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1 JOHDANTO 

Tarve tälle diplomityölle syntyi Salmivuori Consulting Oy:n havaittua useiden 

asiakasyritysten vaihto-omaisuudenhallinnassa selviä puutteita. Nämä puutteet 

johtuivat toiminnanohjausjärjestelmän vaillinaisesta materiaalinohjausmoduulista, 

mutta myös perinteisen ABC-analyysin riittämättömyydestä.  

 

Perinteinen ABC-analyysi perustuu puhtaasti historiatietoihin. Näillä tiedoilla ei 

välttämättä ole mitään tekemistä tulevaisuuden kanssa. Esimerkkinä tuote, joka 

kuuluu yrityksen A-kategorian tuotteisiin. Tuotteen myynti on saattanut laskea jo 

usean kauden ajan. ABC-luokituksessa tuote voi silti edelleen kuulua A-

kategoriaan. Yrityksen ennakoidessa varastotasonsa pelkästään ABC-analyysin 

perusteella, saattavat varastot pian täyttyä menneiden kausien huipputuotteista. 

Tämä sitoo yritykseltä ylimääräistä pääomaa varastoihin, mikä vähentää resursse-

ja yrityksen muista toiminnoista.  

 

Vaikka tulevaisuudesta ei kannata ABC-analyysin perusteella tehdä liian pitkälle 

meneviä johtopäätöksiä, voi sitä oikein tulkitsemalla saada erinomaisen työkalun 

myös tulevaisuuden ennakointiin. Tätä tarkoitusta varten on hyvä ottaa huomioon 

myös tuotteen elinkaarenvaihe. 

 

Tuotteiden kehityskaaret markkinoilla eroavat voimakkaasti toisistaan. Funktio-

naalisten tuotteiden elinkaari saattaa hyvinkin venyä useiksi vuosiksi. Innovatii-

visten tuotteiden elinkaari voi puolestaan jäädä vain muutaman kuukauden mittai-

seksi. Jotkin tuotteet taas eivät koskaan tule menestymään markkinoilla. 

Menestyvää tuotetta on lähes mahdotonta ennustaa. Varastonhallinnan kannalta 

tärkeintä on pystyä ennakoimaan ne hetket, jolloin myynti on murroksessa. Oli se 

sitten myynnin voimakas kasvu tai pudotus.  

 

Tähän tarkoitukseen Salmivuori Consulting Oy on kehittänyt elinkaarenvaiheet 

huomioonottavan ABC-analyysin. Koska nykyinen toiminnanohjausjärjestelmä ei 

kykene luokittelemaan tuotteita uuden luokittelutavan mukaisesti, syntyi tarve 
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tukijärjestelmälle sekä uutta luokittelutapaa tukevalle varastonohjaustyökalulle. 

Tämän hetkisessä taloudellisessa tilanteessa innovaatiot varastonohjaukseen ovat-

kin todella tervetullut lisä.  

1.1 Työn tavoitteet 

Diplomityön tärkein tavoite on Salmivuori Consulting Oy:n asiakasyrityksille 

luotava tukijärjestelmä. Järjestelmän tavoitteiksi asetetaan tuotteiden luokittelu 

sekä ohjaussuositusten antaminen varastonhallintaan. 

 

Tuotteet luokitellaan uudella elinkaarenvaiheet huomioonottavalla menettelyllä, 

jota tässä työssä kutsutaan elinkaaripohjaiseksi ABC-analyysiksi. Varastonhallin-

nan ohjaussuositukset annetaan Min-Max -menetelmän avulla. Menetelmässä 

käyttäjä määrittää tuotteiden minimi- ja maksimivarastotasot viikkoina. Minimi-

varastotaso voidaan järjestelmässä vaihtoehtoisesti määrittää myös palvelutason 

perusteella. Näiden tietojen avulla järjestelmän on määrä laskea varastonhallinnan 

kannalta oleelliset tiedot. Oleellisia tietoja ovat mm. tilauseränkoko, tilauspiste 

sekä varaston arvo. Järjestelmässä kiinnitetään myös erityistä huomiota käytettä-

vyyteen. Tällä pyritään pienentämään uuden järjestelmän käyttöönottoon usein 

liittyvää muutosvastarintaa.  

 

Koska ohjausmenetelmänä käytetty Min-max jättää täysin päätöksentekijän vas-

tuulle varastotasojen valinnan, päätettiin varsinaisen järjestelmän yhteyteen luoda 

vielä erillinen ohjaustyökalu. Työkalun avulla päätöksentekijä voi hakea yksittäi-

sille tuotteille sopivia varastotasoja toteutuneiden myyntitietojen perusteella.  

 

Työn kirjallisen osuuden tavoitteiksi asetetaan elinkaaripohjaisen ABC-analyysin 

esittely, ohjeellisten varastotasojen määrittely sekä tukijärjestelmän dokumentoin-

ti. Elinkaaripohjainen ABC-analyysin pääasiallisena lähteenä käytetään Salmivuo-

ri Consulting Oy:n laatimaa kirjallista dokumenttia. Tukijärjestelmän tärkeimmät 

toiminnot dokumentoidaan liitteiksi sijoitettavien käyttötapausten avulla. Lukijal-
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le muodostuu kuitenkin selkeä kuva järjestelmän toiminnasta ilman erillisiin käyt-

tötapauksiin perehtymistä. 

 

Tavoitteet voidaan kiteyttää seuraavasti: 

1) Tukijärjestelmä 

a. Tuotteiden luokittelu  

b. Varastonohjaussuositukset 

c. Ohjaustyökalu varastotasojen valintaa helpottamaan 

2) Kirjallinen osuus 

a. Elinkaaripohjaisen ABC-analyysin esittely 

b. Varastonohjaussuositukset 

c. Järjestelmän dokumentointi 

1.2 Työn rajaukset 

Työn aihealue on hyvin laaja. Hyvin karkeastikin lueteltuna työn aihepiiriin kuu-

luu käsitteet ABC-luokittelu, tuotteen elinkaarianalyysi, elinkaaripohjainen ABC-

analyysi, varastonohjaus sekä järjestelmän toteutus. Rajauksilla on pyritty jättä-

mään tutkimuksen aiheen kannalta epärelevantit käsitteet työn ulkopuolelle.  

 

Ensimmäinen järjestelmään liittyvä rajaus oli helppo tehdä. Tietojen hakeminen 

ulkoisesta tietokannasta jätetään työn ulkopuolelle. Tässä työssä ulkoisella tieto-

kannalla tarkoitetaan toiminnanohjausjärjestelmää tai muuta vastaavaa yrityksen 

pääasiallisessa käytössä olevaa tietojärjestelmää. Vaikka haku ulkoisesta tietokan-

nasta on toki tärkeä palanen kehitettävässä järjestelmässä, on se silti täysin itse-

näinen ja irrallinen kokonaisuus. Järjestelmän toteutuksessa hakeminen luonnolli-

sesti huomioidaan. Diplomityössä ulkoisesta hausta käsitellään ainoastaan 

järjestelmän käytön kannalta oleelliset hakukentät.  

 

Toinenkin rajaus koskee järjestelmää. Tuotteiden ja tuoteryhmien kysyntäennus-

teet ovat tärkeässä asemassa yrityksen varastonohjausta suunniteltaessa. Tukijär-

jestelmään ennusteet päätettiin kuitenkin ottaa ainoastaan ulkoisesta tietokannasta 
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haettavina staattisina kenttinä. Päätöksentekijä voi näin tehdä varastonohjauspää-

töksensä näiden kysyntäennusteiden avulla, mutta minkäänlaista laskennallista 

menetelmää (regressioanalyysi, aikasarja-analyysi tms.) tukijärjestelmään ei kehi-

tetä. Kirjallisessa osuudessa eri tilanteissa käyttökelpoiset ennustemenetelmät 

esitellään, mutta päätöksentekijän harteille jätetään näihin menetelmiin tarkempi 

tutustuminen.  

 

Kolmas rajaus liittyy ABC-analyysiin. Tässä työssä keskitytään ainoastaan tuot-

teiden ABC-analyysiin, vaikka sitä voidaan käyttää myös mm. asiakkaiden ana-

lysointiin. Työssä käytettyä ABC-analyysia ei tule myöskään sekoittaa toiminto-

perusteiseen kustannuslaskentaan, josta käytetään englanninkielessä nimitystä 

Activity-Based Costing eli lyhennettynä ABC.  

 

ABC-analyysin perusteella tuotteet usein jaetaan jopa viiteen eri luokkaan. Tässä 

työssä ABC-analyysista käytetään ainoastaan kolmea luokkaa (A, B ja C), joita 

Salmivuori Consulting Oy:kin on käyttänyt kehittämässään elinkaaripohjaisessa 

ABC-analyysissa. Ymmärrettyään ABC-analyysin perusteet, päätöksentekijän on 

kuitenkin helppo laajentaa elinkaaripohjaista ABC-analyysia lisätuoteluokilla. 

 

Seuraava rajaus liittyy ohjelmistoprojektiin. Ohjelmistoprojektissa on panostettu 

ennen kaikkea käytettävyyteen uusien järjestelmien käyttöönottoon liittyvän muu-

tosvastarinnan vähentämiseksi. Tämä näkyy myös kirjallisessa osuudessa. Ohjel-

mistoprojekti käsittää normaalisti viisi vaihetta: määrittely, suunnittelu, toteutus, 

testaus ja ylläpito. Työssä ainoastaan käytettävyyden testaus on saanut normaalin 

ohjelmistoprojektin arvoisen huomion. Vaatimustenhallinnan (luku 5.1.1) voidaan 

katsoa käsittävän määrittely- ja suunnitteluvaiheet. Käyttötapaukset (luku 5.1.2) 

ovat ohjelmistoprojektin toteutusosuutta. Testauksessa ja ylläpidossa (luvut 5.1.3 

ja 5.1.4) käydään ainoastaan lyhyesti läpi muu kuin käytettävyyteen liittyvä testa-

us, joka käsitellään tarkemmin luvussa 5.2. 

 

Viimeinen rajaus koskee tuotteiden tilaus-toimitusketjua. Tilaus-toimitusketju 

materiaalintoimittajalta lopulliselle myyntipaikalle on usein varsin pitkä. Ketju 
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saattaa sisältää useita eri välivarastoja sekä toimittajia ja on siksi logistisesti todel-

la haastava. Tässä työssä käsitellään pelkästään yhtä tilaustoimitusketjun osaa – 

varastonhallintaa tukkurin näkökulmasta (kuva 1). 

 

 

Kuva 1. Työn sijoittuminen tuotteiden tilaus-toimitusketjussa.  (Karrus 2003, 14) 
 

Työn rajaukset ovat siis seuraavat: 

1) Ulkoisesta tietokannasta hakeminen jätetään pois 

2) ABC-analyysi käsittää ainoastaan 

a. kolme luokkaa (A, B ja C) 

b. tuotteiden analysoinnin 

3) Ennustemenetelmät 

a. tukijärjestelmästä jätetty kokonaan pois 

b. kirjallisessa osuudessa ainoastaan menetelmien lyhyt esittely 

4) Ohjelmistoprojekti 

a. käydään normaalia ohjelmistoprojektia suppeammin läpi 

5) Tilaus-toimitusketjusta käsitellään vain tukkurin varastonhallintaan suora-

naisesti liittyvät asiat 

1.3 Yritysesittely 

Salmivuori Consulting Oy on yhden hengen konsulttiyritys, jonka toiminta perus-

tuu liikkeenjohdon konsultointiin. Yritys tarjoaa asiantuntijaratkaisuja prosessei-

hin, toimitusketjunhallintaan sekä toiminnanohjausjärjestelmiin tuoden asiakkaille 

objektiivisen, ulkopuolisen näkökulman. (Salmivuori Consulting Oy 2009) 

 

Salmivuori Consulting Oy käyttää ongelmien ratkaisuissa systemaattisia toiminta-

tapoja sekä määrittää ongelmille täsmälliset kehittämistarpeet. Yrityksen keskei-
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simmät osaamisalueet ovat toiminnanohjausjärjestelmät, toimitusketjunhallinta, 

vaihto-omaisuudenhallinta sekä yrityksen sisäiset ja yritysten väliset prosessit. 

(Salmivuori Consulting Oy 2009) 

1.4 Työn rakenne 

Työ koostuu karkeasti kolmesta osasta: varastonohjauksesta, tuoteluokittelusta 

sekä tukijärjestelmästä. Työn luonnetta voidaan leikkisästi kuvailla seuraavin sa-

nakääntein. Päätöksentekijälle annetaan työssä avaimet (teoria) ja auto (tukijärjes-

telmä + empiirinen osuus). Tällöin päätöksentekijän vastuulle jää vielä auton 

suuntaaminen (strategia) vallitsevien sääntöjen ja rajoitteiden mukaisesti kanssa 

autoilijat (kilpailijat) huomioiden kohti haluttua päämäärää (visio). 

 

Tuotteiden tehokas varastonohjaus vaatii varastonhallinnan peruskäsitteiden ym-

märtämistä (luku 2.1).  Nämä ymmärrettyään on pohdittava kannattavuuden pa-

rantamista joko palvelutasoa kasvattamalla (luku 2.2) tai varastokustannuksia 

leikkaamalla (luku 2.3). Kannattavuuden parantaminen varastonhallinnan avulla 

edellyttää yksittäisten tuotteiden ja tuoteryhmien tulevan menekin ennustamista 

tehokkaasti eli riittävän tarkasti mutta silti yksinkertaisesti (luku 2.4).  

 

Tuotteille on myös oltava tuoteluokittelumenetelmä, jonka avulla eri tuoteryhmil-

le saadaan oikeat rytmittämisen ohjeet (luku 3). Tuotteet voidaan luokitella esi-

merkiksi ABC-analyysin avulla (luku 3.1), elinkaarianalyysin avulla (luku 3.2) tai 

edelliset menetelmät yhdistävällä elinkaaripohjaisen ABC-analyysin avulla (luku 

3.2).  

 

Tuotteiden varastonohjausta varten on myös valittava varastontäydennysjärjestel-

mä. Valintaa varten on hyvä kysyä eri tuoteryhmien kohdalla kolme kysymystä: 

1) Kuinka usein varastomäärät tulee tarkistaa? (luku 4.1), 2) Milloin tuote on tilat-

tava? (luku 4.2) ja 3) Kuinka paljon tuotetta täytyy tilata? (luku 4.3). (Silver & 

Peterson 1985, 56) Vastausten perusteella on helpompi valita kullekin tuoteryh-

mälle sopiva varastontäydennysjärjestelmä (luku 4.4).  
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Kaikkien edellä mainittujen varastonohjausperiaatteiden käsitteleminen ilman 

asiaankuuluvaa tukijärjestelmää on liki mahdotonta. Toimivan tukijärjestelmän 

toteutus ei ole kuitenkaan helppo tehtävä. Ensinnäkin on oltava käsitys ohjelmis-

toprojektin vaiheista (luku 5.1). Varsinaisen tukijärjestelmän toteutus lähtee liik-

keelle asiakasvaatimustenhallinnasta (luku 5.1.1). Asiakasvaatimukset on muutet-

tava varsinaiseksi järjestelmäksi ja toteutuksesta on hyvä luoda käyttötapauksia 

(luku 5.1.2). Lopuksi järjestelmä on vielä testattava (luku 5.1.3) ja huolehdittava 

sen ylläpidosta (luku 5.1.4). Muutosvastarinnan vähentämiseksi ohjelmistoprojek-

tissa on panostettava vielä erityisesti käytettävyyteen (5.2). 

 

Jos järjestelmän toteuttaminen teoriatasolla ei ole yksinkertaista, ei se sitä ole käy-

tännössäkään. Asiakasvaatimusten siirtäminen järjestelmään toiminnoiksi asiakas-

ta tyydyttävällä tavalla, on järjestelmän kehittämisen keskeisin haaste (luku 6.1). 

Jos tämä vaihe epäonnistuu, ei järjestelmä tule luultavasti koskaan saavuttamaan 

yrityksessä suurta suosiota. Edes onnistunut toteutus ei välttämättä takaa järjes-

telmän käyttöönottoa yrityksen aktiiviseen käyttöön. Järjestelmän toiminnalli-

suuksien oppiminen vaatii aina oman aikansa. Tätä oppimisprosessia nopeutta-

maan on järjestelmää varten hyvä luoda selkeät ohjeet (luvut 6.2 ja 6.3). Millään 

edellä käsitellyllä seikalla ei kuitenkaan ole merkitystä, jos järjestelmä on täynnä 

virheitä. On pyrittävä poistamaan kaikki järjestelmävirheet sekä estettävä käyttä-

jää niitä luomasta (luku 6.4). Käytettävyyteen on myös panostettava ja yksi hyvä 

keino tähän on heuristinen arviointi järjestelmän kehitystyöstä ulkopuolisten hen-

kilöiden kanssa (luku 6.4.1).  

 

Auton omistaminen ja sen taitava käyttö ei kuitenkaan vielä riitä. Täytyy olla jo-

kin käsitys myös reitistä.  Tätä varten työhön on lisätty ohjaustyökalu (luku 7.1), 

joka antaa kartan tavoin neuvoja päätöksentekijälle eri reittien (varastotasojen) 

vaikutuksista kulutukseen (keskimääräiseen varaston arvoon) ja muihin tärkeisiin 

mittareihin (luvut 7.2 ja 7.3). Koko tämän paketin sisäistettyään, autolla voi hyvil-

lä mielillä lähteä maantielle hitaampia ohittelemaan. 
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2 VARASTONHALLINTA 

Varastonhallinnan tärkeimmät tavoitteet ovat vaihto-omaisuuden minimointi, pal-

velutason maksimointi sekä tehokas varastonohjaus. (Tersine 1982, 16). Varas-

tonhallinnan yhteyteen on kuitenkin hyvä liittää myös yrityksen kokonaistavoit-

teet. Näin ollen varastonhallinnan tavoitteina voidaan pitää paremminkin  

- yrityksen kannattavuuden kasvattaminen 

- yrityksen varastopolitiikan vaikutusten ennustamista kannattavuuteen 

mahdollisimman tarkasti ja kustannustehokkaasti 

- logistiikan kokonaiskustannusten minimointi. 

 

Yrityksen kannattavuuden parantamiseksi on olemassa kaksi mahdollisuutta. Yri-

tys voi joko pyrkiä lisäämään myyntimääriä tai leikkaamaan varastokustannuksia. 

Myyntimäärien kasvattaminen varastonhallinnan avulla on usein mahdollista, jos 

korkeammat varastotasot johtavat kasvaneeseen palvelutasoon (luku 2.2). Varas-

tokustannusten (luku 2.3) leikkaaminen puolestaan heikentää palvelutasoa, mutta 

tuo yritykselle säästöjä pienentyneiden vaihto-omaisuuksien muodossa. ’ 

 

Toinen varastonhallinnan tavoite on yrityksen varastopolitiikan vaikutusten en-

nustaminen kannattavuuteen (luku 2.4). Onnistuneiden ennusteiden laatiminen 

vaatii päätöksentekijältä tässä työssä käsiteltyä varastonhallintaa laajempaa ym-

märtämistä yrityksen kokonaislogistiikasta. Vasta tätä kautta yritys voi päästä 

kolmanteen tavoitteeseen eli logistiikan kokonaiskustannusten minimointiin. 

(Stock & Lambert 2001, 235) 

2.1 Varastot 

Varastot ja niissä säilytettävät nimikkeet vaihtelevat suuresti toisistaan. Siinä mis-

sä suuret jälleenmyyjät varastoivat lähes 100 000 nimikettä, tarvitsee normaali pk-

yritys raakamateriaalia, puolivalmisteita ja valmiita tuotteita vain noin 10 000 eri 

nimikettä. Tuotteet saattavat vaihdella hinnan, painon tai muotonsa osalta suuresti 

toisistaan. Tuotteiden säilytystavassa tai pakkaustavoissa saattaa myös olla suuria  
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eroja. Joitakin tuotteita myydään yksittäisinä kappaleina kylmävarastoista, kun 

taas toisia saatetaan myydä tuhansien kappaleiden erissä normaaleista varastoista. 

Tuotteet voivat olla substituutteja tai täysin riippuvaisia toisistaan. Jos tuotteet 

ovat substituutteja, niille löytyy korvaavia tuotteita joko yrityksen omasta vali-

koimasta tai kilpailijalta. Mikäli tuotteet ovat riippuvaisia toisistaan, jättää asiakas 

molemmat tuotteet ostamatta toisen tuotteen puuttuessa. Joitakin tuotteita asiak-

kaat ovat valmiita odottamaan jonkin aikaa, kun taas toisien tuotteiden oletetaan 

olevan heti saatavilla. Lisäksi tuotteiden toimitusaika saattaa vaihdella hyvinkin 

muutamista tunneista useisiin kuukausiin. (Silver & Peterson 1985, 55-56)  

2.1.1 Varastoinnin hyödyt 

Koska varastointi on yrityksille erittäin kallista, on tuotteiden varastoinnille oltava 

selkeät syyt. Lopputuotteiden varastoinnille voidaankin tukkurin näkökulmasta 

löytää kolme selkeää syytä (Stock & Lambert 2001, 228-230): 

 

1) Mittakaavaetujen hyödyntäminen. Usein toimituksiin liittyy paljousalen-

nuksia, jolloin esimerkiksi täyden lavan tilaaminen on huomattavasti hal-

vempaa kuin yksittäisten tuotteiden. 

2) Kysynnän ja tarjonnan tasapainottaminen. Kausivaihtelut kysynnässä ja 

tarjonnassa tekevät varastot tarpeellisiksi. Tasaisen työmäärän ylläpitämi-

nen ja varastointi on yrityksille huomattavasti kannattavampaa kuin työ-

määrän voimakas kasvattaminen sesonkien aikaan.  

3) Kysynnän ja tarjonnan epävarmuudelta suojautuminen. Varastojen avulla 

pystytään parantamaan palvelutasoa yllättävien kysyntäpiikkien tai viiväs-

tyneiden toimitusten aikana.  

2.1.2 Varastojen jaottelu 

Varastot voidaan jakaa usealla eri tavalla. Perusjako tehdään yleensä varmuusva-

rastoon ja käyttövarastoon. Tämän jaon lisäksi varastot saatetaan jakaa myös tar-

kemmin useampaan eri varastotyyppiin, kuten kausivarastoon, spekulatiiviseen 

varastoon ja mainosvarastoon. 
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Varmuusvarastot. Varmuusvarastoilla saadaan puskuroitua niin kysynnän kuin 

toimitustenkin epävarmuutta. (Silver & Peterson 1985, 60). Varmuusvarasto liik-

kuukin ainoastaan arvioidun kysynnän ylittyessä eli aina vain tosi tarpeeseen. Ha-

luttu palvelutaso saadaan aikaan juuri varmuusvarastotasoja säätelemällä. Ilman 

laskelmia palvelutason ylläpitämisen aiheuttamista kustannuksista saattaa kuiten-

kin koitua yritykselle hyvin kalliiksi. Varmuusvarastoilla on kaksi kustannusteki-

jää: toisaalta ne vähentävät puutekustannuksia, mutta toisaalta ne myös lisäävät 

varastointikustannuksia. (Tersine 1982, 127) 

 

Käyttövarastot. Käyttövarastojen esiintymistä selittää suuret kertaostokset ja sen 

kokoon vaikuttaa käytetty tilausrytmi. Käyttövaraston osuus varastoidusta määräs-

tä poistuu suurella todennäköisyydellä yrityksen omasta varastosta ketjun seuraa-

valle jäsenelle. Käyttövarastolle on ominaista, että sen koko vaihtelee määräerin 

toimitusten välillä. Juuri ennen uutta toimitusta käyttövarasto on tyhjimmillään ja 

heti toimituksen jälkeen käyttövarasto on maksimitasollaan. (Tersine 1982, 127)  

 

Muut varastotyypit. Kausivarastolla ennakoidaan oletettuja kysyntäpiikkejä. Va-

rastoimalla tuotteita yli varmuusvaraston ja käyttövaraston, pystytään keskimää-

räistä suurempaan kysyntään varautumaan etukäteen. (Silver & Peterson 1985, 

60). Spekulatiivista varastoa ei pidetä nykyisen kysynnän tyydyttämiseksi. Varas-

toa pidetään, koska yritys on esimerkiksi käyttänyt määräalennuksia ostaessaan 

tavaroita toimittajilta tai ennakoinut materiaalihintojen nousua. Mainosvarastoa 

säilytetään tyydyttämään yrityksen suorittaman mainoskampanjan takia oletettua 

suurempi kysyntä. Ylijäämävarastoon kuuluu tuotteita, joille ei ole enää lainkaan 

havaittu kysyntää (esimerkiksi vuoteen) (Gattorna & Walters 1996, 126, 382). 

2.2 Palvelutaso 

Varmuusvarastotasot määritellään usein palvelutason perusteella. Tämä menetel-

mä yhdistää toimitusajan vaihtelun sekä toimitusajankysynnän vaihtelun. Palvelu-

taso on yrityksen johdon päätöksenteonongelma ja se tehdään useimmiten ratio-

naalisin perustein. (Tersine 1982, 151) 
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Mikäli tuotetta riittää aina tyydyttämään asiakkaiden kysyntä, on tuotteen palvelu-

taso 100 prosenttia. Alle 100 prosentin palvelutaso tarkoittaa puolestaan puuteti-

lannemahdollisuutta. Usein palvelutasoa nostetaan pelkästään varmuusvarasto-

tasoja nostamalla ilman sen tarkempaa selvitystä aiheutuvista lisäkustannuksista. 

Palvelutason lähestyessä 100 prosenttia, kustannukset nousevat kuitenkin suhteet-

toman paljon saavutettuun palvelutason kasvuun verrattuna (kuva 2). (Tersine 

1982, 151) 

 

 

Kuva 2. Palvelutason vaikutus varastomääriin. (Stock & Lambert 2001, 253) 

2.2.1 Matemaattinen määritys 

Yksittäiselle tuotteelle varmuusvaraston ja palvelutason välinen side on selvä: 

mitä suuremmat varmuusvarastot sitä parempi tuotteen palvelutaso. Palvelutason 

parantaminen ei siten lisää käyttövaraston kokoa, vain ainoastaan varmuusvaras-

ton. (Tersine 1982, 131) Matemaattisesti voidaan perustella suuremman varmuus-

varaston tarkoittavan parempaa palvelukykyä. Käytännössä jokapäiväinen liike-

toiminta on kuitenkin kaukana matematiikasta. Parhaiksi keinoiksi parantaa 

palvelukykyä ja pienentää varmuusvarastoja ovatkin seuraaminen, suunnittelu ja 

prosessin suuntainen yhteistyö. (Sakki 2003, s. 87)  
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Palvelutasoon perustuvien varmuusvarastojen laskelmat perustuvat kysyntään, 

toimitusaikaan ja puutekustannuksiin. Palvelutason mukaiset varmuusvarastot 

(SS) saadaan laskettua yhtälön 1 mukaisesti. (Tersine 1982, 131)  

 

   (1) 

jossa  L on täydennysaika  

Z on varmuuskerroin  

σ on kysynnän hajonta. 

 

Täydennysaika (L). Täydennysaika on se aika, joka kuluu tilauksesta tuotteiden 

saapumiseen varastoon. Koska puutetilanteet ilmenevät todennäköisimmin juuri 

ennen täydennystä, on tärkeä tietää hieman täydennysajan muodostumisesta. Täy-

dennysaika määritellään hetkestä, jolloin tuotteen täydennysaika havaitaan het-

keen jolloin se on asiakkaiden saatavilla. Täydennysaika voidaan katsoa muodos-

tuvan neljästä tekijästä: 

 

1) Tilauksen valmisteluaika täydennystarpeen havaitsemisesta tilaushetkeen 

2) Tilauksen viipyminen toimittajalla tilauksen saapumisesta toimituksen läh-

temiseen 

3) Toimitusaika toimittajalta tilaajalle 

4) Hyllyttäminen, eli aika toimituksen saapumisesta tuotteiden asettamiseen 

asiakkaiden saataville 

(Silver & Peterson 1985, 65-66) 

 

Varmuuskerroin (Z). Varmuuskerroin määräytyy liitteen 1 mukaisesti päätöksen-

tekijän asettaman palveluasteen perusteella. (Tersine 1982, 151-152) 

 

Kysynnän hajonta (σ). Kysynnän hajonta on hajontaluvuista tilastotieteen teorian 

kannalta paras. Hajontaan on kuitenkin suhtauduttava kriittisesti erityisesti pie-

nempien otosten osalta. Tällöin yksittäinen, muista otoksen arvoista selvästi poik-
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keava arvo, saattaa muuttaa hajontaa hyvinkin paljon. Kysynnän hajonta määritel-

lään yhtälön 2 mukaisesti. (Myers & Well 2003, 24). 

 

  (2) 

 

jossa  n on otoksen koko   

χ on otoksen keskiarvo 

χ on otoksessa tehdyt havainnot 

2.2.2 Päätöksentekijän arvioon perustuvat varmuusvarastot 

Tämä menetelmä vaatii jokaisen tuotteen/tuoteryhmän aikaan perustuvia var-

muusvarastotasoja. Vaikka menetelmä on helppo ymmärtää, perustuu tämän me-

netelmän käyttö pitkälti varastopäälliköiden henkilökohtaiseen osaamiseen. (Sil-

ver & Peterson 1985, 260)  

 

Yleiseen tekijään perustuvat varmuusvarastot määritellään tuoteryhmän viikkoku-

lutuksen sekä päätöksentekijän määrittelemän viikkomäärän tulona. Mikäli siis 

päätöksentekijä arvioi kolme viikkoa sopivaksi varmuusvarastotasoksi ja keski-

määräinen viikkokulutus on ollut 1 000 kpl / vko, saadaan varmuusvarastotasoksi 

tällöin 3 000 kappaletta. 

2.3 Varastokustannukset 

Varastokustannukset muodostavat usein suuren osan yrityksen kokonaiskustan-

nuksista. Lisäksi kun työvoimakustannuksista merkittävä osuus kuluu varaston-

hallintaan liittyviin tehtäviin, pienetkin parannukset varastonhallintaan saattavat 

tarkoittaa suuria säästöjä yritykselle. (Silver & Peterson 1985, 2)  

 

Varastot nähdään usein lähinnä kustannuksena, ei niinkään mahdollisuutena. Tä-

mä johtuu pitkälti ylivarastoinnin aiheuttamista kauhukuvista. Mikäli tuotteita on 
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varastossa selvästi yli kysynnän, täytyy yrityksen mahdollisesti myydä nämä tuot-

teet alennettuun hintaan tai keksiä muita keinoja poistaa nämä tuotteet. (Silver & 

Peterson 1985, 4) Yritykselle ei kuitenkaan ole haittaa suuresta varastomäärästä, 

jos se vain on oikeassa suhteessa menekkiin. Tuotteita voi siis hyvinkin olla run-

saasti varastossa myyntikauden alussa. Mikäli sesongin jälkeen tavaraa on edel-

leen paljon varastossa, on yrityksen keksittävä keinot näiden tuotteiden poistami-

seksi. (Sakki 2003, 76) 

 

Onnistunut tuoteryhmien varastonohjaus edellyttää tietoutta varastokustannusten 

muodostumisesta. Varastokustannukset voidaan katsoa aiheutuvan neljästä teki-

jästä: 

1) Ostokustannuksesta 

2) Tilauskustannuksesta 

3) Varastointikustannuksesta 

4) Puutekustannuksesta 

2.3.1 Ostokustannukset 

Ostokustannuksella tarkoitetaan tuotteen ostohintaa, johon on lisätty rahtikustan-

nus. Ostokustannukseen vaikuttaa myös toimittajan tarjoamat paljousalennukset. 

Pienen mittakaavan satunnaisia ostoja voidaan tehdä yksivaiheisen kilpailuttami-

sen kautta. Näin hankintaprosessia saadaan huomattavasti nopeutettua, mikä on 

usein tarpeen yksittäisostotavaroiden heikomman saatavuuden vuoksi.  

 

Mikäli hankinta on toistuvaa tai tilaus on muuten poikkeuksellinen (esim. hinta, 

toimitusvarmuus, saatavuus), on hyvä tavoitella pidemmän ajan hankintasopimus-

ta. Tällöin toimittajan valintaan on kiinnitettävä erityisen paljon huomioita. (Kar-

rus 2003, 234-235) 

2.3.2 Tilauskustannukset 

Tilauskustannus tarkoittaa tilauksen tekemiseen kuluvaa kustannusta ja se vaihte-

lee yleensä tilauskoon mukaan. Tilauskustannukseen liitetään usein tilauksen te-
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keminen, materiaalinvastaanotto ja tarkistaminen, hyllyttäminen sekä toimituslas-

kujen käsittelystä aiheutuvat kustannukset. Tilauskoon tyypillinen vaikutus tilaus-

kustannuksiin on nähtävissä kuvasta 3. (Stock & Lambert 2001, 236)  

 

 

Kuva 3. Tilauskustannukset. (mukaillen Stock & Lambert 2001, 237) 

2.3.3 Varastointikustannukset 

Varastointikustannuksiksi lasketaan kaikki kustannukset, jotka liittyvät käytettä-

vissä olevaan varastotasoon. Näitä kustannuksia ovat mm.  

- fyysisen varastotilan kustannukset 

- pilaantumis-, häviämis-, vanhenemis- ja katoamiskustannukset 

- menetetyt tuotot (mikäli varastoon tehdyt investoinnit olisi sijoitettu muu-

alle) 

- verot ja vakuutukset. 

 

Varastokustannukset. Fyysisen varastotilan kustannukset aiheutuvat mm. varasto-

jen vuokrauskustannuksista sekä varastotilojen sähkö- ja siivouskustannuksista. 

Yrityksen omistaman varaston kustannuksina saattaa puolestaan olla yrityksen 

ottaman lainan aiheuttamat korkokustannukset. (Stock & Lambert 2001, 199) 

 

Arvonalenemiset. Mikäli markkinoille saapuu esimerkiksi korvaavia tuotteita, 

aiheuttaa tämä vanhempien tuotteiden arvonalentumista. Tämä arvonalentuminen 

määritellään normaali hinnan ja alennetun hinnan erotuksena. Tuotteiden rikkoon-
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tumiskustannukset kuuluvat myös varastointikustannuksiin. Mikäli tuotteet ovat 

kuitenkin toimituksen- tai hyllyttämisen yhteydessä rikkoontuneet, tulisi nämä 

kustannukset siirtää tilauskustannuksiin. Katoamiskustannus on tuotteiden vähe-

neminen varastosta esimerkiksi varkauksien tai väärien asiakastoimitusten vuoksi. 

Varastointikustannuksiin kuuluvat myös seuraavat kustannuserät: 

- varkauksien estoon tehdyt investoinnit (turvalaitteet, vartiointi yms.)  

- tuotteiden arvonalentuminen (vanhentuneiden tuotteiden poistaminen, ta-

louden taantuma yms.) 

- vaihto-omaisuuden verotus 

- varastojen vakuutukset. 

(Stock & Lambert. 2001, 200-201) 

 

Menetetyt tuotot. Menetetyt tuotot ovat usein merkittävin varastointikustannuserä. 

Kuluttajat pystyvät normaalisti saamaan pankista 2-5 % tuoton rahoilleen. Yritys-

ten täytyy kuitenkin saada huomattavasti parempi tuotto rahoilleen säilyttääkseen 

kannattavuutensa. (Nahmias 2001, 198) Hyvänä tuottoasteena yrityksille voidaan 

pitää yli 15 %:a, riippuen rahoitusmarkkinoiden vallitsevasta korkotasosta (Uusi-

Rauva, Haverila & Kouri 1999, 137).  

 

Kokonaisuudessaan varastointikustannuksille on kuitenkin saatava huomattavasti 

korkeampi tuotto. Kun yhteen lasketaan kaikki edelliset varastointikustannukset, 

on varastoon sijoitetulle omaisuudelle asetettava noin 37 % tuottovaatimus, esi-

merkiksi seuraavan mallin mukaisesti: (Nahmias 2001, 198) 

 

  6 % = Säilytyskustannukset 

  2 % = Verot ja vakuutukset 

  1 % = Rikkoontumiset ja arvonalentumiset 

28 % = Pääomakustannus 

37 % = Tuottovaatimus 



24 
 

2.3.4 Puutekustannukset 

Puutekustannus aiheutuu, kun asiakas ei saa yritykseltä haluamaan tuotetta. Puu-

tekustannuksista seuraa jälkitoimituskustannuksia, mahdollisesti myynnin mene-

tystä välittömästi sekä myös tulevaisuudessa menetetyn asiakasluottamuksen 

(goodwill) johdosta.  

 

Puutekustannusten vaikutukset riippuvat pitkälti asiakkaan reaktioista. Mikäli 

asiakas havaitsee puutetilanteen, on hänellä käytännössä neljä vaihtoehtoa.  

1) Ostaa korvaava tuote samasta yrityksestä 

2) Ostaa puuttuva tuote kilpailijalta 

3) Siirtää ostos seuraavaan kertaan 

4) Jättää tuote kokonaan ostamatta 

 

Mikäli asiakas ostaa korvaavan tuotteen samasta yrityksestä, puutetilanne on hai-

tallista ainoastaan valmistajalle. Puuttuvan tuotteen ostaminen kilpailijalta taas on 

haitallista ainoastaan jälleenmyyjälle. Asiakkaalla on myös mahdollisuus siirtää 

ostos seuraavaan kertaan tai jättää tuote kokonaan ostamatta. 

 

Asiakkaiden päätöksenteon taustalla on karkeasti ottaen kaksi tekijää: tuotemerkin 

vaihtamisen kustannus ja liikeyrityksen vaihtamisen kustannus. Mikäli tuotemer-

kin vaihtamisen kustannus on pieni, etsii asiakas itselleen korvaavan tuotteen 

kaupasta. Toisaalta taas korkea tuotemerkin vaihtamiskustannus yhdistettynä ma-

talaan liikeyrityksen vaihtamiskustannukseen, saa asiakaan etsimään puuttuvaa 

tuotetta kilpailevalta yritykseltä. Molempien kustannusten ollessa korkealla, asia-

kas todennäköisesti siirtää ostamisen tulevaisuuteen tai jättää ostamatta koko tuot-

teen. (Campo, Gijsbrechts & Nisol 2000, 220-221)  

 

Aivan näin yksioikoista asiakaan päätöksenteonprosessi ei kuitenkaan ole. Mikäli 

kilpailevasta liikkeestä löytyy myös muita asiakkaan tarvitsemia tuotteita, vähen-

tää tämä liikeyrityksen vaihtamisen kynnystä selvästi. Myös eri liikkeiden välinen 

etäisyys sekä asiakkaan ostoksiin varaama aika vaikuttavat selvästi ostopäätök-

siin. (Campo et al. 2000, 226) 
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Voidaankin siis sanoa, että asiakkaiden lojaalius sekä tuotetta että yritystä kohtaan 

vaikuttavat ratkaisevasti asiakkaan reaktioihin puutetilanteissa. Näiden lisäksi 

myös kilpailevien tuotteiden sekä liikkeiden tarjoamat korvaavat tuotteet ovat 

ratkaisevassa roolissa. (Campo et al. 2000, 237) 

2.4 Ennusteet 

Kaikki ennusteet perustuvat joko tulevaisuuteen (mitä asiakkaat sanovat), nyky-

hetkeen (mitä asiakkaat ostavat) tai menneisyyteen (mitä asiakkaat ovat tehneet). 

(Silver & Peterson 1985, 88). Mikäli oletetaan toimittajien pysyvän luvatuissa 

toimitusajoissaan, jää yrityksen tehtäväksi tuotteiden kysynnän ennustaminen. Jos 

vielä tapahtuu jokin yllättävä asia, kuten toimituksen viivästyminen tai yleisen 

taloudellisen tilanteen muutos, muuttuu tuotteiden varastomäärien ennakoiminen 

hyvin vaikeaksi. (Stock & Lambert 2001, 233) Ennusteet voivat vaihdella joko 

organisaatiosta riippumattomista tekijöistä tai yrityksen omista toimista (taulukko 

1).  

 

Taulukko 1. Ennusteisiin vaikuttavat tekijät. (Silver & Peterson 1985, 141-142) 
Organisaatiosta riippumattomat tekijät Yrityksen omat toimet 

Yleinen taloudellinen tilanne Hinnan muutokset 

Hallituksen päätökset Mainoskampanjat 

Kilpailijoiden toimet Tuotekehitys 

Työtaistelu Korvaavien tuotteiden esittely 

Asiakkaiden mieltymysten muuttuminen Uuden jakelukanavan avaaminen 

 

Ennusteita laatiessa voidaan käyttää joko ylhäältä alas (Top-down) tai alhaalta 

ylös (Bottom-up) –menetelmää. Top-down ennustamisessa ensimmäisenä arvioi-

daan yleinen taloudellinen tilanne ja sen kehitys lähitulevaisuudessa. Tämän poh-

jalta laaditaan sitten yrityksen toimialaennusteet sekä markkinaosuus kyseisellä 

toimialalla. Lopuksi muodostetaan eri tuoteryhmien kysyntäennusteet jokaiselle 

tuotteelle ja tuoteryhmälle.  
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Bottom-up ennustamisessa muodostetaan aluksi ennusteet jokaiselle tuotteelle ja 

tuoteryhmälle. Näiden perusteella pyritään arviomaan koko yritystä koskeva en-

nuste. Tähän voidaan vielä liittää toimialan yleiset näkymät, kilpailijoiden tilanne 

sekä tehdyt mainoskampanjat. (Tersine 1982, 33)  

2.4.1 Ennusteiden muistisäännöt 

Ennusteita tarvitaan mm. palvelutason asettamiseksi asiakkaille, varastosijoitusten 

arviointia varten, uusien tilausten ajoittamiseksi sekä vaihtoehtoisten operatiivis-

ten strategioiden valintaa varten. Ennusteita tehtäessä on hyvä pitää mielessä, että 

ne ovat yleensä enemmän tai vähemmän väärässä. Tämän vuoksi yrityksen onkin 

mahdollisimman hyvin kyettävä reagoimaan tapahtuneisiin ennustevirheisiin. 

Myös muuttuvat markkinatilanteet aiheuttavat sen, että ennusteita on käytännössä 

jatkuvasti kyettävä muuttamaan ja kehittämään. Jatkuva ennusteiden kehittäminen 

vaatii kuitenkin työtä. Tästä syystä ei kannata käyttää aikaa itsestäänselvyyksien 

ennustamiseen. Ennustusmenetelmien on lisäksi oltava riittävän yksinkertaisia, 

jotta niiden käyttö ei jäisi vain muutamien osaajien varaan.  

 

Seuraavat muistisäännöt on hyvä pitää mielessä ennusteita laadittaessa: 

1) Ennusteet ovat yleensä väärässä 

2) Ennusteissa on hyvä olla mukana tietoa esimerkiksi virhemarginaalista 

3) Yksittäiset ennusteet ovat tarkempia kuin koko tuotantolinjan ennus-

teet 

4) Mitä pidemmälle ennuste ulottuu, sitä varmemmin se on väärässä. 

5) Ennustusteiden olisi kuitenkin ulotuttava riittävän pitkälle, jotta yritys 

ehtisi reagoimaan ennustuksiin 

6) Älä ennusta itsestään selvyyksiä 

7) Yrityksen joustavuus on tärkeämpää kuin itse ennusteet 

8) Ennusteiden kehittäminen on jatkuva prosessi 

9) Ennusteiden olisi myös otettava tulevat erityistapahtumat huomioon 

(kts. taulukko 1: Organisaatiosta riippumattomat tekijät) 

10) Ennusteet on pidettävä riittävän yksinkertaisina 

(Silver & Peterson 1985, 88) 
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2.4.2 Ennustekaavio 

Ennustekaavio antaa hyvän yleiskatsauksen ennustamisesta (kuva 4). Kaavio 

koostuu ennustemenetelmistä, syötteistä, tuloksista, ympäristötekijöistä sekä ra-

joitteista. Halutunmalliset tulokset voidaan hahmotella miettimällä yrityksen en-

nustetarpeita. Tämä hahmotus voi helpottaa ennustemenetelmän valitsemista, 

mutta siihen tarvitaan vielä syötteitä. Jotta ennustaminen ei olisi liian työlästä, 

syötteiksi kannattaa valita kaikkein oleellisimmat kysyntään vaikuttavat tekijät. 

Kun on tiedossa syötteet ja tulokset, voidaan lopuksi valita ennustemenetelmä. 

(Tersine 1982, 33)  

 

 

Kuva 4. Ennustekaavio. (mukaillen Tersine 1982, 34) 

 

Tulokset. Ennustekaaviota kehiteltäessä, yrityksen on aluksi määriteltävä tarvitta-

vat tulokset. Tarvittavat tulokset voivat olla esimerkiksi riittävän tuotannontason 

arvioiminen, tarvittavan varasto- tai työvoimatason määrittäminen tai ostojen oi-

kea ajoittaminen. (Tersine 1982, 32-33) 

 

Syöttötiedot. Markkinointitutkimusten ja muiden syöttötietojen tarpeet vaihtelevat 

eri elinkaarenvaiheissa. Uusien tuotteiden markkinointitutkimuksessa pyritään 
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arvioimaan tulevaa kysyntää esimerkiksi tehtyjen asiakaskyselyjen perusteella. 

Tätä tietoa voidaan sitten, käyttää vaikka uusien tuotteiden hinnoittelunperustee-

na. Kypsyys- ja kasvuvaiheessa otetaan selvää tuotteiden vahvuudet ja heikkou-

det. Vahvuuksia pyritään vahvistamaan ja heikkouksia karsimaan, ja näiden pe-

rusteella rakentamaan tuotteelle kilpailuetua sekä vahva brändi. Laskuvaiheessa 

tuotteille pyritään löytämään uusia markkinoita tai uusia ominaisuuksia. (Hague, 

Hague & Morgan 2004, 5) 

 

Ympäristötekijät. Vaikka kaikkia ympäristötekijöitä olisikin tarkasteltava, on hyvä 

ottaa huomioon myös niiden vaikutukset toisiinsa. Esimerkiksi raju väestönkasvu 

(väestötieteellinen) kasvattaa kasvihuonepäästöjä. Tämä ajaa ihmiset vaatimaan 

uusia poliittisia rajoitteita (poliittiset), mikä puolestaan inspiroi yrityksiä kehittä-

mään uusia teknologisia ratkaisuja (teknologiset). Mikäli uudet teknologiat ovat 

tarpeeksi edullisia (taloudelliset), saattaa tämä muuttaa ihmisten asenteita sekä 

käytöstä (sosiaaliset). (Tersine 1982, 36). 

 

Rajoitteet. Yrityksen tilarajoitteet rajoittavat varastotasoja. Pääomarajoitteet ra-

joittavat mm. varastoinvestointeja. Yrityksen strategiassa saattaa olla myös käy-

täntöjä, että tiettyjä tuotteita pitää aina olla varastossa. Tämä puolestaan saattaa 

rajoittaa muiden tuotteiden varastotasoja. 

 

Ennustemenetelmät. Tiedettäessä tarvittavat syötteet ja tulokset, voidaan valita 

ennustemenetelmä. Ennustemenetelmät voidaan jakaa yhden muuttujan menetel-

miin (liite 2) ja monimuuttujamenetelmiin (liite 3).  

 

Yhden muuttujan menetelmät voivat olla joko parametrisia tai ei-parametrisia. 

Parametriset menetelmät perustuvat oletukseen, että kysyntä on normaalijakautu-

nutta ja että muuttujien välisiä yhteyksiä voidaan selittää korrelaation avulla. Ei-

parametriset menetelmät puolestaan perustuvat historiadataan. Historiadatan pe-

rusteella tulevaa kysyntää arvioidaan ilman parametriennusteita ja niiden tuomaa 

malliriskiä. (Jorion, 2002, 223).  
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Monimuuttujamenetelmillä käsitellään usean satunnaismuuttujan aineistoja. Niis-

sä mallinnetaan havaintoaineistoja, joissa on vähintään yksi riippuva muuttuja 

(selitettävä) ja useampia riippumattomia muuttujia (selittäjiä). (Laininen 2000, 61) 

Koska ainuttakaan täydellistä menetelmää ei ole olemassa, on yrityksen vain löy-

dettävä menetelmistä omaan tilanteeseen kaikkein parhaiten soveltuva. (Tersine 

1982, 35).  

2.5 Tehokkuus ja mittarit 

Logistiikassa eräs keskeinen tavoite on tehokkuus, jonka mittaamisessa kannattaa 

huomioida niin määrä- ja aikamittarit kuin myös kustannukset ja laatu. Tehok-

kuutta haetaan joko luomalla uusia toimintatapoja tai tehostamalla nykyisiä toi-

mintatapoja. Uudet toimintatavat voivat liittyä joko uusiin liiketoimintamuotoihin 

kuten uusiin tuotteisiin, tai nykyisten toimintatapojen uudistamiseen. 

 

Koska mitattavia kohteita on niin monia, tarvitaan tarkasteluihin myös useita mit-

tareita. Oikein valitut mittarit auttavat yritystä löytämään ongelmakohdat sekä 

osoittamaan valittujen korjaustoimenpiteiden vaikutukset ja teho. Nykyisten toi-

mintatapojen tehostaminen puolestaan pyrkii löytämään vallitsevien rajoitteiden ja 

mahdollisuuksien joukosta entistä parempia tapoja toimia. 

 

Mittareiden tärkein tehtävä on antaa kattava ja objektiivinen kuva yrityksen logis-

tiikan tilasta ja logistisesta tehokkuudesta. Näitä mitta-arvoja voidaan käyttää hy-

väksi sekä yritysten välisissä vertailuissa että yrityksen vertaamisessa toimialan 

keskimääräisiin ja parhaisiin arvoihin. Verrokit voidaan hakea myös muilta toimi-

aloilta. Kuitenkin ehdottomasti tärkein käyttökohde on yrityksen toiminnan te-

hokkuuden kehittymisen seuranta. Oikein valitut mittarit auttavat sekä löytämään 

ongelmakohtia että osoittamaan valittujen korjaustoimenpiteiden vaikutuksia ja 

tehoa. 

 

Mittareiden merkitys vaihtelee voimakkaasti eri yritysten välillä ja jopa tuotteen 

elinkaaren aikana. Uusi toimintaansa aloittelevan yrityksen taloutta hallitsevat 
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kassavirta ja rahoituksen riittävyys, jolloin esimerkiksi varastomittareista ei ole 

merkittävää hyötyä. Tärkeimmät mittarit liittyvätkin tällöin ensimmäisten asiak-

kaiden saamiseen sekä ensitoimitusten läpivientiin. Hyvin kilpailuilla toimialoilla 

puolestaan pääoman sitoutumisen hallinta on tärkeää ja esille nousevat varastojen, 

toimitusvarmuuden ja nopeuden hallintaan liittyvät mittarit. (Karrus 2003, 169-

170) 

2.5.1 Varastonkierto  

Materiaalinohjauksella pystytään vaikuttamaan eniten yhteen pääomaerään eli 

vaihto-omaisuuteen. Vaihto-omaisuuden käytön tehokkuuden yleisin tunnusluku 

on varastonkierto, joka lasketaan suhteuttamalla varaston arvo tavaroiden käyt-

töön vuoden aikana (yhtälö 3). Varaston kiertonopeus ilmaisee, kuinka usein va-

rastot ovat liikkuneet organisaation läpi tietyn ajanjakson aikana. Koska keskiva-

raston seuraaminen ei yleensä ole mahdollista, tehdään varaston kierron mittaus 

tietyn hetken perusteella. Varaston kiertonopeutta voidaan parantaa poistamalla 

varastoista ylijäämämateriaalia, alentamalla hitaasti liikkuvien tuotteiden varasto-

tasoa sekä keskittymällä kalliiden ja myydyimpien tuotteiden ohjaukseen. (Sakki 

2003, 79) 

 

 (3) 

 

Suurempi varastonkiertonopeus ei välttämättä tarkoita tehokkaampaa varastonhal-

lintaa. Varastonkierron ihannearvot vaihtelevat toimialoittain. Tämän vuoksi tun-

nuslukua olisikin käytettävä ennen kaikkea oman yrityksen sekä toimialan toi-

minnan seuraamiseen. (Silver & Peterson 1985, 9)  

 

Kierron vipuvaikutus on erittäin suuri. Varastonkierron ollessa 1, tarkoittaa se 

keskivaraston olevan yhtä suuri kuin yrityksen vuosimyynti. Jos taas varastonkier-

to on 2, on keskivarasto enää puolet yrityksen vuosimyynnistä. Mitä korkeampi 

varastonkierto yrityksellä on, sitä tehokkaammin varastoon sitoutunut pääoma 

tuottaa yritykselle tulosta ja sitä parempaa yrityksen varastonhallinta.  Usein suo-
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malaisten yritysten lähtökohta on kovin pääomaa sitova, joten edes hieman varas-

tonkiertoa parantamalla, voitaisiin saada aikaan huomattavia säästöjä. (Karrus 

2003, 177) 

 

Aivan näin yksiselitteistä varastonkierron tulkinta ei kuitenkaan ole. Korkea kierto 

edellyttää, ettei samalla aiheuteta korkeita täydennyskustannuksia. (Silver & Pe-

terson 1985, 59) Varastonkiertonopeus käsittelee varastoa ainoastaan taloudelli-

selta näkökantilta, eikä näin ota lainkaan huomioon operatiivista näkökantaa. Tä-

män vuoksi varaston kiertonopeutta, kuten muitakaan varastomittareita ei saisi 

käyttää yksinään.  

 

Varaston kiertonopeuden kasvattamisesta on siis sekä hyötyä että haittaa yrityk-

selle (taulukko 2). Jokaisessa yrityksessä olisikin pohdittava oman toimialan eri-

tyisluonteen kautta, auttaako varastonkierron kasvattaminen tehostamaan yrityk-

sen varastoja. (Tersine 1982, 23) 

 

Taulukko 2. Korkean varastonkierron hyödyt / haitat. (Tersine 1982, 23) 
Hyödyt Haitat 

Vähemmän pääomaa sitoutuneena Kasvavat puutekustannukset 

Tuoreempia / uudempia tuotteita Menetetyt asiakkaat 

Kasvanut maksuvalmius Menetetyt paljousalennukset 

Pienempi riski tuotteiden  
pilaantumisesta 

Korkeammat kuljetuskustannukset 
/ tuote 

2.5.2 Muut mittarit 

Keskimääräinen varastotaso. Keskimääräinen varastotaso muodostetaan lisäämäl-

lä varmuusvarastoon puolet toimituserästä (yhtälö 4). Varastotaso voidaan laskea 

sekä kappaleina että euroina. (Sakki 2003, 74) 

 (4) 

  

Otetaan esimerkki toimitusajan vaihtelun ja kysynnän vaihtelun vaikutuksesta 

keskimääräiseen varastotasoon. Esimerkistä huomataan, kuinka paljon eri vaihte-
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luiden huomioiminen vaikuttaa keskimääräiseen varastotasoon. Oletetaan lähtöar-

vojen olevan seuraavat: 

Toimitusaika (L)   = 10 päivää 

Toimitusajan vaihtelu (LV (+/-)) = +/- 2 päivää 

Kysyntä (D)   = 20 yksikköä / päivä 

Kysynnän vaihtelu (DV (+/-)) = +/- 5 yksikköä / päivä 

Palvelutaso (SL)  = 100 % 

Toimituserä (Q)  = ? 

Varmuusvarasto (SS)  = ? 

 

Mikäli toimitusajan vaihtelu ja kysynnän vaihtelu jätetään huomioimatta, ei var-

muusvarastoa (SS) tarvita ollenkaan. Toimituserän koko (Q) olisi tällöin L x D eli 

200 yksikköä. Keskimääräiseksi varastotasoksi saadaan näin Q/2 eli 100 yksik-

köä. 

 

Jos kysynnän vaihtelu (DV) otetaan laskuihin mukaan, tarvitaan 50 yksikön var-

muusvarastoja [L x (DV(+))]. Keskimääräiseksi varastotasoksi saadaan nyt SS + 

Q/2 eli 150 yksikköä. 

 

Kun toimitusajan vaihtelu (LV) otetaan laskuihin mukaan, saadaan varmuusvaras-

totasoksi 60 yksikköä [(L+LV(+)) x (DV(+)]. Näin keskimääräiseksi varasto-

tasoksi saadaan 160 yksikköä. (mukaillen Stock & Lambert 2001, 232) 

 

Varastonriitto. Varastonriitto kertoo varaston riittävyydestä keskimääräisen ky-

synnän toteutuessa. Varastonriitto saadaan laskettua kertomalla varastonkiertoajan 

käänteisluku 365:llä (yhtälö 5). (Sakki 2003, 79)  

 

  (5) 

 

Katekierto. Pääomantuottavuus eli katekierto (yhtälö 6) on hyvin lähellä käsitettä 

pääomantuottoaste. Katekiertoa kannattaa arvioida toimialakohtaisesti. Esimer-
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kiksi varasto-ohjatusti toimivassa teollisuudessa tavoitetasona voidaan pitää 350, 

kun taas tilausohjatusti toimivassa teollisuudessa katekierron olisi puolestaan ol-

tava 250 tai jopa alle (taulukko 3). (Karrus 2003, 176). 

 

 (6) 

 

Taulukko 3. Esimerkkejä toimialakohtaisista katekiertoluvuista (Karrus 2003, 
176) 

Toimiala Katekierto 

Erikoistavarakauppa 150 

Päivittäistavarakauppa 500 

Teollisuus (varasto-ohjattu) 350 

Teollisuus (tilausohjattu) 250 

2.5.3 Tilastolliset mittarit 

Mediaani. Mediaanilla tarkoitetaan keskimmäistä lukua, kun luvut on jaettu suu-

ruusjärjestykseen pienimmästä suurimpaan. Pienempien parillisten aineistojen 

mediaani lasketaan kahden keskimmäisen luvun keskiarvona. (Laininen 2000, 

10). 

 

Variaatiokerroin. Variaatiokerrointa (%) käytetään havaintoarvojen suhteellisen 

hajonnan määrittämiseen. Se osoittaa, kuinka monta prosenttia havaintojoukon 

keskihajonta on havaintojoukon keskiarvosta (yhtälö 9). 

 

    (9) 

jossa  s on keskihajonta  

 on keskiarvo  

(Tilastokeskus 2007b) 
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2.6 Varastonhallinnan oireet ja tehostaminen 

Varastonhallinnassa olevien oireiden havaitseminen on yrityksille erittäin tärkeää. 

Huonosti hoidetun varastonhallinnan voi tunnistaa monista asioista. Seuraavaan 

on listattu yleisimpiä varastonhallinnan oireita:  

1) Jälkitoimitusten kasvaminen 

2) Jälkitoimitusten määrä pysyy ennallaan, vaikka varastotasoja on nostettu  

3) Korkea asiakasvaihtuvuus 

4) Asiakkaat peruvat tilauksia entistä enemmän 

5) Kausittainen puute varastotilasta 

6) Suuri määrä poistotuotteita 

(Stock & Lambert. 2001, 254-255) 

 

Oireet havaittuaan, yrityksen olisi pyrittävä tehostamaan omaa varastonhallinto-

aan. Keinoja varastonhallinnan parantamiseen on olemassa useita: 

 

1) Pyri pienentämään toimitusaikaa. Toimittajaa valitessa, yritykset saattavat 

kiinnittää huomioita pelkästään hintaan. Hinta on toki tärkeä tekijä, mutta 

suuremmat säästöt yritys saa usein madaltamalla toimitusaikaa. Usein pai-

kalliset toimittajat saattavat pitää selkeästikin korkeampia hintoja. Jos se 

on kuitenkin edellytys tilauspisteen ja varmuusvaraston madaltamiselle, on 

näitä toimittajia harkittava vakavasti. Yrityksen olisikin pyrittävä pienen-

tämään kokonaiskustannuksia eikä yksittäistä toimituskustannusta.  

 

2) Pidä toimittajat tietoisena ennakoidusta kysynnästä. Kun toimittajat ovat 

tietoisia asiakkaansa kysynnästä, he voivat suunnitella myös oman tuotan-

tonsa asiakkaan mukaan. Tämä on omiaan vähentämään toimitusaikaa, 

jonka seurauksena tilauspistettä ja varmuusvarastoa voidaan jälleen hie-

man alentaa. (Tersine 1982, 448-449) 

 

3) Sovi toimittajien kanssa minimiostomääristä. Yrityksen kannattaa sopia 

minimiostomääristä toimittajan kanssa. Minimiostomäärien avulla voidaan 
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sopia erillisistä määräalennuksista. Tämän lisäksi ennalta sovitut hinnat 

voivat olla suoja tulevia hinnankorotuksia vastaan.  

 

4) Tarjoa asiakkaille alennusta ennakolta tilatuista tuotteista. Asiakkaiden ti-

latessa tuotteet etukäteen varastomääriä pystytään ennakoimaan. Tätä 

kautta yritysten varastomääriä saadaan useimmiten pienennettyä. Mikäli 

alennukset ovat kuitenkin tuntuvia normaalihintoihin nähden, saattaa vaih-

to-omaisuuden määrä päinvastaisesti kasvaa. 

 

5) Säilytä useita toimittajia. Useiden toimittajien säilyttäminen saattaa merki-

tä joidenkin määräalennusten menettämistä. Etuna tässä on kuitenkin se, 

että yhdeltä toimittajalta puuttuvat tuotteet voidaan tilata toiselta toimitta-

jalta. Useiden toimittajien säilyttäminen mahdollistaa myös toimituskus-

tannusten vertaamisen. Tämä pitää yllä hintakilpailua toimittajien välillä, 

mikä pitkällä tähtäimellä muodostuu yritykselle halvemmaksi kuin yksit-

täisten toimittajien lupaamat määräalennukset. 

 

6) Maksa vasta tuotteiden myynnin jälkeen. Toimittajien kanssa on hyödyllis-

tä pyrkiä sopimaan maksun suorittamisesta vasta kun tuotteet on saatu 

myytyä eteenpäin. Näin suurin osa varastointikustannuksista saadaan vieri-

tettyä toimittajien harteille. Tämä on omiaan myös tehostamaan varaston-

hallintaa. 

 

7) Luo parempia ennusteita. Yritysten olisi pyrittävä parantamaan ennustus-

menetelmiään entistä luotettavimmiksi ja täsmällisiksi. Tätä kautta yrityk-

sen varmuusvarastoja saadaan pienennettyä huomattavasti. 

 

8) Pyri eroon kannattamattomista tuotteista. Varastot olisi syytä tarkistaa 

säännöllisin väliajoin. Vanhentuneista, huonolaatuisista, ylimääräisistä se-

kä hitaasti liikkuvista tuotteista olisi pyrittävä eroon. (Tersine 1982, 448-

449) 
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9) Hyödynnä erilaisia analyyseja. Myös erilaisten analyysien avulla varas-

tonhallintaa pystytään tehostamaan. Hyödyllisiä analyyseja ovat mm. lä-

pimenoaika-analyysi, ABC-analyysi sekä tilausmäärien ja tarjousrakentei-

den analyysi. (Stock & Lambert 2001, 255) 
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3 TUOTELUOKITTELUMENETELMÄT 

Varastonhallinnan tuoteluokittelutekniikoista ABC-analyysi on luultavasti kaik-

kein suosituin (luku 3.1). Analyysin suosio selittyy pitkälti sen yksinkertaisuudel-

la sekä helppokäyttöisyydellä. (Ramanathan 2006, 695) Toinen yleisesti käytetty 

menetelmä on tuotteen elinkaarianalyysi (luku 3.2). Sen suosion salaisuus on 

myös melko selkeä logiikka tuotteen esittelyvaiheesta aina tuotteen poistamiseen 

markkinoilta. Tuotteen elinkaarianalyysia on kuitenkin kritisoitu siitä, että tuot-

teen kulloinenkin elinkaarenvaihe on melko vaikea määritellä. (Day 1981, 60) 

 

Tuotteet on mahdollista luokitella myös ABC-luokituksen ja elinkaarianalyysin 

risteytyksellä, eli niin sanotulla elinkaarimallinnetulla ABC-luokituksella (luku 

3.3). Tämä luokittelumenetelmä koostuu kahdesta dimensiosta: 

- myynnin volyymista/katteesta muihin tuotteisiin verrattuna 

- myynnin muutoksesta tietyllä aikavälillä. 

(Salmivuori 2009, 33) 

3.1 ABC-analyysi 

Varastonhallintaa voidaan tehostaa luokittelemalla tuotteet eri kategorioihin. 

ABC-analyysista käytetään myös keksijänsä mukaisesti nimitystä Pareton periaa-

te. Villefrede Pareton kehittämä menetelmä syntyi Pareton havaittua yhteiskunnan 

varallisuuden jakautuvan hyvin epätasaisesti yhteiskunnassa. Pienellä osalla ihmi-

sistä oli suurin osa yhteiskunnan varallisuudesta. (Stock & Lambert 2001, 256) 

 

ABC-analyysissa tuotteet lajitellaan kauden myynnin mukaiseen järjestykseen. 

Useimmiten lajitteluperiaatteena toimii euromääräinen myynti. Jokaisen tuotteen 

arvo ilmaistaan prosenttiosuutena kokonaismyynnistä. Tämän jälkeen tuotteille 

lasketaan kumulatiivinen summa, jonka perusteella tuotteet jaetaan A-, B- ja C-

luokkiin. (Leenders, Fearon, Flynn & Johson 2002, 522)  
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ABC-analyysissa A-luokkaan kuuluvat kaikkein eniten yritykselle arvoa tuovat 

tuotteet. Yleisesti A-luokan rajana pidetään 75-80 % nimikkeiden kokonaismyyn-

nistä. Vaikka A-tuotteet tuovatkin yritykselle suurimman osan myynnistä, käsittä-

vät ne vain murto-osan nimikkeiden kokonaismäärästä (kuva 5).  

 

 

Kuva 5. ABC-luokittelu. (mukaillen Tersine 1982, 438) 

 

B-luokkaan puolestaan kuuluvat tuotteet, jotka edustavat kumulatiivisesti lasket-

tuna 10-15 % nimikkeiden kokonaismyynnistä. Nämä tuotteet käsittävät yleensä 

alle 15 % nimikkeiden kokonaismäärästä.  

 

Viimeiseen luokkaan, eli C-luokkaan kuuluvat loput tuotteet. C-luokka edustaa 

noin 5-10 % varaston arvosta, mutta siihen kuuluvien nimikkeiden määrä saattaa 

olla jopa 70 % yrityksen kaikista nimikkeistä. (Tersine 1982, 438) 

3.1.1 ABC-luokkien varastonohjaus 

ABC-analyysin avulla päätöksentekijä saa tärkeää tietoa tuotteiden varastonohja-

uksen tueksi (taulukko 4). On epätaloudellista pitää kaikista tuotteista yhtä tiukkaa 

kontrollia. ABC-luokituksen varsinainen hyöty saadaankin nimenomaan varasto-

kontrollin löysentämisessä C-tuotteiden osalta. (Tersine 1982, 438) Varastonohja-
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uksesta saakin erinomaisen käsityksen jo ymmärtämällä ääripään tuotteiden (A- ja 

C-tuotteiden) ohjauksen perusperiaatteet. 

 

Taulukko 4. Varastonohjauksen periaatteet (Tersine 1982, 440). 

Tuote-
ryhmä 

Kontrol-
loinnin 
tarve 

Tulosten 
tyyli 

Tilaus-
koko 

Tarkastus-
tiheys 

Varmuus-
varastojen 

koko 

Palvelu-
taso (%) 

A Suuri 
Täsmäl-

liset 
Pieni Jatkuva Pieni 99 % 

B 
Keski-
määräi-

nen 

Keski-
määräi-

set 

Keski-
määräi-

nen 

Kausittai-
nen 

Keski-
määräinen 

95 % 

C Pieni 
Yksin-

kertaiset 
Suuri Harva Suuri 90 % 

 

A-tuotteet. A-tuotteet edustavat suurta osuutta varaston arvosta ja ne tarvitsevatkin 

tarkkaa sekä jatkuvaa kontrollia. Erityisesti kalleimpien A-tuotteiden varastotasot 

täytyisi pitää kokoajan päivitettyinä. Koska A-ryhmän tuotteita on lukumääräisesti 

melko vähän, voidaan päivittäminen tehdä myös manuaalisesti. A-kategorian tuot-

teista tarvitaan säännölliset (esimerkiksi kuukausittaiset) raportit johdon tietoon. 

Raporttien olisi kerrottava yksityiskohtaista tietoa tuotteiden myynnin kehitykses-

tä. (Silver & Peterson 1985, 328) 

 

A-tuotteiden hankinnan osalta olisi hyvä pitää yllä varovaisuuden periaatetta. Tä-

mä pätee erityisesti suuren yksikköhinnan, mutta matalan kysynnän omaaviin A-

tuotteisiin. Tällaisten tuotteiden ylivarastointi voi käydä yritykselle hyvin kalliik-

si. Tämän vuoksi olisikin syytä harkita puutetilanteiden mahdollistaminen. Vaikka 

perusperiaate A-tuotteiden varastoinnissa onkin puutetilanteiden välttäminen, ovat 

asiakkaat usein valmiita odottamaan tuotteita jonkin aikaa. Johtuen A-tuotteiden 

tilausrytmistä, saadaan kysyntä mahdollisissa puutetilanteissa tyydytettyä pian 

saapuvalla uudella toimituksella. A-tuotteiden varastomäärät kannattaa myös sa-

maisen tiheän tilausrytmin vuoksi pitää melko alhaisina. (Silver & Peterson 1985, 

329) 

 

A-tuotteiden päätöksenteon ohjausparametrien valinnassa olisi oltava erityisen 

tarkkana. Pienetkin virheet tilausmäärissä aiheuttavat yritykselle suuret lisäkus-
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tannukset. Tämän vuoksi vähintään kerran kuukaudessa olisi hyvä tarkistaa A-

tuotteiden tilauspisteiden sekä tilausmäärien oikeellisuus. (Silver & Peterson 

1985, 329)  

 

A-tuotteiden osalta olisi hyvä noudattaa seuraavia neuvoja: 

1) Arvioi ja pyri vaikuttamaan kysyntään. Paras tapa kysynnän arvioimiseen 

on manuaalisesti tehdyt ennusteet, jolloin johto pystyy ottamaan huomioon 

myös esimerkiksi arviot asiakkaiden ostoaikeista. Kysyntään pystytään 

vaikuttamaan esimerkiksi hintoja vaihtelemalla, asiakkaiden kanssa neu-

vottelemalla sekä toimituksia tehostamalla.  

 

2) Arvioi ja pyri vaikuttamaan toimituksiin. Toimituksia olisi tarkasteltava 

kriittisesti eikä vain passiivisesti hyväksyä tarjotut toimitusehdot. Usein on 

lisäksi mahdollista saada neuvottelemalla toimitusaikoja alemmaksi sekä 

muutenkin toimituksia sopimaan paremmin oman yrityksen tarpeiden mu-

kaisesti. (Silver & Peterson 1985, 328-329) 

 

C-tuotteet. C-tuotteiden varastonohjaus on toteutettava mahdollisimman sujuvasti 

ja pienin kustannuksin (Sakki 2003, 137). C-tuotteiden hankinnassa olisikin hyvä 

käyttää mielikuvitusta. Uusi kokonaiskustannuksiltaan edullisempi hankintatapa 

voi olla täysin erilainen mihin yrityksessä on totuttu. Vanhojen tottumusten muut-

taminen saattaakin olla suurin este uudelle ratkaisumallille.  

 

Ensinnäkin tilausjärjestelmäksi kannattaa useimmissa tapauksissa vaihtaa vähiten 

paperityötä vaativa (s, Q)-menetelmä (kaksilaatikkomenetelmä). C-tuotteiden va-

rastoinnissa yrityksen olisi keskityttävä omaan ydinosaamisalueeseensa. Tämä 

tarkoittaa perinteisen ostamisen lopettamista ja hyllyjen täydentämisen ulkoista-

mista. Tällöin yritys valitsee muutaman toimittajan, jotka huolehtivat jakelutekni-

sesti mahdollisimman tehokkaasti tuotteiden riittävyydestä. Suurena kynnyksenä 

tällaiselle ulkoistamiselle on useimmiten toimittajan päästäminen yrityksen tieto-

järjestelmiin valvomaan tuotteiden tilauspisteitä. (Nahmias 2001, 276) 
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Mikäli yritys jättää omalle vastuulleen C-tuotteiden varastonohjauksen, olisi yk-

sikkökustannuksiltaan halvimpia C-tuotteita ostettava suuria määriä. Tällöin toi-

mitusfrekvenssiä saadaan pienennettyä. Kalliita hitaasti liikkuvia C-tuotteita ei 

puolestaan kannata säilyttää varastossa lainkaan. Tällaiset tuotteet on hyvä tilata 

tilausohjautuvasti eli vasta kysynnän ilmaantuessa. (Tersine 1982, 439)  

 

C-tuotteille on käytännössä olemassa kaksi täydennysmenetelmää: 

1) Perioditarkastus pitkällä tarkastusvälillä 

2) Jatkuvatarkastus, kuten (s, Q)-menetelmä 

(Silver & Peterson 1985, 372) 

3.2 Tuotteiden elinkaarianalyysi 

Tuotteiden elinkaari jaetaan usein neljään vaiheeseen: esittelyvaiheeseen, kasvu-

vaiheeseen, kypsyysvaiheeseen ja laskuvaiheeseen (kuva 6). Tuotot ovat elinkaa-

ren eri vaiheissa erilaisia, jolloin myös tuotteiden markkinointi- ja ostostrategiat 

on pystyttävä sopeuttamaan muuttuvien olosuhteiden mukaan (taulukko 5). (Kot-

ler 2003, 328) 

 

 

Kuva 6. Elinkaarikäyrä (myynti & tuotot). (Kotler 2003, 328) 
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Taulukko 5. Elinkaarenvaiheiden ominaispiirteet ja strategiat. (Kotler 2003, 340) 
 Esittely Kasvu Kypsyys Lasku 

Myynti 
Matala 
myynti 

Nopeasti 
kasvava 
myynti 

Myynnin 
huippu 

Laskeva 
myynti 

Kustannukset 
Suuret  
kustannukset/ 
asiakas 

Kohtalaiset 
kustannukset/ 
asiakas 

Matalat  
kustannukset/ 
asiakas 

Matalat  
kustannukset/ 
asiakas 

Tuotot Negatiiviset Kasvavat Korkeat Laskevat 

Asiakkaat Innovoijat 
Varhaiset 
omaksujat 

Tavalliset 
asiakkaat 

Hitaat 
omaksujat 

Kilpailijat Muutamia 
Enenevissä 
määrin 

Huipussaan, 
alkaa 
vähentyä 

Vähentyy 

Markkinointi 
tavoitteet 

Luo tuote-
tietoisuutta 

Maksimoi 
markkina-
osuus 

Maksimoi 
tuotot sekä 
puolusta 
markkina-
osuutta 

Vähennä 
kustannuksia 

Tuotteet 
Tarjoa perus-
tuotteita 

Tarjoa tuote-
laajennuksia, 
palvelua,  
takuuta 

Laajenna 
tuote- 
valikoimaa 

Poista heikot 
tuotteet 

Hinta 
Veloita 
ylimääräistä 

Alenna hintaa 
Hinnoittele 
kilpailun 
mukaan 

Alenna hintaa 

Jakelu 
Luo valikoiva 
jakeluketju 

Tehosta  
jakeluketjua 

Tehosta 
jakeluketjua 

Valikoiva 
jakeluketju 

Mainonta 

Käytä vahvoja 
markkinointi-
kampanjoita 
markkinoille 
pääsemiseksi 

Pyri 
käyttämään 
hyväksi 
kasvava 
kysyntä 

Rohkaise 
vaihtamaan 
omaan tuote-
merkkiin 

Vähennä 
mahdollisen 
pieneksi 

 

3.2.1 Uusien tuotteiden lanseeraus 

Jokaisen yrityksen on tuotava uusia tuotteita markkinoille, sillä asiakkaiden tar-

peet muuttuvat, teknologiat kehittyvät ja kilpailu markkinoilla käy jatkuvasti ko-

vemmaksi. Useimmiten yritysten kyky uudistaa tuotteitaan ratkaisee tulevan me-

nestyksen. Yritykset jotka eivät kykene tähän, ovat vaarassa menettää markkina-

asemiaan. Myös kehiteltyjä ja korvaavia tuotteita on lanseerattava tasaisin vä-
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liajoin, jotta asiakkaat saadaan jatkossakin ostamaan yrityksen tuotteita. (Kotler 

2003, 348) 

Uusien tuotteiden kehittäminen on kuitenkin todella riskialtista, sillä vain harvat 

tuotteet tulevat menestymään markkinoilla.  Syitä uusien tuotteiden epäonnistumi-

siin on useita (Kotler 2003, 349-350): 

- Tuote ei ole huolella suunniteltu. 

- Tuote on väärin asemoitu markkinoille. 

- Tuotteen markkinointi on epäonnistunut. 

- Tuote on ylihinnoiteltu. 

- Kehityskustannukset ovat ennakoitua suuremmat. 

 

Uusia tuotteita lanseerataan monilla toimialoilla useasti vuodessa. Uusi tuote voi 

olla uusi pelkästään yritykselle tai sitten tuote on uusi koko markkinoille. Pelkäs-

tään yritykselle uuden tuotteen hankkiminen voi tapahtua kolmella tavalla   

1) Yritys ostaa tuotteen toiselta yritykseltä  

2) Yritys hankkii patentin toiselta yritykseltä 

3) Yritys hankkii lisenssin tai toimiluvan toiselta yritykseltä 

 

Mikäli tuote on uusi markkinoille, tuote täytyy kehittää joko itse tai vaihtoehtoi-

sesti päästä sopimukseen jonkin tuotekehitysyhtiön kanssa. Alle 10 prosenttia 

kaikista tuotteista on aidosti uusia. Nämä tuotteet sisältävät suurimman riskin, 

sillä ne ovat luonnollisesti täysin uusia myös yritykselle. Suurin osa uusista tuot-

teista on kuitenkin uusia kehitysversioita olemassa olevista tuotteista. (Kotler 

2003, 349) 

 

Kaikkein paras keino menestyvän uuden tuotteen luonnissa olisi luonnollisesti 

lanseerata täysin ainutlaatuinen tuote markkinoille. Toinen hyvä keino on tehdä 

huolellinen tutkimus markkinoista ja asettaa tuote, joka vastaa mahdollisimman 

hyvin näiden markkinoiden tarpeita. Myös hyvän asiakastuntemuksen, tuotteiden 

oikea-aikaisen lanseerauksen sekä yrityksen ylimmän johdon aidon tuen avulla 

yrityksen on mahdollista luoda markkinoille menestyvä tuote. (Kotler 2003, 352) 
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3.2.2 Esittelyvaihe 

Esittelyvaiheessa tuotteet esitellään ja aktiivinen myynti aloitetaan. Tuotemarkki-

nat ovat vasta kehittymässä ja tuotannon sekä jakelun kustannukset ovat korkeita, 

eikä kilpailua juurikaan ole. Tämä vaihe on tuotteelle kaikkein kriittisin. Tärkeintä 

on käyttää markkinoiden ja suunnittelun tuomia kokemuksia hyväksi, jotta tuotan-

toa ja markkina-asemaa saadaan parannettua. Myös selkeät tuotesuunnittelupuut-

teet olisi pyrittävä korjaamaan tässä vaiheessa. (Nahmias 2001, 28) Mitä erilai-

semmasta tuotteesta on kyse, sitä enemmän tarvitaan aikaa tuotteen 

hyväksymiseksi markkinoille. (Baker & Hart 2007, 96)  

 

Esittelyvaiheessa tuotot ovat negatiiviset tai hyvin alhaiset. Mainonnan täytyy olla 

elinkaaren alkuvaiheessa huipussaan, koska potentiaalisia asiakkaita täytyy tiedot-

taa uudesta tuotteesta sekä houkutella heitä ostajiksi. Uusien tuotteiden lanseera-

uksessa on oltava hyvin tarkkana. Ensimmäisenä markkinoille pääsy tietää suuria 

riskejä, mutta samalla mahdollisuuksia suuriin tuottoihin. Myöhemmin markki-

noille tultaessa, yrityksellä olisi hyvä olla teknologista, laadullista tai brändin 

luomaa etua jo markkinoilla oleviin tuotteisiin verrattuna. Useimmiten tuotteen 

tuominen markkinoille aikaisessa vaiheessa kannattaa. Erään tutkimuksen mukaan 

puoli vuotta myöhemmin markkinoille tullut tuote tuotti 33 prosenttia keskimää-

räistä vähemmän ensimmäisen viiden vuoden aikana. Ajoissa tulleet, mutta 50 % 

budjetin ylittäneet tuotteet menettivät ensimmäisen viiden vuoden aikana vain 4 % 

keskiarvoon verrattuna (Kotler 2003, 330) 

3.2.3 Kasvuvaihe 

Kasvuvaihe tarkoittaa tuotteen selviytyneen kriittisestä alkuvaiheesta. Markki-

nointipanostukset alkavat tuottaa tässä vaiheessa hedelmää ja yhä useammat asi-

akkaat hyväksyvät tuotteen itselleen. Asiakkaiden tyytyväisyys houkuttelee pai-

kalle sekä uusia asiakkaita että uusia toimittajia. (Baker & Hart 2007, 96)  

 

Hinnat laskevat kasvuvaiheessa hieman ja yritykset pitävät markkinointipanok-

sensa ennallaan. Tuotot lisääntyvät kasvavien myyntimäärien mukana sekä tuot-
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teiden yksikkökustannusten laskun myötä. Tärkein päämäärä kasvuvaiheessa on 

vakiinnuttaa tuotteen markkina-asema. Yrityksen on lisättävä tuotteiden laatua tai 

luotava uusia ominaisuuksia tuotteille. Markkinointi ei enää keskity tuotetietoi-

suuden lisäämiseen vaan tuotemieltymyksen lisäämiseen. Yrityksen olisi määritel-

tävä eri hinnoittelukaavat eri asiakasryhmille. Myös valmistusprosessia olisi kehi-

tettävä tuotteen myynnin kasvaessa. 

 

Päätöksentekijä kohtaa kasvuvaiheessa olevien tuotteiden osalta korkean markki-

naosuuden sekä korkean tuoton välisen dilemman. Korkean markkinaosuuden 

saavuttamiseksi yrityksen olisi panostettava tuotteen kehittämiseen sekä mainon-

taan. Lyhyellä tähtäimellä katsottuna tällöin kuitenkin menetetään mahdollisuudet 

korkeisiin tuottoihin. Yrityksen yrittäessä ottaa nykyisestä tilanteesta kaiken tuo-

ton irti, voi se merkitä puolestaan tulevien kassavirtojen valumista kilpailijoiden 

käsiin. (Kotler 2003, 332-333) 

3.2.4 Kypsyysvaihe 

Kypsyysvaiheessa myynnin kasvu on vähentynyt tai lakannut kokonaan. Tämä 

vaihe on yleensä elinkaaren pisin. Tuote on myös kehittynyt jo lähes äärimmil-

leen, eikä myyntiä saada sitäkään kautta lisättyä. Tämä puolestaan johtaa kasva-

vaan kilpailuun sekä hintojen putoamiseen. Osa yrityksistä siirtyy tässä vaiheessa 

uusiin tuotteisiin tai tuotevariaatioihin. Markkinoita hallitsee kypsyysvaiheessa 

useimmiten muutama suuri yritys, jotka voivat saavuttaa kilpailuetua suuremman 

tuotantovolyymin kautta. (Kotler 2003, 334) 

 

Tämän vaiheen tavoitteena olisi oltava kasvuvaiheessa tuotteelle saavutetun brän-

diuskollisuuden säilyttäminen ja vahvistaminen. Lisäksi yrityksen olisi saatava 

säästöjä kehittyneen tuotannon ja jakelun myötä. (Nahmias 2001, 28)  

3.2.5 Laskuvaihe 

Laskuvaiheessa yritykset havaitsevat vaihtoehtoisia tapoja tyydyttää asiakkaiden-

sa tarpeet ja tuovat markkinoille uusia tuotteita järkyttäen markkinatasapainoa. 
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Useat tuotteet kuitenkin jatkavat vielä laskuvaiheessakin myyntiä. Toiset yritykset 

siirtyvät nopeasti korvaaviin tuotteisiin, kun taas toiset yritykset pyrkivät saamaan 

vanhoista tuotteista kaiken mahdollisen hyödyn irti. (Baker & Hart 2007, 96). 

 

Mikäli riittävän vahvaa syytä tuotteen myynnin jatkamiseen ei löydy, olisi lasku-

vaiheessa olevasta tuotteesta päästävä eroon. Syitä laskuvaiheen tuotteiden pois-

tamiseen on useita  

1) Vievät turhaan johdon aikaa 

2) Markkinointiin käytetyt panostukset voisi yhtä hyvin käyttää menestyviin 

tuotteisiin 

3) Yrityksen imago voi vahingoittua 

4) Korvaavien tuotteiden kehittely voi lykkääntyä, mikä on kaikki pois yri-

tyksen tulevista tuotoista  

(Kotler 2003, 337)  

 

Laskuvaiheessa olevien tuotteiden poistaminen ei kuitenkaan ole aina helppoa. 

Ensimmäinen tehtävä on luonnollisesti näiden heikompien tuotteiden paikallista-

minen. Kun tämä on tehty, on yrityksen määriteltävä strategia näiden tuotteiden 

osalta. Vaihtoehtoja on karkeasti ottaen kaksi: tuottojen ”lypsäminen” markkinoil-

ta tai tuotteen poistaminen.  

 

Yrityksen päättäessä tuotteen säilyttämisestä, on tuotteelle tehtävä selkeitä kus-

tannusleikkauksia. Tällaisten tuotteiden osalta kaikki kehitys- sekä mainontakus-

tannukset pitäisi asettaa mahdollisimman alhaisiksi. Lisäksi tuotteen laadun ja 

oheispalveluiden leikkaamista kannattaisi harkita. Nämä toimenpiteet eivät kui-

tenkaan ole kovinkaan helppoja toteuttaa käytännössä. Tämän vuoksi tuotteen 

poistamista markkinoilta on laskuvaiheen tuotteiden osalta aina harkittava. Tuot-

teen poistossa yrityksen on vielä pohdittava, kuinka tuotetta vielä haluavia asiak-

kaita palvellaan. (Kotler 2003, 338) 
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3.2.6 Elinkaarivaiheiden varastonohjaus 

Vaikka tietojärjestelmät ovat kehittyneet huimasti 20 vuodessa, on varastostrate-

gioiden tekeminen tänä päivänä huomattavasti vaikeampaa. Esimerkiksi internet 

on luonut markkinoista aidosti globaalit, jolloin mm. hintakilpailu ja saatavuus 

ovat aivan eri tasolla kuin vielä 90-luvun puolessa välissä. Tämä taas on osaltaan 

nopeuttanut uusien tuotteiden esittelyä ja lyhentänyt tuotteiden elinkaaria. (Kina-

xis 2009) 

 

Tuotteiden muuttuessa entistä nopeammin esittelystä kasvun ja kypsyyden kautta 

laskuvaiheen tuotteiksi, edellyttää se yrityksiltä nopeaa reagointia. Tällöin on ol-

tava jo valmiiksi tiedossa, minkälaisia varastostrategioita kussakin vaiheessa on 

noudatettava (kuva 7). 

 

Kuva 7. Tuotteen elinkaarivaiheiden varastointi. (Kinaxis 2009, Symphony Con-

sulting Workshop 2007 mukaan) 

 

Uudet tuotteet. Esittelyvaiheessa tuotteiden varastoon jäämisen riski on suuri, jol-

loin varmuusvarastotasojen on oltava matalat (Kinaxis 2009). Uutuustuotteet ovat 

aina materiaalihallinnolle suuri haaste. Vaikka suuria varmuusvarastoja ei uusista 

tuotteista kannatakaan pitää, on tärkeää huolehtia siitä, että tuotteen varastot ovat 

myyntiennusteiden tasalla. Varastojen loppuminen saattaa pahimmassa tapaukses-

sa tietää koko tuotteelle kuoliniskua. Uuden tuotteen markkinointi voidaan aloittaa 
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vasta kun tuotteen varastot ovat asianmukaisella tasolla. Varastot on mitoitettava 

myyntioptimismin mukaisesti. Yrityksen kannattaa kuitenkin ottaa ennemmin 

riski varastojen loppumisesta, kuin investoida valtavia summia uusien tuotteiden 

varastoihin. Uusien tuotteiden osalta yrityksen ei kannata pyrkiä optimoimaan 

varastoja, vaan huolehtia siitä, että uuden tuotteen varastot mahdollistavat takaa-

maan myynnin kehittymisen sekä riittävän markkinaosuuden valtaamisen.  

 

Uusille tuotteille, joille ei ole olemassa varsinaista historiatietoa pitäisi arvioida 

sekä kahden ensimmäisen vuoden kokonaiskysyntä että kausivaihtelut. Kahden 

ensimmäisen vuoden kokonaiskysynnän arvioinnin perusteella tuotteelle saadaan 

arvioitua myyntimäärät sekä trendi. Kausivaihtelut on puolestaan arvioitava ole-

massa olevien substituuttien perusteella. (Silver & Peterson 1985, 143) 

 

Kasvuvaiheen tuotteet. Kasvuvaiheessa yrityksen tavoitteena on oltava myynnin 

tarkka seuranta sekä sen vertaaminen laadittuun ennusteeseen. Näin uutuustuot-

teiden varastotasot saadaan päivitettyä todelliselle myynnin tasalle. Myynnin seu-

rantaa helpottaakseen yrityksen on hyvä löytää myynnin käännekohta. Tämä 

käännekohta tarkoittaa sitä kohtaa, jossa uutuustuotteiden vaihe loppuu ja kasvu-

vaihe alkaa. (Kleutghen 1988, 186, 190, 193) Koska myynnin kasvu on kasvuvai-

heessa huipussaan, varastotasoja on pyrittävä esittelyvaiheesta nostamaan myyn-

nin kasvun ylläpitämiseksi. (Kinaxis 2009)  

 

Kypsyysvaiheen tuotteet. Kypsyysvaiheessa varastotasot on asetettava tuotteiden 

strategisen tärkeyden sekä markkina-aseman mukaisesti (Kinaxis 2009). Kyp-

syysvaiheessa tuotteiden kysynnän oletetaan olevan tasaista. Täysin tasaisen ky-

synnän oletus antaa hyvän arvion esimerkiksi tilauseränkokoihin, jotka saadaan 

laskettua optimaalisen eräkoon, eli EOQ:n (Economic Order Quantity) avulla.  

 

Laskuvaiheen tuotteet. Laskuvaiheen tuotteiden varastotasoja on selkeästi vähen-

nettävä tai tuotteiden varastointi on kokonaan lopettaa (Kinaxis 2009). Yrityksille 

syntyy väistämättä jonkin verran poistettavia tuotteita tuotteiden lähestyessä elin-

kaarensa loppua. Poistettavia tuotteita voi syntyä myös liian optimististen myyn-
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tiennusteiden sekä paljousalennusten tai tuotteiden hintojen nousun pelossa tehty-

jen liikaostojen vuoksi.  (Leenders, Fearon, Flynn & Jonson 1990, 306) 

 

Materiaalin poistamiseen on olemassa kuitenkin useita eri keinoja.  

1) Käyttö muualla yrityksessä 

2) Korjaaminen käyttöön sopivaksi 

3) Myynti toiselle yritykselle 

4) Palautus toimittajalle 

5) Myynti välittäjän kautta 

6) Myynti jätteenmyyjälle 

7) Tuotteiden hävittäminen 

(Leenders, et al. 1990, 310) 

3.2.7 Vaihtoehtoiset elinkaarianalyysit 

Kaikkien tuotteiden elinkaaret eivät noudata perinteistä elinkaarimallia. Tuotteen 

myynti voi aluksi kasvaa voimakkaasti, mutta ei kuitenkaan alun myyntipiikin 

jälkeen koe normaalia markkinoilta poistumista (kuva 8). Myynti lähtee hieman 

laskemaan koetusta myyntipiikistä, mutta tuote ei poistu kokonaan markkinoilta. 

Tämän aiheuttavat kahden tyyppiset asiakkaat. Ensinnäkin asiakkaat, jotka eivät 

ostaneet tuotetta alkuryntäyksessä sekä alkuryntäyksen aikana ostaneet, mutta nyt 

tuotetta uusivat asiakkaat. (Kotler 2003, 329) 

 

 

Kuva 8. Myöhäisten ostajien ja uusio-ostajien pitkittämä elinkaari. (Kotler 2001, 

329) 
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Mikäli tuotteelle kohdistetaan laskuvaiheessa onnistunut mainoskampanja, voi 

myynti kokea hetkellisen myyntipiikin (kuva 9). Myynti lähtee kuitenkin nopeasti 

uudestaan laskemaan, jolloin yrityksen on joko luotava tuotteelle jälleen uusi 

mainoskampanja tai hyväksyttävä myynnin pienentyminen. (Kotler 2003, 329) 

 

 

Kuva 9. Mainoskampanjalla pitkitetty elinkaari. (Kotler 2001, 329) 

 

Tuotteelle voidaan myös löytää jatkuvasti uusia käyttötarkoituksia (kuva 10). Täl-

laiset tuotteet ovat alun perin suunniteltu tiettyyn käyttötarkoitukseen, mutta käy-

tön myötä niille löytyy jatkuvasti uusia käyttökohteita. (Kotler 2003, 329) 

 

 

Kuva 10. Tuotteelle löydetty uusia käyttötarkoituksia. (Kotler 2001, 329) 
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3.2.8 Funktionaaliset ja innovatiiviset tuotteet 

Tuotteiden elinkaaret vaihtelevat myös kysynnän ennustettavuuden mukaan. 

Funktionaalisilla tuotteilla on pitkät elinkaaret ja tämän vuoksi ne ovat myös hel-

pommin ennustettavissa. Innovatiiviset tuotteet ovat puolestaan nimensä mukai-

sesti hyvin innovatiivisia ja muotivirtausten mukaan vaihtelevia. Tämän vuoksi ne 

ovat myös hyvin vaikeasti ennustettavia (taulukko 6). (Lee 2002, 106)  

 

Taulukko 6. Funktionaaliset ja innovatiiviset tuotteet. (Fisher 1997, 107) 
Selite Funktionaaliset Innovatiiviset 

Kysyntä Helposti ennustettavissa Vaikeasti ennustettavissa 
Tuotteen elinkaari > 2 vuotta 3 kk - 1 vuosi 
Katetuottoprosentti 5 % - 20 % 20 % - 60 % 

Tuotevariaatiot 
Matala (10 - 20 

variaatiota / kategoria) 
Korkea (usein miljoonia 
variaatioita / kategoria) 

Ennusteiden 
keskimääräinen  
virhemarginaali 

10 % 40 % - 100 % 

Keskimääräinen 
varastonpuute 

1 % - 2 % 10 % - 40 % 

Keskimääräinen alennus-
prosentti kauden lopussa 

0 % 10 % - 25 % 

Tilaukseen tehtävien 
tuotteiden läpimenoaika 

6 kk – 1 vuosi 1 päivä – 2 viikkoa 

 

Funktionaalisiin tuotteisiin kuuluvat välttämättömyyshyödykkeet, joita ihmiset 

ostavat suurissa määrissä. Koska funktionaaliset tuotteet tyydyttävät perustarpeita, 

on niillä vakaat ennustettavissa olevat kysynnät sekä pitkät elinkaaret. Toisaalta 

näiden tuotteiden vakaus houkuttaa kilpailijoita, mikä puolestaan vähentää tuotto-

ja. 

 

Suurten tuottojen toivossa useat yritykset myyvät innovatiivisia tuotteita. Näiden 

tuotteiden kysynnän ennustaminen on usein hyvin vaikeaa. Lisäksi innovatiivisten 

tuotteiden elinkaaret ovat yleensä lyhyet, koska niille ilmaantuu markkinoille no-

peasti korvaavia tuotteita. Tämä puolestaan vaikeuttaa entisestään tuotteiden en-

nustettavuutta. (Fisher 1997, 105-116)  
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Kysynnän epävarmuus innovatiivisilla tuotteilla lisää puutekustannusten todennä-

köisyyttä. Lisäksi korkeat katetuottoprosentit sekä paine tuotteiden viennistä no-

peasti markkinoille kasvattavat entisestään puutekustannuksia. Myös tuotteiden 

lyhyet elinkaaret lisäävät ylimääräisen varastoinnin riskiä. Innovatiivisille tuotteil-

le on tärkeintä lukea myyntilukuja ja muita markkinasignaaleja mahdollisimman 

tarkasti sekä reagoida nopeasti havaittuihin muutoksiin.  

3.3 Elinkaaripohjainen ABC-analyysi 

Salmivuori Consulting Oy:n kehittämässä elinkaaripohjaisessa ABC-analyysissa 

tuotteille annetaan perinteisen ABC-analyysin tavoin A-, B- tai C-luokka. Kumu-

latiiviset prosenttirajat voidaan määritellä yrityskohtaisesti halutulla tavalla. Tär-

keintä yrityksille on luoda sellaiset ABC-luokat, jotka helpottavat vaihto-

omaisuuden hallintaa. Tämän lisäksi tuotteille määritellään trendiarvot, jotka pe-

rustuvat myynnin muutokseen vertailukauteen verrattuna. Elinkaaripohjaisessa 

ABC-luokittelussa erotellaan myös uudet tuotteet (NEW), tilattavat tuotteet 

(ORD) sekä strategiset tuotteet (SPE) omaksi ryhmäkseen (taulukko 7). (Salmi-

vuori 2009, 35) 

 
Taulukko 7. Elinkaaripohjaiset ABC-luokat. (mukaillen Salmivuori 2009, 34) 
Ohjaus-

luokka 
Selite 

Ohjaus-

luokka 
Selite 

A 

A+ Myynnin kasvu yli X %:a EOS Poistotuotteet 

A= Myynnin muutos +/- X %:a NEW Uudet tuotteet 

A- Myynnin lasku yli X %:a ORD Tilausohjattavat tuotteet 

B 

B+ Myynnin kasvu yli X %:a SPE Strategiset tuotteet 

B= Myynnin muutos +/- X %:a   

B- Myynnin lasku yli X %:a   

C 

C+ Myynnin kasvu yli X %:a   

C= Myynnin muutos +/- X %:a   

C- Myynnin lasku yli X %:a   
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3.3.1 Muutosprosentin laskeminen 

Tuotteiden elinkaarenvaihe huomioidaan elinkaaripohjaisessa ABC-analyysissa 

vertaamalla tuotteen kahden ajanjakson kappalemääräistä myyntiä. Vertailujakso-

jen ei välttämättä tarvitse olla 12 kuukauden pituisia, vaan yritykset voivat omien 

tarpeidensa mukaisesti määritellä jaksojen pituuden. Oikealla vertailujaksojen 

valinnalla, yritys pystyy ottamaan huomioon mahdolliset kausivaihtelut. Vertailu-

jaksojen ei myöskään tarvitse olla historiaan perustuvaa tietoa, vaan muutos voi-

daan laskea esimerkiksi vertaamalla nykyisen kauden myyntiä tulevan kauden 

ennustettuun myyntiin. Muutos merkitään elinkaaripohjaisessa ABC-

luokituksessa ABC-luokan perään joko ”+”, ”-” tai ”=” symbolilla. 

 

Eri aikajaksojen muutoksen suuruus sekä suunta saadaan helpoiten laskettua muu-

tosprosentin avulla (yhtälö 10).  Muutosprosentti kertoo, kuinka monella prosen-

tilla tarkasteltava asia (uusi havainto) on muuttunut lähtötilanteeseen verrattuna 

(vanha havainto). (Tilastokeskus 2007a) 

 

   (10) 

jossa  ρ on muutosprosentti  

x on uusi havainto  

y on vanha havainto 

3.3.2 Uudet tuotteet (NEW) 

Perinteisessä ABC-analyysissa uudet tuotteet luokitellaan useimmiten C-

tuotteiksi. Tällöin kuitenkin uudet, suuren myyntipotentiaalin sisältävät tuotteet 

sijoitetaan samaan kategoriaan yrityksen kannattamattomimpien tuotteiden kans-

sa. Uudet tuotteet voivat toki heti olla myös A-kategorian tuotteita, mikäli tuot-

teen alkuvaiheen markkinoinnissa on onnistuttu erinomaisesti. Tähän ei kuiten-

kaan osata useimmiten varautua, jolloin pullonkaulaksi muodostuu tuotteiden 

riittävyys. Tällöin myynti jää ainakin aivan aluksi jälkeen yrityksen huipputuot-

teista. Elinkaaripohjaisessa ABC-analyysissa uusille tuotteille on oma NEW-
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kategoria, jonka avulla uusia tuotteita voidaan käsitellä aivan omana kokonaisuu-

tenaan.  

 

Uusi tuote saattaa joillakin toimialoilla tarkoittaa tuotetta, joka on otettu tuoteva-

likoimaan viimeksi kuluneen kuukauden aikana. Toisilla toimialoilla puolestaan 

uusiksi tuotteiksi saatetaan määritellä jopa kaksi vuotta sitten markkinoille tulleet 

tuotteet. Näin uuden tuotteen määritys on useimmiten hyvin toimiala- ja jopa yri-

tyskohtaista.(mukaillen Salmivuori 2009, 38-39) 

3.3.3 Kasvavan trendin tuotteet (+) 

Kasvavan trendin tuotteisiin kuuluvat tuotteet, joiden myynti on kasvanut vertail-

tavaan jaksoon verrattuna yli yrityksen asettaman +-rajan. Nämä tuotteet ovat 

luonnollisesti yritykselle tärkeitä ja vaativat erityistä huomiota.   

 

Esimerkiksi C+ -kategoria saattaa tarkoittaa tuotteen siirtyneen NEW-kategoriasta 

normaalien tuotteiden kategoriaan. Nämä tuotteet ovat läpäisseet uusien tuotteiden 

kriittisen vaiheen ja niille voi povata yritykselle kannattavaa tuotetta. (mukaillen 

Salmivuori 2009, 44-45) 

3.3.4 Laskevan trendin tuotteet (-) 

Laskevan trendin tuotteiden myyntimäärä on vertailujaksoon verrattuna kääntynyt 

laskuun. Näitä tuotteita merkitään elinkaarimallinnetussa ABC-analyysissa ”-” 

symbolilla. (Salmivuori 2009, 47) 

 

Esimerkiksi C-tuotteiden laskeva trendi tarkoittaa käytännössä tuotteen olevan 

lähellä loppuaan. Yrityksen olisi pohdittava keinoja, joilla tuote saadaan poistettua 

omasta valikoimasta, kuitenkaan tärkeimpiä asiakkaita ärsyttämättä. (Baker & 

Hart 2007, 96) 
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3.3.5 Myynnistä poistetut tuotteet (EOS) 

Elinkaaripohjaisessa ABC –analyysissa EOS-tuotteiksi määritellään tuotteet, jotka 

on poistettu aktiivisesta myynnistä. Tuotteet saatetaan siirtää EOS-kategoriaan 

esimerkiksi yrityksen aloitettua uuden korvaavan tuotteen myynti.   

 

Yrityksen päätöksentekijöiltä on löydyttävä tarvittavaa rohkeutta siirtää kannat-

tamattomat tuotteet EOS-kategoriaan. Syitä tähän on useita. Ensinnäkin ne vievät 

varastotilaa aktiivisessa myynnissä olevilta tuotteilta. Vaikka yritykseltä ei syystä 

tai toisesta löytyisikään tarvittavaa pääomaa tuotteiden varastotason nostamiseen, 

on EOS-tuotteiden poistaminen varastosta edelleen perusteltua. Väljemmissä va-

rastoissa aktiivisten tuotteiden käsittely nimittäin helpottuu ja nopeutuu yleensä 

huomattavasti. (mukaillen Salmivuori 2009, 43) 

3.3.6 Tilausohjautuvat tuotteet (ORD) 

Kaikkia myytäviä tuotteita ei tarvitse säilyttää varastossa. Osa hitaasti kiertävistä 

tuotteista kannattaa ostaa vasta asiakkaan tehtyä tilaus. Näitä tuotteita kutsutaan 

tilausohjattaviksi tuotteiksi ja niistä käytetään elinkaarimallinnetussa ABC-

analyysissä lyhennettä ”ORD”. (Salmivuori 2009, 40) 

 

Tilausohjauksessa keskeinen haaste on kokonaisviiveen lyhentäminen (kuva 11). 

Kokonaisviiveellä tarkoitetaan aikaa, joka menee asiakkaan tilaushetkestä siihen 

hetkeen, jolloin tilattu tuote on asiakkaalla.  (Karrus 2003, 57) 

 

Kuva 11. Tilaus-toimitusviiveen aikakomponentit (Karrus 2003, 57) 
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Tuotteiden muuttamista ”ORD”-kategoriaan kannattaa harkita, mikäli yksi tai 

useampi seuraavista väittämistä on totta (Salmivuori 2009, 40): 

- Tuote on myyntivolyymiltaan merkityksetön eikö se ole tärkeimmille asi-

akkaille kriittinen. 

- Tuotteen toimitusaika toimittajalta on suhteellisen lyhyt ja luotettava. 

- Tuotteella hankintahinta on erityisen korkea. 

- Tärkeimmät asiakkaat hyväksyvät pitkät toimitusajat. 

3.3.7 Strategiset tuotteet (SPE) 

Perinteinen ABC-analyysi ei kerro mitään tuotteiden kriittisyydestä asiakkaille tai 

niiden kannattavuudesta. Ostotilauksia tehtäessä olisikin arvioitava ABC-

analyysin lisäksi tuotteiden kriittisyyttä asiakkaille. Tämä on erityisen tärkeää C-

tuotteille, joiden loppuminen varastosta ei normaalisti tarkoita yritykselle suurta 

menetystä. (Tersine 1982, 439) Elinkaarimallinnetussa ABC-analyysissä näistä 

strategisista tuotteista käytetään nimeä ”SPE”. (Salmivuori 2009, 40) 

 

Taulukko 8. Strategisten tuotteiden priorisointi. (mukaillen Christopher 1998, 74) 

Tuotteet Kannattavuus 
Kriittisyys Kannattavuus 

x Kriittisyys 
Tilausten 

prioriteetti 1 2 3 

C+ 1   X 3 1 
C+ 2  X  4   2= 
C+ 3  X  6 5 
C+ 4 X   4   2= 
C+ 5 X   5 4 
C= 6   X 18 8 
C= 7  X  14 7 
C= 8 X   8 6 
C- 9   X 27 10 
C- 10  X  20 9 

 

Taulukossa 8 on 10 C-kategorian tuotetta numeroitu (1-10) euromyynnin mukai-

seen järjestykseen. Tämän lisäksi taulukossa on huomioitu tuotteiden kriittisyys 

asiakkaille (1: menetetty kauppa; 2: pieni viivästyminen hyväksyttävää; 3: pitkä 

viivästyminen hyväksyttävää).  
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Esimerkiksi otetaan tuote, joka on euromääräisesti laskettuna kohtalaisesti myyvä 

C-kategorian tuote (kannattavuus = 4). Tuotetta ostaville asiakkaille kyseinen tuo-

te on hyvin tärkeä (kriittisyys = 1), jolloin tuote saa tilauksen prioriteetiksi 4 

(4x1). Tämä nostaa tuotteen 10 tuotteen listalla toiseksi, jolloin tilauksen priori-

teetiksi saadaan 2. (mukaillen Christopher 1998, 74) On toki luonnollista, että 

kaikki tuotteet jotka ovat erityisen kriittisiä asiakkaille, täytyy pohtia tapauskoh-

taisesti eikä sokeasti uskoa esimerkin kaltaisiin tilausprioriteetteihin. 
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4 OHJAUSMENETELMÄN VALINTA 

Vaikka varastonhallintaan on vuosien saatossa kehitetty useita erilaisia ohjaustyö-

kaluja, on perusongelmana edelleen säilynyt useiden eri tekijöiden huomioiminen 

samanaikaisesti. Yksittäisen tuotteen osalta nämä ongelmat voidaan kuitenkin 

rajoittaa kolmeen kysymykseen. Kysymyksiin on pyrittävä vastaamaan niin, että 

ne sopivat yhteen yrityksen kokonaistavoitteiden kanssa. 

 

1) Kuinka usein varastomäärät tulee tarkistaa? 

2) Milloin tuote on tilattava? 

3) Kuinka paljon tuotetta täytyy tilata? 

(Silver & Peterson 1985, 56) 

4.1 Kuinka usein varastomäärät tulee tarkistaa?  

Kysynnän ollessa tasainen ensimmäinen kysymys on melko turha. Kun tiedetään 

tuotteen varastotilanne tiettynä hetkenä, saadaan muiden hetkien varastotilanteet 

selville laskemalla. Normaalissa epätasaisen kysynnän tilanteessa on näihin ky-

symyksiin huomattavasti vaikeampi vastata. Tällöin puntarissa ovat työntekijöiltä 

tarkistamiseen kuluva aika sekä toisaalta harvemman tarkastusrytmin edellyttämät 

suuremmat varastomäärät. (Silver & Peterson 1985, 254) 

4.1.1 Tarkastusväli – jatkuvatarkastus vs. perioditarkastus 

Tarkastusvälillä tarkoitetaan niiden hetkien väliä, jolloin yrityksellä on varmaa 

tietoa varastotasosta. Jatkuvatarkastus tarkoittaa sitä, että joka hetki on tiedossa 

varastotilanne. Käytännössä siis varastotiedot päivitettäisiin aina kysynnän il-

maantuessa tai täydennyserien saapuessa. (Silver & Peterson 1985, 255). Vaikka 

ostotilaushetki jatkuvassa tarkastuksessa onkin vaihteleva, on ostotilauskokona 

usein vakiokokoinen optimaalinen eräkoko (EOQ). (Slack, Stuart & Johnston 

2007, 386). 
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Perioditarkastuksessa varastotilanne tarkastetaan tietyn aikayksikön välein, esi-

merkiksi kuukauden lopussa. Näiden tarkasteluhetkien välillä todellisesta varas-

tosaldosta voi olla suurtakin epävarmuutta. (Silver & Peterson 1985, 255) Tilaus-

kooksi määritellään taso, joka kattaa asetetun tilaushetken ja seuraavaksi saapuvan 

tilauksen tilaushetken välisen ajan kysynnän. (Slack et al. 2007, 386) 

 

Tietojärjestelmien avulla tuotteiden jatkuvatarkastus on yleistynyt. Tuotteiden 

jatkuvatarkastus on kuitenkin edelleen kalliimpaa kuin perioditarkastus. Tämä 

korostuu erityisesti nopeasti liikkuvien tuotteiden osalta. Hyvin hitaasti liikkuvien 

tuotteiden jatkuvatarkastus saattaa olla halvempaa, mutta esimerkiksi vanhentu-

neita tuotteita ei tällöin havaita yhtä herkästi kuin perioditarkastuksessa. Tämä 

johtuu siitä, että perioditarkastuksessa tuotteiden varastotilanne tarkastetaan tasai-

sin väliajoin, jatkuvassa tarkastuksessa ainoastaan tuotteiden liikkuessa. Suurin 

höyty jatkuvassa tarkastuksessa on saman palvelutason edellyttämät matalammat 

varastotasot. (Silver & Peterson 1985, 255) 

4.2 Milloin tuote on tilattava? 

Tilausten saapuessa välittömästi sekä kysynnän ollessa täysin tasaista, tilaukset on 

luonnollisesti tehtävä heti varastojen tyhjennettyä (Slack et al. 2007, 383). Mikäli 

kysynnän oletetaan edelleen olevan täysin tasaista, mutta tilaus ei saavu välittö-

mästi, on tilaushetkeksi valittava toimitusajan kulutusta vastaava määrä. Var-

muusvarastoja ei siis näissä tapauksissa tarvitse pitää. Normaalissa tilanteessa 

päätöksentekijän tulee pohtia tilaushetken kustannuksia. Mikäli tuotteet tilataan 

aikaisin, joutuu yritys pitämään ylimääräistä varastoa. Myöhemmin tilattaessa on 

taas pohdittava suuremman asiakastyytymättömyyden seurauksia. (Silver & Peter-

son 1985, 255)  

 

Päätöksentekijän tehtävänä on välttää sekä puutekustannuksia että ylivarastointia. 

Tilauspisteen määrittelemiseksi käytetäänkin kahta menetelmää päätöksenteon 

tukena. Ensimmäinen menetelmä perustuu puutekustannusten sekä varastointikus-

tannusten minimointiin. Toinen menetelmä perustuu palvelutasoon. Puutekustan-
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nuksiin perustuva menetelmä on teoreettisesti ajateltuna näistä menetelmistä pa-

rempi. Ongelmana tässä menetelmässä on kuitenkin puutekustannusten laskemi-

nen, sillä ne vaihtelevat suuresti asiakastyypin mukaan. Palvelutasoon perustuvas-

sa menetelmässäkin on omat puutteensa, mutta se on yksinkertaisuudessaan 

useimmille yrityksille parempi vaihtoehto. (Mattsson 2007, 116) 

4.3 Kuinka paljon tuotetta täytyy tilata? 

Tilausmäärän osalta yritys voi hyvinkin saada vastauksensa jo edellisen kysymyk-

sen perusteella. (Silver & Peterson 1985, 254) Tilausmäärää pohdittaessa joudu-

taan tasapainottelemaan tilausten tekemiseen ja varastointiin liittyvien kustannus-

ten kanssa. Mikäli tuotteita tilattaisiin ainoastaan kysynnän ilmaantuessa, ei 

varastoon sitoutuisi juurikaan pääomaa. Tällöin tosin tilauksia saatettaisiin pa-

himmillaan joutua tekemään useita kertoja päivässä. Tämä nostaisi tilaukseen ja 

toimitukseen liittyviä kustannuksia. Toisessa ääripäässä on hyvin suuren tilauksen 

tekeminen kerralla. Tällöin jouduttaisiin tilaamaan hyvin harvoin, mutta varastoon 

sitoutuisi valtavasti pääomaa. (Slack et al. 2007, 372). 

 

Kustannukset, jotka vähenevät tilauskoon kasvun myötä: 

1) Tilauksen toimistokustannukset. Näihin kustannuksiin kuuluu mm. tilauksen 

valmistelun kustannukset, dokumentoinnin kustannukset, tilauksen järjestele-

minen, tilauksen maksaminen sekä yleiskustannukset kaikkien näiden kustan-

nusten ylläpitämiseksi. 

2) Paljousalennukset. Usein toimittajat tarjoavat suurista ostoksista alennusta ja 

toisaalta taas pienistä tilauksista saatetaan ottaa lisämaksua.   

 

Kustannukset, jotka kasvavat tilauskoon kasvaessa: 

1) Puutekustannukset. Suuremmat tilauskoot tarkoittavat myös kasvaneita tilaus-

välejä. Tämä lisää kysynnän epävarmuutta, mikä puolestaan aiheuttaa her-

kemmin puutetilanteita. 

2) Pääomakustannukset. Heti täydennyserän tultua, toimittajat yleensä vaativat 

maksua toimituksestaan. Kun tuotteet aikanaan myydään asiakkaille, saa yri-
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tys puolestaan maksun tuotteistaan. Näiden välissä yrityksen on kuitenkin ra-

hoitettava ostetut tuotteet. Kustannukset, jotka tästä aiheutuvat, ovat joko 

pankkiin maksettavia korkokustannuksia tai menetettyjä muualle sijoittamisen 

mahdollisuuskustannuksia. 

3) Säilytyskustannukset. Tuotteiden säilytyskustannuksiin kuuluu mm. varastoti-

lojen vuokrat, lämmitys sekä varaston vakuuttaminen.  

4) Tehottomuuskustannukset. Korkeat varastotasot aiheuttavat tavaroiden turhaa 

siirtelyä ja näin myös ylimääräisiä kustannuksia. 

(Slack et al. 2007, 373) 

4.3.1 Optimaalinen tilauseränkoko (EOQ) 

EOQ-periaatteessa (Economic Order Quantity) tilauskustannukset ja varastointi-

kustannukset muodostavat kokonaiskustannuskäyrän, jonka minimipistettä vastaa 

taloudellinen tilauserä (EOQ) (kuva 12). Enemmän tilattaessa alennetaan tilauk-

sen yksikkökustannuksia, mutta kasvatetaan varastointikustannuksia ja päinvas-

toin. Pienet muutokset eräkoossa eivät useinkaan vaikuta kovin paljon kokonais-

kustannuksiin. Optimaalinen tilauserän koko soveltuu erityisesti tasaisen 

kysynnän tuotteille. (Karrus 2003, 39-40) 

 

 

Kuva 12. Kokonaiskustannusten muodostuminen EOQ-mallissa. (Karrus 2003, 

40) 
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EOQ-kaavassa kysynnän oletetaan olevan tasaista ja kustannustekijöiden säilyvän 

muuttumattomina. Vuosikustannus (TC) saadaan laskemalla yhteen keskimääräi-

nen varastotaso (€/vuosi) sekä täydennyskustannus (€/vuosi) (yhtälö 11). Opti-

maalinen tilauseränkoko (yhtälö 12) saadaan derivoimalla yhtälö 8 EOQ:n suh-

teen.  

 

  (11) 

jossa  D on kysyntä (kpl/vuosi)  

C0 on tilaus-toimituskustannus (€/erä) 

Ch on varastointikustannus (€/kpl/vuosi)  

TC on vuosikustannus (€/vuosi)  

EOQ on taloudellinen tilauserä (kpl) 

 

     

 

 

   (12)  

(Karrus 2003, 38-39) 

 

EOQ-kaava ei ole ongelmaton. Ensinnäkin todellisuudessa kysyntä ei ole lähes 

koskaan täysin tasaista, eikä siinä käytetty oletus tilaus- ja varastointikustannusten 

vakiosuuruudesta useimmiten vastaa todellisuutta. Itse asiassa harvat yritykset 

edes pystyvät näitä kustannuksia kovinkaan helposti laskemaan. EOQ-malli jättää 

myös joitakin merkittäviä eräkokoon vaikuttavia tekijöitä huomioimatta. Mikäli 

perusluvut ovat kuitenkin selvillä ja kysyntä on suhteellisen tasaista, EOQ-malli 

antaa hyvän pika-arvioin taloudellisesta eräkoosta. (Karrus 2003, 41) 
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4.4 Ohjausmenetelmät 

Päätöksentekijän saatua vastauksen kysymyksiin, on hänen melko helppo valita 

sopiva ohjausmenetelmä. Ohjausmenetelmiä esitellään neljä. Menetelmistä kaksi 

on jatkuvantarkastuksenmenetelmiä ((s, Q) ja (s, S)) ja kaksi on perioditarkastus-

menetelmiä ((R, s, S) ja (R, S)). (s, S) –menetelmästä käytetään myös yleisesti 

nimitystä Min-max –menetelmä, jota myös Salmivuori Consulting Oy käyttää 

soveltaen.  

4.4.1 (s, Q) –menetelmä 

(s, Q)-menetelmä vaatii jatkuvaa tarkastusta. Vakiotilausmäärä Q tilataan aina kun 

varastontaso laskee alle tilauspisteen (s). Tilauspiste ei siis määräydy nettovaras-

ton mukaan, vaan mukaan otetaan myös ne tilaukset, jotka on jo tehty, mutta eivät 

vielä ole saapuneet (kuva 13).  

 

 

Kuva 13. (s, Q)-menetelmä. (Huiskonen 2008) 

 

(s, Q) -menetelmästä käytetään myös nimitystä kaksilaatikkomenetelmä. Nimen 

taustalla on sen toimintaperiaate. Heti kun yksi laatikko on tyhjentynyt (tilauspiste 

saavutettu), aletaan käyttää toista laatikkoa. Tilauksen saavuttua täytetään ensim-

mäinen laatikko ja loput tuotteista laitetaan toiseen laatikkoon. Menetelmää hyö-

dynnettäessä kannattaa yleensä käyttää toimitusajan keskimääräistä suurempaa 

kysyntää tilauskokona (Q). (Silver & Peterson 1985, 256) 
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(s, Q)-menetelmä on helppo menetelmä päätöksentekijän omaksuttavaksi. Etuihin 

kuuluu myös vähäiset virheet varastotasoissa. Menetelmän huonoihin puoliin kuu-

luu suuriin kysyntöihin vastaaminen. Kysyntäpiikkien osalta täydennysmäärä Q ei 

välttämättä riitä edes nostamaan varastotasoa yli tilauspisteen. Tällaisissa tapauk-

sissa on kuitenkin mahdollista tilata heti perään toinen täydennyserä Q, jotta va-

rastotaso saadaan nostettua yli tilauspisteen (s). (Silver & Peterson 1985, 259) 

 

Jatkuvan tarkistuksen ansiosta tilaus voidaan tehdä välittömästi kysynnän ilmaan-

nuttua. Jotta myös toimitusajan (L) tilauksiin pystyttäisiin varautumaan, täytyy 

tilauspiste (s) asettaa riittävän korkealle. Taso on riittävä, mikäli toimituksen ai-

kainen kulutus on alle tilauspisteen. (Silver & Peterson 1985, 266).  

 

Esimerkki havainnollistaa (s, Q)-menetelmän käyttöä parhaiten. Oletetaan, että 

tilauspiste on 40 yksikköä ja ensimmäisen toimituksen aikainen kysyntä on 18 

yksikköä. Juuri ennen ensimmäisen toimituksen saapumista varastotaso on siis 22 

yksikköä (40-18). Jos toisen toimituksen aikainen kulutus on 47 yksikköä, on va-

rastotaso toimituksen saapuessa 7 yksikköä (40 – 47) miinuksella, mikä aiheuttaa 

puutetilanteen. (Silver & Peterson 1985, 268) 

4.4.2  (s, S) –menetelmä 

Varastonohjausmenetelmä, jossa varastotason halutaan liikkuvan tiettyjen rajojen 

sisällä (minimivaraston ja maksimivaraston) kutsutaan (s, S)-menetelmäksi. Tästä 

menetelmästä käytetään yleisesti myös nimitystä Min-max -ohjausmenetelmä. 

Menetelmässä minimivarastotaso määräytyy varmuusvaraston ja hankinta-ajan 

välisen menekin summan perusteella. Maksimivarastotaso puolestaan määräytyy 

varmuusvaraston sekä tilausvälin ja hankinta-aikojen välisen menekin perusteella. 

Menetelmässä tilaus tehdään ainoastaan varastotason ollessa tarkastushetkellä 

minimivarastotason alapuolella.  

 

Minimi- ja maksimivarastotasot voidaan ilmaista yksiköittäin, kuten kappalemää-

rien avulla. Parhaiten (s, S)-menetelmä toimii kuitenkin aikarajojen avulla, jolloin 

raja-arvot sopeutuvat menekin muutoksiin. Aikarajat määritellään keskimääräisen 
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kulutuksen perusteella, jolloin esimerkiksi viikko tarkoittaa yhden viikon keski-

määräistä menekkiä. (s, S)-menetelmässä tilauserän koot vaihtelevat tilauskerroit-

tain, jolloin järkevien tilauskokojen saamiseksi, kannattaa alarajan alittaneiden 

tuotteiden tilauksia pyrkiä yhdistelemään. Menetelmä soveltuu erityisen hyvin 

tuotteille, joiden vuotuinen menekki on vähäinen (C-tuotteet). (Sakki 2003, 105) 

 

(s, S) -menetelmäkin edellyttää jatkuvaa tarkastusta. Vakiotilausmäärä tilataan 

aina kun varastotaso laskee alle tilauspisteen (s). Erotuksena (s, Q)-menetelmään 

tilaus tehdään aina tiettyyn tasoon (S) asti. (kuva 14). (Silver & Peterson 1985, 

256, 344) 

 

 

Kuva 14. (s, S)-menetelmä. (Huiskonen 2008) 

 

(s, S) –menetelmän kustannukset eivät välttämättä ole (s, Q) –menetelmää suu-

remmat, mutta parhaiden parametrin löytäminen (s, S)-menetelmään saattaa olla 

kohtuuttoman vaikeaa. Tähän menetelmään ohjausparametrit annetaankin usein 

hyvin sattumanvaraisesti. Matemaattinen optimointi parametrien löytämiseksi ei 

toimi varsinkaan A- tai B-tuotteille. Tarvitaan hyvää päätöksentekoa. (s. S) –

menetelmän heikkoutena onkin helposti tehtävät virheelliset tilausmäärät. (Silver 

& Peterson 1985, 259) 

 

Salmivuori Consulting Oy:n sovellutus. Salmivuori Consulting Oy käyttää (s, S)-

menetelmää hieman soveltaen. Minimivarasto- ja maksimivarastotaso määräyty-
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vät päätöksentekijän arvioitujen viikkotarpeiden sekä keskimääräisen viikko-

menekin perusteella. Tilauserä saadaan laskettua maksimivaraston ja minimiva-

raston erotuksena. Tilauspiste puolestaan määräytyy minimivaraston sekä täyden-

nysajan menekin summan perusteella (yhtälö 13, kuva 15). 

 

Max  = Vko x Dw 

Min  = Vko x Dw 

Q  = Max - Min 

S  = Min + Dw x L  (13) 

 

jossa  Max on maksimivarastotaso viikkoina 

 Min on minimivarastaso viikkoina 

 DW on viikkokysyntä keskimäärin 

 Q on täydennyseränkoko 

 S on tilauspiste 

 L on toimitusaika 

  

Kuva 15. Min-max -menetelmä - Salmivuori Consulting Oy 

4.4.3  (R, S) –menetelmä 

Tässä perioditarkastusmenetelmässä tilataan R aikayksikön välein riittävä määrä 

tuotteita nostamaan varasto tiettyyn tasoon (S) asti. (R, S) –menetelmässä on 

mahdollisuus reagoida kysynnän vaihteluihin muuttamalla tilaustasoa (S) säännöl-

lisin väliajoin (kuva 16). Suurimpana heikkoutena jatkuviin tarkastusmenetelmiin 

verrattuna on korkeampi vaihto-omaisuuden taso. (Silver & Peterson 1985, 258-

259) 
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Kuva 16. (R, S)-menetelmä. (Huiskonen 2008) 

(R, S) –menetelmässä on varauduttava toimitusaikana (L) tapahtuvan kulutuksen 

lisäksi tarkistusvälien (R) aikana tapahtuvaan kulutukseen, eli R+L ajan kulutuk-

seen. Oletetaan maksimitason (S) olevan 50 yksikköä. Ensimmäinen tilaus teh-

dään hetkellä t0 ja toinen tilaus hetkellä t0+R. Tällöin ensimmäinen tilaus saapuu 

hetkellä t0+L ja toinen tilaus hetkellä t0+R+L. On huomioitava, että tilaushetkellä 

t0 asetetun tilauksen on riitettävä hetkeen t0+R+L saakka. (Silver & Peterson 

1985, 290). Varastonloppuminen ilmenee siis hetkellä t0+R+L, mikäli kokonais-

kysyntä aikavälillä R+L ylittää tilaustason S. (Silver & Peterson 1985, 291).  

4.4.4 (R, s, S) –menetelmä 

Tämä menetelmä yhdistää kaksi edellä käsiteltyä menetelmää ((s, S) ja (R, S)). 

Menetelmässä varastotasot tarkistetaan tasaisin R väliajoin. Mikäli varastotaso on 

alle tilauspisteen (s), on tilattava riittävä määrä nostamaan varastotaso tasolle S. 

Muussa tapauksessa tilausta ei suoriteta ja varastotilanne tarkistetaan seuraavan 

kerran R-yksikön kuluttua. (Silver & Peterson 1985, 258) 

 

Tietyin kysyntä- ja kustannusoletuksin, (R, s, S) –menetelmän täydennys-, varas-

tointi- ja puutekustannukset ovat kaikista alhaisimmat. Tosin optimaalisten kol-

men parametrin löytäminen on kohtuuttoman vaikeaa. Tämä menetelmä on myös 

melko hankala päätöksentekijän hallittavaksi. (Silver & Peterson 1985, 260) 
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5 TUKIJÄRJESTELMÄN TOTEUTUS 

Tukijärjestelmän toteuttaminen ei ole aivan yksinkertaista. Järjestelmästä olisi 

luotava samanaikaisesti sekä helppokäyttöinen että kaikki varastonhallinnan kan-

nalta tärkeät tekijät huomioonottava. Vaikeasti hallittava järjestelmä vie käyttäjiltä 

turhaa aikaa ja jää lisäksi helposti käyttämättä. Mikäli taas kaikkia oleellisia asioi-

ta ei ole otettu järjestelmässä huomioon, tehdään järjestelmän perusteella helposti 

vääriä päätöksiä. Valvontajärjestelmää kehiteltäessä olisikin otettava ainakin seu-

raavat tekijät huomioon:  

1) Järjestelmässä käytetyt menetelmät on oltava yhtenevät organisaation ta-

voitteiden kanssa. 

2) Järjestelmältä ei odoteta täysin optimoituja ratkaisuja vaan keinoja paran-

taa nykyisiä menetelmiä. 

3) Järjestelmän olisi annettava johdon tarpeisiin sopivia katsauksia. 

4) Järjestelmästä on rakennettava aluksi mahdollisimman yksinkertainen ja 

lisättävä toimintoja vasta tarpeen vaatiessa. 

(Silver & Peterson 1985, 70-71) 

 

Varastonhallintaan tarkoitetun tukijärjestelmän pyrkimyksenä on varastotavoittei-

den koonti, näiden tavoitteiden toteutumisen seuranta sekä yritysjohdon huomion 

kiinnittäminen niihin varastoihin, joissa näihin tavoitteisiin ei ole päästy. Tukijär-

jestelmän suunnittelussa on pidettävä huolta siitä, että se sisältää riittävästi yksi-

tyiskohtaista tietoa varasto-ongelmien kartoittamiseksi. Toisaalta järjestelmä ei 

myöskään saa mennä liian yksityiskohtaiseksi, jotta kokonaisuuden hahmottumi-

nen ei kärsisi. Tukijärjestelmään olisi kuuluttava erilaisia raportteja, joiden avulla 

yritysjohdon huomio saadaan kiinnitettyä varastojen ongelmakohtiin. (Kleutghen 

1988, 109) 

 

Tukijärjestelmässä menekin rakenne on kätevintä kartoittaa ABC-analyysin avul-

la, jolloin eri tuoteryhmille voidaan antaa erilaiset ohjausmenetelmät. Tukijärjes-

telmässä ABC-analyysi olisi toteutettava seuraavasti: 
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1) Nimikkeiden luokittelu varastoluokittain 

2) Tarvittavat nimiketiedot 

a. Nimikekoodi 

b. Menekki vuodessa 

c. Yksikköhinta 

3) Nimikkeiden vuotuisen arvon laskeminen (vuosimenekki x yksikköhinta) 

4) Nimikkeiden asettaminen arvon mukaiseen suuruusjärjestykseen 

5) Kokonaisarvon laskeminen 

6) Nimikekohtaisten prosenttiosuuksien laskeminen kokonaisarvosta 

7) Kumulatiivisen prosentin laskeminen 

8) Nimikkeiden jaottelu A-, B- ja C-luokkiin käyttäjän haluamalla tavalla. 

(mukaillen Kleutghen 1988, 142) 

5.1 Ohjelmistoprojekti 

Järjestelmä voidaan toteuttaa usealla eri tyylillä. Varsinkin pienemmissä ohjelmis-

toprojekteissa ketterät menetelmät ovat nousseet kankeiden perinteisten menetel-

mien (esim. vesiputousmalli) varteenotettavaksi vaihtoehdoksi. Ketteristä mene-

telmistä XP-menetelmä (extreme programming) lienee kaikkein tunnetuin. Sen 

ominaispiirteisiin kuuluu mm. jatkuva testaaminen. (Haikala & Märijärvi 2004, 

47) 

 

Ohjelmistoprojektissa voidaan useimmiten erottaa ainakin seuraavat vaiheet: mää-

rittely, suunnittelu, ohjelmointi ja testaus. Lisäksi ohjelmistoprojektiin liittyy usei-

ta koko ohjelman elinkaaren ajan kestäviä tukitoimintoja. Yksi tällainen on vaati-

mustenhallinta. Varsinkin pienemmissä ohjelmistoprojekteissa 

vaatimustenhallinta sisällytetään kuitenkin usein määrittelyvaiheeseen. (Haikala 

& Märijärvi 2004, 36-37) 

5.1.1 Vaatimustenhallinta (Määrittely ja Suunnittelu) 

Järjestelmän luonnin perimmäinen tavoite on asiakasvaatimusten muuttaminen 

asiakasvaatimukset täyttäväksi ohjelmistoksi. Tätä kutsutaan vaatimustenhallin-
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naksi. Vaatimusten muutoksia kehitysprosessin aikana olisi suurten lisäkustannus-

ten vuoksi pyrittävä välttämään. Käytännössä kaikkia asiakasvaatimuksia ei voida 

kuitenkaan etukäteen tietää, joten joitakin vaatimuksia joudutaan projektin aikana 

muuttamaan ja kenties joitakin lisäämään. (Haikala & Märijärvi 2004, 91-92) 

 

Vaatimustenhallintaprosessi alkaa asiakasvaatimusten kartoittamisesta (kuva 17). 

Asiakasvaatimuksista määritellään järjestelmän ominaisuuksia, jotka täyttävät 

nämä asiakasvaatimukset. Nämä ominaisuudet toteutetaan ohjelmistoon toimin-

toina. Lopulta määritellyistä toiminnoista muodostetaan järjestelmän tekninen 

määrittely, joista muodostetaan lopulta toteutettava järjestelmä. Vaatimustenhal-

linta olisi toteutettava katkeamattomana ketjuna eli vaiheesta toiseen siirryttäessä 

olisi aina verifioitava, että kaikki vaatimukset on otettu huomioon. Näin on aina-

kin periaatteessa mahdollista varmistaa, että mukana ovat kaikki tarvittavat toi-

minnot. (Haikala & Märijärvi 2004, 94) 

 

 

Kuva 17. Vaatimustenhallinta. (Haikala & Märijärvi 2004, 93) 
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5.1.2 Käyttötapaukset (Toteutus) 

Käyttötapauksissa kuvataan järjestelmän toiminnallisuus joukkona käyttäjien jär-

jestelmälle suorittamia tapahtumaketjuja (taulukko 9). Kuvaus on normaalisti 

tekstillinen, mutta apuna voidaan käyttää myös erilaisia kuvaustekniikoita. Jokai-

seen käyttötapaukseen liittyy vähintään yksi käyttäjärooli (actor) suorittamaan 

kyseistä käyttötapausta. (Haikala & Märijärvi 2004, 158) 

 
Taulukko 9. Käyttötapaus. (mukaillen Haikala & Märijärvi 2004, 158) 
Nimi Luentosalin varaaminen 

Suorittajat Kurssin vastuuhenkilö 

Esiehdot Vastuuhenkilö ja kurssi on syötetty järjestelmään 

Kuvaus Vastuuhenkilö syöttää järjestelmään käyttäjätunnuksensa ja sa-

lasanansa. Käyttäjä pyytää järjestelmää näyttämään salin varaus-

tilanteen haluamaltaan aikaväliltä. Hän saa eteensä salin lukujär-

jestysnäytön. Käyttäjä näkee näytöstä vapaat ajat, varaukset sekä 

niiden kestot. Käyttäjä tekee varauksen joltain vapaaksi havait-

semaltaan ajankohdalta.  

Poikkeukset Varaus ei onnistu: Varaustilanne on voinut muuttua sillä aikaa 

kun varaaja tekee varausta. Järjestelmä ilmoittaa tilanteesta käyt-

täjälle ja käyttäjä yrittää uudelleen. 

Lopputulos Varaukset kurssin luentoajoiksi on tehty. 

Muut  

vaatimukset 

Päivittäin käsitellään kiireisimpänäkin aikana enintään noin 100 

varausta. Vastausajan on oltava alle 1 sekuntia, lukujärjestysnäy-

tön päivitys saa kestää 5 sekuntia.  

 

Käyttötapaus alkaa aina käyttäjäroolin aloitteesta ja päättyy käyttäjän suoriuduttua 

jostain mielekkäästä tehtäväkokonaisuudesta. Hyvä käyttötapaus sisältää seuraa-

via ominaisuuksia:  

- Ymmärrettävyys. Kuvaukset on kirjoitettava mahdollisimman konkreetti-

sesti, jotta järjestelmän tulevat käyttäjät pystyvät ne ymmärtämään. 

- Asiakasvaatimusten kuvaus. Käyttötapauksissa ei saisi ottaa turhaan kantaa 

toteutukseen, jotta ymmärrettävyys toteutuisi. 
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- Testattavuus. Koska käyttötapaukset muodostavat perustan järjestelmätes-

taukselle, olisi käyttötapauksesta muodostettava kokonaisuus, joka voi-

daan suorittaa testauksen yhteydessä. 

- Koko. Käyttötapaus ei saisi olla liian laaja, jotta ymmärrettävyys säilyisi 

- Sopiva tarkkuus. Käyttötapauksiin riittää tärkeimmät osat toteutuksesta. 

Kaikista yksityiskohdista ei kannata tehdä käyttötapausta. 

5.1.3 Testaus 

Testaukseen ja siihen läheisesti liittyvään virheiden jäljitykseen ja korjaukseen 

kuluu tyypillisesti yli puolet ohjelmistoprojektin resursseista. Testaus on aina 

kompromissi käytettävissä olevien resurssien (aika, raha yms.) sekä luotettavuu-

den välillä. (Haikala & Märijärvi 2004, 283). 

 

Yksinkertainen testaustilanne toimii siten, että ohjelmaan annetaan syöte X, josta 

aiheutuu ohjelmassa tulos Y (kuva 18). Tulos riippuu paitsi syötteestä mutta myös 

ohjelman sisäisestä tilasta eli esimerkiksi ohjelman muuttujien arvosta. Testi on 

onnistunut, mikäli tulos Y on oikea ja sisäinen tila on muuttunut toivotulla tavalla. 

Testattaessa on siis oltava käsitys ohjelman syöteavaruudesta sekä tulosavaruu-

desta, mutta myös ohjelman sisäisestä tilasta. (Haikala & Märijärvi 2004, 285) 

 

 

Kuva 18. Testaus.(Haikala & Märijärvi 2004, 284) 
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Testaus suoritetaan usein V-mallin mukaisesti. V-malliin kuuluu kolme erilaista 

testaustasoa: moduulitestaus, integrointitestaus ja järjestelmätestaus (kuva 19). 

Testauksen suunnittelu tapahtuu puolestaan testaustasoa vastaavalla suunnittelu-

tasoilla: moduulisuunnittelussa, arkkitehtuurisuunnittelussa ja määrittelyvaihees-

sa. Mitä korkeammalla V-mallin testaustasolla ollaan, sitä kalliimmaksi virheiden 

korjaus tulee.  (Haikala & Märijärvi 2004, 288) 

 

 

Kuva 19. Testauksen V-malli. (Haikala & Märijärvi 2004, 289) 

 

Moduulitestauksessa testataan noin 100 – 1 000 ohjelmarivistä koostuvia yksittäi-

siä moduuleja. Testaajana toimii yleensä ohjelmoija. Integrointitestauksessa pai-

nopisteenä on moduulien välisten rajapintojen toimivuuden selvittäminen. Integ-

rointitestaus suoritetaan usein rinnakkain moduulitestauksen kanssa ja niitä ei 

yleensä ole tarpeen käsitellä erikseen. Järjestelmätestauksessa testataan koko jär-

jestelmää. Järjestelmätestauksessa suoritetaan kuormitustestit, luotettavuustestit ja 

käyttöliittymätestit. Testaajina toimivat järjestelmän kehitystyöstä mahdollisim-

man riippumattomat henkilöt. (Haikala & Märijärvi 2004, 289-290) 

5.1.4 Ylläpito 

Ylläpidolla tarkoitetaan asiakkaan ongelmien ratkaisemista, virheiden korjaamis-

ta, muuttuvien vaatimusten myötä ohjelman muuttamista sekä uusien toimintojen 

lisäämistä. Ylläpito voidaan jakaa korjaavaan, adaptiiviseen ja täydentävään yllä-

pitoon. (Haikala & Märijärvi 2004, 41) 
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Korjaavassa ylläpidossa sananmukaisesti korjataan ylläpidon virheitä. Adaptiivi-

sessa ylläpidossa ohjelmaa muutetaan vaihtuneiden asiakasvaatimusten johdosta. 

Täydentävässä ylläpidossa parannellaan ohjelmaa lisäämällä tai muuttamalla sen 

toiminnallisuutta. (Haikala & Märijärvi 2004, 41) 

5.2 Käytettävyystestaus 

Käytettävyystestauksella pyritään varmistamaan käyttäjän suoriutuminen mahdol-

lisimman hyvin niistä tehtävistä, joihin järjestelmä on rakennettu. Useimmiten 

käytettävyystestauksella tarkoitetaan lähinnä järjestelmän käyttöliittymän testaus-

ta. (Haikala & Märijärvi 2004, 291). Käyttöliittymän tekeminen järjestelmään on 

vaativa työ ja sen toteuttamiseen olisi asennoiduttava. On valitettava totuus, että 

hyvätkin ohjelmat voidaan pilata huonosti toteutetun käyttöliittymän takia. (Ada-

ge Usability, 2006)   

 

Käyttöliittymän testauksessa tarkoituksena on parantaa järjestelmän käytettävyyttä 

seuraamalla käyttäjän mentaalimalleja mahdollisimman aitojen tehtävien avulla. 

Käytettävyystestissä testikäyttäjät tekevät useimmiten yksitellen testin tehtävät, 

jotka tallennetaan joko sanelimelle tai videolle. Testin tulokset analysoidaan ja  

näiden analyysien perusteella suoritetaan mahdolliset korjaustoimenpiteet. Käytet-

tävyystestin pituus on järjestelmillä useimmiten yksi tunti. (Sinkkonen, Kuoppala, 

Parkkinen & Vastamäki 2002, 276-277).  

5.2.1 Heuristinen arviointi 

Käyttöliittymän testauksessa käytetään usein heuristista arviointia. Heuristisen 

arvioinnin tavoitteena on löytää ohjelman käytettävyysongelmat arvioimalla käyt-

töliittymän hyvät ja huonot puolet. Heuristinen arviointi käsittää kaikkiaan 10 

kohtaa (taulukko 10). Koska eri arvioivat löytävät eri ongelmia ohjelmista, olisi 

arvioinnissa hyvä käyttää vähintään kolmea arvioijaa. Arvioinnin tulokset voidaan 

tehdä jokaiselta arvioijalta erikseen tai yhteenveto arvioinneista. (Norman 1998, 

155-157)  
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Taulukko 10. Heuristiikat. 

Heuristiikka Vaatimukset 

Puhu käyttäjän kieltä Toteutus käyttäjän kielellä 
Minimoi käyttäjän muis-

tinkuormitus 
Työkaluja ja valikoita käyttäjän muistin helpot-
tamiseksi 

Jatkuvuus 
Sama tieto johdonmukaisesti samassa paikassa 
Huomion kiinnittäminen oleelliseen 

Palaute 
Ei pelkästään palautetta virheistä – myös posi-
tiivista 
Etenemismittarit pitkäkestoisissa toiminnoissa 

Toimintojen peruutus 
mahdollisuus 

Mahdollisuus toiminnon peruuttamiseen 

Oikotiet Kokeneemmille käyttäjille oikoteitä 
Hyvät virheviestit Käyttäjän opastaminen virhetilanteissa 

Virheiden esto Virheiden ennalta ehkäisy 

Aputoiminnot ja manuaali 
Manuaali järjestelmän toiminnoista 
Aputoiminnot järjestelmään 

 

Yksinkertainen ja luonnollinen dialogi. Useissa käyttöliittymissä näyttöruudulla 

esitetään esimerkiksi ohjelman nimi, logo sekä yrityksen nimi. Vaikka näiden 

asioiden esittäminen ohjelmassa voikin olla yrityksen tai ohjelman kehittäjän kan-

nalta tärkeää, vievät ne paljon tärkeää näyttötilaa. Ylimääräinen informaatio näy-

töllä vie käyttäjän huomioin hetkeksi pois. Tämä puolestaan saattaa sekoittaa var-

sinkin aloittelevaa ohjelmankäyttäjää sekä hidastaa kokeneempaa käyttäjää. 

Jokainen uusi asia käyttöliittymässä on myös uusi asia opittavaksi, uusi mahdolli-

suus väärinkäsitykseen ja uusi asia etsimiseen. (Norman 1998, 115, 121). 

 

Puhu käyttäjän kieltä. Käyttöliittymä olisi aina toteutettava käyttäjien omalla kie-

lellä. Tämän lisäksi olisi pyrittävä välttämään ei-standardimuotoisten sanojen 

käyttöä. Esimerkiksi järjestelmän olisi ilmoitettava myydyistä osakkeista seuraa-

vasti: ”Olet ostanut 100 NOK1 osaketta”. Virheellisesti osakkeiden myynnistä 

puolestaan ilmoitettaisiin seuraavasti: ”Olemme myyneet sinulle 100 NOK1 osa-

ketta.” (Norman 1998, 123)  

 

Minimoi käyttäjän muistinkuormitus. Tietokoneet ovat hyviä muistamaan asioita, 

joten käyttäjän muistinkäyttöä olisi siirrettävä tietokoneelle mahdollisimman pal-

jon. Käyttöliittymien olisi sen vuoksi tarjottava erilaisia työkaluja. Käyttäjää olisi 
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myös opastettava tiedon syötössä. Esimerkiksi päivämäärää pyydettäessä voisi 

käyttöliittymä antaa seuraavanlaisen ohjeistuksen: pp.kk.vvvv. (Norman 1998, 

129-130) 

 

Jatkuvuus. Samaa tietoa olisi käytettävä johdonmukaisesti samassa paikassa ja 

samalla tavalla kaikkialla ohjelmassa. Tarvittava tieto olisi siis esitettävä tarkal-

leen siellä, missä sitä tarvitaan ja tarkalleen silloin kuin sitä tarvitaan. Lisäksi 

kaikki se tieto, jota on tarkoitus käyttää yhdessä, olisi myös näytettävä samassa 

paikassa. (Norman 1998, 116, 132) 

 

Hyvin toteutettu graafinen muotoilu saa käyttäjän kiinnittämään huomion kaik-

kein oleellisimpaan asiaan näytöllä (kuva 20). Normaalin lukusuunnan mukaisesti 

(monissa kulttuureissa ylhäällä vasemmalla) ensin esitetty asia kiinnittää parhaiten 

käyttäjän huomion. Tekstinkirjoittaminen isoilla kirjaimilla tai asioiden esittämi-

nen keskimääräistä suurempina saavat myös käyttäjän kiinnittämään huomionsa. 

(Norman 1998, 118) 

 

 

Kuva 20. Huomion kiinnittäminen käyttöliittymässä (Norman 1998, 118) 

 

Palaute. Järjestelmän olisi kokoajan tiedotettava käyttäjää, mitä ollaan tekemässä 

ja kuinka se reagoi käyttäjän toimiin. Palautetta ei siis saisi antaa pelkästään vir-

hetilanteissa. Järjestelmän olisi myös annettava säännöllisesti positiivista palautet-

ta sekä väliaikatietoja. Erityisesti pitkään kestävien toimintojen yhteydessä (yli 10 

sekuntia) olisi hyvä olla myös etenemismittareita. (Norman 1998, 135) 
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Toimintojen peruutusmahdollisuus. Käyttöliittymän suunnittelussa olisi pidettävä 

mielessä, että käyttäjät tekevät varmasti virheitä. Tällöin käyttäjillä olisi oltava 

myös mahdollisuus peruuttaa toimintonsa. Käytettäessä useissa paikoissa mahdol-

lisuutta peruuttaa toiminto, käyttäjä uskaltaa tutustua ohjelmaan paremmin. (Nor-

man 1998, 138) 

 

Oikotiet. Käyttöliittymää olisi pystyttävä käyttämään ymmärtämällä vain ohjel-

man perustoiminnot. Kokeneemmille käyttäjille olisi kuitenkin hyvä tarjota perus-

työskentelyä helpottamaan luodut oikotiet. (Norman 1998, 139) 

 

Hyvät virheviestit ja virheiden esto. Virhetilanteet ovat käytettävyyden kannalta 

kriittisiä, sillä ne merkitsevät tilannetta, jossa käyttäjä ei todennäköisesti kykene 

käyttämään järjestelmää haluamallaan tavalla. Järjestelmän olisi ohjattava käyttä-

jää virheiden sattuessa ja auttaa näin käyttäjää selviytymään virhetilanteiden yli. 

(Norman 1998, 124) 

 

Aputoiminnot ja manuaali. Käyttöliittymä olisi hyvä toteuttaa niin helppokäyttöi-

seksi, ettei erillisille ohjeille ole tarvetta. Tämä on kuitenkin useimmiten hyvin 

vaikeaa. Järjestelmän kehittäjä ei silti saisi koskaan käyttää manuaalia huonon 

käyttöliittymän selittäjänä. Useimmat käyttäjät siirtyvät heti käyttämään ohjelmaa. 

Käyttäjien siirtyessä lukemaan manuaalia, he ovat yleensä jonkinlaisissa ongel-

missa. Tämän vuoksi manuaalin olisikin hyvä olla aina saatavissa. Helpoiten tämä 

on järjestettävissä liittämällä manuaali ohjelman yhteyteen. Tämä tosin vie käyttö-

liittymää kauemmas ensimmäisestä heuristisesta säännöstä. (Norman 1998, 148-

150) 
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6 TUKIJÄRJESTELMÄN TOIMINTA 

Tukijärjestelmä koostuu kahdesta varsin erillisestä, mutta toisiinsa integroiduista 

osasta. Ensimmäiseen osaan kuuluu luokittelujärjestelmä, jossa tuotteet luokitel-

laan elinkaarimallinnetun ABC-luokittelun mukaisesti. Toinen osa koostuu varas-

tonhallinnasta. Siinä elinkaarimallinnetuille ABC-luokille annetaan Min-max –

menetelmällä varastonohjaussuositukset. 

6.1 Asiakasvaatimustenhallinta ja toteutus 

Valvontajärjestelmän kehityksen yhteydessä tehtiin tiivistä yhteistyötä Salmivuori 

Consulting Oy:n kanssa. Ohjelmistoprojekti eteni käytännössä siten, että palave-

reissa käytiin suullisesti läpi tukijärjestelmän vaatimukset seuraavaan palaveriin 

sekä edellisen palaverin vaatimusten pohjalta järjestelmään toteutetut ominaisuu-

det (kuva 21). Mikäli edellisen palaverin pohjalta toteutettuun ominaisuuteen kai-

vattiin muutosta, tarkennettiin tämän ominaisuuden vaatimuksia seuraavaan pala-

veriin. Muutoin siirryttiin seuraavaan ominaisuuteen.   

 

Kuva 21. Valvontajärjestelmän toteutus 
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6.1.1 Vaatimustenhallinta 

Järjestelmä koostuu lukuisista eri asiakasvaatimuksista, joista on muodostettu 

kaksi eri versiota sekä lopulta heuristisen arvioinnin jälkeen lopullinen päätöksen-

teontukijärjestelmä (taulukko 11). Ensimmäinen versio rakentuu elinkaarimallin-

netusta ABC-luokittelusta, varastonhallinnasta sekä viimeistelystä. Sekä elinkaa-

rimallinnettu ABC-luokittelu että varastonhallinta on vielä jaettu toiminnoittain 

kolmeen eri luokkaan: perustoimintoihin, hakemiseen sekä viimeistelyyn.  

 
Taulukko 11. Asiakasvaatimukset & käyttötapaukset 

 

 

Perustoimintojen avulla järjestelmän on suoriuduttava osion päätehtävistä. Hake-

mistoimintojen tarkoituksena on lisätä järjestelmän käytettävyyttä automatisoi-

malla tietojen vientejä eri välilehtien välillä. Osioiden viimeistelyssä on lisätty 

hyödyllisiä, mutta ei järjestelmän toiminnan kannalta välttämättömiä toimintoja. 

Näitä ominaisuuksia ovat esimerkiksi erilaiset graafit ja taulukot sekä käyttäjän 

tekemien muutosten tallentaminen Historia-välilehdelle. Ensimmäisen version 



80 
 

viimeisen tehtävänä oli elinkaarimallinnetun ABC-luokittelun ja varastonhallinta 

integrointi. 

 

Toinen versio kuuluu ohjelmistotuotantoprosessin ylläpitovaiheeseen. Siinä suori-

tettiin kolme suurta muutosta ensimmäiseen versioon. Ensimmäinen muutos oli 

Ulkoinen haku –välilehden tietojen yhtenäistäminen. Tällä haettiin tuotesiirron 

nopeuttamista Ulkoinen haku –välilehdeltä ABC-välilehdelle. Toinen muutos oli 

tietojen tyhjennyksen lisääminen järjestelmän jokaiseen välilehteen. Kolmas mer-

kittävä muutos oli järjestelmän nopeuden muuttaminen dynaamiseksi. Tällä muu-

toksella järjestelmän nopeus saatiin riippumaan luokiteltavien tuotteiden määrästä 

eikä tuotemäärä ollut enää rajoitettu 15 000:een. Lopulliseen päätöksenteontuki-

järjestelmään tehtiin vielä heuristisen arvioinnin perusteella tarvittavat muutokset. 

Nämä muutokset käydään tarkemmin läpi luvussa 6.4. 

 

Ainoa Salmivuori Consulting Oy:n esittämä vaatimus, joka jouduttiin hylkää-

mään, oli ulkoisen haun tietojen hakeminen eri välilehdille. Tämä hylättiin, jotta 

järjestelmä noudattaisi ensimmäistä heuristisen arvioinnin kohdetta (Yksinkertai-

nen ja luonnollinen dialogi).  

 

Toimitusajanpito ja yhteenvetotaulukoiden sisällyttäminen välilehdille hylättiin 

Salmivuori Consulting Oy:n pyynnöstä. Toimitusajanpito voidaan sisällyttää arvi-

oituun toimitusaikaan. Yhteenvetotaulukoita puolestaan ei pidetty niin keskeisinä, 

että niiden tarvitsisi olla esillä koko ajan. Mahdollisesti myöhempään versioon 

lisättäviksi ominaisuuksiksi jäi lisätuoteluokkien mukaan ottaminen. 

6.1.2 Toteutus 

Järjestelmä on toteutettu luomalla jokaiselle erilliselle toiminnolle omat makron-

sa, joihin on lisätty tarvittava VBA-koodi (Visual Basic). Järjestelmän toteutus 

jaettiin jo edellisessä alaluvussa esitellyllä tavalla kahteen osaan: elinkaarimallin-

nettuun ABC-luokitteluun ja varastonhallintaan.  

 



81 
 

Ensimmäiseksi päämääräksi otettiin luokittelujärjestelmän toteutus. Tätä päämää-

rää lähdettiin tavoittelemaan pienin välitavoittein. Ensi alkuun tavoitteeksi asetet-

tiin perinteisten tuoteluokittelumenetelmien toteutus erillisinä kokonaisuuksina. 

Sekä ABC-luokituksesta että trendiluokituksesta luotiin malli, joka mahdollisti 30 

tuotteen luokittelun. Tämän jälkeen nämä kaksi erillistä kokonaisuutta integroitiin 

elinkaarimallinnetuksi -ABC –luokitteluksi. Kun tämä kokonaisuus oli saatu 30 

tuotteen osalta toimimaan, luotiin 15 000 tuotteen luokittelujärjestelmä. Tähän 

lisättiin vielä tarvittavat haku- ja lomakeominaisuudet, jonka jälkeen ensimmäinen 

osa päätöksenteontukijärjestelmästä oli saatu valmiiksi.  

 

Varastonhallinnassa lähdettiin liikkeelle tarvittavista näyttöparametreista. Tauluk-

koon pyrittiin jättämään ainoastaan välttämätön tieto liiallisen informaation vält-

tämiseksi. Tämän jälkeen tarvittavat laskennalliset osiot laitettiin taulukossa kun-

toon. Viimeisenä tehtävänä oli luokittelujärjestelmän sekä varastonhallinnan 

integrointi toimivaksi kokonaisuudeksi.  

 

Tukijärjestelmässä on pyritty estämään käyttäjää tekemästä virheitä asettamalla 

suojaukset kaikkiin niihin soluihin, joita käyttäjän ei ole tarkoitus muuttaa. Aino-

astaan järjestelmän valkoiset solut (Erikoistuotteidenluokittelu sekä Minimi- ja 

maksimivaraston manuaalinen määritys) on jätetty suojaamatta. Näihinkin solui-

hin käyttäjän on mahdollista syöttää ainoastaan käytön kannalta mielekäs arvo. 

Suurin osa käyttäjän tekemistä muutoksista on tarkoitus tehdä erillisille lomak-

keille. Myös lomakkeissa on pyritty estämään käyttäjää syöttämään virheellisiä 

arvoja sekä neuvomaan käyttäjää oikeiden arvojen syöttämisessä. 

6.1.3 Haasteet 

Tukijärjestelmän kehittämisen yhteydessä koettiin useita haasteita. Perinteisiä 

järjestelmänkehityshaasteita edustivat asiakasvaatimusten saattaminen toimivaksi 

ohjelmakokonaisuudeksi sekä aikataulussa pysyminen. Parin viikon välein järjes-

tetyt palaverit sekä useat puhelinkeskustelut Salmivuori Consulting Oy:n kanssa 

helpottivat kuitenkin huomattavasti järjestelmän toteutusta asiakkaan toiveiden 

mukaisesti. Aikatauluissa puolestaan pysyttiin keskittymällä pelkästään järjestel-
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män toteuttamiseen. Näin työn kirjallinen osuus päästiin aloittamaan oikeastaan 

vasta tukijärjestelmän valmistuttua.  

 

Järjestelmän kehittämisessä selvästi vaativin haaste oli useiden tuhansien tuotetie-

tojen käsittely riittävän nopeasti. Tähän kehitettiin useita ratkaisuja, joista merkit-

tävin oli pelkkien arvojen käyttäminen järjestelmässä aina kuin mahdollista. Tämä 

toteutus nopeutti huomattavasti järjestelmän toimintaa sekä puolitti tiedostokoon 

nykyiseen noin 15 megatavuun. 

6.2 Järjestelmän toiminta – tuotteiden luokittelu 

Tuotteiden luokittelu elinkaarimallinnetun ABC-luokituksen mukaisesti lähtee 

liikkeelle käyttäjän haettua ulkoisesta tietokannasta tuotetiedot Ulkoinen haku –

välilehdelle. Ulkoinen haku –välilehdellä  käyttäjä voi pyytää järjestelmää luokit-

telemaan tiedot elinkaarimallinnetun ABC-luokituksen mukaisesti painamalla Vie 

tiedot –komentopainiketta. Järjestelmän luokiteltua tuotteet, käyttäjällä on mah-

dollisuus asettaa haluamansa luokkarajat (ABC-, Trendi- ja NEW-rajat) sekä mää-

ritellä erikoisluokiteltavat tuotteet. Tehdyt muutokset voi tallentaa Historia-

välilehdelle. Käyttäjällä on myös mahdollisuus tarkastella erilaisten graafien ja 

taulukoiden avulla elinkaarimallinnetun ABC-luokiteltuja tuotteita.  

Kaikkiaan elinkaarimallinnettu ABC-luokittelu käsittää kuusi kohtaa: 

1) Ulkoisen tietokannan hakukentät 

2) Elinkaarimallinnettu ABC-luokittelu 

a) Tuotetietojen siirtäminen 

b) ABC-välilehden kentät 

3) Tuoteluokkien määrittely 

a) Luokkarajojen asettaminen 

b) Erikoistuoteluokittelu 

4) Lisäominaisuudet 

a) Muutosten tallentaminen 

b) Graafien ja taulukoiden tulkinta 
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6.2.1 Ulkoisen tietokannan hakukentät 

Tuotetietojen hakeminen ulkoisesta tietokannasta tapahtuu Ulkoinen haku –

välilehden hakukentille. Ulkoinen haku –välilehti (liite 4) muodostuu aktiivisesta 

osasta (valkoiset solut) sekä passiivisesta osasta (harmaat solut). Aktiivisen osan 

tietoja käytetään järjestelmän muissa osioissa hyväksi kun taas passiivisen osan 

tiedot ovat käytössä ainoastaan Ulkoinen haku –välilehdellä. Tässä työssä tarkas-

tellaan tarkemmin ainoastaan aktiivisen osan tietoja. 

 

Päätöksentekijän tehtävänä on hakea ulkoisesta tietokannasta tarvittavat tiedot 

Ulkoinen haku –välilehdelle. Ennen tietojen hakemista, Ulkoinen haku –välilehti 

on hyvä tyhjentää Tyhjennä-komentopainikkeen avulla. Ulkoisesta tietokannasta 

haettaville tiedoille on Ulkoinen haku –välilehdellä olemassa omat solunsa, joita 

järjestelmässä käytetään eri välilehdillä erilaisiin tarkoituksiin (liite 5). 

6.2.2 Elinkaarimallinnettu ABC-luokittelu 

Kun käyttäjä on hakenut tiedot ulkoisesta tietokannasta, on seuraava vaihe tietojen 

vienti ABC-välilehdelle Vie tiedot –komentopainikkeen avulla (liite 6). Näin Ul-

koinen haku –välilehden tuotetiedot saadaan luokiteltua elinkaarimallinnetun 

ABC-menetelmän mukaisesti. 

 

Tuotetietojen siirtäminen. Tuotteita luokiteltaessa järjestelmä suorittaa neljä toi-

mintoa.  

1) Kopioi ABC-välilehdellä tarvittavat tiedot Ulkoinen haku –välilehdeltä 

2) Laskee tuotteiden prosenttiosuudet 

3) Laskee tuotteiden muutosprosentit 

4) Laskee kumulatiivisen myynnin 

 

ABC-välilehden kentät. Osa ABC-välilehden (liite 7) kentistä on staattisia kenttiä, 

jotka on kopioitu suoraan Ulkoinen haku –välilehdeltä. Solujen Cnro-Fnro kaavat 

ovat dynaamisia eli ne ovat koko ajan käytössä (liite 8). Muut ABC-välilehden 

solut lasketaan tuotetietojen siirtämisen yhteydessä.  
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6.2.3 Tuoteluokkien määrittely 

Järjestelmässä voidaan muuttaa elinkaaripohjaisten ABC-luokkien rajoja ABC-

välilehden Asetukset-painikkeesta. Elinkaaripohjainen ABC-luokitteluhan lähti 

liikkeelle kahdesta perinteisestä tuoteluokittelumenetelmästä (ABC-analyysi ja 

Trendianalyysi). Tämän lisäksi tässä uudessa luokittelutavassa oli mahdollisuus 

ottaa huomioon myös uudet tuotteet. Näille kolmelle tekijällä (kuva 22) käyttäjäl-

lä on myös mahdollisuus asettaa Asetukset -lomakkeella luokittelurajat.  

 

 

Kuva 22. Tukijärjestelmä - Asetukset –lomake (ABC). 

 

Luokittelurajat. ABC-luokittelurajat määritetään perinteisen ABC-luokittelun mu-

kaisesti (liite 9). Siinä ideana on asettaa luokille kumulatiiviset rajat siten, että 

luokkien summa on yhteensä 100 %.  

 

Trendirajojen asettaminen (liite 10) perustuu kahden kauden (Uusi kausi ja Vanha 

kausi) euromääräiseen muutosprosenttiin. Käyttäjä voi määritellä haluamansa 

prosentit sekä (+)-rajaksi että (–)-rajaksi.  

 

Uusien tuotteiden määrityksessä käyttäjä asettaa päivämäärän (liite 11). Tämän 

päivämäärän jälkeen ulkoiseen tietokantaan tuodut tuotteet määritellään uusiksi 

tuotteiksi (NEW-kategoriaan). 

 

Erikoistuotteiden määrittäminen. Käyttäjällä on mahdollisuus muuttaa järjestel-

män ehdottamia tuoteluokkia erikoistuotteiksi (ORD, EOS tai SPE). Tuotteiden 
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muuttaminen tapahtuu ABC-välilehden G-sarakkeessa olevien alasvetovalikkojen 

avulla (liite 12). 

6.2.4 Lisäominaisuudet 

Jotta käyttäjä pystyisi jälkikäteen tarkistamaan tekemänsä muutokset, on näiden 

muutosten tallentaminen järjestelmässä mahdollista Historia-välilehdelle (liite 

13). ABC-välilehdeltä on mahdollista tulostaa näytölle myös erilaisia graafeja ja 

taulukoita. 

 

Muutosten tallentaminen. Muutosten tallentamisen tapahtuu liitteen 14 käyttöta-

pauksen mukaisesti. Muutokset tallennettuaan päätöksentekijän on mahdollista 

jälkikäteen tarkistaa edellisellä kerralla käytetyt ABC-, trendi- ja NEW-rajat sekä 

mahdollisesti tehdyt erikoistuotemuutokset. Päätöksentekijä näkee tuotteiden 

Elinkaarimallinnetut ABC-luokitukset sekä tarkan ajan, jolloin tiedot on siirretty 

Historiaan. Historia-välilehden tietoja käytetään hyväksi myös varastonhallinnas-

sa keskiarvojen ja keskihajonnan laskemiseen. Kaikkiaan Historia-välilehdelle on 

mahdollista tallentaa neljä kautta.  

 

Graafien ja taulukoiden tulkinta. Järjestelmästä on mahdollisuus tulostaa näytölle 

erilaisia graafeja ja taulukoita. Taulukoista käyttäjä näkee kunkin tuoteluokan 

kappalemääräisen myynnin, euromääräisen myynnin sekä kuhunkin tuoteluok-

kaan kuuluvien nimikkeiden määrän. Tulokset on nähtävissä myös prosentteina. 

Taulukot voi tulostaa näytölle sekä perinteisen ABC-luokittelun että elinkaarimal-

linnetun ABC-luokittelun mukaisesti luokiteltuna. Taulukoiden tulokset on nähtä-

vissä myös graafeina (kuva 23). 
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Kuva 23. Tukijärjestelmä – Graafit ja Taulukot – Elinkaari-ABC (eur). 

6.3 Järjestelmän toiminta – varastonhallinta 

Järjestelmän luokiteltua tuotteet Elinkaarimallinnetun ABC-menetelmän mukai-

sesti ja käyttäjän määriteltyä sopivat tuoteluokat, voi luokitellut tuotteet siirtää 

Varastonhallinta-välilehdelle. Varastonhallinnassa tuotteille annetaan Min-max –

menetelmän mukaisesti varastonohjaussuositukset. Varastotasoja on mahdollista 

muuttaa sekä yksittäisille tuotteille että tuoteryhmille. Myös kauden pituus on 

mahdollista vaihtaa.  Varastonhallinasta voi lisäksi tulostaa erilaisia graafeja ja 

taulukoita havainnollistamaan nykyisten varastotasojen vaikutusta varastonhallin-

nan eri mittareihin. Minimivarastotasot voidaan määritellä myös palvelutason pe-

rusteella.  

 

Kaikkiaan Varastonhallinta käsittää siis kolme kohtaa: 

1) Min-max –luokittelu 

a) Tuotetietojen siirtäminen Varastonhallintaan 

b) Varastonhallinta-välilehden kentät 

2) Varastotasojen määritys 

a) Kauden pituus 

b) Tuoteryhmille 

c) Yksittäisille tuotteille 

3) Lisäominaisuudet 

a) Palvelutaso 

b) Graafien ja taulukoiden tulkinta 
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6.3.1 Min-max –luokittelu 

Elinkaarimallinnetut ABC –luokat on mahdollista siirtää ABC-välilehdeltä Varas-

tonhallinta-välilehdelle, jossa tuotteille annetaan varastonohjaussuositukset eri 

tuotteilla ja tuoteryhmille. Järjestelmässä on käytetty Salmivuori Consulting Oy:n 

soveltamaa Min-max varastonohjausmenetelmää. 

 

Tuotetietojen siirtäminen varastonhallintaan. Päätöksentekijän on Historia-

välilehdelle kopioinnin yhteydessä mahdollista siirtää luokitellut nimikkeet Varas-

tonhallinta-välilehdelle (liite 15). Tuotteet on mahdollista siirtää Varastonhallinta-

välilehdelle myös suoraan Päivitys-lomakkeen Varastoon -komentopainikkeen 

avulla (kuva 24). 

 

 

Kuva 24. Tukijärjestelmä - Päivitys 

 

Varastonhallinta-välilehden kentät. Varastonhallinta-välilehdellä on ABC-

välilehden tavoin sekä staattisia että dynaamisia kenttiä. Staattiset kentät on tuotu 

Varastonhallinta-välilehdelle joko Ulkoinen haku –välilehdeltä tai ABC-

välilehdeltä. Näitä kenttiä ovat Anro-Dnro ja Fnro-Knro. Loput Varastonhallinta-

välilehden kentät ovat dynaamisia, eli niiden laskukaavat (liite 16) ovat koko ajan 

toiminnassa. 

6.3.2 Varastotasojen määritys 

Järjestelmässä on mahdollista antaa yksittäisille tuotteille ja tuoteryhmille Min-

max –periaatteen mukaisesti minimi- ja maksimivarastotasot viikkoina. Lisäksi 
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päätöksentekijä voi tarvittaessa muuttaa käytetyn kauden pituutta. Näiden tietojen 

perusteella järjestelmä tekee varastonohjaussuositukset mm. tilauspisteeksi sekä 

tilauseränkooksi. 

 

Kauden pituus. Kauden pituuden voi vaihtaa Varastonhallinta-välilehden Asetuk-

set –lomakkeella (liite 17). Kauden pituus määritellään viikkoina. Jos siis käyte-

tään vuoden pituista kautta, muodostuu kauden pituudeksi tällöin 52 viikkoa. 

Kauden pituutta käytetään viikkokohtaisten myyntilukujen laskemiseen. 

 

Varastotasot tuoteryhmille. Käyttäjän on mahdollista määrittää elinkaarimallinne-

tuille ABC-luokille keskimääräiseen viikkokulutukseen perustuvat minimi- ja 

maksimivarastotasot (liite 18). Määritykset perustuvat täysin käyttäjän omaan 

harkintaan. 

 

Varastotasot yksittäisille tuotteille. Järjestelmässä on mahdollista asettaa myös 

yksittäisille tuotteille tuoteryhmästä poikkeavat varastotasot. Tämä onnistuu syöt-

tämällä halutut viikkomäärät suoraan Varastonhallinta-välilehden valkoisille so-

luille (liite 19). 

6.3.3 Lisäominaisuudet 

Minimivarastot on järjestelmässä mahdollista asettaa käyttäjän määrittelemien 

viikkojen sijaan myös palvelutason perusteella. Varastonhallinta-välilehdeltä voi 

saada myös erilaisia yhteenvetotietoja graafien ja taulukoiden muodossa. 

 

Palvelutaso. Kun Historia-välilehdelle on tallennettu vähintään kolme kautta, voi 

päätöksentekijä ottaa palvelutasotoiminnon käyttöön Historiaan/Varastoon –

siirron yhteydessä (liite 20). Tällöin järjestelmä laskee nimikkeiden keskiarvon 

sekä keskihajonnan Historia-välilehden tietojen perusteella. Näiden sekä käyttäjän 

antaman palvelutasoprosentin avulla (liite 21) järjestelmä määrittelee tuotteille 

minimivarastotasot. Palvelutason laskentaperiaatteet on määritelty muiden Varas-

tonhallinta-välilehden kenttien tavoin liitteessä 16. 
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Graafien ja taulukoiden tulkinta. Varastonhallinnasta on ABC-välilehden tavoin 

mahdollista tulostaa näytölle erilaisia graafeja ja taulukoita. Näitä tietoja on mah-

dollista käyttää esimerkiksi käytettyjen varastotasojen kustannusvaikutusten arvi-

ointiin eri tuoteluokille.   

6.4 Järjestelmän testaus 

Järjestelmän testauksessa on panostettu erityisesti käytettävyyteen. Käytettävyyttä 

testattiin järjestelmän kehitystyön ulkopuolella olevien henkilöiden avulla. Mo-

duulitestauksen suoritti järjestelmän kehittäjä. Muu testaus toteutettiin Salmivuori 

Consulting Oy:ltä sekä tämän asiakasyrityksiltä saadun palautteen pohjalta.  

6.4.1 Käytettävyystesti 

Käytettävyystestin tarkoituksena oli selvittää järjestelmän ja ennen kaikkea käyt-

töliittymän toimivuus testaajilla, joiden voitiin olettaa olevan samaa koulutustasoa 

päätöksentekijöiden kanssa. Testaajia oli kaikkiaan kolme, joista kaksi oli kauppa-

tieteiden maistereita (Johanna Esa ja Jonni Rahko) sekä yksi diplomi-insinööri 

(Timo Karttunen). Kaikkien testaajien osaaminen järjestelmän pohjana toimivassa 

Excelissä oli vähintään hyvää luokkaa ja he käyttivät järjestelmään sekä oheisma-

teriaaliin tutustumiseen 45 minuutista yhteen tuntiin. 

 

Testihenkilöille lähetettiin päätöksenteontukijärjestelmä, lyhyt esittely järjestel-

män taustasta ja toiminnasta sekä parin sivun tietopaketti heuristisesta arvioinnis-

ta. Testaajat ohjeistettiin kokeilemaan järjestelmän eri toimintoja sekä arvioimaan 

käyttöliittymää heuristisesta näkökulmasta. Mitään omia muistiinpanoja ei testaa-

jilta kuitenkaan edellytetty. 

 

Käytettävyystestin avulla pyrittiin selvittämään järjestelmän keskeisimpien toi-

mintojen käytettävyys (taulukko 10). Varsinainen käytettävyystesti suoritettiin 

jokaiselle testaajalle erikseen. Testitilanteen alussa testaajille kerrottiin vielä pieni 

alustus järjestelmästä. Eri toimintoja ei kuitenkaan lähdetty esittelemään. Testaa-

jille korostettiin, että testillä pyritään mittamaan pelkästään käyttöliittymän onnis-
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tumista, ei käyttäjää. Testin tehtävät (liite 22) muodostivat yhtenäisen kokonai-

suuden tuotteiden luokittelusta tietojen tyhjennykseen.  

 
Tuotteiden luokittelu. Ensimmäisessä tehtävässä testaajilla ei pahemmin ilmennyt 

ongelmia. Hieman epävarmuutta testaajissa kuitenkin aiheutti Ulkoinen haku –

välilehden (liite 4) Vie tiedot–komentopainikkeen ja tehtävänannossa olleen 

pyynnön luokitella tuotteet elinkaarimallinnetun ABC-luokituksen mukaisesti 

välinen ristiriita.  

 

Ongelman korjaus. Ulkoinen haku –välilehdelle lisättiin ’?’-komentopainike. ?’ –

komentopainike kertoo käyttäjälle, mitä Ulkoinen haku –välilehden eri komento-

painikkeista tapahtuu. 

 

Asetukset – ABC. Myös tuotteiden luokittelu sujui testaajilta melko vaivattomasti. 

Pieniä ongelmia kuitenkin ilmeni. Yhden testaajan näytöllä ei näkynyt oikeaan 

ylänurkkaan sijoitettuja nykyisiä rajota. Lisäksi kaksi testaajaa yritti aluksi vaihtaa 

asetuksia suoraan soluihin.  

 

Ongelmien korjaus. Nykyiset asetusrajat siirrettiin keskeiselle paikalle kuvaruu-

dun yläreunaan. Välilehdelle lisättiin myös’?’-komentopainikkeen neuvomaan 

käyttäjiä vaihtamaan asetusrajoja Asetukset -komentopainikkeen takaa. 

 

Erikoistuotteet. Kolmannessa tehtäväkokonaisuudessa ongelmia aiheutti eniten 

Excelin pikasuodatus. Halutut tuotteet pikasuodatettuaan testaajat osasivat melko 

helposti vaihtaa tuotteet halutuiksi erikoistuotteiksi.  

 

Ongelman korjaus. Vaikka ongelmia ei pahemmin erikoistuotteiden vaihtamisessa 

ilmennyt, lisättiin ’?’-komentopainikkeeseen ohjeet erikoistuotteiden vaihtamisek-

si.  

 

Päivitys. Tietojen siirto tapahtui kaikilla testaajilla melko vaivattomasti. Tosin 

ensimmäisen tehtävän pyyntö siirtää tuotteet pelkästään Historia-välilehdelle ai-

heutti pientä epävarmuutta.  
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Ongelman korjaus. Päivitä –komentopainikkeen alle laitettiin mahdollisuus siirtää 

tuotteet pelkästään varastonhallintaan. Lisäksi entisen Kopioi –

komentopainikkeen nimeksi vaihdettiin Historiaan / Varastonhallintaan. Päivitä –

komentopainikkeeseen lisättiin myös ’?’ –komentopainike, josta selviää mm. se, 

että tuotteet voi kopioida pelkästään Historia-välilehdelle. 

 

Asetukset – Varastonhallinta. Varastonhallinta-välilehdellä ensimmäinen tehtävä 

oli vaihtaa kauden pituudeksi 39 viikkoa. Testikäyttäjillä ei ollut oikein tietoa, 

mihin kauden pituutta tarvittiin, mutta kaikki testaajat suoriutuivat tehtävästä silti 

melko pienellä vaivalla. Tuoteryhmän varastotasoja vaihdettaessa kahdella testaa-

jalla oli ensimmäisenä ajatuksena lähteä pikasuodattamaan haluttu tuoteryhmä. 

Melko nopeasti testaajat kuitenkin huomasivat, että tuoteryhmien varastotasot on 

mahdollista muuttaa asetuksista. Varastotason vaihtamisen yhteydessä, pientä 

epäselvyyttä aiheutti myös tyhjäksi jäävien tuoteryhmien varastotasot. Vaihtuisi-

vatko näiden tuoteryhmien varastotasot 0 viikon mittaiseksi?  

 

Ongelmien korjaus. Jälleen ensimmäinen ratkaisu oli ’?’-komentopainikkeen li-

sääminen välilehdelle. Näin käyttäjät saavat tiedon eri komentopainikkeiden funk-

tioista. Tuoteryhmien muuttamiseen tarkoitettua lomaketta vaihdettiin siten, että 

nykyiset varastotasot ovat oletusarvoina. Näin käyttäjät ymmärtävät helpommin, 

että yhden tuoteryhmän varastotason vaihtaminen riittää. Loput varastotasot eivät 

myöskään saa 0-arvoa, vaan ne säilyvät entisellään. 

 

Varastotasot – yksittäiset tuotteet. Yksittäisten tuotteiden varastotasojen muutta-

minen oli tehtävistä ylivoimaisesti vaikein. Kukaan testaajista ei tehtävästä selviy-

tynyt kohtuullisessa ajassa ilman apua. Vaikeutta yksittäisten tuotteiden varasto-

tasojen muuttamiseen lisäsi myös minimivarastotasojen tumma tausta. 

 

Ongelmien korjaus. ’?’-komentopainikkeen taakse lisättiin tieto, mistä yksittäisten 

tuotteiden varastotasoja voidaan muuttaa. Lisäksi minimivarastojen taustaa vaa-

lennettiin, jotta käyttäjät näkevät selkeämmin sarakkeiden otsikot. 
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Graafit. Kun testaajia pyydettiin tulostamaan näytölle tiettyjä graafeja, menivät 

kaikki testaajat aluksi ABC-välilehdelle. Tämän jälkeen testaajilla kesti vielä het-

ken, ennen kuin he löysivät Yhteenveto-komentopainikkeen alla olleet graafit. 

Tehtävänannon (liite 22 tehtävä 7.1) mukaista graafia ei kuitenkaan löytynyt 

ABC-välilehden Yhteenveto-komentopainikkeen alta vaan se löytyi Varastonhal-

linta-välilehdeltä. Näin yksi käyttäjä tulosti näytölle väärän graafin. 

 

Ongelmien korjaus. Yhteenveto-komentopainikkeen nimi vaihdettiin Graafit ja 

Taulukot –komentopainikkeeksi. Painikkeesta käy nyt selkeämmin ilmi, mitä se 

pitää sisällään. Toinen muutos tehtiin Graafit ja Taulukot –lomakkeeseen. Graafit 

ja Taulukot –lomakkeista on nyt mahdollista tulostaa näytölle sekä Varastonhal-

linnan- että ABC-välilehden tietoja. 

 

Tyhjennys. Kun testikäyttäjiä pyydettiin tyhjentämään Varastonhallinta-välilehti, 

jokainen testaaja meni aluksi Varastonhallinta-välilehdelle. Koska tyhjentäminen 

onnistui vain ABC- ja Ulkoinen haku-välilehdiltä, saivat testaajat ratkaistua tehtä-

vän vasta pienen viiveen jälkeen. Järjestelmän kaikkien tietojen tyhjennys sujui 

testaajilta jo nopeasti, mutta itse tyhjentämiseen meni järjestelmältä kahden käyt-

täjän osalta kohtuuttoman pitkä aika. 

 

Ongelmien ratkaisu.  Tietojen tyhjentäminen mahdollistettiin myös Varastonhal-

linta-välilehdellä. Lisäksi kaikkien tietojen tyhjennystä nopeutettiin. 

 

Käytettävyystestin jälkeen käytiin vielä vapaa keskustelu käyttöliittymän heuristi-

sesta arvioinnista. Heuristisen arvioinnin huomioiminen toteutuksessa sekä testi-

ryhmän havaitsemat puutteet käyttöliittymässä heuristisen arvioinnin perusteella 

on nähtävissä liitteessä 23.  
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7 VARASTOTASOJEN MÄÄRITYS 

Varsinaisessa päätöksenteontukijärjestelmässä varastotasojen määrittäminen jäte-

tään täysin käyttäjän harteille. Päätöksentekijän tueksi on kuitenkin luotu järjes-

telmän yhteyteen erillinen Min-Max –periaatteella toimiva ohjaustyökalu. Näin 

päätöksentekijä voi vertailla esimerkiksi edellisen kauden tietojen perusteella eri 

varastotasojen vaikutusta mm. varaston arvoon ja vaadittujen täydennyserien mää-

rään. Ohjaustyökalu on täysin oma tiedostonsa. Sekä järjestelmää (Päätöksenteon-

tukijärjestelmä.xls) että ohjaustyökalua (Ohjaustyökalu.xls) voi käyttää täysin 

erikseen, mutta yhteiskäyttö edellyttää tiedostojen tallentamista samaan kansioon. 

7.1 Ohjaustyökalu 

Ohjaustyökalu koostuu kaikkiaan kolmesta eri osiosta – ohjaustaulukosta, min-

max –määrityksistä sekä varastomittareista (liite 24). Ohjaustaulukkoon haetaan 

tuotteen myyntitiedot, joiden perusteella työkalu määrittelee tuotteiden viikoittai-

set varastosaldot sekä tilaushetket. Min-max –määrityksissä käyttäjä puolestaan 

asettaa tuotteelle Min-Max -menetelmän mukaiset rajat sekä mm. minimiostoerän 

sekä tuotteen ostohinnan. Eri varastotasoja kokeilemalla, käyttäjä näkee asetettu-

jen tasojen vaikutukset ohjaustyökalun varastomittareihin. 

7.1.1 Perusmääritykset 

Ohjaustyökalussa kuten varsinaisessa päätöksenteontukijärjestelmässäkin valkoi-

set solut on tarkoitettu käyttäjän määritettäväksi. Työkalu tarvitsee toimiakseen 

tiedon varaston alkusaldosta (soluun D5) sekä viikoittaiset myyntitiedot 

(G5:G56). Viikoittaisten myyntitietojen osalta on syytä huomioida, että myynti-

tiedot on syötettävä negatiivisina. 

 

Varastonohjausparametreja (tuotekoodi, minimiostoerä, toimitusaika ja ostohinta) 

päätöksentekijä voi muuttaa ohjaustyökalun Min-max –määrityksistä. Minimios-

toerä (P18) on se määrä, jota kyseistä tuotetta on vähintään toimittajalta ostettava. 
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Toimitusajalla (P11) puolestaan tarkoitetaan sitä aikaa, mikä kuluu tavaran tilaus-

hetkestä tavaran saapumiseen varastolle. Ostohinta (P4) taas tarkoittaa yrityksen 

tuotteesta maksamaa hintaa. Tietoa käytetään mm. varaston arvon määrittämiseen.  

 

Perusmääritykset asetettuaan käyttäjä voi kokeilla eri varastotasojen vaikutusta 

varastomittareihin ja löytää tällä tavalla tuotteelle sopivimmat varastotasot. Mini-

mivarastotason (P11) arvot voivat vaihdella nollan viikon ja maksimivarastotason 

(P14) välillä. Maksimivarastotason viikkomäärä puolestaan voi vaihdella minimi-

varastotason ja sadan viikon välillä. Ennen varastotasojen syöttämistä, olisi käyt-

täjän kuitenkin tärkeä ymmärtää ohjaustyökalun toiminta. 

7.1.2 Toiminta 

Ohjaustaulukossa varastotiedot on määritelty viikon tarkkuudella ja se koostuu 

seitsemästä eri sarakkeesta. Viikkosarakkeessa (C5:C56) on nähtävissä viikkonu-

mero (1-52). Muut ohjaustaulukon sarakkeet määräytyvät näiden viikkonumeroi-

den mukaan.  

 

Varastosaldot. Alkusaldo (D5:D56) kertoo tuotteen varastotason viikon alussa. 

Alkusaldo on yhtä kuin edellisen viikon todellinen loppusaldo. Todellinen loppu-

saldo (E5:E56) saadaan laskemalla kunkin viikon alkusaldo (Dnro), mahdollisesti 

saapuneet toimitukset (Inro) sekä myynti (Gnro) (negatiivinen) yhteen. Loppusaldo 

tilauksineen (F5:F56) saadaan lisäämällä todelliseen loppusaldoon myös sellaiset 

tilaukset, jotka eivät ole vielä saapuneet.  

 

Toimitus. Tilaussarakkeella on (H5:H56) ”Kyllä” -ilmoitus, mikäli tilaus on ky-

seisellä viikolla suoritettava. Tämä ilmoitus määräytyy tilauspisteen (P16) perus-

teella. Mikäli sekä edellisen viikon loppusaldo tilauksineen (Fnro) että viikon al-

kusaldo ovat alle tilauspisteen, suositellaan tilauksen suorittamisesta ”Kyllä” 

tekstillä. Viimeinen ohjaustaulukon sarake (I5-I56) määräytyy edellisen tilaussa-

rakkeen perusteella. Mikäli tilaussarakkeella on teksti ”Kyllä”, saapuu toimi-

tuserän (P17) suuruinen määrä tuotteita käyttäjän asetuksista määrittämän toimi-

tusajan kuluttua (P9) varastoon. 
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Min-max –määritykset. Min-max –määritykset lasketaan Salmivuori Consulting 

Oy:n käyttämän Min-max –menetelmän mukaisesti. Min-max –määritysten myyn-

tiosiosta on syytä huomioida, että vuotuinen myynti euroissa (P4) lasketaan osto-

hinnoin.  

7.1.3 Varastomittarit 

Ohjaustyökalussa on nähtävissä useita erilaisia mittareita ja tilastotietoja. Näiden 

tietojen pohjalta käyttäjän on tarkoitus tehdä päätökset minimi- ja maksimivaras-

totasoista. Näistä mittareista toiset osoittautuvat päätöksentekijälle varmasti toisia 

tärkeämmiksi, mutta yksikään varastopäätös ei saisi perustua pelkästään yhteen 

mittariin. On myös pidettävä mielessä, minkä tuoteryhmän tuotteelle ollaan varas-

totasoja hakemassa. Mikäli kyseessä on esimerkiksi nousevan trendin B+ -tuote, 

on selvää että pelkästään varaston arvoa minimoimalla ei päädytä optimiratkai-

suun. On lisäksi otettava huomioon mm. kertyneiden puutetilanteiden (vko) lu-

kumäärä. 

 

Varaston arvo. Useat päätöksentekijän tekemät varastotasopäätökset tulevat luul-

tavasti perustumaan varaston arvoon. On kuitenkin hyvä huomioida, että suuntaa 

antavasta varaston euromääräisestä arvosta huolimatta, varaston arvo on kuitenkin 

vain pelkkä arvio. 

 

Tilaukset. Tilauksista näkyy vuoden aikana tehtyjen tilausten lukumäärän, tilattu-

jen tuotteiden lukumäärän sekä näiden euromääräisen arvon (tilattujen tuotteiden 

lukumäärä x ostohinta). Tilausten euromääräinen arvo on yksi varaston arvoon 

vaikuttavista tekijöistä. Tämän vuoksi varaston arvon kasvaessa onkin hyvä kiin-

nittää huomiota myös mahdolliseen tilausmäärän kasvuun. 

 

Keskiarvo ja mediaani. Keskiarvo ja mediaani ovat hyviä tilastotietoja erityisesti 

minimivarastotasoa pohdittaessa. Mikäli luvut eroavat suuresti toisistaan, kannat-

taa selvittää tälle syy. Tämän perusteella päätöksentekijä voi sitten päättää, kum-

paan tilastoarvoon kannattaa minimivarastojen osalta enemmän tukeutua. 
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Suurin viikkomyynti. Mikäli halutaan välttää puutetilanteet, minimivarastotasoa ei 

voi perustaa pelkästään keskiarvoon tai mediaanin. On otettava huomioon myös 

myyntipiikit. Mikäli myynti on selvästi kausiluonteista, ei minimivarastotasojen 

nostaminen koko vuoden ajalle ole välttämättä kannattavaa. Jos taas myyntipiikit 

ovat satunnaisia, on paras keino puutetilanteiden välttämiseen minimivarasto-

tasojen nostaminen pysyvästi. Tässä vaiheessa on kuitenkin pohdittava, onko puu-

tetilanteista koituva haitta minimivarastotasojen noston tuomaa kustannusta suu-

rempi.  

 

Puutetilanteet. Oli kyse mistä tuoteryhmästä tahansa, on puutetilanteet aina yri-

tyksen kannalta huono asia. Asiakkaat joutuvat pettymään ja yritys menettää 

myyntiä. Täyden 100 prosentin palvelutasoon ei kuitenkaan kannata pyrkiä kuin 

joidenkin erityistuotteiden osalta.  Puutetilanteet ovat useimmiten selvästi kannat-

tavampi ratkaisu kuin suurien minimivarastotasojen pitäminen. On silti syytä poh-

tia, voiko varastotasoja hieman paremmin suunnittelemalla saada aikaan sekä puu-

tetilanteiden vähentymistä että varaston arvon pienentymistä. 

 

0-myynti. 0-myynnissä kerrotaan keskimääräinen myyntimäärä ilman 0-

myyntiviikkoja sekä 0-myyntiviikkojen lukumäärä vuodessa. Keskimääräisen 

myyntimäärän ilmaiseminen ilman 0-myyntiviikkoja kertoo päätöksentekijälle 

sen, kuinka paljon tuotetta myydään silloin kuin kysyntää ylipäätään ilmenee. 

Tuotteen myynninkeskiarvo saattaa esimerkiksi olla kohtalaisen matala, mutta se 

on muodostunut muutamasta suuremmasta tilauksesta. Näin minimivaraston aset-

taminen keskiarvotasolle ei välttämättä riitä edes yksittäisen tilauksen tyydyttämi-

seen. 0-myyntiviikkojen huomioiminen auttaa näin varastotasojen suunnittelussa. 

 

Kiertonopeus ja kiertoaika. Kiertonopeuden ja kiertoajan avulla päätöksentekijä 

voi tarkkailla erilaisten varastotasojen vaikutusta varastoinnin tehokkuuteen. Va-

rastonkierron osalta on syytä punnita nopean kierron hyötyjä ja haittoja. Esimer-

kiksi yrityksen C-kategorian tuotteiden kiertoaikoja voi nostaa A-kategorian tuot-
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teita selvästi huolettomammin, sillä kasvavan kiertoajan lisäämät 

set eivät C-tuotteiden osalta ole yleensä niin kriittisiä. 

 

Keskihajonta ja variaatiokerroin. Eri hajontalukujen (keskihajonta, variaatioker-

roin) seuraaminen olisi oltava varastotasoja päätettäessä keskeisessä roolissa. Ky-

synnänhajonnan kasvaessa oikeiden varastotasojen määrittäminen luonnollisesti 

vaikeutuu. Usein suureen hajontaan on kuitenkin löydettävissä syy. Syy saattaa 

esimerkiksi olla pelkän satunnaisen kertaostajan aiheuttama myyntipiikki tai ylei-

senä trendinä oleva kausivaihtelu. Syyn selvittyä, tulee tarvittavat korjaustoimen-

piteet seuraavan kauden varastotasoihin tehdä.  

7.2 Varastotasojen määrittämisen periaatteet 

Varastotasojen määrittämiseen löytyy siis ohjaustyökalusta runsaasti mittareita.  

Varastotasojen valintaa tämä ei kuitenkaan tee yhtään helpommaksi, mikäli mitta-

reita ei osata kunnolla tulkita. Mitään kaiken kattavaa ohjepakettia tuoteryhmien 

varastotasojen määrittämiseksi on mahdotonta antaa. Jokaista tuoteryhmää ja jopa 

tuotetta on aina tarkasteltava tapauskohtaisesti. Tiettyjä kaikille tuoteryhmille yh-

teisiä kuten myös jokaiselle tuoteryhmälle erityisiä ohjauspiirteitä kuitenkin löy-

tyy. 

7.2.1 Yhteiset tekijät 

Minimi- ja maksimivarastotasojen valintaan vaikuttaa luonnollisesti eniten se, 

mistä tuoteryhmästä on kysymys. Joitakin täysin tuoteryhmästä riippumattomia 

tekijöitäkin kuitenkin löytyy. Näiden tekijöiden vaikutukset ovat kaikille ryhmille 

samat, mutta niitä on käsiteltävä kunkin tuoteryhmän edellyttämällä tavalla. 

 

Minimivarastotasot. Minimivarastotasoja määriteltäessä on syytä kiinnittää huo-

mioita kahteen seikkaan – toimitusaikaan ja keskihajontaan. Mikäli toimitusaika 

venyy useiden viikkojen tai jopa kuukausien mittaiseksi, kasvaa toimitusaikaisen 

kysynnän epävarmuus. Epävarmuus taas edellyttää saman palvelutason säilyttämi-

seksi entistä suurempia minimivarastotasoja.  
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Toinen huomionarvoinen tekijä on keskihajonta. Mikäli kysyntä on hyvin epäta-

saista, aiheuttaa tämä luonnollisesti epävarmuutta tulevasta kysynnästä. Jos ky-

synnänhajonnan syitä ei pystytä selvittämään, on ainoa keino palvelutason ylläpi-

tämiseksi kasvattaa minimivarastotasoja. Sekä toimitusajan kasvulla että 

keskihajonnan kasvulla on siis minimivarastotasoja kasvattavia vaikutuksia (kuva 

25). Paras ratkaisu palvelutason ylläpitämiseksi ei kuitenkaan yleensä ole minimi-

varastotasojen (seurausten) kasvattaminen. On paneuduttava toimitusajan ja kes-

kihajonnan kasvun syiden selvittämiseen. 

 

 

Kuva 25. Minimivarastosuositukset. 

Maksimivarastotasot. Myös maksimivarastotasoja valitessa on syytä huomioida 

ainakin pari tekijää (kuva 26). Tuotteen ostohinta vaikuttaa jo rationaalisesti aja-

teltuna maksimivarastotasoihin. On eri asia ostaa varastoon tuhat ruuvia kuin tu-

hat tuliterää autoa. Jälkimmäinen vaatii selkeästi suurempaa sijoitusta ja se sitoo 

huomattavan määrän pääomaa, mikä on kaikki pois yrityksen muista investoin-

neista.  

 

 

Kuva 26. Maksimivarastosuositukset. 

Toinen tekijä, joka kannattaa ottaa huomioon maksimivarastotasoja määriteltäes-

sä, on kysynnän varmuus. Mikäli yrityksellä ei ole minkäänlaista varmuutta tuot-

teiden tulevasta kysynnästä, ei kovin suuria maksimivarastoja kannata pitää. Ky-

synnän varmuutta ei pidä tässä sekoittaa kysynnän hajontaan. Kysyntä voi 
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nimittäin olla taattua vaikka kysynnän keskihajonta olisikin suurta. Esimerkiksi 

asiakas saattaa ostaa tuotteita joka vuosi tietyn verran. Ostohetkestä ei kuitenkaan 

ole tietoa. Tämä tekee kysynnästä kuitenkin vuositasolla varmaa ja yritys voi os-

taa tietyn määrän tuotteita tietäen niiden menekin olevan taattua. Maksimivarasto-

tasoja päätettäessä on siis otettava huomioon paitsi ostohinta myös kysynnän var-

muus.  

7.2.2 Elinkaaripohjaiset ABC-luokat 

Mikäli oletetaan, että yhteiset varastotasoihin vaikuttavat tekijät ovat samoja, voi 

jokaiselle tuoteryhmälle antaa alustavia varastotasosuosituksia (kuva 28). Kuvassa 

28 annetut varastotasosuositukset ovat suuntaa antavia, mutta eivät mikään abso-

luuttinen totuus. Varastotasojen määrittämisessä eräs hyvä lähtökohta on pohtia, 

kuinka suuri riski tuotteilla on jäädä varastoon. Luonnollisesti riskin kasvaessa 

varastotasojen pitäisi päinvastaisesti pienentyä. 

 

 

Kuva 27. Elinkaaripohjaisten ABC-luokkien varastotasot. 

A+. A+ -tuotteet ovat yrityksen tähtituotteita, jolloin minimivarastot on mitoitet-

tava hyvän palvelutason takaamiseksi melko korkealle. Koska näihin tuotteisiin 

sitoutuu valtavasti pääomaa, ei maksimivarastotasoja kannata asettaa kovinkaan 

korkeiksi. Tilausrytmin olisi sen sijaan oltava tiivis, jopa viikoittainen.  

 

A=. A= -tuotteiden varastotasot poikkeavat A+ -tuotteista oikeastaan vain siinä, 

että kysynnän tasaannuttua minimivarastotasot voi paremman ennustettavuuden 

johdosta pitää A+ -tuotteiden minimivarastoja matalampana.   
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A-. A- tuotteiden riski varastoon jäämisestä on kasvanut, joten maksimivarastota-

so kannattaa pitää edellisiä tuoteryhmiä maltillisempana. Laskevan trendin ja äkil-

lisen kysynnän romahtamisen pelossa, minimivarastotasojenkin laskua A= -

tasosta kannattanee harkita. 

 

B+. Nousevan trendin B+ -tuotteiden minimivarastotasot kannattaa pitää kohtalai-

sina myynnin kasvun ylläpitämiseksi. Maksimivarastotason voi asettaa kohtalai-

seksi tai suureksi riippuen mm. luvun 7.2.1 yhteisistä tekijöistä. 

 

B=. Tasaisen menekin B= -tuotteiden minimivarastotasoa kannattaa pitää kohta-

laisena, jotta kontrolloinnin tarvetta saadaan hieman vähennettyä. Samasta syystä 

myös maksimivarastotasot voi asettaa kohtalaisiksi. 

 

B-. B- tuotteiden varastoon jäämisen riski alkaa olla jo kohtalainen. Tästä syystä 

tilannetta olisi seurattava tiiviisti ja minimi- ja maksimivarastotasot pidettävä pie-

ninä. Minimivarastotasoja asetettaessa olisi kuitenkin vielä muistettava, että ky-

seessä on B-kategorian tuote, eikä näiden tuotteiden palvelutasoa ole syytä vielä 

täysin romuttaa. 

 

C+. Kuten B+ -tuotteilla myös C+ -tuotteiden myynnin kasvua on pyrittävä pitä-

mään yllä pitämällä kohtalaista minimivarastoa. Koska riski tuotteiden varastoon 

jäämiseksi on melko pieni, myös maksimivarastotaso voidaan asettaa kohtalaisek-

si. Koska tämän kategorian tuotteiden myynnin kehitystä olisi hyvä pitää säännöl-

lisessä seurannassa, ei maksimivarastotasoja kannata kuitenkaan ylimitoittaa. 

 

C=. Tasaisen menekin C= -tuotteiden minimivarastotasot voi asettaa alas, jotta 

kannattamattomia tuotteita ei lähdettäisi turhaan ylivarastoimaan. Maksimivaras-

totasot kannattaa sen sijaan nostaa ylös, jotta näiden tuotteiden kontrolloinnin tar-

vetta saadaan vähennettyä.  
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C-. C- tuotteiden varastoon jäämisen riski on suuri. Tämän vuoksi sekä minimiva-

rasto- että maksimivarastotasot on pidettävä matalina. Maksimivarastotaso kan-

nattaa asettaa siten, että tilauseränkokona säilyy minimiostoerä.  

 

NEW. Uusien tuotteiden varastot kannattaa pitää kohtalaisina myynnin mahdolli-

sen kasvun ylläpitämiseksi. Koska uusien tuotteiden myynnistä ei ole varmuutta, 

ei tuotteita kannata kuitenkaan lähteä ylivarastoimaan. Tämän vuoksi maksimiva-

rastotaso kannattaa asettaa siten, että tilauseränkokona säilyy minimiostoerä. 

 

SPE. Strategisten tuotteiden minimivarastotasot on hyvä pitää niin suurina, että 

tuotteet eivät lopu varastosta kesken. Tason määrittämiseen antaa apua varasto-

mittareista esimerkiksi suurin viikkomyynti. Maksimivarastotaso puolestaan on 

pidettävä mahdollisimman alhaisina, sillä erikoistuotteita ei ole järkeä kohtalaisen 

suurien minimivarastotasojen lisäksi lähteä ylivarastoimaan. 

7.3 Varastotasojen määrittäminen: Case C= 

Varastotasojen määrittäminen voi tuntua paperilla melko yksinkertaiselta. Käy-

tännössä yksinkertaisuus on usein kuitenkin kaukana. Jo pelkän toimitusajan pi-

tuuden tai kysynnän hajonnan kasvaminen lisää päätöksenteon vaikeuskerrointa 

huomattavasti. On totta, että tietyt tekijät vaikeuttavat varastotasojen määrittämis-

tä, mutta täysin sattumalta näitä tasoja ei silti tarvitse määritellä. Vaikeustekijöi-

den kasvaessa on vain kyettävä reagoimaan muutoksiin entistä nopeammin sekä 

tarkennettava ennusteita tai mahdollisesti jopa uusittava käytetyt ennustemene-

telmät kokonaan. 

 

On hyvin yksinkertaista määrittää tuotteelle varastotasot, kun on tiedossa kaikki 

tarvittavat tekijät. Haetaan vain kustannuksiltaan halvimmat tasot, joissa ei esiin-

ny tuoteryhmään nähden liian paljon puutetilanteita. Täydennyserien koko täytyisi 

toki myös mitoittaa operatiiviseen toiminnan kannalta järkevälle tasolle. Seuraa-

vassa näytetään erään tuotteen varastotasojen määrittäminen olettaen, että tuleva 

kausi olisi lähes identtinen edellisen kauden kanssa. Vaikka tämä on useimpien 
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tuotteiden osalta täysin järjetön oletus, voi edellisten kausien varastotasojen mää-

rityksistä löytää myös tuleville kausille paljon hyödyllistä tietoa  

 

Case-esimerkkinä käytetään Salmivuori Consulting Oy:n asiakasyrityksen erään 

tasaisen menekin C-tuotteen (C=) viime vuoden myyntilukuja (liite 25). Tuotteelle 

haetaan minimi- ja maksimivarastotasot, jotka minimoivat keskimääräisen varas-

ton arvon. Minimivarastotasot määritellään palvelutasoprosentin perusteella. 

Maksimivarastotasot saadaan selville Excelin Ratkaisin -apuohjelman avulla syöt-

tämällä Ohjaustyökalun varaston arvo minimoitavaksi kohteeksi ja rajoitteiksi 

palvelutasoprosentin mukainen minimivarastotaso sekä tuotteeseen liittyvät rajoit-

teet (liite 25). Tulokseksi saadaan maksimivarastotasot eri palveluasteille, joissa 

on minimoitu keskimääräinen varastonarvo (taulukko 12, kuva 28).  

 
Taulukko 12. Minimoidut varaston arvot eri palvelutasoilla. 

Selite Yksikkö 
Palvelutasoprosentti (%) 

50,0 60,0 75,0 80,0 85,0 90,0 95,0 99,0 99,9 
Minimi-
varasto 

vko 0 1,1 2,9 3,7 4,6 5,6 7,2 10,2 13,6 
kpl 0 5 13 16 20 25 32 45 60 

Maksimi-
varasto 

vko 0 59,5 63,1 64,6 66,4 68,5 71,7 77,7 84,4 
kpl 0 263 279 286 294 303 317 344 373 

Täydennyserä kpl 0 258 266 269 274 278 285 298 313 
Tilauksia lkm 26 1 1 1 1 1 1 1 1 
Puutetilanteet lkm 24 4 0 0 0 0 0 0 0 
Varaston 
arvo 

eur 364 375 409 423 439 459 488 545 607 

 

 

Kuva 28. Keskimääräinen varaston arvo eri palvelutasoilla. 
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Kuvasta 28 huomataan, kuinka jyrkästi varaston keskimääräinen arvo kasvaa pal-

velutasoprosentin lähestyessä 100 prosenttia. Koska kyseessä on C-kategorian 

tuote, ensimmäinen tehtävä onkin löytää se kohta, jossa varaston arvo lähtee jyr-

kästi kasvamaan. Kuvassa 28 tämä kohta näyttäisi olevan noin 95 prosenttia.  

 

Palvelutasoprosentti kannattaa siis asettaa alle 95 prosentin. Tarkastellaan hieman 

tarkemmin taulukon 12 tuloksia tarkemmin. Kun minimivarastoja ei pidetä lain-

kaan (palvelutasoprosentti 50), puutetilanteita esiintyy vuoden aikana peräti 24 

kertaa. Jo tämä olisi riittävä peruste hylätä nämä varastotasot. Lisäksi varaston 

keskimääräistä arvoa minimoitaessa tilauksia jouduttaisiin tekemään peräti joka 

toinen viikko. Tällä ei saavutettaisi C-kategorian tuotteilla tavoiteltua vähäistä 

työmäärää.. 

  

Palvelutason nostaminen 60 prosenttiin vähentää sekä tilausten että puutetilantei-

den määrää selvästi. Myöskään keskimääräinen varaston arvo ei nouse kovin pal-

jon. Palvelutaso on kuitenkin edelleen sen verran heikko, että hieman toisenlaisel-

la myynnillä puutetilanteiden määrä saattaisi nousta selkeästi. 75 prosentin 

palvelutasossa puutetilanteita ei enää esiinny ja myös tilausrytmi (1 tilaus per 

vuosi) vaikuttaa sopivalta. Mikäli tuotetta ostavat asiakkaat eivät ole yrityksen 

kannalta kriittisiä, kannattaisi 75 prosentin palvelutasoa tämän tuotteen osalta har-

kita.  

 

Otetaan 75 prosentin palvelutaso hieman tarkemman tarkastelun kohteeksi. Vaih-

telemalla maksimivarastotasoa huomataan, että pienillä maksimivarastotasoilla ja 

tätä myötä tiheällä tilausrytmillä keskimääräinen varaston arvo on kohtalaisen 

matala (kuva 29). Kun tasoa nostetaan yli 40 viikon, kasvaa varaston arvo aina 60 

viikkoon asti todella jyrkästi. Nostettaessa maksimivarastotasoa tästä vain hieman, 

saadaan ratkaisimen löytämä optimi (63,1 viikkoa). Optimin jälkeen varaston arvo 

lähtee jälleen voimakkaasti kasvamaan.  

 



104 
 

 

Kuva 29. Varaston arvon vaihtelu maksimivarastotason mukaan 

Mikäli kyseisellä tuotteella ei ole mitään erityispiirteitä (esim. suuri koko tai kyl-

mäsäilytys), vaikuttaisi Ratkaisimen löytämä maksimivarastotaso olevan kaikin 

puolin järkevä. Kerran vuodessa tilaamiseen liittyy kuitenkin omat riskinsä. Täy-

dellinen myynnin hiipuminen heti tehdyn tilauksen jälkeen, jättäisi varastoon suu-

ren määrän tuotteita, joilla ei ole lainkaan kysyntää. Tämä puolestaan heikentäisi 

varaston tehokkuutta sekä sitoisi turhaa pääomaa. Vaikka sitoutuneen pääoman 

riski ei esimerkin tuotteen halpuuden vuoksi olisikaan suuri, kannattaisi tuotteen 

tilaamista esimerkiksi kaksi kertaa vuodessa harkita. Jos tuotetta kuitenkin päädyt-

täisiin tilaamaan ainoastaan kerran vuodessa, olisi tämä tilaus suuren toimitusmää-

rän vuoksi syytä ajoittaa sesonkien ulkopuolelle (kuva 30). 

 

 

Kuva 30. Varastosaldo optimivarastotasoilla (Case C=) 
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8  JOHTOPÄÄTÖKSET 

Järjestelmäprojektin vaativuus ja sen huolellinen dokumentointi oli diplomityötä 

aloitettaessa tiedossa. Asiakkaan toiveiden ja myös omien kovien vaatimusten 

täyttäminen osoittautui kuitenkin jopa ennakoitua haastavammaksi tehtäväksi. Nyt 

valmistuneen projektin menestyksellinen toteutus edellytti ensinnäkin riittävää 

teknistä osaamista. Koodaaminen ei todellakaan saanut olla vieras käsite.  

 

Tekninen osaaminen ei kuitenkaan vielä riittänyt. Teknisesti toimivassa ohjelmas-

sa voi olla toki useita hienoja toimintoja, mutta mikäli ne eivät muodosta toimivaa 

kokonaisuutta ja ennen kaikkea täytä asiakasvaatimuksia, on järjestelmä vain vie-

nyt kehittäjältä ja asiakkaalta paljon turhaa aikaa. Asiakasvaatimukset oli kyettävä 

siirtämään toimivaksi ohjelmakokonaisuudeksi. Asiakasta on osattava kuunnella, 

mutta samanaikaisesti on kyettävä tuomaan omia näkemyksiä asiakkaan tietoisuu-

teen. Neuvottelemalla, tekemällä, korjaamalla ja entistä paremmin tekemällä, voi 

vasta syntyä tulos, joka tyydyttää sekä asiakasta että toteuttajaa.  

 

Järjestelmän perimmäisenä tarkoituksena oli tuotteiden luokittelu Salmivuori 

Consulting Oy:n kehittämän elinkaaripohjaisen ABC-analyysin mukaisesti sekä 

näille luokitelluille tuotteille varastonohjaussuositusten antaminen. Elinkaaripoh-

jainen ABC-analyysi ja sen kokonaisvaltainen ymmärtäminen vaatii laaja-alaista 

varastonhallinnan sisäistämistä. On ensinnäkin ymmärrettävä, mistä varastonhal-

linnassa on kyse. Oikeastaan parempi kysymys kuuluisi, mistä logistiikassa ja 

koko yrityksen toiminnassa on kyse.  

 

Varastonhallintaa ja siihen liittyviä tavoitteita ei siis pidä erottaa yrityksen koko-

naistavoitteista. Pyrittäessä vaihto-omaisuuden minimointiin tai palvelutason 

maksimointiin, perimmäinen tavoite itse asiassa on yrityksen kannattavuuden 

kasvattaminen. (Stock & Lambert 2001) Jotta kannattavuutta pystyttäisiin paran-

tamaan varastonhallinnan keinoin, on tiedettävä, mistä varastoinnin kustannukset 

muodostuvat. Kannattavuuden parantaminen edellyttää myös ennustamista. Miten 

varastopolitiikkaan tehdyt muutokset vaikuttavat yrityksen kannattavuuteen? Eri-
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laiset ennustemenetelmät ovat tässä hyvä apuväline, mutta vaikutuksia kannattaa 

arvioida myös varastomittareiden avulla. Vertaamalla nykyisen varastopolitiikan 

mittareita edellisten varastopolitiikoiden mittareihin, saadaan jo jonkinlainen kuva 

muutosten vaikutuksesta varastoinnin tehokkuuteen ja sitä myötä myös yrityksen 

kannattavuuteen. Kuten sairaalassakin, myös varasonhallinnassa kriittisessä tilassa 

olevat ”potilaat” on hoidettava ensin. 

 

Itse elinkaaripohjainen ABC-analyysi pohjautuu kahteen tunnettuun tuoteluokitte-

lumenetelmään – ABC-analyysiin ja tuotteiden elinkaarianalyysiin. ABC-

analyysin avulla pystytään määrittelemään yritykselle kannattavimmat tuotteet. 

Tämä antaa myös erinomaisen lähtökohdan varastonhallintaan. Näin yritys pystyy 

ennakoimaan, minkä tuotteiden varastotasojen nostaminen on kannattavaa ja mit-

kä tuotteet jäävät vain hyllyille pölyttymään. Tuotteiden elinkaarianalyysin huo-

mioon ottaminen auttaa tässä ennakoinnissa. Myynnin lasku on yritykselle aina 

analysoinnin paikka. Syiden selvittäminen sekä ennen kaikkea varastotasojen 

määrittäminen muillakin perusteilla kuin pelkällä ABC-analyysilla, on ensiarvoi-

sen tärkeää. Tähän elinkaaripohjainen ABC-analyysi antaa huomattavan lisän pe-

rinteisiin tuoteluokittelumenetelmiin verrattuna. 

 

Kuinka sitten määritellään eri tuoteryhmille varastopolitiikka? Itse varastonhallin-

nassa on jo otettava lukuisia tekijöitä huomioon. Kun vielä nämä eri tekijät olisi 

huomioitava lukuisten tuoteryhmien osalta eri tavalla, ei tehtävä ole helppo. Tätä 

varten on kuitenkin olemassa erilaisia ohjausmenetelmiä. Tuoteryhmien ohjaus-

menetelmää valitessa olisi hyvä kysyä kolme kysymystä: 

1) Kuinka usein varastomäärät tulee tarkistaa? 

2) Milloin tuote on tilattava? 

3) Kuinka paljon tuotetta täytyy tilata? 

(Silver & Peterson 1985) 

 

Varastomäärien tarkistaminen nykyisten varastojärjestelmien osalta saattaa tuntua 

turhalta. Kaikki tuotteet nimittäin ovat lähempänä jatkuvaa tarkastusrytmiä kuin 

vielä muutama kymmenen vuotta sitten. Tarpeetonta tarkastaminen ei tänä päi-
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vänäkään missään nimessä ole. Vaikka yrityksellä olisikin koko ajan reaaliaikaista 

tietoa esimerkiksi varastotasoista, täytyy käytössä oleva varastopolitiikka tarkistaa 

erityisesti kalliiden sekä A-kategorian tuotteiden osalta usein. Ei riitä, että tuotteil-

le määritellään kertaalleen varastotasot ja annetaan järjestelmän hoitaa loput. Ky-

synnän muutokset näissä tuotteissa vaikuttavat vääjäämättömästi myös varasto-

tasoihin. Järjestelmistä on vuosien saatossa kehittynyt ihmiselle verraton 

apuväline. Järjestelmät pystyvät huomioimaan lukuisia eri tekijöitä samanaikai-

sesti. Niin pätevää varastonohjausjärjestelmää ei kuitenkaan ole vielä kehitetty, 

minkä vastuulle varsinaisen päätöksenteon pystyisi vierittämään. Säilytetään näin 

ollen ainakin toistaiseksi järjestelmät pelkkinä apuvälineinä ja annetaan ihmisten 

tehdä todelliset päätökset. 

 

Tuotteiden tilaushetkeä mietittäessä joudutaan tasapainoilemaan puutekustannus-

ten ja ylivarastoinnin välillä. Aikaisin tilattaessa joudutaan ylivarastoimaan. Tila-

uksen jättäminen myöhemmäksi taas tarkoittaa kasvanutta asiakastyytymättö-

myyttä. (Silver & Peterson 1985) Tilauspiste voidaankin määritellä kahdella eri 

menetelmällä – puutekustannusten ja varastokustannusten minimoinnilla, tai pal-

velutason avulla. Molemmissa näissä menetelmissä on omat puutteensa. Päätök-

sentekijän onkin määriteltävä tilaushetki menetelmällä, joka sopii juuri oman yri-

tyksen tarpeisiin parhaiten.  

 

Viimeiseen kysymykseen saattaa vastaus löytyä jo edellisten kysymysten pohjalta 

(Silver & Peterson 1985). Jälleen päätöksentekijä joutuu tasapainottelemaan kah-

den tekijän välillä. Tällä kertaa tilausten tekemiseen ja varastointiin liittyvien kus-

tannusten välillä. Suuremmat tilauskoot merkitsevät tilauksen toimistokustannus-

ten vähentymistä. Usein suuremmista tilauksista on myös mahdollista saada 

paljousalennuksia. Toisaalta suuremmat tilauskoot merkitsevät kasvanutta tilaus-

väliä. Tämä lisää kysynnän epävarmuutta toimitusten välillä, mikä puolestaan 

kasvattaa puutekustannuksia. Myös pääomaa joudutaan sitouttamaan suurempiin 

tilauksiin enemmän. Nämä pääomat joudutaan rahoittamaan joko vieraalla pääo-

malla, jolloin niistä kertyy korkokuluja, kun taas omalla pääomalla rahoitettaessa 

joudutaan tinkimään muista investoinneista. (Slack et al. 2007). Suurten tilauseri-
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en varastoinnista aiheutuu yritykselle myös paljon välillisiä kustannuksia joita on 

hyvin vaikea kohdistaa suoraan varastointiin. 

 

Kun kysymyksiin on eri tuoteryhmien osalta löydetty vastaukset, voidaan valita 

sopiva ohjausmenetelmä. Menetelmistä osa soveltuu erityisesti yrityksen kannat-

tavimmille ja nopeasti liikkuville tuotteille, kun taas toiset ovat parhaimmillaan 

hitaasti liikkuvien C-kategorian tuotteiden kanssa. Kaikkia menetelmiä voi toki 

käyttää myös yrityksen ainoana ohjausmenetelmänä. Tällöin täytyy kuitenkin tie-

dostaa käytetyn menetelmän heikkoudet tiettyjen tuoteryhmien ohjauksessa. Esi-

merkiksi Salmivuori Consulting Oy:n käyttämän min-max –menetelmän tilaus-

määrät perustuvat täysin asetettuihin minimi ja maksimivarastotasoihin. Tämä 

laittaa varastotasojen valintaan päätöksentekijän harteille suuren vastuun.  

 

Päätöksenteontueksi varastonhallintaan luotavan järjestelmän kuten muidenkin 

järjestelmien luonnissa täytyy toteutuksessa edetä systemaattisesta suunnittelusta 

aina testaukseen ja ylläpitoon asti. Kaikkien asiakasvaatimusten toteutus toiveiden 

mukaisesti ei ole helppoa, mutta kuitenkin mahdollista. Sen tämä projekti on 

osoittanut. Paras palaute, minkä järjestelmän luonnista voi saada, on tyytyväinen 

asiakas ja huomio, että järjestelmä on todellakin otettu käyttöön. Muutosvastarinta 

uusien järjestelmien käyttöönotossa oli tiedossa. Tätä pyrittiin lievittämään panos-

tamalla erityisesti käytettävyyteen. Nähtävästi tässä onnistuttiin kohtalaisen kiitet-

tävästi.  

 

Järjestelmän valmistuttua oli kuitenkin hieman tyhjä olo. Järjestelmä joka osasi 

luokitella tuotteet ja antaa varastonohjaussuositukset, ei kuitenkaan antanut ainut-

takaan vihjettä kannattavista varastotasoista. Juuri niistä, joiden äsken kerrottiin 

olevan kriittisiä Min-max –menetelmässä. Tätä varten oli järjestelmän yhteyteen 

luotava ohjaustyökalu. Tämän työkalun avulla päätöksentekijän on mahdollista 

hakea parhaita ja toimivimpia varastotasoja omalle yritykselle. Menneen kauden 

tietojen perusteella varastotasoja määriteltäessä on kuitenkaan turha hakea täysin 

optimaalista ratkaisua. Esimerkiksi tilauspisteen asettaminen siten, että se sattuu 

juuri käytetyn aineiston kohdalla tuomaan parhaimman tuloksen, saattaa hieman 
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myyntilukuja vaihtelemalla osoittautuakin todella huonoksi ratkaisuksi. Silti tämä 

ohjaustyökalu on mainio väline kertomaan varastotasojen muutosten vaikutuksista 

eri varastomittareihin, kuten varaston arvoon. 

 

Työn tuloksena syntynyt järjestelmä ohjaustyökaluineen ja teoriataustoineen tuo 

yrityksille toivottavasti ratkaisevan irtioton kilpailijoista. Järjestelmän avulla nou-

sukauden aikana käytetyt ehkä hieman huolimattomastikin valitut varastonohjaus-

parametrit jäävät nyt historiaan ja yritys saa taantuman vähentämän kysynnän ja 

kannattavuuden laskun kiinni tehokkaammin hoidetulla varastonhallinnalla. 

 

Salmivuori Consulting Oy:n kehittämän elinkaaripohjaisen ABC-luokittelun avul-

la tuoteryhmille on perinteisiin tuoteluokkiin verrattuna huomattavasti helpompi 

löytää kustannustehokkaat varastotasot. Tämä uusi tuoteluokittelumenetelmä kui-

tenkin kaipaisi lisäselvitystä tuoteluokkien varastotasojen määrittämiseksi. Toden-

tamalla vielä elinkaaripohjaisen ABC-luokittelun hyödyt perinteisiin menetelmiin 

verrattuna, voisi tämä tuoteluokittelumenetelmä saada ansaitsemansa aseman pe-

rinteisten menetelmien rinnalla. 
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LIITTEET 

Liite 1. Varmuuskertoimia (Huiskonen 2008) 

 

 

 



 

Liite 2. Yhden muuttujan menetelmät. (Muroma 2004, 189) 

 

 

 

Liite 3. Monimuuttujamenetelmät. (Muroma 2004, 190) 

 

 



 

Liite 4. Ulkoinen haku –välilehti. 

 



 

Liite 5. Ulkoinen haku -välilehden tiedot ja käyttö muilla välilehdillä. 

 



 

 

Liite 6. Tietojen vienti ABC-välilehdelle. 

Lyhyt kuvaus Järjestelmä siirtää tiedot Ulkoinen haku –välilehdeltä 
ABC-välilehdelle. 

Tapahtumakulku Käyttäjä menee Ulkoinen haku –välilehdelle. 

Käyttäjä painaa ’Vie tiedot’ –komentopainiketta. 

Käyttäjältä kysytään ”Siirretäänkö tiedot ABC-
välilehdelle?” 

Mikäli käyttäjä vastaa ”Kyllä”, 

Järjestelmä aloittaa tietojen siirtämisen ABC-
välilehdelle. 

Järjestelmän siirrettyä tiedot ABC-välilehdelle, il-
moittaa järjestelmä tiedonsiirron onnistumisesta.  

Mikäli käyttäjä vastaa ”Ei”, 

Järjestelmä ei suorita tiedonsiirtoa. 

Erityisvaatimukset Käyttäjä ei ole asettanut Ulkoinen haku –välilehdelle suo-
jausta päälle. 

Esiehdot Käyttäjä on hakenut tarvittavat tiedot oikeille sarakkeille 
ulkoisesta tietokannasta. 

Jälkiehdot Tiedot on siirretty Ulkoinen haku –välilehdeltä ABC-
välilehdelle ja luokiteltu Elinkaarimallinnetun ABC-
analyysin mukaisesti. 



 

Liite 7. ABC-välilehti. 

 



 

Liite 8. ABC-välilehden solujen laskenta. 

 

 



 

Liite 9. ABC-rajojen määritys. 

Lyhyt kuvaus Käyttäjä määrittelee tuotteille ABC-rajat, joiden perus-
teella järjestelmä luokittelee tuotteet. 

Tapahtumakulku Käyttäjä menee ABC –välilehdelle. 

Käyttäjä painaa Asetukset –komentopainiketta. 

Käyttäjä painaa avautuvasta lomakkeesta ABC-
komentopainiketta. 

Käyttäjä antaa A-, B- ja C-luokille kumulatiiviseen sum-
maan perustuvat luokkarajat. 

Jos käyttäjä painaa ”Tallenna”, 

Jos A-, B- ja C-luokkien summa on yhteensä 100 
prosenttia. 

A-, B- ja C-luokille tallentuu käyttäjän asettamat 
rajat. 

Jos A-, B- ja C-luokkien summa ei ole yhteensä 
100 prosenttia. 

Järjestelmä ilmoittaa tästä käyttäjälle ja kysyy 
haluaako hän säilyttää olemassa olevat arvot. 

Jos käyttäjä vastaa ”Kyllä”, 

Järjestelmä ei tee muutoksia ja olemassa 
olevat ABC-rajat säilyvät. 

Jos käyttäjä vastaa ”Ei”, 

Käyttäjä saa mahdollisuuden syöttää luo-
kille uudet arvot. 

Erityisvaatimukset Käyttäjä on suorittanut Tietojen vienti ABC-välilehdelle 
käyttötapauksen. 

Tuotteille on tuotu ulkoisesta tietokannasta Ulkoinen ha-
ku –välilehdelle uuden kauden tiedot. 

Esiehdot Käyttäjä on suorittanut Tietojen vienti ABC-välilehdelle 
käyttötapauksen. 

Jälkiehdot Tuotteille on asetettu uudet kumulatiiviseen summaan 
perustuvat rajat ja tuotteet on luokiteltu näiden rajojen 
mukaan. 

 



 

Liite 10. Trendirajojen määritys. 

Lyhyt kuvaus Käyttäjä määrittelee tuotteille trendirajat, joiden perus-
teella järjestelmä luokittelee tuotteet. 

Tapahtumakulku Käyttäjä menee ABC –välilehdelle. 

Käyttäjä painaa Asetukset –komentopainiketta. 

Käyttäjä painaa avautuvasta lomakkeesta Trendi-
komentopainiketta. 

Käyttäjä antaa + / - raja-arvot ja painaa ”Tallenna”. 

Jos ’+’ arvo on positiivinen ja ’–’ arvo on negatiivi-
nen. 

Laskee järjestelmä käyttäjien antamien raja-arvojen 
perusteella tuotteille uudet trendiarvot perustuen % 
-muutokseen edelliseen kauteen verrattuna. 

Jos ’+’ arvo on negatiivinen ja / tai ’-’ arvo on positii-
vinen. 

Järjestelmä ilmoittaa tästä käyttäjälle, ja kysyy ha-
luaako hän säilyttää olemassa olevat arvot. 

Mikäli käyttäjä vastaa ”Kyllä”, 

Järjestelmä ei tee muutoksia, ja olemassa 
olevat ABC-rajat säilyvät. 

Mikäli käyttäjä vastaa ”Ei”, 

Käyttäjä saa mahdollisuuden syöttää uudet 
arvot. 

Esiehdot Käyttäjä on suorittanut Tietojen vienti ABC-välilehdelle 
käyttötapauksen. 

Tuotteille on tuotu ulkoisesta tietokannasta Ulkoinen ha-
ku –välilehdelle uuden kauden ja vanhan kauden tiedot. 

Jälkiehdot Tuotteille on asetettu uudet trendirajat ja tuotteet on luo-
kiteltu näiden rajojen mukaan. 

 

 



 

Liite 11. NEW-rajojen määritys. 

Lyhyt kuvaus Käyttäjä määrittelee päivämäärän, jonka perusteella jär-
jestelmä luokitella tuotteet NEW-kategoriaan. 

Tapahtumakulku Käyttäjä menee ABC –välilehdelle. 

Käyttäjä painaa Asetukset –komentopainiketta. 

Käyttäjä painaa avautuvasta lomakkeesta NEW-
komentopainiketta. 

Käyttäjä syöttää päivämäärän ja painaa ”Tallenna”. 

Jos päivämäärä on syötetty oikein,  

Järjestelmä muuttaa käyttäjän antaman päivämäärän 
jälkeen järjestelmään tuodut tuotteet NEW-
kategoriaan ja ilmoittaa onnistuneesta muutoksesta. 

Jos päivämäärä on syötetty väärin, 

Järjestelmä ilmoittaa tästä käyttäjälle ja kysyy 
haluaako hän säilyttää olemassa olevat arvot. 

Jos käyttäjä vastaa ”Kyllä”, 

Järjestelmä ei tee muutoksia ja olemassa 
oleva NEW-päivämäärä säilyy.  

Jos käyttäjä vastaa ”Ei”, 

Käyttäjä saa mahdollisuuden syöttää uudet 
arvot. 

Esiehdot Tietojen vienti ABC-välilehdelle käyttötapaus on suoritet-
tu onnistuneesti. 

Tuotteille on tuotu ulkoisesta tietokannasta luontipäivä-
määrät. 

Jälkiehdot Tuotteille on asetettu uusi NEW-raja ja tuotteet on luoki-
teltu tämän rajan mukaan. 

 

 



 

Liite 12. Erikoistuotteiden määrittely. 

Lyhyt kuvaus Käyttäjä asettaa haluamilleen tuotteille erikoistuoteluokit-
telun ja järjestelmä toteuttaa tehdyt muutokset. 

Tapahtumakulku Käyttäjä menee ABC –välilehdelle. 

Käyttäjä pikasuodattaa haluamansa tuotteet. 

Käyttäjä vaihtaa tuotteiden luokituksen erityisluokituk-
seksi Vaihda (käyttäjä) -sarakkeen alasvetovalikosta 
(EOS, ORD, SPE). 

Jos käyttäjä kirjoittaa alasvetovalikkoon muuta kuin 
EOS, ORD tai SPE, antaa järjestelmä virheilmoituksen. 

Jos käyttäjä kirjoittaa alasvetovalikkoon EOS, ORD tai 
SPE. Vasemmanpuoleiseen Uusi –sarakkeeseen tulee 
näkyviin käyttäjän tekemät muutokset. Lisäksi Muutos-
sarakkeeseen tulee ilmoitus muutoksesta tekstillä ”Kyl-
lä”. 

Vasemmanpuoleiseen Uusi –sarakkeeseen tulee näkyviin 
käyttäjän tekemät muutokset. Lisäksi Muutos-
sarakkeeseen tulee ilmoitus muutoksesta tekstillä ”Kyllä”. 

Jos käyttäjä haluaa peruuttaa tekemänsä muutoksen, 
käyttäjä valitsee sen tuotteen jonka muutoksen haluaa 
peruttaa ja valitsee Vaihda (käyttäjä) -sarakkeen alasve-
tovalikosta tyhjän solun. 

Esiehdot Tietojen vienti ABC-välilehdelle käyttötapaus on suoritet-
tu. 

Jälkiehdot Käyttäjän haluamat tuotteet ovat saaneet erikoistuote-
luokituksen (DIR, EOS, SPE). 

 



 

Liite 13. Historia-välilehti. 

 

 



 

Liite 14. Tietojen kopiointi. 

Lyhyt kuvaus Järjestelmä kopioi tiedot Historiaaan ja / tai Varastonhal-
lintaan- 

Tapahtumakulku Käyttäjä menee ABC –välilehdelle. 

Käyttäjä painaa ”Päivitä” komentopainiketta. 

Jos käyttäjä painaa avautuvasta valikosta ”Histori-
aan/Varastoon” –komentopainiketta, 

Käyttäjältä kysytään päivitetäänkö myös varastotiedot, 

Jos käyttäjä vastaa ”Kyllä”, 

Järjestelmä kopioi tarvittavat tiedot Historia-
välilehdelle ja Varastonhallinta-välilehdelle. 

Jos käyttäjä vastaa ”Ei”, 

Järjestelmä kopioi tarvittavat tiedot Historia-
välilehdelle ja Varastonhallinta-välilehdelle. 

Jos käyttäjä painaa avautuvasta valikosta ”Varastoon” –
komentopainiketta, 

Käyttäjältä kysytään kopioidaan tiedot varastoon.  

Jos käyttäjä vastaa ”Kyllä”, 

Järjestelmä kopioi tarvittavat tiedot Varastonhal-
linta-välilehdelle. 

Jos käyttäjä vastaa ”Ei”, 

Järjestelmä ei kopioi mitään tietoja. 

Esiehdot Käyttäjä on suorittanut Tietojen vienti ABC-välilehdelle 
käyttötapauksen. 

Jälkiehdot ABC-välilehden tiedot on saatu siirrettyä Historia-
välilehdelle ja/tai Varastonhallinta-välilehdelle. 

 



 

Liite 15. Varastonhallinta-välilehti. 

 



 

Liite 16. Varastonhallinta-välilehden solujen laskenta. 

 

 

 



 

Liite 17. Kauden pituus. 

Lyhyt kuvaus Käyttäjä muuttaa kauden pituuden ja järjestelmä tekee 
tarvittavat muutokset Varastonhallinta-välilehdelle. 

Tapahtumakulku Käyttäjä menee Varastonhallinta –välilehdelle. 

Käyttäjä painaa Asetukset-komentopainiketta. 

Käyttäjä painaa avautuvasta lomakkeesta Kauden pituus-
komentopainiketta. 

Käyttäjä syöttää avautuvaan kenttään kauden pituuden 
viikkoina. 

Mikäli käyttäjä yrittää syöttää kirjaimen tai negatiivisen 
luvun, huomauttaa järjestelmä tästä ja pyytää käyttäjää 
vaihtamaan arvoa. 

Mikäli käyttäjä painaa ”Tallenna”, 

Kysyy järjestelmä käyttäjältä haluaako hän varmasti 
vaihtaa kauden pituudeksi x viikkoa. 

Jos käyttäjä painaa ”Kyllä”, 

Järjestelmä vaihtaa kauden pituudeksi käyttäjän 
syöttämän viikkomäärän. 

Jos käyttäjä painaa ”Ei”, 

Järjestelmä ilmoittaa, että kauden pituus säilytet-
tiin ennallaan. 

Jos käyttäjä painaa ”Peruuta”, 

Järjestelmä palaa Kauden pituus –lomakkeelle. 

Esiehdot Tiedot on siirretty ABC-välilehdeltä Varastonhallinta-
välilehdelle. 

Jälkiehdot Käyttäjä on saanut vaihdettua kauden pituuden ja järjes-
telmä on tehnyt tarvittavat muutokset Varastonhallinta-
välilehdelle. 

 

 

 

 

 

 



 

Liite 18. Minimivarastotaso (Maksimivarastotaso). 

Lyhyt kuvaus Käyttäjä asettaa Elinkaarimallinnetuille –ABC -
tuoteryhmille minimivarastotasot (maksimivarastotasot) 
ja järjestelmä tekee Varastonhallinta-välilehdelle tarvitta-
vat muutokset. 

Tapahtumakulku Käyttäjä menee Varastonhallinta –välilehdelle. 

Käyttäjä painaa Asetukset-komentopainiketta. 

Käyttäjä painaa avautuvasta lomakkeesta Min-
komentopainiketta (Max-komentopainiketta). 

Käyttäjä syöttää haluamilleen ryhmille minimivarastorajat 
(maksimivarastorajat), 

Jos käyttäjä yrittää syöttää kirjaimen, huomauttaa jär-
jestelmä tästä, ja pyytää käyttäjää vaihtamaan ryhmän 
arvoa. 

Jos käyttäjä painaa ”Tallenna”, 

Jos jokin minimivarastoraja ei ole positiivinen tai 
pienempi kuin maksimivarastoraja (suurempi kuin 
minimivarastoraja), kehottaa järjestelmä käyttäjää 
muuttamaan minimivarastorajan (maksimivarastora-
jan) asettamalla kohdistimen kyseisen ryhmän koh-
dalle, jossa ongelma havaittiin. 

Järjestelmä tallentaa ryhmille käyttäjän määrittele-
mät minimivarastorajat (maksimivarastorajat). 

Jos käyttäjä painaa ”Peruuta”, 

Minimivarastotaso (maksimivarastotaso) –lomake 
sulkeutuu ja Asetukset -lomake avautuu. 

Esiehdot Tiedot on siirretty ABC-välilehdeltä Varastonhallinta-
välilehdelle. 

Jälkiehdot Käyttäjä on saanut muutettuja haluttujen tuoteryhmien 
minimivarastotasot (maksimivarastotasot) ja järjestelmä 
on tehnyt tarvittavat muutokset Varastonhallinta-
välilehdelle. 

 

 

 

 

 

 



 

Liite 19. Minimivarastotaso (Maksimivarastotaso) yksittäisille tuotteille. 

Lyhyt kuvaus Käyttäjä asettaa halutuille tuotteille minimivarastotasot 
(maksimivarastotasot) ja järjestelmä tekee Varastonhallin-
ta-välilehdelle tarvittavat muutokset. 

Tapahtumakulku Käyttäjä menee Varastonhallinta –välilehdelle. 

Käyttäjä pikasuodattaa haluamansa tuotteet. 

Käyttäjä syöttää tuotteille minimivarastotasot (maksimi-
varastotasot) viikkoina Y-sarakkeelle (AH-sarakkeen) / 
Viikkoa-käyttäjä –sarakkeelle. 

Jos minimivarastotaso on suurempi kuin maksimiva-
rastotaso (maksimi pienempi kuin minimi), käyttäjää 
kehotetaan muuttamaan tätä tasoa. 

Käyttäjän syöttämä varastotaso näkyy vasemmanpuolei-
sessa X-sarakeessa (AG-sarakkeessa) / Viikkoa (ABC) –
sarakkeessa. Käyttäjän haluamat tuotteet ovat saaneet 
uudet minimivarastotasot (maksimivarastotasot). 

Esiehdot Tiedot on siirretty ABC-välilehdeltä Varastonhallintaan 

Jälkiehdot Käyttäjä on saanut muutettua haluamansa tuotteiden mi-
nimivarastotasoja (maksimivarastotasoja) ja järjestelmä 
on tehnyt Varastonhallinta-välilehdelle tarvittavat muu-
tokset. 

 



 

Liite 20. Palvelutason käyttöönotto tietojen kopioinnin yhteydessä. 

Lyhyt kuvaus Varastonhallintaan ilmestyy Palvelutaso-sarakkeet 

Tapahtumakulku Käyttäjä suorittaa Tietojen kopiointi –käyttötapauksen.  

Käyttäjä vastaa ”Kyllä” järjestelmän kysyessä tietojen 
siirtämistä Varastonhallintaan. 

Käyttäjältä kysytään, otetaanko palvelutaso käyttöön. 

Jos käyttäjä vastaa ”Kyllä”, 

Järjestelmä laskee tuotteille keskiarvon ja keskihajon-
nan Historia-välilehden tietojen perusteella. 

Palvelutaso-sarakkeet tulevat Varastonhallinta-
välilehdellä näkyviin. 

Jos käyttäjä vastaa ”Ei”, 

Palvelutaso-sarakkeet eivät tule Varastonhallinta-
välilehdellä näkyviin.  

Erityisvaatimukset Historia-välilehden kaudet eroavat toisistaan. 

Esiehdot Historia-välilehdellä on vähintään 3 kautta. 

Jälkiehdot Varastonhallinta-välilehdelle on ilmestynyt Palvelutaso-
sarakkeet 

 



 

Liite 21. Palvelutason asettaminen tuotteille. 

Lyhyt kuvaus Valittujen tuotteiden minimivarastot määräytyvät käyttä-
jän määrittelemän palvelutasoprosentin mukaan. 

Tapahtumakulku Käyttäjä menee Varastonhallinta-välilehdelle. 

Käyttäjä valitsee T-sarakeella / Käytössä-sarakkeella niil-
le tuotteille ”Kyllä”, joiden minimivarastotason hän halu-
aa määräytyvän palvelutasoprosentin mukaan. 

Jos käyttäjä jättää T-sarakkeen / Käytössä-sarakkeen 
tyhjäksi tai valitsee Ei, tuotteiden minimivarastot las-
ketaan minimivarastoille annettujen viikkojen perus-
teella. 

Käyttäjä antaa valituille tuotteille palvelutasoprosentin 
Palvelutaso (%)-sarakkeella (U-sarake).  

Jos käyttäjä ei anna palvelutasoprosenttia, olettaa jär-
jestelmä palvelutasoprosentin olevan 0. 

Valittujen tuotteiden minimivarastot määräytyvät palvelu-
tasoprosentin perusteella. 

Esiehdot Palvelutason käyttöönotto tietojen kopioinnin yhteydessä 
käyttötapaus on suoritettu. 

Jälkiehdot Valittujen tuotteiden minimivarastot määräytyvät palvelu-
tasoprosentin mukaan. 

 



 

Liite 22. Käytettävyystesti. 
 
Alkukysymykset 

1. Kuinka tuttua Excelin käyttö on? 
2. Kuinka paljon aikaa olet käyttänyt ohjelmaan tutustumiseen (min)? 

 
Testin säännöt 

1. Testitilanne tallennetaan sanelimelle.  
2. Lue tehtävä ääneen ja aloita tehtävän suorittaminen. 
3. Puhu suorittamisen yhteydessä, mitä olet tekemässä. 
4. Pyri suoriutumaan tehtävistä itsenäisesti. 

 
Tehtävät 
Tehtävä 1 Tuotteiden luokittelu 

Tehtävä 1.1  Luokittele Ulkoisen haun tiedot Elinkaarimallinnetun –ABC-
luokituksen mukaisesti 

 
Tehtävä 2 Luokitusrajojen muuttaminen 

Tehtävä 2.1 Vaihda ABC-rajoja (A: 90 %; B: 8 %; C: 2 %) 
Tehtävä 2.2 Vaihda +/- -rajoja (+: 7 %; -7 %) 
Tehtävä 2.3 Määritä uusiksi tuotteiksi 1.1.2008 jälkeen tulleet tuotteet 
 
Tehtävä 3 Erikoistuoteluokittelu 

Tehtävä 3.1 Pikasuodata tuotteet T1945 ja T10 näkyviin ja luokittele ne erikois-
tuotteeksi EOS 

Tehtävä 3.2 Pikasuodata tuotteet T893 ja T20 näkyviin ja luokittele ne erikois-
tuotteeksi SPE 

Tehtävä 3.3 Pikasuodata tuotteet niin, että kaikki tuotteet näkyvät 
 
Tehtävä 4 Historiaan ja Varastonhallintaan siirto 

Tehtävä 4.1  Pikasuodata 9.6.2001 järjestelmään tuodut tuotteet ja kopioi ne 
ABC-välilehdeltä Historia-välilehdelle (ei varastonhallintaan) 

Tehtävä 4.2 Pikasuodata tuotteet niin, että kaikki tuotteet näkyvät 
Tehtävä 4.3 Kopioi kaikki tuotteet ABC-välilehdeltä Historia-välilehdelle ja Va-

rastonhallinta-välilehdelle 
 
Tehtävä 5 Kauden pituuden vaihtaminen 

Tehtävä 5.1 Vaihda kauden pituudeksi 39 viikkoa 
 
Tehtävä 6 Varastotasot 

Tehtävä 6.1 Määritä A+ -tuoteryhmien minimivarastotasoksi 2 viikkoa 
Tehtävä 6.2 Määritä C= -tuoteryhmien maksimivarastotasoksi 6 viikkoa 
 
Tehtävä 7 Varastotasot – yksittäiset tuotteet 

Tehtävä 6.3 Määritä tuotteen T124 minimivarastotasoksi 1 viikko 
Tehtävä 6.4 Määritä tuotteen T478 maksimivarastotasoksi 5 viikkoa 
 

Jatkuu… 



 

 Liite 22. Jatkoa. 
Tehtävä 8 Graafit 

Tehtävä 8.1  Tulosta näytölle Elinkaarimallinnettujen –ABC-luokkien varaston 
arvo graafina 

Tehtävä 8.2 Poista äskeinen graafi 
Tehtävä 8.3 Mene ABC-välilehdelle ja tulosta näytölle perinteisen ABC-

luokkien euromääräinen myynti graafina 
Tehtävä 8.4 Poista äskeinen graafi 
 
Tehtävä 8. Tyhjennys 

Tehtävä 8.1 Tyhjennä Varastonhallinta-välilehti 
Tehtävä 8.2 Tyhjennä Järjestelmän kaikki tiedot 
 



 

Liite 23. Heuristiikoiden toteutus ja muutokset. 

Heuristiikka 
Järjestelmän  
toteutuksessa 
tehdyt toimet 

Testikäyttäjien perusteel-
la tehdyt 

muutokset 

Yksinkertainen  
ja luonnollinen  

dialogi 

Ulkoinen haku yhdelle välileh-
delle 

ABC-välilehden ylimääräinen 
informaatio pois 

- tuotteiden  
prosenttiosuus myynnis-
tä 

- tuotteiden prosentti-
kertymä 

- yhteenvetotaulukko 

Varastonhallinta-välilehdeltä 
ylimääräinen informaatio pois 

- palvelutasosarakkeet 
näkyviin vain tarvittaes-
sa 

-  myynnin hajonta ja 
keskiarvo piilotettu 

Elinkaari ABC –rajat selke-
ämmin näkyviin 

Komentopainikkeet samalle 
tasolle 

Värit selkeämmiksi, jotta 
taustalla oleva teksti erottuu 

Varastotasojen oletusar-
voiksi nykyiset arvot (ei 
jätetä tyhjiksi) 

Puhu käyttäjän 
kieltä 

Järjestelmä toteutettu asiakkaan 
kielellä (suomeksi) 

Komentopainikkeiden ni-
met selkeämmin kuvaa-
maan toimintoja 

Minimoi käyttä-
jän muistin-
kuormitus 

Käyttäjän muistinkäyttöä mi-
nimoitu mm. 

- päivämäärää asetettaes-
sa uusille tuotteille 
(pp.kk.vvvv) 

- alasvetovalikot erikois-
tuotteille (ORD, EOS, 
SPE) 

- vko ja muita lyhenteitä 
kertomaan haetuista ar-
voista 

 

Jatkuvuus 

Komentopainikkeet yhtenäises-
sä paikassa eri välilehdillä 

Lomakkeissa toiminnot ryhmi-
telty loogisesti käyttötarkoituk-
sen mukaan 

Tyhjennä-komentopainike 
Varastonhallinta-
välilehdelle 

Eri välilehdillä samat värit 
samaa tarkoittaville asioille 

 
     Jatkuu…



 

Liite 23. Jatkoa 
 

Palaute 

Tuotetietoja vietäessä käyttäjää 
informoidaan prosessin etene-
misestä vasemmassa alanurkas-
sa 

Toimintojen kestot ennen tuote-
tietojen vientiä 

Turhat toimintojen kestot 
pois 

Toimintojen pe-
ruutus mahdolli-

suus 

Järjestelmän toimintaan vaikut-
tavissa toiminnoissa (tuotetieto-
jen vienti & kopiointi) peruu-
tusmahdollisuus. 

Kauden pituuden muuttami-
sen yhteyteen peruutus-
mahdollisuus 

Peruutusmahdollisuus kai-
kille lomakkeille 

Oikotiet 

Excelin toimintoja hallitseva 
käyttäjä voi 

- asettaa useammalle 
tuotteelle erikoistuote-
luokittelun kerralla 

- käyttää pikasuodatusta 
 

Mahdollisuus vaihtaa sekä 
ABC-välilehden että Varas-
tonhallinta-välilehden ase-
tuksia Asetukset -komento-
painikkeesta 

Mahdollisuus näyttää sekä 
ABC-välilehden että Varas-
tonhallinta-välilehden graa-
feja ja taulukoita Graafit ja 
Taulukot -komento-
painikkeesta 

Hyvät  
virheviestit 

Käyttäjän tekemistä virheistä 
informoidaan kertomalla myös 
syy tapahtuneeseen virheeseen 

 

Virheiden esto 
Käyttäjää pyritään neuvomaan 
oikeiden arvojen syöttämisessä 

 

Aputoiminnot ja 
manuaali 

Manuaali diplomityön yhtey-
dessä 

Aputoimintoja (?) ympäri jär-
jestelmää 

Ohjeita lisää lomakkeille ja 
välilehdille 



 

Liite 24. Ohjaustyökalu. 
 



 

Liite 25. C=- tuotteen viikkomyynti (case). 
 

 

 


