tilattavien pääkomponenttien osalta toimittajien kanssa on luotu pidemmät sopi-

mukset ja kumppanuusmalli. Keskustelu toiminnasta on avointa ja toimittajilla on varmuus, 

että kyseisessä tuoteryhmässä yritys ostaa tarvitsemansa tuotteet ja komponentit heiltä. Kes-

kustelu toiminnan ja kulutuksen muutoksista on avointa, tuli ilmi ostajan haastattelussa. Täl-

lainen toiminta oli myös teoriassa esitetty merkki siitä, että toimittajan kanssa on olemassa 

kumppanuus eikä passiivinen ostotoiminta.  

 

Kumppanuuksien avulla yritys on saanut tilanteen, jossa perus-tuotteiden toimitusajat ovat 

todella lyhyitä, ollen jopa muutamasta tunnista pääsääntöisesti maksimissaan viikkoon. Näin 

ollen yritys voi toimia ketterästi ja sen ei tarvitse sitoa omiin varastoihin suuria pääomia 

tämän kilpailuedun ylläpitämiseksi. Toimittajien lupaamat toimitusajat ovat pääosin luotet-

tavia, joten toimitukset saapuvat ajallaan. Tämä on yritykselle tärkeää oman saatavuuden ja 

tehokkaan käyttöpääoman käytön takia. Kuten teoriassa esitetty kaava 8 osoittaa, toimitus-

aikojen epävarmuus lisää yrityksen varmuusvaraston suuruutta, joten rakennetuilla kumppa-

nuuksilla on merkittävä vaikutus yrityksen varastotasojen suuruuteen. Toimittajia ei vaih-

deta kovin kevein perustein, sillä saman tasoista yhteistyötä ei ole helppoa saavuttaa lyhy-

essä ajassa uuden toimittajan kanssa. Kuitenkin eräässä tuoteryhmässä toimittajan vaihto oli 

tehty äskettäin, mikä kertoo siitä, että nykyisen toiminnan arviointia tehdään ja toimittajan 

vaihto on mahdollista. Toiminnan kriittinen arviointi on teoriankin mukaan oltava mukana 

myös kumppaneiden kanssa toimiessa.  

 

6.5.3. Varaston tunnusluvut yrityksessä 

 

Varastonohjausta mietittäessä on riittävien tunnuslukujen määrittäminen ja mittaaminen tär-

keässä asemassa, jotta voidaan seurata, kehittyykö toiminta oikeaan suuntaan. Näiden avulla 

voidaan myös verrata eri toimipisteiden toimintaa toisiinsa. Kuten aiemmin teoriassakin on 

mainittu, tavoitteesta ja toiminnan luonteesta riippuen täytyy mittarointiin osata valita oikeat 

tunnusluvut. Yrityksellä ei ole ollut aiemmin saatavissa varastonohjauksen tunnuslukuihin 

tarvittavaa tietoa, mutta uuden toiminnanohjausjärjestelmän myötä sitä alkaa kertyä. Nyt on-

kin hyvä aika määritellä sopivat mittarit.  
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Sekä ostaja ja tuotepäällikkö olivat sitä mieltä, että varastonarvo ja varaston kierto ovat olen-

naisia mittareita toiminnalle. Etenkin nyt kertyvä data yksittäisen tuotteen kierrosta kiinnos-

taa, sillä sen avulla on mahdollista aloittaa keskustelu myynnin ja muiden sidosryhmien 

kanssa tuotteiden luokittelusta ja yrityksen aktiivisesta varastosortimentista. Varastonarvoa 

saataisiin tuotantopäällikön mukaan vähennettyä, kun lopetettaisiin todella huonosti kiertä-

vien ja taloudellisesti vähämerkityksien tuotteiden varastointi. Varaston riitto on kierron 

käänteisluku, joten se kuvaa samaa asiaa kuin kierto ja kierto nähtiin parempana tapana mi-

tata varastoinnin tehokkuutta. Tällä hetkellä vain koko varaston kierrosta on saatu suuntaa 

antava arvo, joka on aiemmin teoriassa esitetyn kaavan 9 mukaan laskettuna 8,8. Näin ollen 

varaston riitto on kaavan 10 mukaan 41 päivää.  

 

Vaikka yrityksen toimipisteet harjoittavat myös noutomyyntiä, ei neliötehon katsottu olevan 

olennainen mittari yrityksen kannalta, vaan soveltuvan paremmin tukkukauppaan. Kate x 

kiertolukua ei myöskään pidetty kovin olennaisena lukuna yrityksen toiminnan kannalta, 

sillä kun ostetaan komponentteja lopputuotteiden valmistamiseksi, ei katteen määrittäminen 

yksittäiselle komponentille ole helppoa eikä olennaista, toteaa ostaja. Hänen mukaansa tätä 

voisi kenties seurata välitystuotteissa, mutta ei ottaa yleiseksi mittariksi. Varaston palvelu-

kyky, tavalla tai toisella mitattuna, on yritykselle olennainen tunnusluku. Saatavuus tuotteit-

tain ja varastotasolla olisi tärkeä tieto, jotta osattaisiin puuttua paremmin pullonkaulana toi-

mivien tuotteiden saatavuuteen. Tämä voisi perustua esimerkiksi siihen, montako päivää tie-

tystä ajanjaksosta tietyn tuotteen saldo on ollut nollassa. Puutekustannuksien tarkemmasta 

määrittelytä ei ostaja ja tuotantopäällikkö nähnyt olevan hyötyä ainakaan vielä tässä vai-

heessa, saatavuuden mittaaminen on ensisijaista. Myös toimitusvarmuus olisi hyödyllinen 

tieto, eli se kuinka hyvin yritys pystyy toimittamaan tavaraa siinä aikataulussa, mitä asiak-

kaalle on luvattu. Tämän avulla voitaisiin puuttua keräilyn haasteisiin, tai havaita lupaavatko 

myyjät asiakkaalle toimituksia liian lyhyellä toimitusajalla. Tutkimuksen aikaan ei ollut 

vielä tarkkaa tietoa siitä, mitä arvoja saadaan suoraan uuden järjestelmän raporteista. Käsitys 

kuitenkin oli, että tuote- ja varastotasoinen kierto sekä saatavuus ja toimitusvarmuus saatai-

siin sitä kautta ja nämä olisi sopivat mittarit varaston ohjaukseen ainakin lähitulevaisuu-

dessa. Taulukkoon 3 on koottu tässä tutkimuksessa käsiteltyjen mittareiden sopivuus yrityk-

sen toimintaan. 
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Taulukko 3. Erilaisten varaston mittareiden toimivuus case-yrityksessä. 

 

Mittari Toimivuus case-yrityksessä
Varastonarvo Tärkeä mittari yritykselle, seurataan jo nyt.
Kierto Tärkeä mittari yritykselle, seurataan jo nyt varastotasolla. 

Kun saadaan nimkekohtaista kierrosta tietoa, myös tämä 
tulee käyttöön.

Riitto Kierto on kuvaavampi mittari kuin riitto
Neliöteho Ei sovi yrityksen käyttöön. Ei myöskään ole tarvittavaa 

tietoa olemassa.
Kate x kierto Ei sovi yrityksen käyttöön ainakaan koko sortimentille. 

Mahdollisesti välitystuotteille, mutta ei olennainen tällä 
hetkellä.

Saatavuus Tärkeä mittari yritykselle. Kun saadaan varasto- ja 
nimkekohtaista kierrosta tietoa, myös tämä tulee 

Toimitusvarmuus Tärkeä mittari yritykselle. Kun saadaan varasto- ja 
nimikekohtaista kierrosta tietoa, myös tämä tulee 

Puutekustannus Ei sovi yrityksen käyttöön. Ei myöskään ole tarvittavaa 
tietoa olemassa.
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7. SUOSITUKSET JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

7.1 Suositeltavat toimenpiteet 

 

Rahoituskustannusten koron suuruuden määrää konserni, sillä käyttöpääoman rahoitus tulee 

sieltä. Tehtävät toimenpiteet tulee siis kohdistua siihen, että tarvittavan käyttöpääoman mää-

rää saadaan pienemmäksi. Myyntisaamisissa maksuehtojen kokonaisvaltainen lyhentäminen 

asiakkaiden suuntaan ei luultavasti toisi kovinkaan suurta hyötyä, sillä toiminnan luonteesta 

johtuen suoralaskutusasiakkaat voivat usein maksaa laskunsa vasta sitten, kun he itse saavat 

suoritteet työn tilaajalta. Myös isot asiakkaat vaativat pitkät maksuajat ja näissä ei yrityksellä 

ole juurikaan neuvotteluvaraa. Sen sijaan hyötyä olisi yhteistyön lisäämisestä osastojen vä-

lillä ja toimintatapojen selkeyttämisestä.  Myynnin ja myyntireskontran välistä vuoropuhelua 

tulee lisätä niin, että myyntireskontra tietää liittyykö laskuttamattomaan tai myöhässä ole-

vaan laskuun esimerkiksi reklamaatio. Tässä keinoina voi olla esimerkiksi selvityksen säh-

köpostijakelut, jossa on mukana kaikki olennaiset tahot, eli myynti, asiakas ja myyntires-

kontra. Uuteen toiminnanohjausjärjestelmään voitaisiin myös kirjata aiempaa enemmän ti-

laukseen liittyviä asioita, jolloin ne olisi sieltä myyntireskontrankin luettavissa. Mikäli siir-

ryttäisiin entistä enemmän sähköiseen laskutukseen, asiakkaat eivät voisi kertoa, etteivät ole 

saaneet laskua postissa ja näin saada lisää maksuaikaa laskuille. Niissä tapauksissa joissa 

lasku kulkee tukkuliikkeen kautta, olisi myynnin kysyttävä järjestelmällisesti laskutusluvat 

tukkurilta silloin kun kauppa tehdään ja tuotteita ei ole vielä valmistettu. Näin tukkukaup-

pojen pitkät maksuehdot eivät entisestään pitenisi ja yrityksen luottotappioriski pienenisi. 

Nyt myöhässä olevien laskujen perään kysellään aika pitkään ennen kuin ne laitetaan perin-

tään. Asiakkaille voisi ilmoittaa konsernin mukana tulleesta uudesta perimispolitiikasta, 

jossa myöhässä olevat laskut laitetaan aiempaa nopeammin perintään. Tässä tulee olla toki 

varovainen, mutta ainakin osa asiakkaista alkaisi luultavasti maksamaan laskujaan ajoissa. 

Uusilta asiakkailta tulisi tarkistaa luottoluokitus ennen myyntiä, ja tarvittaessa myönnettäi-

siin maksuehdoksi esimerkiksi vain 7 päivää.  

 

Ostovelkojen optimoimiseksi yritykseen tulisi luoda yhteiset ohjeet siitä, mikä on yrityksen 

politiikka ostovelkojen suteen. Koska hankintojen maksuehtoja neuvotellaan usealla tasolla, 

olisi kaikilla selvät pelisäännöt mitä toimittajalta vaaditaan. Tässäkin voisi lähteä neuvotte-
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lemaan ehtoja siltä pohjalta, että konserni tuo mukanaan pidemmät vaateet, tai toisaalta kon-

sernin haluamat paremmat kassa-alennukset. Emo- ja tytäryrityksen toimittajien maksuehdot 

tulee tarkastaa ja neuvotella pidemmän maksuehdon olevan voimassa molemmille yrityk-

selle. Toimipisteissä samaan tarkoitukseen käytettävät komponentit tulisi harmonisoida yri-

tyksen edun mukaan parhaalla tavalla. Näin tiettyjen toimittajien tuotteiden kulutus kasvaisi 

ostojen keskittyessä harvemmille toimittajille ja tässä yhteydessä olisi mahdollisuus neuvo-

tella parempia osto- ja maksuehtoja. 

 

Vaihto-omaisuuden osalta yrityksellä on muita osa-alueita enemmän optimoinnin mahdolli-

suuksia. Vähentynyt varastoinnin tarve voi vaikuttaa myös ulkopuolisilta vuokratun varaston 

tarpeeseen. Tällöin vaihto-omaisuuden korkokustannusten lisäksi saataisiin säilyttämiseen 

tarvittavien tilojen kustannuksia ketterästi alaspäin. Huonosti kiertävien tuotteiden poistu-

minen varastosortimentistä vähentää oletettavasti myös hävikin tai vanhenemisen kustan-

nuksia. Äskettäin käyttöön otettu toiminnanohjausjärjestelmä mahdollistaa ohjausparamet-

rien määrittämisen ostettaville tuotteille. Lisääntynyt tieto kulutuksesta, kierrosta ja saata-

vuudesta antaa mahdollisuuden parantaa määriteltyjä ohjausarvoja tietoon perustuen. Kun 

kulutuksesta ja sen vaihtelusta on riittävästi tietoa, on suositeltavaa muodostaa yhdessä 

myynnin ja hankinnan kanssa mietitty varasto-sortimentti ja luokitella tuotteet sen sisällä. 

Eri luokille määritellään erilaiset saatavuustasot. Luokitteluun hyödynnetään ABC-XYZ 

menetelmää, jossa perusteena on tuotteiden myynti euroissa ja myydyt kappaleet. Yrityk-

sessä on katsottu minimi-maksimimenetelmän sopivan parhaiten ohjaamisen tavaksi. Mini-

miarvoa, eli varmuusvarastoa, voidaan jatkossa määrittää tarkemmaksi teorian kaavan pe-

rusteella, kun kulutuksesta ja sen vaihtelusta on riittävästi tietoa. Varmuusvaraston määrit-

telyyn otetaan myös myynti mukaan, jotta sitä ei olisi määritelty vain historiatietoon perus-

tuen. Myynnillä on paras tieto siitä, miten kulutuksen ennakoidaan muuttuvan tulevaisuu-

dessa ja tapahtuuko kulutuksen siirtymää tuotesortimentin sisällä. Kausivaihtelun suuruutta 

seurataan ja ohjausarvoja säädetään sesongin alkaessa ja loppuessa kauteen optimaaliseksi. 

Teoreettista optimaalista eräkokoa ei oteta yrityksessä käyttöön. Tähän tarvittavat tiedot, eli 

yhden erän tilauskustannus ja nimikkeen vuosittainen varastokustannus, ovat työläät määrit-

tää ja saatava teoreettinen arvo ei tuo lisähyötyä sen saamiseksi tarvittavaan vaivaan nähden. 
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Imu- ja työntöohjauksen osalta jatketaan konsernin sisäisten ostojen tekemistä imuohjauksen 

periaatteiden mukaisesti. Työntöohjaus palvelisi vain yhtä tuoteryhmää ja valmistava yk-

sikkö osaa silti optimoida tuotantoaan paremmin nyt, kun se näkee kaikkien konsernin yksi-

köiden saldot ja varastotasot. Imuohjauksen ostamisen kautta myös logistiset kustannukset 

tulee huomioitua. Ennusteisiin keskittymien tulevaisuudessa on tärkeää. Tukkureilta voidaan 

pyytää heidän varastoon tilaamien vakiotuotteiden ennusteet. Strategisesti tärkeiden ja haas-

tavien tuotteiden osalta on syytä ottaa käyttöön rullavan ennustamisen malli, jossa ennusteita 

tarkastellaan esimerkiksi kuukauden välein ja osa ennusteesta sitoudutaan ottamaan varas-

toon. Vaikka liiketoiminnan luonteen takia asiakkailta voi olla vaikeaa saada ennusteita, on 

myynti otettava mukaan toimittajille tehtäviin ennusteisiin. Mikäli ennusteet luodaan van-

haan kulutustietoon perustuen, on myynnillä kuitenkin paras käsitys siitä, väheneekö, kas-

vaako, vai säilyykö kulutus ennallaan, tai onko kulutuksessa siirtymää tuotesortimentin si-

sällä.  

 

Vendorisoinnissa, eli toimittajan VMI-varastoissa ei ole juuri potentiaalia käyttöpääoman 

tehostamiseen, joten näitä ei tehdä. Saatavuuden varmistamiseksi luotu malli voidaan kor-

vata etupainotteisella ostamisella kulutukseen nähden ja epävarmojen toimitustensa takia 

toimittajalle saataneen neuvoteltua kompensoidut maksuajat näille ostoille. Saatavuus ei 

juuri paranisi VMI-mallissa rajallisen varastotilan takia ja sen ylläpito ilman tukevia tieto-

järjestelmiä toisi vain lisää työtä molemmille osapuolille. Päätoimittajien osalta luodut 

kumppanuusmallit ovat tärkeitä yritykselle. Näiden avulla on saatu toimintaa kehitettyä ko-

konaisuutena ja yrityksellä on hyvin lyhyitä toimitusaikoja tilaamilleen tuotteille sekä hyvä 

toimitusvarmuus toimittajilta. Tällä on merkittävä hyöty varastonarvoihin ja niihin sitoutu-

neeseen käyttöpääomaan sekä tuotteiden saatavuuteen. Harkittuja kumppanuuksia ylläpide-

tään ja kehitetään ja muun muassa ennusteita toimittajille päin parannetaan jatkossa. Silti 

toimintaa tarkastellaan samaan aikaan kriittisesti ja tarvittaessa kumppani-toimittajaakin 

voidaan vaihtaa.  

 

Varastonohjauksen toimivuudesta saadaan jatkossa enemmän tietoa järjestelmästä. Näistä 

valitaan yrityksen käyttöön sopivat mittarit, jotka kuvaavat toimintaa riittävällä tasolla, 

mutta joiden mittaamiseen ei kulu kohtuuttoman paljon vaivaa. Varaston toiminnan mittaa-

miseen sopivia mittareita yrityksessä ovat varastonarvo ja varaston kierto, nimike-, sekä va-
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rastotasolla. Näiden avulla saadaan kehitettyä varastosortimenttia ja tuoteluokittelua eri si-

dosryhmien kanssa, sekä verrattua eri toimipisteitä keskenään. Samoin saatavuus ja toimi-

tusvarmuus ovat toiminnalle oleellisia mittareita, sekä nimike-, että varastotasolla. Näiden 

avulla voidaan puuttua, esimerkiksi pullonkaulana toimivien tuotteiden saatavuuteen ja sii-

hen, luvataanko asiakkaille sellaisia toimitusaikoja, joita ei käytännössä pystytä pitämään. 

Tällä hetkellä on käsitys, että kaikille näille neljälle mittarille saataisiin tulokset suoraan uu-

den järjestelmän raportointityökalusta. Varaston riitto on kierron käänteisluku ja kierto näh-

tiin parempana tapana mitata varastoinnin tehokkuutta, joten tätä ei oteta käyttöön yrityk-

sessä. Myöskään neliötehon katsottu olevan olennainen mittari yrityksen kannalta, eikä sitä 

oteta käyttöön. Kate x kierto luku ei sovellu mittariksi kuin osalle varaston tuotteista, joten 

tätä mittaria ei oteta käyttöön yrityksessä. Taulukkoon 4 on koottu suositukset toimenpi-

teistä, joita yrityksessä tulisi tehdä tai jättää tekemättä käyttöpääoman ja sen kustannusten 

optimoinniksi.  
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Taulukko 4. Suositukset käyttöpääoman optimoinniksi case-yrityksessä 
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Asian esitystä voidaan vielä yksinkertaistaa ja muodostaa lista vain niistä toimenpiteistä, 

joita yrityksessä tulisi tehdä käyttöpääoman optimoimiseksi. Tehtäviä toimenpiteitä ovat: 

 

- Myyntisaamiset: 

o Selkiytetään ohjeistusta myynnin ja myyntireskontran välisessä toiminnassa 

o Tukkureiden laskutusluvat kysytään kaupanteko hetkellä 

o Tiedonkulun parantaminen ja toiminnanohjausjärjestelmän hyödyntäminen 

tiedonvaihdossa 

o Otetaan käyttöön hieman tiukempi perimispolitiikka 

o Lisätään sähköistä laskutusta 

o Uusien asiakkaiden lyhyempi maksuaika tarvittaessa 

- Ostovelat: 

o Tehdään ohjeistus yrityksen ostojen maksuehtopolittikasta, jossa konserniin 

nojaten haetaan parempia maksuehtoja 

o Emo- ja tytäryrityksen maksuehdot tarkistetaan samaksi paremman mukaan  

o Komponenttien harmonisointi ja ostojen keskittäminen samalla paremmat 

osto- ja maksuehdot neuvotellen 

- Vaihto-omaisuus: 

o Luodaan yhdessä myynnin ja hankinnan kanssa varaston tuotesortimentti ja 

tuoteluokittelu erilaisine saatavuustavoitteineen 

o Määritellään yhdessä myynnin ja hankinnan kanssa nimikkeiden varmuusva-

rastot, jossa huomioidaan nimiketasoinen kulutus ja sen varianssi myös kau-

sivaihtelun mukaan 

o Parannetaan ennusteita toimittajille päin yhdessä myynnin ja hankinnan 

kanssa, etenkin kumppanuustoimittajille 

o Tukkureiden varastotuotteista pyritään saamaan ennusteet 

o Strategisesti tärkeissä tuoteryhmissä otetaan käyttöön rullavan ennustamisen 

malli 

o Jatketaan tärkeiden toimittajasuhteiden hoitamista kumppanuusmallin mu-

kaan, vaikkakin toimittajaa voidaan myös tarvittaessa vaihtaa 

o Varaston toiminnan seuraamiseksi ja ohjaamiseksi otetaan käyttöön neljä 

mittaria; varastonarvo, kierto, saatavuus ja toimitusvarmuus. Näitä voidaan 

tarkastella sekä varasto-, että nimiketasolla 
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Kuten jo aiemmin on todettu, on vaihto-omaisuudella suurin potentiaali yrityksen käyttöpää-

oman tehostamisessa. Mikäli tehtäviä toimenpiteitä täytyy priorisoida, tulee myös nykyti-

lasta laskettujen tunnuslukujen perusteella vaihto-omaisuuden tehtäviin keskittyä ensimmäi-

senä.   

 

7.2 Johtopäätökset 

 

Kuten jo aiemmin on todettu, on hyvällä käyttöpääoman johtamisella positiivinen yhteys 

yrityksen kannattavuuteen. Sen lisäksi, että osa tuloksesta veloitetaan rahoituskulujen katta-

miseksi konsernille, täytyisi yrityksen pystyä tuottamaan konsernille myös tietty määrä tu-

losta sijoitetulle pääomalle. Konsernilla on olemassa sijoitetun pääoman tuottotavoite yri-

tykselle, joka tutkimuksen tekohetkellä ei ollut yksikön johtajan mukaan toivotulla tasolla. 

Mikäli käyttöpäämaa saadaan pienemmäksi, pienenee samalla myös yritykseen sitoutunut 

pääoma ja sama tulos tekemällä paranee pääoman tuotto. Samaan aikaan yrityksen tulosta 

parantaa pienentyneet rahoituskustannukset, joten tehokkaampi käyttöpääoman käyttö pa-

rantaa kannattavuustavoitteeseen pääsemistä kahdella tapaa, mikä on havaittavissa myös 

aiemman teoriaosuuden ROI:n määrittelyn kaavasta 12 ja kuvasta 13. Näiden periaatteiden 

mukaan yrityksessä on laskettu, että mikäli käyttöpääomaa saataisiin vähennettyä 10%, saa-

taisiin ROI:ta yhden prosenttiyksikön paremmaksi, kun kaikki muu toiminta säilyisi ennal-

laan. Vähentynyt varastoinnin tarve vähentäisi mahdollisesti myös ulkopuolelta vuokratun 

varastotilan tarvetta, mikä vähentäisi nopealla aikataululla varastoinnin tilakustannuksia. 

  

Yrityksen käyttöpääoman käyttöä voidaan tarkastella sen ajanjakson avulla, kun raha lähtee 

ulos yrityksestä ja palaa takaisin yritykseen eli käyttöpääomasyklin avulla. Syklin muodos-

tuminen on esitetty aiemmin teoriassa kuvassa 14 ja kaavassa 13. Case-yrityksen käyttöpää-

omasykli on 44 päivää. Tämä on nyt hyväksyttävällä tasolla, mutta sen arvoa seurataan, jotta 

tiedetään, että käyttöpääoman johtamisessa mennään oikeaan suuntaan, eikä käyttöpää-

omasykli ainakaan pitenisi. Yrityksen ostovelkojen kierto on hieman pienempi kuin myyn-

tisaamisten kierto, mikä teorian mukaan on tasapainoinen tilanne. Parempi tilanne toki olisi, 

mikäli yrityksen ostovelkojen kierron ylittäisi hieman myyntisaamisten kierron. Tällöin ta-

varantoimittajilta saadulla luotolla voitaisiin rahoittaa yrityksen toimintaa ja asiakkaiden 

luototusta. Case-yrityksen kohdalla myyntisaamisten ja ostovelkojen kierron suhteessa nä-

kyy se, että lyhyillä maksuehdoilla saatavia kassa-alennuksia suositaan. Kierrot ovat melko 
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hyvin linjassa keskenään, joten ostovelkojen ja myyntisaamisten osalta tehtävät toimenpiteet 

voivat olla käytäntöjen pientä parantamista ennemmin kuin suuria toimintatapamuutoksia. 

Käytännössä vaihto-omaisuuden optimoinnissa on nykytilanteessa enemmän potentiaalia 

optimointiin, joten sen tehostamisen toimenpiteitä voidaan priorisoida tehtäväksi ensin.  

 

Koska yrityksen käyttöpääoman hallinnassa kannustetaan maksamaan ostovelat pois lyhyillä 

maksuajalla ja samaan aikaan hyväksytään melko löysä politiikka maksuehdoissa ja niiden 

perimisissä, voitaisiin tällä perusteella käyttöpääoman johtamisen strategian katsoa olevan 

konservatiivista. Toisaalta varastonarvo on saatu aika matalalle tasolle toimintaan nähden, 

sillä kumppanuuksien avulla on saatu neuvoteltua hyvinkin lyhyitä toimitusaikoja tuotteille. 

Tulevaisuudessa muun muassa varastonarvoa pyritään optimoimaan entistä tehokkaammin, 

jotta lyhytaikaisen omaisuuden määrää saataisiin vähennettyä.  Kokonaisuutena katsoen yri-

tyksen käyttöpääoman johtaminen on kohtalaisen strategian mukaista, mikä ilmenee myös 

teoria-osuuden kuvasta 15. Käyttöpääoman käyttöä halutaan tulevaisuudessa tehostaa. Ei ole 

kuitenkaan syytä lähteä liian radikaaleihin toimenpiteisiin, sillä liiallinen tehostaminen voi 

johtaa käytännön haasteisiin joko asiakastyytyväisyydessä tai tavaroiden saatavuudessa. 

Teoriankaan perusteella liian aggressiivinen käyttöpääoman johtamisen strategia ei toimi, 

mikäli halutaan tehdä kannattavaa liiketoimintaa pidemmällä ajanjaksolla. 

 

Työn pääkysymys oli: 

Kuinka muovituotteita valmistavan yrityksen käyttöpääoman tarvetta voidaan vähentää ja 

mikä on vähentymisen vaikutus kannattavuuteen? 

 

Alakysymykset olivat: 

Mistä osatekijöistä muovituotteita valmistavan yrityksen käyttöpääoma muodostuu? 

 

Millaisilla toimenpiteillä muovituotteita valmistavan yrityksen tarvitsemaa käyttöpääomaa 

voidaan vähentää kunkin osatekijän alueella? 

 

Näihin kysymyksiin on saatu vastaukset ja aiempana onkin esitetty lista toimenpiteistä, joilla 

yritys voi pienentää käyttöpääoman tarvettaan. Käyttöpääoman pieneneminen vaikuttaa use-

ammalla tavalla positiivisesti yrityksen kannattavuuteen, mikä on esitetty tässä luvussa 
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aiempana. Tutkimuksen empiirisen osan tulosten voidaan katsoa vastaavan hyvin tutkimuk-

sen teoriaa. Ilmiöitä tutkittaessa havaittiin teoriassa esitettyjen kaavojen, mallien ja niiden 

kausaalisten suhteiden pitävän paikkaansa myös yrityksen käytännön tilanteissa. Tulevia jat-

kotutkimuksen aiheita olisi luoda tarkempi suunnitelma varastonhallinnan ja muun käyttö-

pääoman käytön mittaroinnille. Kun tämän tutkimuksen suosittelemia menetelmiä on otettu 

käyttöön, tulisi tulosten seurantaan sekä toiminnan ja mittaroinnin kehittämiseen luoda jat-

kuva malli. 
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8. YHTEENVETO 

 

Käyttöpääoman hallinnalla on merkittävä rooli yrityksen lyhytaikaisessa rahoituksessa. Mitä 

paremmin yhtiö hallitsee käyttöpääomaansa, sitä enemmän sillä on käytettävissä varoja ta-

voitella strategisia tavoitteita.  Erityisesti laman aikana yrityksen on kiinnitettävä huomionsa 

jopa enemmän kassavirtaan kuin kannattavuuteen. Yritys voi toimia hetkellisesti vaikka se 

ei tuottaisikaan voittoa, mutta käteisen loppuminen kassasta voi kaataa kannattavankin yri-

tyksen. Yritysten käyttöpääoman hallinnassa on ollut poikkeuksellinen ajanjakso, sillä lai-

nojen korkotaso on ollut pitkään ennätyksellisen alhaalla. Korkojen arvioidaan nousevan 

vuoden 2019 aikana ja tällöin alkavat myös rahoituskustannukset nousta. Tämä taas pienen-

tää yrityksen taloudellista suorituskykyä, eli kannattavuutta. Koska yritykset vaativat usein 

korkeampaa tuottoa sijoittamalleen pääomalle kuin vieraan pääoman korolle, alkaa myös 

sijoitetun pääoman tuottotavoite nousta. Asiaa voidaan kompensoida sillä, että yritykseen 

tarvitseman käyttöpääoman määrää saadaan pienemmäksi. Tällöin rahoituksen tarve vähe-

nee ja sen sitoutuneen pääoman tuotto kasvaa. 

 

Tutkimuksen tavoitteena oli määrittää, millaisilla toimenpiteillä ja strategioilla käyttöpää-

oman tarvetta voitaisiin vähentää muovituotteita valmistavassa yrityksessä. Lisäksi tavoit-

teena oli selvittää, millainen merkitys yrityksen käyttöpääoman optimoinnilla on sen kan-

nattavuuteen. Näitä varten selvitettiin myös yksityiskohtaisemmalla tasolla käyttöpääoman 

merkittävät tekijät muovituotteita valmistavassa yrityksessä. Käyttöpääoman osatekijöistä 

tutkittiin myyntisaamisia, ostovelkoja ja vaihto-omaisuutta, sekä käyttöpääoman rahoituk-

sen kuluja ja johtamisen menetelmiä. Vaihto-omaisuus ja sitä kautta varastonhallinta koros-

tuivat työssä muita tekijöitä enemmän. Tutkimuksen teoriaosuudessa käytiin läpi käyttöpää-

oman, sen osatekijöiden ja johtamisen teoriaa. Vaihto-omaisuuteen, eli varastonarvoon liit-

tyvää teoriaa on käsitelty tässä osiossa syvällisemmin kuin muita tekijöitä, koska vaihto-

omaisuudella on suurin potentiaali käyttöpääoman tehostamiseen. Tutkimuksessa on mu-

kana case-yritys, jonka avulla käyttöpääoman teoriaa tutkittiin empirian avulla. Tutkimuk-

sen lopputuloksena pyrittiin luomaan ohjeistus, jolla käyttöpääoman tasoa voidaan opti-

moida ja yrityksen kannattavuutta parantaa. 
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Tutkimuksen laajuuden puitteissa siinä ei juurikaan syvennytty tutkimaan tai määrittelemään 

case-yrityksen nykytilan tunnuslukuja tai tasoa. Tutkimus on luonteeltaan pääosin kvalita-

tiivinen, eli laadullinen ja siihen käytettiin konstruktiivista tutkimusotetta. Muutamia yrityk-

sen taloudellisia tunnuslukuja ja niiden avulla laskettavia suureita on otettu mukaan tutki-

mukseen, jotta saatiin käsitys tehtävien toimenpiteiden priorisoinnista. Tutkimuksen empii-

rinen osuus on toteutettu puolistrukturoituina haastatteluina, joissa mukana olivat tuotanto-

laitoksen yksikönjohtaja, myyntireskontran hoitaja, myyntihenkilö, tuotantopäällikkö ja os-

taja. Haastatteluista on tehty muistiinpanoja ja ne on suurelta osin nauhoitettu, joten tutkija 

on voinut palata haastateltavan dokumentoituun vastaukseen tutkimuksen raporttia tehdes-

sään.  

 

Tutkimuksessa saatiin selville tarkemmalla tasolla, kuinka muovituotteita valmistavan yri-

tyksen käyttöpääoma muodostuu rahoituksen, myyntisaamisten, ostovelkojen ja vaihto-

omaisuuden tekijöiden osalta. Tutkimuksessa selvitettiin myös, mitä kullakin osa-alueella 

tulisi tehdä käyttöpääoman tarpeen pienentämiseksi. Tutkimuksessa saatiin selville alentu-

neen käyttöpääoman vaikuttavan yrityksen kannattavuuteen positiivisesti, sekä parantuneen 

sitoutuneen pääoman tuoton, että pienentyneiden rahoituskulujen muodossa. Vaihto-omai-

suuden osalta mahdollisesti vähentynyt varastoinnin tarve voi vaikuttaa ulkopuolisilta vuok-

ratun varaston tarpeeseen, jolloin myös varaston säilyttämiseen tarvittavien tilojen kustan-

nuksia saataisiin ketterästi alaspäin. Huonosti kiertävien tuotteiden poistuminen varaston 

sortimentistä vähentäisi oletettavasti myös hävikin tai vanhenemisen kustannuksia. Mikäli 

käyttöpäämaa yrityksessä saadaan pienemmäksi, pienenee samalla myös yritykseen sitoutu-

nut pääoma. Tällöin sama tulos tekemällä, paranee sitoutuneen pääoman tuotto, eli yrityksen 

kannattavuus. Samaan aikaan yrityksen tulosta parantaa pienentyneet rahoituskustannukset 

ja mahdollisesti pienentyneet varastoinnin tilakustannukset, joten tehokkaampi käyttöpää-

oman käyttö parantaa kannattavuustavoitteeseen pääsemistä usealla tavalla. Käyttöpääoman 

käyttöä halutaan tulevaisuudessa tehostaa, mutta on syytä välttää liian radikaaleja toimenpi-

teitä. Kohtalaisen strategian katsottiin olevan yritykselle paras tapa johtaa käyttöpää-

omaansa.  

 

Tutkimuksen lopputuloksena saatiin ohjeistus konkreettisista toimenpiteistä käyttöpääoman 

tehostamiseksi, mikä on esitetty tutkimuksen lopputuloksissa. Mikäli eri osa-alueiden tär-

keysjärjestystä täytyy priorisoida, tulee vaihto-omaisuuden toimenpiteisiin keskittyä ensin. 
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Näin ollen tutkimus vastasi hyvin sille asetettuihin tavoitteisiin ja tutkimuskysymyksiin saa-

tiin vastaukset.  Tutkimuksen empiirisen osan tulosten voidaan katsoa vastaavan hyvin tut-

kimuksen teoriaa. Ilmiöitä tutkittaessa havaittiin teoriassa esitettyjen kaavojen, mallien ja 

niiden kausaalisten suhteiden pitävän paikkaansa myös yrityksen käytännön tilanteissa. Tu-

levia jatkotutkimuksen aiheita olisi luoda tarkempi suunnitelma varastonhallinnan ja muun 

käyttöpääoman käytön mittaroinnille. Kun tämän tutkimuksen suosittelemia menetelmiä on 

otettu käyttöön, tulisi tulosten seurantaan sekä toiminnan ja mittaroinnin kehittämiseen 

luoda jatkuva malli. 
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LIITE 1: Puolistrukturoitujen haastattelujen kysymykset: 

 

 

Käyttöpääoman rahoitus: 

- Minkä suuruinen on yrityksen tarvitsema käyttöpääoma?  
- Kuinka se rahoitetaan, eli kuinka paljon on vierasta rahoitusta ja kuinka paljon 

omaa? 
- Onko sen rahoittamisessa ollut haastetta? Jos on, niin kuinka sitä on ratkaistu? 
- Paljonko on vieraan rahoituksen korko ja paljonko oman pääoman tuottovaatimus? 

 

Myyntisaamiset ja ostovelat: 

- Paljonko on alla olevat suureet per 12kk 
o Myyntisaamiset 
o Liikevaihto 
o Ostovelat 
o Aine- ja tarvikeostot 
o Myynti hankintahinnoin 

- Kuka neuvottelee asiakkaiden maksuehdot, ja kuinka näitä voitaisiin parantaa?  
o Paljonko maksuajat ovat keskimäärin?  
o Maksaako asiakkaat paljon myöhässä? Minkä verran? 
o Onko käytössä, ja käyttävätkö asiakkaat kassa-alennuksia? 
o Olisiko näihin mahdollista neuvotella lyhyempiä ehtoja? 

- Kuka neuvottelee toimittajien maksuajat, ja kuinka näitä voitaisiin parantaa? 
o Paljonko maksuajat ovat keskimäärin?  
o Saadaanko ja käytetäänkö kassa-alennuksia?  

 Millaisia ovat jos käytetään? 
o Maksetaanko ostovelkoja tarkoituksellisesti myöhässä? 
o Olisiko näihin mahdollista neuvotella pidempiä ehtoja? 
o Neuvotteleeko konserni tai emoyritys joidenkin hankintojen ehdot? 

 

Vaihto-omaisuus: 

- Kuinka varaston ohjausarvot on määritelty nyt?  
- Mistä tiedetään, milloin tilataan ja kuinka paljon? 
- Millaisia toimitusaikoja ostettavilla tuotteilla on, ja kuinka hyvin ne pitävät paik-

kaansa? 
- Saadaanko tuotteiden kulutuksista tietoa tällä hetkellä? 
- Millainen ABC/XYX-luokittelu tuotteille tulisi tehdä? 

o Myynti € perustuva, kate € perustuva, myynti kpl perustuva, myyntikertoi-
hin perustuva, kiertoon perustuva tai muu? 

o Mihin kaikkeen luokittelua tulisi hyödyntää? 
 Esimerkiksi määritellään palveluaste erilaiseksi eri tuotteille? 

- Kuinka puutekustannuksia voidaan mitata tuotteille?  
o Esimerkiksi mitattaisiin puutepäiviä, ja keskimääräisen kulutuksen avulla 

lasketaan kustannus? 
o Tilastoituvatko nämä mitenkään? 

(jatkuu)



(liite 1 jatkoa) 

 

 

- Mikä olisi sopiva menetelmä varaston ohjauksen menetelmäksi? 
o Minimi-maksimi arvot 

 Millä keinoin nämä määritellään? Tilan, joka on varattu? 
 Miten varmuusvarasto huomioidaan? 

o Tilauspistemenetelmä 
 Onko tämän laskentaa varten riittävästi tietoa, kulutus ja haluttu pal-

veluaste? 
 Onko kulutuksessa paljon hajontaa? 

o Taloudellinen eräkoko? Saadaanko tähän riittäviä tietoja? 
- Käytetäänkö työntö- vai imuohjausta? 
- Kuinka kausivaihtelu tulisi ottaa huomioon varaston arvossa? 

 
- Kuinka ennusteita kerätään tällä hetkellä, tai saadaanko niistä mitään tietoa?  

o Ennustaako esimerkiksi myynti, minkä verran mitäkin tuotetta menee vuo-
den aikan 

o Keneltä ennusteita pitäisi kysyä? 
o Kuinka tämä voisi toimia? Saataisiinko asiakkailta tietoa heidän kulutuksis-

taan? Tukkurit? 
o Historiatiedon käyttö ennusteessa? Onko tietoa saatavilla ja kuinka sitä käy-

tetään? 
 

- Onko toimittajan varastoja (VMI) kokeiltu yrityksen varastoinnissa?  
o Kokemukset jos on? 
o Voisiko tätä mallia soveltaa nyt johonkin tuoteryhmään? 

 
- Voidaanko hankinnassa katsoa olevan kumppanuuksia?  

o Miten toimii, jos on? 
o Mitä toimenpiteitä kumppaneiden kanssa tehdään. 
o Luotettavan toimitusajan merkitys varmuusvaraston suuruudelle, onko jou-

duttu paljonkin kasvattamaan epäluotettavien toimitusten takia? 
 

- Mitkä olisivat kuvaavimpia varaston tunnuslukuja, joita kannattaisi jatkossa seu-
rata? 

- Onko jotain näistä arvoista jo nyt mitattuna? 
o Kierto?  
o Vai riitto? 
o Neliöteho?  
o Kate% x kierto 
o Varaston palvelukyky?  

 Kuinka tätä voitaisiin mitata? 
 


